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Forord

Efter at jeg i ca. 40 år havde arbejdet på at samle oplysninger om Gødvad sogn 
for eventuelt senere at kunne skrive sognets historie, overlod jeg til Gødvad sogne
råd at afgøre, om sognehistorien skulle trykkes, eller om mit sidste maskinskrevne 
manuskript skulle overdrages til Landsarkivet i Viborg.

Jeg havde den glæde, at sognerådet enstemmigt vedtog at lade sognehistorien 
trykke, og jeg føler mig stående i taknemlighedsgæld ril sognet, fordi et livsværk 
således bliver bragt til en lykkelig afslutning.

Da jeg ønskede bogen godt illustreret, ansøgte jeg den »Grevelige Hielmstierne- 
Rosencronske Stiftelse« om støtte til illustreringen og havde den glæde at modtage 
1000 kr. til klichéer, og da sognet også er villig til at betale nogle klichéer, skulle 
bogen kunne blive temmelig godt illustreret.

En særlig tak skylder jeg Dansk historisk Fællesforenings lokalhistoriske kon
sulent, hr. overbibliotekar Aage Bonde, Viborg, der har givet mig mange gode 
råd, og desuden rettet adskillige ting, der kunne misforstås.

For hjælp ved korrekturlæsningen takker jeg også hr. pastor Bak-Pedersen, til
bjerg præstegård, og fhv. førstelærer i Gødvad, hr. Præsius-Madsen.

Jeg kan heller ikke undlade med tak at nævne hr. overlærer Vagn Thonesen, 
Charlottenlund, der kørte herover og spenderede en søndag på at køre rundt i 
sognet og tage en mængde billeder af nutidens Gødvad, så der kunne være nogle 
billeder at vælge imellem.

Stoffet er samlet fra mange forskellige steder: Rigsarkivet, Nationalmuseets 
indberetningsarkiv, Det kgl. Biblioteks håndskriftsafdeling, Matrikelsarkivet, Det 
sjællandske landsarkiv og Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.

Størstedelen af materialet hidrører fra de gamle håndskrevne dokumenter i ar
kiverne, andet er taget fra tidligere trykte afhandlinger, som jeg har læst igennem 
for at kunne pille det ud, som angik Gødvad.

I teksten er en del mindre kendte ord forsynet med en stjerne. Til disse ord 
findes der en ordforklaringslistc bag i bogen.

Bruunshåb ved Viborg, november 1968.



Navnet Gødvad

Sognets navn er i tidens løb blevet stavet på mange forskellige måder, hvilket har 
medført, at der er stor uenighed om, hvad navnet betyder. Der er enighed om, 
at efterleddet vad — gammeldansk wath — betyder vadested; men hermed hører 
enigheden op.

Et navn, der hyppigt findes, er Gedeuadt, som dog ikke altid er stavet på 
samme måde. I Skanderborgs registratur findes et tingsvidne fra 1487 gående ud 
på, at Ring kloster »haffuer siuff otting* jord« på Gedeuadt mark. Fra samme 
registratur stammer et tingsvidne fra 1494, der fortæller, at Thuholms eng, »så 
og alle Ring klosters enge på Gedeuadt sogns mark er indwardt* medt laugheffd* 
thill Ring kloster«. Endnu et tingsvidne herfra fortæller, at Gedewadt og Svostrup 
mænd årlig skal give tønde smør til Ring kloster.

Regnskabet over indtægten af landeshjælpen (skat) 1524-26 har navnet 
Gedwadt. Samme navn findes i Århus stigts* regnskab 1524, og i et brev fra Sil
keborg slot 1536 omtales, at Gedewadtz skov er skiftet mellem lodsejerne.

Dette, at navnet i de anførte tilfælde hele tiden begynder med ged, kunne føre 
tanken hen på Gedevadestedet, hvilket måske kunne støttes af den kendsgerning, 
at gederne har været meget almindelige og til tider også meget skadelige. Den 
29. januar 1621 sender Kristian den Fjerde følgende befaling til lensmanden 
Christen Holck på Silkeborg slot: Da kongen har bragt i erfaring, at der årlig 
fluks lægges geder til på skovene i Silkeborg len til skade for krat og underskov, 
befales det ham, såfremt der herefter findes geder i kronens skove, da at lade dem 
optage, slagte og salte og siden sende dem med skib til København til kongens 
proviantskriver.

Efter svenskekrigen er det også galt med gederne, og endnu senere - 1699 — 
står en Jochum Christensen for tinget og forbyder at holde geder, da de går ind 
i skovene og gør skade på underskoven. Hvis de træffes der, har man disse lang- 
hornede skadedyr forbrudt.

Navnet er imidlertid stavet på mange andre måder. I registratur over Alling 
klosters breve findes navnet Gidduad og Goduadr. I breve fra Silkeborg slot skrives 
Gøduad og Godwad.

På grundlag af disse stavemåder gives i »Viborg amts stednavne« nogle mere 
dybsindige og lærde forklaringer på, hvad navnet betyder. Der skrives således, 
at forleddet synes at være et mandsnavn, gammeldansk Gøti, jfr. Gødesvad i Vejle 
købstad. En fjernere mulighed skulle substantivet Gøde = Gødning være. I så 
fald findes der i Felsted sogn i Lundtoft herred en betydningsmæssig parallel, nem
lig Mogvad.

9



Der skrives også, at Gødvad oprindeligt er navn på et vad over Gudenå, og Gød 
kunne derfor være navn på en mindre strækning af denne.

Endelig forklares, at Gød går tilbage til urnordisk Gaut, som findes i norske 
elvenavne: Gautåen og Gautelven og i det svenske sønavn Gøten. Gaut skulle 
være aflydende til det oldnordiske verbum gjøta - dansk gyde - og kunne som 
ånavn betyde åen, der går over sine bredder.



Gødvad sogn. Hids herred. Løver syssel

Gødvad sogn ligger i Hids herred, der omfatter ialt 10 sogne: Gødvad, Balle, 
Svostrup, Setup, Lemming, Sejling, Sinding, Kragelund, Funder og Engesvang.

Herredets areal er ca. 250 km2. Gødvad ligger i dets østlige del. Sognets højeste 
punkt Blæsbjerg er 87 m.

Hids herred er det sydligste herred i Viborg amt og omgives af Skanderborg 
og Ringkøbing amter samt Lysgård herred.

Det strækker sig fra Hinge og Alling søer og Alling å i nord til Funder å, 
Silkeborg købstad og Gudenå i syd. Sidstnævnte skiller også herredet fra Skander
borg amt mod øst, medens det i vest når frem til hovedvej 13.

Allingådalen mod nord og Gudenådalen mod syd er tunneldale, som engang lå 
under isen, men siden, da isen smeltede bort fra Østjylland, af smeltevandsaflej
ringer forvandledes til fladbundede dale, hvori der dannedes terrasser på grund af 
landhævningen.

Mod øst afgrænses herredet af en fladbundet dal (også gennemstrømmet af 
Gudenå) skabt af de store smeltevandsmasser, som løb mod nord foran den 
vigende isrand.

Karupdalen mod vest er en dal, der er skabt af smeltevand, der løb i nordlig 
retning og skar sig ned i den (geologisk set) umiddelbart forinden dannede Karup 
hedeslette. Også her er tydelig terrassedannelse på grund af landhævning og flod
forkortning.

Hids herred er altså næsten overalt afgrænset af gamle tunneldale og smelte
vandsdale; men det meste af herredets terræn er bakket og højtliggende og med 
overvejende sandmuldede jorder; men flere steder dominerer også moræneleret 
(ungt morænelandskab med mest ler). Længst mod vest bliver jorden mere skarpt 
sandet og med plantager (ungt morænelandskab med overvejende sand). Her ligger 
den midtjydske israndslinie, og vest for denne omfatter herredet hedesletter (f. eks. 
den østlige og højest beliggende del af Karup hedeslette), og bakkeøer.

Hids herreds navn kan i hvert fald følges så langt tilbage som til Valdemar II’s 
(Valdemar Sejrs) jordebog, hvori det kaldes Hizhæreth. Der nævnes her nogle 
af herredets sogne, der betaler skat ril kongen. Jordebogen indeholder en forteg
nelse over de herreder, der dengang fandtes i Danmark, (dog ikke de sønder- 
jydske og de skånske). Antallet var ca. 200.

Inddelingen i herreder er dog langt ældre og går sandsynligvis helt tilbage til 
Folkevandringstiden og er den ældste inddelingsenhed i Danmark.

Historikere henviser bl. a. til den romerske historieskriver Tacitus (ca. 55-120), 
der i sin bog »Germania« giver meget interessante oplysninger om germanernes
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levevis, og til, at der hos næsten alle germanske folk i oldtiden og den tidlige 
middelalder kan påvises en inddeling af lignende art.

Hos sveerne, angelsakserne og flere sydgermanske stammer kaldes den hundari 
eller hundrede.

Om navnets oprindelse er der ikke enighed. Nogle har ment, at navnet har 
samme rod som hær, (her = hær, red = udrede), og at hvert herred omfattede 
100 eller 120 gårde, der hver skulle stille en mand til hæren. Andre betvivler, at 
dette skulle være grundlag for herredsinddelingen, og nogle mener, at det egentlige 
grundlag for inddelingen har været en helligdom, der søgtes af bygdens beboere.

Til helligdommen skulle så senere have sluttet sig et ting, hvorved sammen
slutningen også fik betydning på det verdslige område, og det er en kendsgerning, 
at hvert herred havde sit herredsting, hvor bønderne engang selv valgte dommeren 
og forhandlingslederen. Tidligst fik dog kongen en vis indflydelse, idet en udsen
ding, der skulle passe på, at kongens ret ikke krænkedes, kunne kræve adgang til 
tinget, hvis afgørelser og domme kunne indankes for landstinget. Nørrejyllands 
landsting var i Viborg.

I middelalderen var Jylland (men ikke øerne), inddelt i sysler, 11 i Nørrejylland 
og 3 i Sønderjylland.

Syslernes grænser skar aldrig herredsgrænserne, men hvert syssel omfattede flere 
hele herreder og er sandsynligvis dannet på den måde, at man sluttede flere her
reder sammen til eet syssel. Hids herred - og hermed Gødvad — hørte til Løver 
eller Louring syssel, der strakte sig fra Vejle fjord til egnen syd for Viborg. (Gam
mel stavemåde: Lofræth syssel). Navnet betyder skovsyssel (Løver af løv = skov). 
Ifølge Valdemar II’s jordebog bestod Løver syssel af Hids, Lysgård, Hads, Voer, 
Nim, Hatting, Bjerre, Tyrsting og Vrads herreder.

I nogle sysler var der et sysselting; men dette ting fik aldrig samme beføjelse 
som herredstingene og landstinget, navnlig aldrig den samme dømmende magt. 
Det var et sted, hvor skødninger, lysninger og forkyndelser kunne finde sted, og 
hvor der kunne erhverves tingsvidner om, hvad der var almindeligt bekendt; men 
dermed var dets funktioner i det væsentlige udtømt.

Hids herred blev tillagt Kong Hanses dronning Christine som livgeding (egent
lig en formue, der var tillagt en person i dennes levetid som underhold, især enke
forsørgelse). Efter hendes død 1521 udgjorde det et len sammen med Lysgård 
herred, indtil det 1542 kom under Silkeborg len.

Silkeborg nævnes første gang i begyndelsen af det 15. århundrede. Slottet var 
da i privat eje, men kom snart i Århusbispernes eje og hørte så under bispestolen

Sysselkort fra »Schultz’ Danmarkshistorie«, bd. I: Kort over Danmarks ældste inddeling. På 
kortet står de gamle navne, så Løver syssel står som Lofræth Sysæl. De til syslet hørende 
herreder anføres med de gamle navne i parantes. Lysgård (Liusgard), Hids (Hiz), Vrads 
(Vrazhøgh), Tyrsting (Thysting), Voer (Horæ), Hads (Harz), Nim (Nym), Hatting (Hat

tyng) og Bjerre (Biarg). 
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indtil reformationen; men efter bispernes afsættelse hjemfaldt det til kronen, og 
Silkeborg len blev da kongeligt len, hvortil altså Hids herred blev lagt 1542.

Bisperne fik fast fodfæste på Silkeborg slot 1414, da fru Tore, gift med Laurids 
Hvas, skænkede slottet til bispestolen. Et halvt år senere gav hun også bispestolen 
sit og sine børns gods i Øster og Vester Kejlstrup. (Biskoppen hed Bo Magnussen 
Porse).

Øster Kejlstrup var ikke det eneste, bispestolen fik lagt under sig i Gødvad. 
I »Silkeborg slot« oplyser Edv. Egeberg, at bispestolen 1446 fik skøde på fire 
gårde i Gødvad ifølge et register over »Breffue som fantis paa Silcheborig Slot 
Anno 1558 die Sancte Michaelis«. (Mikkelsdag. Die = dag).

Det ser ud til, at Øster Kejlstrup ikke blev under bispestolen. I »Traps Dan
mark« står følgende: »1406 pantsatte Bent Puder gods i Øster og Vester Kejlstrup, 
og 1414 oplod fru Thore Eriksdatter Mus til Silkeborg sine børns gods samme 
sted til biskop Bo i Arhus, men 1485 vides Øster Kejlstrup i 40 år at have ligget 
til Ring kloster«, et nonnekloster i Hylke sogn, Voer herred.

Da Johan Rantzau 1536 blev udsendt af Kristian III for på kongens vegne at 
tage bispedømmernes gods i besiddelse og i dette ærinde kom til Silkeborg, gjorde 
bispens sidste lensmand, Hans Stygge, megen modstand og ville ikke overgive sig 
og slottet, før hans herre biskoppen blev nødt til at give sit samtykke dertil.

Som kongeligt len blev Silkeborg nu forlenet til den ene adelsmand efter den 
anden. Bispens sidste lensmand blev kongens første (1536-1540).

Efter enevældens indførelse forvandledes lenene til amter, og Silkeborg amt 
oprettedes 1660.

Hertil henlagdes tre hele herreder: Hids, Lysgård og Vrads herreder, samt 9 
sogne af Gjern herred. Amtet havde amtmand og amtsforvalter fælles med Maria
ger amt fra 1671 og med Dronningborg amt fra 1716. Den fælles amtstue var 
i Randers.

I Pontoppidans atlas (bind 4, der er trykt 1768), skrives bl. a. følgende om 
Silkeborg amt: »Grunden og ejendommene er ikke så gode som i de andre amter 
i Århus stift. Der er heller ikke så mange herregårde. Således består hele Hids 
herred af bøndergods med undtagelse af Allinggård. En del af jorden er sander, og 
noget er hede. Dog er der en del god jord, og bønderne ernærer sig temmelig 
godt. Amtet er overalt godt forsynet med vand og har på sine steder skønne kilder, 
store ferske søer samt åer og bække, der driver en del vandmøller og undertiden 
danner skel mellem stifter, herreder og sogne«. Af søer fremhæver han bl. a. 
»Langesøe« ved Silkeborg og af åer navnlig »Guden Aa«.

Silkeborg amt blev ophævet og i henhold til resolution af 17/3 - 1794 lagt til 
Skanderborg-Åkær amt, fra 1799 Århus amt.

Ved kgl. resolution af 4. september 1793 blev Lysgård herred, som Hids herred 
har haft snæver forbindelse med (f. eks. fælles herredsfoged fra 20. december 1687) 
henlagt til Viborg amt, og ved kgl. resolution af 13. juni 1821 blev også Hids 
herred henlagt dertil, og begge herreder hører stadig til Viborg amt.
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Sognets ældste bebyggelse

Hvornår de første mennesker er kommet til Gødvad, kan naturligvis ikke siges 
med sikkerhed; men ifølge »Traps Danmark« skal der i Hids herred have været 
ca. 600 gravhøje, deraf ca. 60 i Gødvad. De fleste af dem er dog nu beskadiget 
eller udjævner. (Dysser og jættestuer findes ikke i Hids herred).

Da de fleste af gravhøjene kan føres tilbage til den yngre stenalder, ca. 2500- 
1500 f. k., skulle man heraf kunne slutte, at bebyggelsen i hvert fald går tilbage 
til denne tid.

Fund i Bøllingsø i Kragelund tyder imidlertid på, at der i Hids herred har 
været i hvert fald spredt bebyggelse allerede i den ældre stenalder, ca. 10.000- 
2500 f. k.; men om nogle af datidens mennesker har boet i Gødvad kan ikke 
afgøres. Om fundene skriver museumsinspektør Erling Albrectsen i bogen »Dan
mark i Oldtiden« bl. a. følgende:

»I et vældigt dalstrøg fra istiden ved Bølling sø udgravedes 1936 en boplads, 
hvis talrige flintsager i sin tid under jægernes færden var henkastet og tabt i mar
ken. Findestedet nær gården Klosterlund er en lav sandterrasse ved bredden af 
mosen, som dengang var en sø. Kun flintsager var bevaret, og flintarbejdet var 
præget af en dårlig primitiv teknik. Økserne er således alle små og dårlige eksem
plarer«. Fundet stammer fra tiden 9000-8000 f. k. og skulle være ældre end 
Mullerupfundene (Maglemosekulturen), og det er ifølge Politikens »Danmarks 
Historie« bemærkelsesværdigt, fordi man her for første gang i et større dansk 
stenalderfund træffer flintøksebladet. Befolkningen har i denne tid været fåtallig 
og har færdedes spredt i småflokke over vidtstrakte områder.

I Erling Albrectsens bog beskrives også Gudenåkulturen. Den ældre Gudenå- 
kultur føres tilbage til ca. 7000 år f. k. og er samtidig med Maglemosekulturen. 
Herom skrives:

»Samtidig med Maglemosekulturen blomstrede en jægerkultur i Jyllands store 
skove, som man først fik kendskab til gennem Nationalmuseets undersøgelser i 
midten af 1930’erne«.

Pioneren var for øvrigt en arkæologisk interesseret lærer, Frode Kristensen i 
Tørring, der på nogle flintpladser i Gudenåens kildeområde sammen med nogle 
skolebørn opsamlede en mængde oldsager. Siden tog Nationalmuseet fat og har 
kortlagt ikke mindre end 310 bopladser fra den jydske indlandskulrur, som man 
nu efter bosættelsens kerneområde kalder Gudenåkulturen. Som boplads valgte 
man pladser på tør sandet jord nær ved ferskvand, å eller sø, hvor der var mulig
hed for at drive fiskeri sammen med jagten.

Bebyggelsen var særlig tæt omkring Tørring og Ry ved Silkeborg. Det sidste
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Flint-og andre redskaber, der er fundet i Gødvad og fotograferet i Nationalmuseet 1968. For
uden disse stenalderfund er der gjort oldtidsfund på marken til mtr. nr. 16a Gødvad. (Ejedes 
1968 af Kristian Poulsen). Et ret stort rødligt randskår kunne i Nationalmuseet tidsfæstes til 
den yngre bronzealder. Nogle mærkelige sorte potteskår med mønstre af trekanter mentes at 
være noget yngre, vistnok fra vikingetiden. Oldsagerne opbevares i Gødvad centralskole.

sted var kernen i Gudenåbebyggelsen. Der var bl. a. to store pladser ved sydbred
den af Salten å. På den østligste og største ved Ry Bro er fundet over 2600 red
skaber.

Hele Gudenåkukuren spænder over et meget langt tidsrum, sandsynligvis 
5-6000 år.

Da Gødvad på en strækning grænser til Gudenå og ikke ligger så langt fra Ry, 
tør man vel nok regne med, at denne kultur også har berørt Gødvad, i hvert fald 
de dele af sognet, der ligger nærmest ved åen. Der skulle således være mulighed 
for, at de første mennesker har vist sig i Gødvad for cirka en halv snes tusinde år 
siden.
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I oldtiden og middelalderen må herredets vestlige del have været rig på skove, 
hvilket fremgår af navne som Tandskov, Kragelund, Buskhede, Klosterlund, Tol- 
lund, Abildskov, Hørbylunde, Moselund, Elbæk, Krathuse, Bolund, Hessellund, 
Hesselskov o. fl. a.

Hvorfor Hids herreds vestlige del har så mange navne, der antyder en stor skov
bestand, kan naturligvis ikke siges med sikkerhed. J. S. Møller skriver i »Årbog 
for Lysgård og Hids m. fl. herreder« 1920, at man jo kunne tænke sig, at den 
østlige del, der ligger nærmest ved den fiskerige Gudenå, først er blevet beboet, 
og at den vestlige del er blevet ryddet og opdyrket senere.

Tanken strider jo imod den kendsgerning, at Klosterlundkulturen er ældre end 
Gudenåkulturen.

Derimod er der sandsynlighed for, at det er rigtigt, at den østlige del er ryddet 
og opdyrket før den vestlige del. Ifølge »Danmark i Oldtiden« foretrak nemlig 
broncealderens bønder den mellemgode lette muld frem for både hedesletternes 
magre sandflader og stærkt leret jord, og som tidligere bemærket er jorden mere 
skarpt sandet i Hids herreds vestlige del.

I denne forbindelse bør det også nævnes, at ifølge professor Løffler skal der i 
den hedenske tid have ligget et gudehov, hvor nu Gødvad kirke ligger, og dette 
gudehov mentes anbragt der, fordi stedet kunne ses fra Gudenåen.

Fra den historiske tids ældste perioder findes ingen specielle oplysninger om 
Gødvad eller Hids herred. Som så mange andre egne har herredet jo sikkert mær
ket »den sorte død« på Valdemar Atterdags tid og andre pestsygdomme og sikkert 
også følgerne af mange kampe i Jylland, f. eks. den kullede Greves indfald i 
Nørrejylland, men herom har man ingen særlige oplysninger, og navnet Gødvad 
finder man ikke før i det 15. århundrede.

Ifølge sidste udgave af »Traps Danmark« nævnes det første gang 1425. På en 
skatteliste fra 1500, skrevet af kongens foged over Lysgård og Hids herreder, Niels 
Clemmensen, nævnes det under navnet Godwath. Her anføres forskellige skyld
nere, fra Gødvad Per Povlsøn i Keelstrup (KejIstrup) og Jens Perssøn i Resendal.

Der er opbevaret en jordebog over Hids og Lysgård herred fra 1525 udfærdiget 
af Rasmus Clemitsen, men her er Gødvad ikke nævnt.

Det er først efter reformationen, da Silkeborg len blev kongeligt len, og Hids 
herred 1542 blev lagt under dette len, at man kan finde en del oplysninger, der 
specielt eller delvis angår Gødvad sogn.

Det må dog lige anføres at i »Optegnelsesbog fra Kristian Is og Hans’es kan
celli« nævnes Hids herred og Gødvad adskillige gange.

Den 21/11 -1481 sendes brev til ærkebispen, alle bisper, prælater, riddere og 
svende om at møde i Kalundborg for at vælge en ny konge efter Kristian I. Der 
skrives også om soldater. Hids herred skal stille »tre værger til hest«. Men ellers 
er det mest skatteregnskaber, man finder her.

1486 udskrives gengjerd, en afgift, der i reglen blev erlagt i naturalier. Det 
kunne f. eks. være levnedsmidler. Hids herred skal betale fire, men der står ikke, 
hvad det er for fire.
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Fra den 10/7 - 1507 findes regnskab over »landehjælp (skat) som oppebæres 
anno domini 1507 i Judlandt«. Både her og i de følgende eksempler er det den 
førnævnte Niels Clemmensen, der opkræver skatten i Hids herred, der her kaldes 
Hysse Iherreth.

Den samme landehjælp udskrives igen den 21/11 s. å. Her står Hissehæret.
Det har åbenbart også undertiden kunnet knibe med at få skatten ind dengang. 

Da Niels Clemmensen skal opkræve skatten næste år, står der, at han skal ind
samle »de fleste han kan«. Møntenheden kaldes her pending. Et sted står Mark 
pendinge.

Der er nøjagtigt regnskab over indtægten af landehjælpen 1524/26. (Her 
skrives mark).

For Hids herreds vedkommende ser det sådan ud:
Gødvad (Gedwadt) kirke betaler ............................................................. 11 mark
Balle kirke betaler...................................................................................... 8 mark
Kragelund kirke betaler.............................................................................. 11 mark
Lemming kirke betaler .............................................................................. 10 mark
Sejling kirke betaler .................................................................................. 10 mark
Serup kirke betaler...................................................................................... 13 mark
Sinding kirke betaler.................................................................................. 10 mark
Svostrup kirke betaler .............................................................................. 12 mark
Funder kirke betaler .................................................................................. 10 mark

Ialt 95 mark
Det ser altså ud til, at skatten betales over kirkeregnskabet.
1524 findes også regnskab over Århus stigt.* Tallene er de samme. Da stigt 

ifølge ordbøger over gammelt sprog kan betyde stift, er der her altså tale om en 
skat til Århus bispestol, altså en slags kirkeskat.

I Kristian II’s åbne breve nævnes i et brev fra 1513, at »min frues nåde fik lov 
til at beholde til et år efter næstkommende mortensdag bl. a. Hids herred med al 
kgl rente og rettighed«.

Dette brev hentyder sikkert til, at kong Hanse’s enke, dronning Christine, som 
tidligere anført, bl a. fik Hids herred som livgeding.

Kong Hans’es frihedsbrev til Resendal er omtalt andre steder i bogen.



Følgerne af bondeopstanden under
Skipper Klement

Kristian III var herre over Jylland. Hans feltherre, Johan Rantzau, havde sejret 
over bønderne; men tilbage stod endnu straffen over oprørerne. Ledeme blev 
henrettet, hvilket var den almindelige fremgangsmåde dengang, og bønderne 
måtte herred for herred sende fuldmægtige, der i Viborg skulle hylde Kristian III 
som konge. Tilbage stod straffen over de menige deltagere i oprøret. Her benyt
tede man en fremgangsmåde, som ifølge »Historisk Tidsskrift« (8. række, 6. bd: 
Th. Bang: »Klementfejdens Efterspil«) vistnok hverken før eller senere er brugt, 
og som blev kaldt halsløsningen.

I begyndelsen af 1535 blev bønderne i de herreder, der havde deltaget i oprøret, 
tiltalt for Viborg landsret og dømt fra liv og gods, »uden at (= medmindre) den 
udvalgte konge ville dem anderledes benåde«.

Det har dog næppe været meningen, at man ville henrette samtlige bønder i de 
pågældende herreder. Kongen havde brug for penge og ikke for massehenrettelser. 
Meningen med den summariske dom synes at have været, at de, der imod hyld
ningen i Ry i juli 1534 havde gjort oprør mod den udvalgte konge, havde som 
oprørere forbrudt liv og gods, medmindre kongen ville benåde dem - og da på 
hans betingelser.

De selvejende bønder i de oprørske herreder må udstede breve, hvori herreds
fogden og menige herremænd erklærer, at de ved deres deltagelse i oprøret havde 
»forset sig på liv og gods«. Så må de bagefter prøve, på hvilke betingelser de kan 
redde deres hals.

På den måde opnåede Kristian III at komme i besiddelse af en del selvejerbon
degods, og samtidig forpligtede samtlige herreders beboere sig til at købe deres 
forbrudte liv med bøder efter nærmere forhandling med kongens repræsentanter.

Den 16. marts 1535 udsendte nu kongen et åbent brev, hvori han erklærede, at 
skønt han havde årsag til at straffe bønderne på liv og gods, ville han dog benåde 
dem, når de havde tinget med hans udsendinge, og være dem en nådig herre, når 
de inden 8 dage, efter at dette brev var forkyndt, ville udrede, hvad de havde lovet 
at betale til halsløsning og fået kvittering derfor. Hvidtfeldt beretter (s. 1433), at 
hver blev beskattet af højeste evne, formue og lejlighed. Sandsynligvis foregik det 
sådan, at man forhandlede med bønderne enkeltvis, udarbejdede et register over, 
hvad hver skulle give, og overleverede det til lensmanden for det pågældende len.

I en bevaret fortegnelse over de herreder, det drejede sig om, nævnes 49, der
iblandt Hids og Lysgård.

Bøderne bestod ikke blot i guld, sølv og penge. Bønderne skulle jo beskattes 
efter yderste evne, og så var der jo også andet at tage af: deres øksne. I en bevaret 
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fortegnelse over de herreder, der skulle betale øksne, er to af de 49 herreder gledet 
ud: Hids og Lysgård. Grunden kender man ikke; men de to herreder kom til at 
indtage en særstilling. Da bøndergodset i de andre 47 herreder blev sat for forhøjet 
landgilde, blev de foreløbig forskånet.

Først den 31. jan. 1553 udsender kongen et åbent brev til bønderne i »Hitz og 
Liusgaard« herreder om, at han nu har befalet Axel Jul til Villestrup, landsdommer 
i Nørrejylland, og Frantz Bilde, embedsmand på »Silcheborrig«, at sætte bønder
godset i de to herreder for årlig landgilde som andre kronens og adelens tjenere i 
den egn, da alt bondegods og krongods i de herreder i Nørrejylland, som var med 
i opløbet under den sidste fejde, på Viborg landsting for nogen tid siden blev til
dømt kongen.

Hidtil er de blevet forskånet for at få deres bondegods sat for landgilde som 
andre bønder, der var med i samme oprør. Nu skal de møde for de nævnte »gode 
mænd«, når og hvor de tilsiges, og lade sig sætte for årlig landgilde og indskrive 
i kronens registre og jordebog, hvorefter de årlig skulle yde deres landgilde til 
kongens lensmand, hvilket for Gødvad bøndernes vedkommende vil sige lensman
den på Silkeborg slot.

Også selvejerbønderne i disse herreder synes at være sluppet billigere end andre 
steder. Eksempelvis kan nævnes, at Las Haes (Laurids Jepsen Hase) i Resendal 
slap med at have forbrudt en del af sin ejendom: »Den forbrudte lod«. Han var 
altså stadig selvejer; men af den forbrudte lod må han og hans efterfølgere som 
fæstere svare 5 skp. rug og 5 skp. byg årlig.



Kronens bønder

I. Deres forpligtelser og forhold til kongerne
Efter at Silkeborg len var blevet kgl. len, og Hids herred var lagt under dette len, 
hørte Gødvad bønderne til kronens bønder og måtte betale deres landgilde og flere 
andre afgifter til kongens lensmand på Silkeborg slot. Opbevarede jordebøger og 
lensregnskaber giver et ganske godt indblik i, hvad de måtte betale.

Som eksempel på landgilde anføres, hvad Gødvad by skulle svare i landgilde 
efter jordcbogen 1622-1627.

1. Peder Christensen: Vi ørte* rug, 1 ørte* byg, 1 ør te* havre, 1 otting* smør, 1 
svin, 23 læs ved, 1 fødnød*, 1 mark* hår, 21 sk. 1 album* gæsteri.

2. Laurids Christensen: det samme.
3. Christen Nielsen: 1 ørte* rug, 1 ørte* byg, 1 ørte* havre, 1 otting* smør, 1 

svin, 2 mk. 10 sk. 2 album* gæsteri.
4. Niels Christensen: det samme som nr. 3.
5. Søffren Nielsen: Vi ørte* rug, Vi ørte* byg, Vi ørte* havre, Vi otting* smør, 

V2 svin, 21 sk. 1 album* gæsteri.
6. Las Jensen ] .« i T > tilsammen det samme som nr. 3 og 4.7. Peder Lassen j °
8. Las Snedicher: 1/2 ørte* rug, 10 skp. byg, Vi pund smør, 1 mark* hår.
9. Erik Pedersen: Vz ørte* rug, Vi ørte* byg, 1 ørte* havre, 1 otting* smør, 1 

svin, 1 mark* hår, 3 mark gæsteri.
10. Jens Lassen: 21 sk. 1 album* huspenge.
11. Christen Pedersen: 12 sk. huspenge.
12. Rasmus Søffrensen: 18 dagsgerninger.

Landgilden var imidlertid ikke det eneste, der tyngede bønderne. Der skulle 
f. eks. også betales tiende. Kongens andel af kvæg- og korntiende skulle betales til 
lensmanden.

Der betaltes ikke det samme hvert år. Følgende eksempler på kongens andel er 
taget fra lensregnskaberne: 1596-97: 3 lam, 1 kid og 2 mk. 4 sk. i rede penge, 
1608-09: 1 ko, 24 sk., 1612-13: 5 lam, 2 kid, 1 gris og 20 sk., 1617-18: 6 lam, 3 
kid, IVi mk. 4 sk., 1619-20: 3 lam, 1 kid, 1 gris og 26 sk.

En særlig indtægt havde lenet i stedsmål* (indfæstning*), en sum, der skulle 
betales een gang for alle, når man fik en gård eller et hus i fæste. Havde man 
ikke rede penge nok, kunne man også betale med okser. Følgende tilfældige ud
pluk fra lensregnskaberne viser, havd det kunne dreje sig om.

Samtlige eksempler er fra Gødvad: 7596-97.' Erik Perssøn af Vi gård, som Ras
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mus Funder afdøde: 2 øksne og 2 daler: 1610-11: Jens Nielsen af et gadehus i 
Gødvad, som Søren Nielsen for ham oplod: 3 daler, 1615: Erik Iffersen i Kiel- 
strup fæstede den halve gård af Øster Kielstrup, som Jens Andersen fradøde, og 
hans hustru for hannem oplode: 60 daler. Hvis to ville bytte gårde, kostede det 
også stedsmål. 1615 har således følgende post: Jacob Rasmussen i Gødvad og 
Christen Erikssøn i Balle, fordi de måtte bytte gårde: 10 daler. Var huset eller 
gården forfalden, kunne der gives moderation. Således viser regnskabet for 1619- 
20, at Christen Søfrensen i Gødvad fæstede det hus samme sted, som Jesper Wef- 
fuer (Væver) fraflyttede, som nogen tid har stået øde og er ganske forfaldent, 
hvilket han selv skal opbygge. Gav til stedsmål: 2 daler.

Lensregnskaberne viser, at lenet også fik en indtægt gennem bøder (sagefald), 
der tilfaldt kongen som rettens håndhæver, og som på hans vegne opkrævedes af 
lensmanden, og som de følgende eksempler viser, var det meget forskellige for
seelser, man kunne idømmes bøder for til kongen: 1596-97: Morten Jensen for 
ulovlig skovhugst: 2 øksne, 1610-11: Peder Christensen for bands* ret og jomfru
krænkelse: 9 mark, 1618-19: Hans Nielsen i Gødvad for lejermål* han havde be
gået med Mette Ollufsdatter samme sted: 7 daler, 1620-21: Niels Pedersen i 
Gødvad for sårmål,* han begik på Christen Skomagers søn i Gødvad. 10 daler.

Kun en enkelt gang findes den forseelse at »huse en hore«. Måske betyder det, 
at man trods lovens forbud har et løsagtigt fruentimmer under sit tag; men kan 
måske også dække over en barmhjertighedsgerning. Det er Rasmus Christensen i 
Gødvad, der i 1653 giver sin søster husly, da hun har fået et uægte barn. Han ma 
derfor bøde 2 daler.

Var der olden på træerne, kunne bønderne drive oldensvin ind i skovene. Først 
blev der taget syn, for at man kunne afgøre, hvor mange svin, der var olden til, 
og bønderne fik så at vide, hvor mange svin de måtte brændemærke til skovene; 
men også dette måtte der betales for. I lensregnskaberne for 1611-12 findes føl
gende oplysninger om »oldengjæld« for Gødvad:

Søfren Bruun i Kielstrup for 6 svin......................................................... 1 svin
. 2 -   24 sk.

Christen Nielsen i Gødvad - 6 -   1 svin
Jacob Rasmussen - - 3 - .................................................1 mk 1716 sk.
Niels Christensen - - 4 -   2- 11
Søfren Nielsen - - 3 - ................................................. 1 - 1716 -
Per Christensen - - 5 - ................................................. 3 - 416 -
Laurs Degn - - 2 - ................................................. 24 -
Anders Eriksen - - 3 - ................................................ 1 • 1716 -
(1 daler = 74 sk. danske, 1 mk. = 1816 sk. danske).

Under »oldengjæld« 1624 oplyses, at der for et læg å 6 svin betaltes 1 svin, 
ellers var taksterne 12 sk. for et stort svin og 6 sk. for polte og smågrise.

Lysten til at betale har dog åbenbart ikke været større dengang end nu, og 
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måske har det været billigere at have svinene gående i andre skove end kronens; 
i hvert fald var der nogle, der forsøgte dette; men det opdagede Kristian IV, og 
da han åbenbart ikke ønskede, at lenet, og derigennem kronen, skulle gå glip af 
indtægten, udstedte han den 2. juli 1616 et åbent brev til alle bønder under Silke
borg len, hvori der står:

»Da kongen har bragt i erfaring, at de, når der er olden, understår sig til at 
lade deres svin indbrænde til olden på fremmede lodsejeres skove, hvilket er til 
skade og afbræk for oldengjælden af kronens skove, så påbydes det dem alle stren- 
geligen, at de herefter ikke må lade deres svin indbrænde til olden på andre end 
kronens skove under Silkeborg slot, såfremt de ikke vil tiltales og forfølges for 
ulydighed mod kongens mandater.«

Der var også noget, der hed spindepenge*. I regnskabsåret 1623-24 betalte hver 
helgårdsmand i Gødvad 4 sk., medens en halvgårdsmand slap med 2.

Træ, der blæste ned i skovene, skulle vurderes og sælges.
Det vil dog føre for vidt at komme ind på alle enkeltheder i lensregnskaberne; 

men når man tager i betragtning, at bønderne foruden at udrede de mange oven
nævnte afgifter også kunne udkommanderes til hoveriarbejde, vil man kunne 
forstå, at det var ret tunge byrder, der var lagt på deres skuldre. Helt kuede blev 
de dog aldrig, og det skete også, at nogen klagede, f. eks. over, at deres landgilde 
var sat for højt, og det er værd at lægge mærke til, at der undertiden blev taget 
hensyn til deres klager.

1573 klagede nogle af lenets bønder over, at de stod i restance med noget af 
landgilden, og at det var dem umuligt at betale, før de havde bjerget årets høst. 
Frederik II bevilgede dem henstand og skrev den 2. juli 1573 til lensmanden Jens 
Kaas, at han skulle give dem henstand til Mikkelsdag.

Fem år senere klagede to af bønderne i Gødvad, Anders Matzen og Morten 
Jensen, over, at deres gård var sat for højt i landgilde. Frederik II skrev da den 6. 
sept. 1578 til lensmanden Mandrup Parsberg, at han med det første skulle lade 
nogle forstandige dannemænd nedsætte landgilden, hvis den var for høj. Siden 
skulle han lade den forandrede landgilde indskrive i jordebogen.

Også Kristian IV kunne være skånsom, hvilket bl. a. ses af et brev til lensman
den Franz Rantzau den 6. juni 1594. Der skulle føres kalk o. a. til en bygning, 
som skulle opføres ved Silkeborg slot. Lensmanden skulle dertil holde en vogn på 
slottet et års tid, »for at kronens bønder ikke skulle blive alt for besværede med 
arbejde for regeringen.«

Det skete også, at bønderne dristede sig til at klage over selve lensmanden. Den 
17. juni 1613 sendte Kristian IV bud til Mandrup Parsberg og Eske Brock om, at 
nogle af kronens bønder i Silkeborg len har beklaget sig over lensmanden Chri
sten Holck. De to mænd skal begive sig til Silkeborg slot og stævne de bønder, 
der har besværet sig, og i Christen Holcks nærværelse forhøre sig om deres klager 
og Christen Holcks erklæring. Derefter skal de overveje sagen og siden forordne, 
»hvad de eragter for ligeligt og ret.« De skal give deres afgørelser fra sig skriftligt 
og under deres signeter.
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Senere klagede bønderne over, at når nogen fik bevilget tømmer fra kronens 
skove i Silkeborg len, da skulle de ikke blot fælde, hugge og læsse det, men også 
undertiden føre det nogle mil bort fra lenet. Kristian IV bestemte da i et brev af 
3. febr. 1639, at enhver, der herefter fik bevilling på tømmer fra kronens skove, 
selv skulle lade det hente.

De mange kgl. breve og forordninger tyder i det hele taget på, at man dog ikke 
ønskede, at bønderne skulle blive så forarmede, at de ikke kunne blive ved går
dene, hvilket jo også ville blive et tab for kongen, da det jo ville gå ud over lenets 
indtægter. Selv Kristian III, der jo ellers lod bønderne beskatte efter yderste evne 
og formue, viste hensyn i 1557, da der var dyrtid på korn, så mange af kronens 
bønder måske ville komme til at mangle både såkorn og korn til deres eget under
hold. Lensmændene fik ordre til at sælge dem byg og rug, både af kirkekorn, kirke
tiende og — hvis dette ikke slog til - af det korn, som tilkom kongen. De skulle 
tage en daler pr. tønde og siden gøre regnskab derfor. De skulle opføre navnene 
på dem, der fik korn, og hvor meget de fik.

Lensmanden på Silkeborg slot skulle sælge 3 læster* rug og 5 læster* byg. Det 
slog åbenbart ikke til, for den 8. april s. å. fik samtlige lensmænd i Nørrejylland 
igen befaling til at sælge bønderne korn til sæd og underhold »til rimelig pris«.

Det er ikke den eneste gang, det kniber med kornet. 1572 slog høsten fejl. Man
ge bønder manglede korn og havde ikke råd til at købe det. Frederik II gav da 
lensmanden på Silkeborg slot ordre ril at undersøge, om nogle af bønderne i hans 
len manglede korn, og hvis det var tilfældet, skulle han låne dem så meget, som 
han kunne tænke sig, de kunne være hjulpet med. Meningen var, at de skulle 
betale det tilbage efter høsten 1573; men hvis nogle af bønderne var så fattige, 
at de ikke kunne betale, måtte han eftergive dem kornet og indskrive det i lens
regnskaberne.

Det er tidligere omtalt, at det, der blæste ned i skovene, blev vurderet og solgt; 
men hvis kronens bønder manglede tømmer til bygninger, redskaber m. m., er 
der også eksempler på, at de fik det gratis eller til rimelig pris. I et kgl. brev af 
2. sept. 1578 står således, at »da kronens bønder i Silkeborg len har klaget over, 
?.c de lider mangel på bygningstømmer og tømmer til plov- og vognredskaber, og 
at de, der formår at købe sådant, ikke kan få det til rimelig pris, har kongen i 
betragtning af, at kronens bønder har tynger og udgifter nok, bevilget, at de her
efter uden betaling må få bygningstømmer og tømmer til plov- og vognredskaber 
i kronens skove, dog kun efter skovfogdernes anvisning og mod at forpligte sig 
til ikke at afhænde det til andre.«

Tre år senere søger de om træ til at lave ting af, som de vil sælge. Det får de 
dog kun mod betaling. Ifølge befaling af 11. nov. 1581 til lensmanden i Silke
borg, Mandrup Parsberg, skal kronens bønder i Silkeborg len have tømmer til 
købs i Silkeborg skovene til at lave hjul og andre varer af til at sælge på marke
derne, da det er manges vigtigste næring.

1584 søger de påny om bygningstømmer og hjul- og vogntømmer, da de ellers 
ikke kan blive ved gårdene, og de hævder denne gang, at det har de haft fra arilds 
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tid. I kgl. brev af 22. maj 1584 får lensmanden, Henning Reventlow, besked om, 
at de må få det, men kun efter lensmandens udvisning og enhver efter lejlighed 
og nødtørft.

Det gentager sig 1590. Lensmanden i Silkeborg hed dengang Frantz Rantzau. 
Han skal lade dem få tømmer til hjælp til bygning, brænde og vogntømmer, sådan 
som han kan tænke sig, det kan være passende, og siden skal han til rimelig pris 
lade dem få, hvad de yderligere behøver til eget brug og til at lave ting af til at 
sælge, således som de fra arilds tid har fået. Måske er kravene ved at blive for 
store, for brevet slutter med de ord: »— dog alt med rimelighed, så skovene ikke 
bliver forhuggede for meget.« — I kancelliets brevbøger findes endnu flere breve 
med lignende indhold.

De fleste af de kgl. breve var stilet til lensmændene; men det hændte også, at 
der udsendtes et åbent brev til lenets bønder. Da mange af dem hverken kunne 
læse eller skrive, blev brevet namrligvis læst op for dem.

Det er interessant at se, at disse breve ofte indledes i en yderst elskværdig tone, 
men slutter med trusler om strenge straffe, hvis de ikke gør, hvad de får ordre 
til at gøre.

Eksempelvis anføres fra »Jydske Registre« et åbent brev af 6. okt. 1641 fra 
Kristian IV til bønderne i Silkeborg len: »Vi Kristian IV-------hilse eder menige
bønder og tjenere til vort slot Silkeborg — evindeligen med Guds og vor nåde.

Vide, at eftersom os elskede Frederik Urne til Bregentved, vor mand, tjener og 
befalingsmand på vort slot Silkeborg, underdanigst for os haver ladet berette, at 
ladegårdsmarken ved vort slot Silkeborg er helt skarp, så at der kun kan stå en 
ringe ting byg, er derfor fornøden at tage jord til gjødningen og gøre blanding 
af, som både hos eder, så og andensteds udi landet brugeligt er, så byder vi eder 
og befale menige Silkeborg tjenere, at I ikke lader eder herudi finde forsømme
lige, men at I gøre dette, så og hvad andet hoveri, I af førnævnte Frederik Urne 
til slottets nødvendighed pålægges vorder.

Hvo som helst af modvillighed sig herimod forbryder, han skal forfølges med 
lov og ret, og dom over ham fældes til at gå på Bremerholm udi jern.«

Da Jochum Beck fik forleningsbrev på Silkeborg slot i april 1643, står der om 
lenets bønder, at han skal holde dem til lov, ret og skel og ingen uret gøre dem 
imod loven eller jordebogen eller besvære dem med nye pålæg i nogen måde.

Det ser altså ud til, at de får en vis beskyttelse af kongen.
Da Frederik III 1650 udstedte et nyt forleningsbrev, begynder hans åbne brev 

til bønderne lige så elskværdigt.
»Vi Frederik III---- hilse eder, alle vore kronens bønder og tjenere, som ligger

og tjener til vort slot Silkeborg, evindeligen med Guds og vor nåde.«
Der kommer så en redegørelse for, at de nu skal svare den nye lensmand deres 

årlige landgilde m. m., som de plejer og er pligtige til at gøre og give og »som I 
fra arilds tid til os og kronen gjort og givet haver,« men brevet slutter med, at 
lensmanden skal holde alle og enhver ved lov, ret og skel og ikke tillade, at nogen 
af dem forurettes i nogen måde.
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Også Frederik III synes altså at ville beskytte bønderne imod, at der af lens
manden skulle blive krævet mere af dem, end han kan kræve efter loven og 
jordebogen, og lensregnskaberne har adskillige eksempler på, at nogle får betaling 
for særlige arbejder, som de åbenbart ikke har pligt til at gøre.

Nogle enkelte eksempler anføres:
Lensregnskaberne for 1608-09 oplyser, at det er »betroet Laurids Jepsen i Re- 

sendal, ridefoged i Hids herred, at give bønderne der i herredet, 108 hjulbårer 
(trillebører), de haver gjort til Hans Majestæts behov, for hver at gøre VI skilling.«

Samme år findes følgende: Afbetalte Christen Jensen og Niels Nielsen i Gødvad 
for 12 dage, de hver »haffe saffuet på tømmer« (har savet tømmer) til Alling 
Mølles hus. Om dagen til kost og løn: 10 skilling.

1612-13: En Niels Hass (efternavnet måske ikke rigtigt, da det var utydeligt) 
i Gødvad og en Mand fra Funder får 4 daler for at rejse til København med 24 
af hans kgL majestæts okser, og Anders Bødker i Gødvad og Niels Jacobsen har 
fået 12 V2 daler 1 mark og 1714 skilling for at lave smørtønder.

1618-19: Det oplyses, at hans kgl. majestæt nådigst har bevilget, at vindeltrap
pen til fruerstuen på Silkeborg slot måtte forbedres. Christen Norre og Christen 
Lassen i Gødvad får »for opstandere på samme trappe, så og for egefjæle dertil 
at savskære, som beløb sig efter kgl. majestæts skovalen: pendinge: 12 daler 6 
skilling.«

Til slut anføres en af de noget vidtløftige kvitteringer i sin fulde ordlyd og 
med datidens stavemåde:

»Kiendes Jegh Christen Jennsen och Christen Christensen Udi Giduadt, Att 
Peder Pouellsenn Schriffuer paa Silcheborigs haffuer bethalltt oss fdrgetiuffue, 
hallfftridie (4214) daller 10 Skilling For Ege Planker wy haffuer Skaarenn Udi 
Werchlang osterschouff, och bleffuen thill Skanderborig rhill Konng. May. behou 
Aff forsendt, For huilche penge hannem Quitiritt haffue, och Thacher hannem 
for god berhalling, Thill Wiedes biurdtt Under Voris Zignecher, Aff Silcheborig 
denn 3. Juni 1620.«

Kvitteringen var forsynet med to segl med bogstaverne Cl og CC.

II. Pest
Mens Gødvad bønderne hørte til kronens bønder, var der i hvert fald to gange 
pest i Nørrejylland, første gang under Kristian IV omkring år 1600. At denne 
pest også ramte Gødvad, fremgår af to breve i kancelliets brevbøger.

Den 15. januar 1603 får Frantz Rantzau på Silkeborg slot kgl. missive* om, at da 
nogle af kronens bønder i Giefvidt (Gødvad) og i Funder by i Silkeborg len har 
ansøgt om, at de på grund af deres armod må få nogen forskåning på deres land
gilde, skal han snarest erklære sig til kongen herom og fremsende en rigtig for
tegnelse over dem, der på grund af armod ikke kunne udrede deres landgilde.

Frantz Rantzau indberetter imidlertid til kongen, at der står mange øde gårde i 
Silkeborg len på grund af den heftige pestilenz, som i de sidste åringer har grasse
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ret ret hårdt alle vegne i lenet, og at det i langsommelig tid vil være umuligt at få 
dem besat, medmindre kongen en ringe tid vil fritage de bønder, der får dem, for 
at svare landgilde.

I et nyt missive* af 21. oktober 1604 skriver da kongen, at Frantz Rantzau skal 
gøre sig al mulig flid for at få de øde gårde besat, og han må lade de bønder, der 
får dem, slippe for at betale indfæstning*, og det første år må de også slippe for 
landgilde.

Den pest, der her er tale om, brød ud i Aalborg 1602, og indtil 1603 døde 
mellem 1/4 og 1/3 af byens indbyggere.

I modsætning til »den sorte død« blev den kaldt »den hvide pest«. Den viste 
sig nærmest som dysenteri med blodgang.

Fra Aalborg bredte den sig det følgende år til hele Danmark og var særlig 
hård ved Jylland.

Den næste pestsygdom begyndte at brede sig 1654. Den synes dog at have været 
kortvarig og mindre voldsom. Frederik III har dog åbenbart ment, at det var bedst 
at tage sine forholdsregler, og den 1. september 1654 sender han fra Flensborg 
følgende ordre: Vi Frederik III - gøre alle vitterlig at vi nådigst for godt haver 
anset, formedelst den smitsomme sygdom, som adskillige steder i vort land Dan
mark antændt er, markederne på en del steder her i riget så vidt muligt at lade 
afskaffe, da vil vi også for samme årsags skyld have befalet og forordnet, at først
kommende marts marked, som i vor købstad Viborg holdes skulle, aldeles vorder 
afskaffet. Der skrives også, at alle markeder skulle være afskaffet, indtil der kom 
videre anordning.

Det varede dog ikke længe. Allerede den 21. december s. å. fik borgerne i Ribe 
et brev om, at eftersom kongen har erfaret, »at den tilforn grasserende pestilenz 
og sygdom her i vore riger og lande nu igen af guds nåde nogenledes er ved at 
ophøre«, og eftersom han har erfaret, at den smitsomme sygdom ikke har grasseret 
i Viborg og Ribe, tillades det borgerne i Ribe igen at drage til Viborg til først
kommende snapsting med deres kramvarer.

Den 29. december s. å. fik borgerne i Viborg igen bevilling til at holde de 
markeder, som var forbudt formedelst den grasserende pest. Det ses ikke, om 
denne pest har ramt Silkeborgegnen, da de kgl. skrivelser kun nævner to byer, 
hvor den ikke har raset: Viborg og Ribe.



III. Jagtvildt
Da Frederik II jo var meget interesseret i jagt, er det kun naturligt, at nogle af 
brevene i kancelliets brevbøger angår jagtvildtet.

Den 31. januar 1561 fik bønderne i Silkeborg og flere len brev om, at de for 
fremtiden ikke må udgrave ræve og ræveunger, ej heller ødelægge dem med arm
brøster, da fattige folk har klager over, at de lider skade på deres kvæg, når det 
uforvarende kommer til at triede på steder, hvor der er lagt armbrøster.

Denne forordning må kongen senere have fortrudt, for den 29. juli 1584 kom
mer der et nyt åbent brev til lenets bønder, hvori det tillades og befales dem at 
udgrave og på anden måde ødelægge ræve og ræveunger, da disse ødelægger rådyr 
og lam og gør bønderne stor skade på deres småkræ.

I mellemtiden har han forsøgt sig med vildsvin, og den 21. juni 1581 udsendes 
et brev om, at da kongen med stor bekostning har forskrevet nogle vildsvin og 
udsat dem på kronens skove i Aalborghus, Skanderborg og Silkeborg len, for at 
sådanne dyr også kunne fås der i landet, anmodes de adelige, som har gods i disse 
len, om at frede dem i 2-3 år, for at de ikke skulle blive udryddede. Når de har 
formeret sig, skal enhver have sin rettighed på sin grund ubeskåren.

Fredningstiden var dog ikke lang nok. Den 16. februar 1585 kommer en ny 
anmodning til de adelige om at frede dem i 3 år til.

Åbenbart har vildsvinene efterhånden formeret sig, for 1744 skriver Clemen 
Fischer på Øster Kejlstrup, at det skadeligste storvildt er vildsvinet.

Kristian IV fandt det senere nødvendigt at ansætte en dyrevogter. Den 17. febr. 
1598 fik Hans von Lyneborg bestalling som dyrevogter på kronens enemærker 
i Silkeborg len. Som løn skal han have 16 daler om året samt 4rdl. om måneden 
i kostpenge, en sædvanlig hofklædning og foder til en hest, alt at udrede af lens
manden på Silkeborg slot.

Senere er der drevet krybskytteri, hvilket medfører, at Kristian IV den 19. nov. 
1637 sender Christen Holck på Silkeborg slot et brev om, at da det berettes, at 
der anrettes stor skade på dyrene i kongens vildtbane af adskillige fremmede skyt
ter, som fordrister sig til at ride derind, skal adressaten (d.v.s. lensmanden) alvor
ligt tilholde sognefogderne, skovfogderne, delefogderne og andre kronens tjenere 
i hans len at have nøje tilsyn med vildtbanen, ligesom skovrideren også anvender 
sin største flid på at bemægtige sig dem, som befindes at skyde der, og føre dem 
til adressaten. Dersom de kan overbevise nogen om en sådan overtrædelse, skal de 
til gengæld forskånes for et års landgilde. Adressaten skal lade kongens vilje læse 
og forkynde på tinge.

Om dyrelivet kan iøvrigt bemærkes, at bjørnene var en plage i lensperioden; 
men de sidste siges at være bukket under, inden Christian Fischer overtog Silke
borg 1661. Ulvene var derimod stadigvæk en slem plage. Herredets sidste ulv 
blev nedlagt i nærheden af Alling Mølle 1745.

Den 19. juni 1677 blev forøvrigt en Johan Teutzer ansat som ulvejæger i 
»Jylland og hertugdømmet Schleswig«. For hver ulv, han skyder, skal han have 
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2 sk. af hver gård i det herred, hvori det sker, og han må selv beholde skindet. 
Han skal desuden have »fri Waaning« på jægergården i Skanderborg og fri brænd
sel som skovridere.

IV. Havens planter
Datidens fæstebønder kendte ikke til de store skyggefulde frugttræer i haverne. I 
almindelighed var haven kun et indhegnet jordstykke med kål og andre køkken
urter, altså en køkkenhave. Kålplanterne var de vigtigste af urterne, så det er 
naturligt, at en kålgård i det gamle jydske sprog var ensbetydende med - og ofte 
det eneste udtryk for - en have.

Det var også en gammel skik, at man skulle have ni slags kål til påske. (De ni 
forskellige urter var dog ikke alle sammen kålarter).

Nu ønskede imidlertid Kristian IV, at der skulle være træer og humleranker 
i haverne.

Lensregnskaberne for 1620-21 oplyser, at der er kommet et kgl. brev om, at alle 
bønderne, hel- og halvgårdsmænd, skal sætte abildemper* og pilestager* og lægge 
humlekuller*, 3 abildemper, 2 pilestager og 5 humlekuller.

Der bliver taget syn, for at man kan få fastslået, om alle har fulgt hans kgl. 
maj.’s brev.

Synsmændene for Gødvad (Christen Nielsen, Per, Niels og Laurids Christensen) 
giver meddelelse om deres syn den 30. maj 1620. De beretter, at de har været over 
hele Gødvad til syn og været i hver mands have og set, at hver halv- og helgårds
mand havde efterkommet og fuldgjort hans kgl. maj.’s brev og forordning, så at 
de havde sået mere af hver slags, både emper, pile og humlekuller, end det var 
befalet dem.

Der tages nyt syn i næste regnskabsår.
Synsmændene (Laurids og Niels Christensen er udgået og erstattet med Erik 

Lassen og Erik Eriksen) meddeler, at de har været i alles gårde, haver og kålgårde. 
Alle har efterkommet hans majestæts befaling, men ikke alt er vokset, og noget er 
sået så sent, at man endnu ikke kan se, om det vil vokse eller ikke.

Et nyt syn bliver afhjemlet den 6. maj 1623. Alt er gået efter ordre, men mange 
steder vil det ikke gro, fordi jorden er for sandet eller for stenet.

Det sidste syn, der er anført i lensregnskaberne, finder sted i regnskabsåret 
1623-24 ved Christen og Søffren Nielsen og Søffren Rasch. Resultatet er det 
samme. Ordren er efterkommet, men ikke alt er groet.

V. Krigene
Naturligvis kunne sognet ikke undgå at mærke krigene; men de gik ikke alle lige 
stærkt ud over det.

Under Frederik Ils syvårskrig med Sverige 1563-70 var der ingen kampe i Jyl
land. Som følge heraf mærkedes krigen kun gennem de ydelser, der krævedes, og 
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I

de soldater, der skulle stilles. Forberedelserne mærkedes allerede, da lensmændene 
den 12. december 1562 fik befaling til at sende brød og flæsk til København til 
skibenes underholdning. Silkeborg len skal sende 50 læster* brød og 500 sider 
flæsk; men det slog jo ikke til ret længe, og den 25. maj 1564, da krigen var i 
fuld gang, kom en ny befaling. Nu skal der sendes slagtefæ til »udspisning« på 
Københavns slot og til orlogsskibene. Lensmændene skal se at få dem til så godt 
køb som muligt og betale dem med de kongens penge, de har, og hvis de ikke 
slår til, skal rentemesteren betale dem resten, når de fremsender kvæget med klare 
registre over priserne og sælgerne. Studene skal være på Københavns slot inden 
St. Hans dag. Silkeborg len skal levere 50.

Værre er det, at der den 4. januar 1565 udsendes et åbent brev til alle bønder 
i Danmark om, at kongen er blevet enig med nogle rigsråder om, at der påny skal 
udskrives knægte af hvert len af væragtige bondesønner, pebersvende, tjeneste
drenge og ledige karle. Kun adelens egne ugedagsmænd skal være fri.

Alle de udskrevne skal ruste sig med gode værger og de bedste klæder og følge 
kongens høvedsmænd eller andre af lensmændene beskikkede til København, hvor 
de vil få nærmere ordre. Kongen vil enten give dem underholdning eller »tilbørlig 
besolding«.

Ingen må løskøbe sig eller undskylde sig, og enhver, der ikke møder, straffes på 
livet.

Silkeborg len skal stille 300 mand under høvedsmanden Palle Friis.
Da der hver gang kun oplyses, hvor meget hele lenet skal yde, og hvor mange 

soldater hele lenet skal stille, kan man ikke se, hvor meget Gødvad skal yde, og 
hvor mange soldater der er fra Gødvad; men naturligvis har sognet måttet yde sin 
del og stille sin part af soldaterne på lige fod med de andre sogne, og der kom
mer stadigt nye krav. Den 13. juni 1565 får nogle lensmænd ordre til at tilsige 
nogle bønder til at møde på slottet for at modtage rug, male det til mel og bage 
det til kauringbrød og sende det til proviantmesteren, da der stadig mangler nogle 
hundrede læster brød til orlogsskibene. Silkeborg len skal levere 40 læster.

Den 10. september s. å. får bønderne igen ordre til at bage. De skal tage ¥2 
pund* af deres landgilderug og deraf bage kauringbrød* »på størrelse med en 
lempelig tallerken«. Til de bønder, der ikke leverer rug, skal lensmændene ud
levere ¥1 pund.

Kristian IV’s krige gik - med undtagelse af Kalmarkrigen - mere ud over 
Silkeborgegnen. Som bekendt endte deltagelsen i Tred i veårskrigen (1625-29) med 
Wallensteins indfald i Jylland, og det fik også Silkeborgegnen at føle, hvilket 
tydeligt fremgår af breve i kancelliets brevbøger.

Den 16. februar 1630 sendte kongen missiver* til samtlige lensmænd i Jylland.
Indholdet var som følger:

»Kongen har erfaret om den store nød, som en del af bønderne i Nørrejylland 
som følge af de kejserliges indkvartering er i. De lider af mangel på brød og sæde
korn, så det må befrygtes, at mange vil omkomme af sult, og at jorden til forår 
ikke vil blive tilsået, og at de gårde, som endnu er »beholdne«, for størstedelen 
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vil blive ruinerede og øde og kun med vanskelighed i løbet af nogen tid kan 
restitueres og bringes til deres forrige velstand, til ulidelig svækkelse for kronen.

Lensmændene skal nu undersøge, hvor meget korn der findes i deres len, og 
købe, hvad de kan opspore og tilvejebringe.

Kongen forsikrer dem om, at de vil blive holdt skadesløse af lenets første ind
komst.

De skal med største flid selv i egen person undersøge, hvad hver i det mindste 
behøver til brød og sædekorn. Der skal også føres tilsyn med, at det sædekorn, 
der udleveres, virkelig kommer i jorden«.

Den 9. april 1631 får Christen Holck på Silkeborg slot missive* om, at en del 
af kronens bønder og møllere i Silkeborg len har andraget om at få noget af land
gilde og skyld for 1630 eftergivet, da de på grund af armod ikke kan yde det alt 
sammen for det nævnte år.

Kongen tillader, at der eftergives så meget, som er nødvendigt, for at de kan 
blive ved gårdene, men lensmanden skal påse, at kun de forarmede får landgilde 
eftergivet.

Denne gang er der mulighed for at se, hvordan det står til i Gødvad. Landgilde- 
jordebogen for 1629 viser, at de fleste enten må have alt eftergivet eller kun kan 
betale en ringe del. Man kan tage dem i rækkefølge:

1. Peder Christensen: Fri i år.
2. Laurids Christensen: Fri i år.
3. Christen Nielsen: Femte part af rug og byg, fri for det andet.
4. Niels Christensen: Fri for al landgilde dette år.
5. Christen Pedersen: Femte part af rug og byg, fri for al anden landgilde.
6. Peder Lassen: ) _ . , . . e , ...

Las Jensen- | Femte part af rug og byg, fri for smør og anden landgilde.

7. Las Snedker: Ganske fri i år.
8. Jens Nielsen: Femte part af korn landgilde, halvt smør, fri for det andet.
9. Jens Lassen.

10. Laurids Jenssøn
11. Laurids Hansen 

Rasmus Søffrensen

Ingenting anført.

Øster Kejlstrup: Laurids Søffrensen: Sjette part rug.
Øster Kejlstrup: Søffren Bruun: Halv landgilde.
Resendal: Laurids Jepsens enke: Tredie part kornskyld.
Resendal: Anders Rasmussen af den forbrudte lod: Halv kornskyld.

Desværre måtte Jylland nogle få år senere opleve endnu et indfald, da den 
svenske general Torstenson fik ordre til at gå mod Danmark 1643.

Også denne krig gik hårdt ud over Silkeborgegnen.
Efter at freden var sluttet i Brømsebro 1645, blev der ifølge kgl. missiver* den 

7. og 8. okt. s. å. taget besigtigelse på lenene i Skåne, Blekinge og Jylland, angåen
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de bøndernes tilstand. Om Hids herred skrives bl. a.: »Dene forschreffne Hedtz 
Herritt befindes meget ilde ruineret og forarmet.«

Der gøres opmærksom på, at det sikkert vil være umuligt for bønderne at betale 
mere end % af deres landgilde, og at der er nogle, der hverken har at bide eller 
brænde. Der nævnes navne på 4 forarmede mænd i Gødvad by: Christen Perszen 
(Pedersen), gård, Søfren Jepsen, Vi gård, Jørgen Pallesen, 1 gård og Lass 
Snedicher, 1 boel. Lensregnskabeme tyder på, at der har været flere, og om tre 
gårde, den ene beboet af Jørgen Pallesen og Christen Pedersen, den anden af 
Peder Lassen og Søfren Jepsen og den tredie af Anders Christensen, skrives, at 
de er øde og forarmet eller afbrændt efter fjendens indfald. Om Søfren Jepsen 
skrives, at han er »udi fjendens tid jaget fra hus og hjem og ganske udplyndret 
og frarøvet hans fattige ejendele.«

Endnu i 1648 skrives om afkortning for øde, forarmede og afbrændte gårde. 
Fra Gødvad by nævnes Christen Pedersens enke, og det bemærkes, at Peder 
Møller i Resendals Mølle er uden avl.

I »Jydske Registre« findes for øvrigt et brev fra Frederik III, dateret Hafnia 
(København) den 11. juni 1648. Han gør vitterlig, at da nogle af kongens og 
kronens tjenere udi Silkeborg og Skanderborg len hos kongen lader andrage, at 
de kræves og tiltales for nogle resterende skatter, der var forfaldne det år, det 
svenske indfald i Nørrejylland fandt sted, med underdanig begæring, at de måtte 
eftergives dem, da har han efter deres underdanige anmodning og begæring nådigst 
eftergivet kronens tjenere i de to len de skatter, de stod i restance med, og som 
var forfaldne til betaling i den tid, det svenske indfald skete.

Endnu i 1652 og 1653 nævnes i lensregnskaberne nogle, der får afkortning for 
øde og forarmede gårde; men det ses ikke, om det stadig er på grund af krigen, 
de er øde og forarmede.

Nørrejylland skulle imidlertid opleve endnu en krig med frygtelige følger for 
landsdelen: Svenskekrigen under Frederik III.

Den 15. juli 1657 får borgere og andre i Jylland åbent brev og befaling til 
at »stille sig i kompagnier og eksersits«, og unge karle skal møde med heste og 
geværer og følge hr. Henrich Rantzau.

Tre uger senere udstedes et nyt åbent brev om, at Jørgen Kruse skal samle et 
»magazin« af, hvad han kan få brug for. Han skal tage det, hvor han kan få det, 
ligegyldigt om det er på kongens egne slotte, herregårde og huse eller hos andre. 
De, som afleverer noget af det, han har brug for, skal modtage et bevis af ham 
og senere, »når Gud giver bedre og fredelige tilstande«, søge sin betaling.

Imidlertid rykkede fjenden hurtigt ind i Jylland, hvilket medførte, at Frederik 
III udsendte et nyt åbent brev til almuen i Jylland, hvori der står: »Vi Frederik III 
___gøre alle vitterlig, at eftersom fjenden sig desværre mod forhåbning udi vort 
land Nørre Jylland har indtrængt, så formoder vi virkeligen og ingenlunde tvivler, 
at vore kære og tro undersåtter jo nu herefter som hidindtil deres oprigtige troskab 
mod os og riget efter deres ed beviser og ikke lader sig bevæge af nogen oprørsk 
eller fædrelandsforstyrrerc til at begive sig til fjenden eller under hans beskær- 
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melse, eftersom vi — næst den allerhøjestes bistand - vil søge alle midler og veje 
at befri eder så snart som muligt, som under fjendens hårde åg fortrængte er, og 
ingenlunde vil eder forlade.«

Han gør opmærksom på, at hvad enhver - hemmeligt eller offentligt - kan gøre 
fjenden af afbræk, vil han til sin tid vide at erkende med kgl. nåde, men ingen
lunde anerkender dem som undersåtter, der begiver sig til fjenden eller stiller sig 
i hans tjeneste.

Hvis nogen tilforn skulle være kommet i hans tjeneste, må han hellere straks 
forføje sig derfra igen »under livs, gods og arvs fortabelse«.

Brevet er dateret: Middelfart den 20. aug. 1657.
Kongen kom hurtigt i pengetrang. Den 16. febr. 1658 erkendte han, at Hans 

Friis under krigen havde forstrakt ham med 20.000 rdlr. Samme Hans Friis, der 
havde fået forlen i ngsbrev på Silkeborg len den 22. febr. s. å., skal nu have lov 
til at tage pengene af kongens indtægter af lenet i løbet af 10 år, altså 2000 rdlr. 
årlig. For resten af lensindtægterne skal han aflægge nøje regnskab.

Bønderne fik derefter følgebrev om, at de nu skulle svare deres afgifter til 
Hans Friis i stedet for til Mogens Høeg.

Imidlertid var der jo sluttet fred i Roskilde i februar, og Frederik III har åben
bart regnet med, at krigen var forbi, og han får tid ril at beskæftige sig med så 
dagligdags ting, som hvem der skal have lov til at kastrere grise og hingste.

Den 9. juli 1658 udsendtes et brev om, at en Henrik Lyder fik bevilling til at 
være heste- og svineskærer i Århus og Ribe stifter (Hids herred, og hermed Gød
vad, hørte i gejstlig henseende under Århus stift).

I bevillingen står der, at han alene må lade sig benytte til at »udschiere heste 
og svin udi Riiber og Års Stifter«.

Han skal dog være forpligtet til at lade sig nøje med en billig betaling ligesom 
hans forgænger, og dersom han tager for meget, skal den lensmand, i hvis len det 
sker, straffe ham.

Det var imidlertid kun kort tid, kongen fik tid til at beskæftige sig med hver
dagsting. Som bekendt brød den svenske konge freden i august samme år, som 
den var sluttet, og de kgL breve fik straks et mere alvorligt indhold. Den 17. sept. 
1658 sender Frederik III et meget alvorligt brev til den jydske almue. (I »Jydske 
Registre«, hvor det og alle de andre breve om krigen findes, kaldes det »Trykt 
patent til almuen i Jylland om at indstille sig hos kurfyrstens arme«).

Brevet har den sædvanlige elskværdige indledning: »Vi Frederik III---- hilser
eder alle og enhver, vore officerer og underofficerer over landfolket i vort land 
Jylland såvel som gemene knægte og den ganske almue der i lande med Gud og 
vor nåde.«

Han bemærker dernæst, at han regner med, at de allerede ved, at han ufor
skyldt og uden årsag er blevet overfaldet af kongen af Sverige og i sin residens
stad København belejret både til lands og vands. Men nu er kurfyrsten af Bran- 
denborg på vej med en stor hjælpehær. Han beder og formaner derfor alvorligt, 
at alle - til fædrelandets og egen befrielse fra det svenske åg - melder sig med
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deres gevær hos kurfyrsten for at hjælpe til med at gøre fjenden al mulig skade 
og afbræk. Han vil med sær frihed og anden benådning vide at erkende, hvad 
enhver kan bevise, han har udrettet, »når Gud giver bedre og fredelige tilstande«.

Dateret: Hafnia (København) den 17. sept. 1658.
Der er næppe grund til her at komme ind på alle de breve, der findes om kri

gen, da de fleste af dem jo angår hele halvøen og ikke specielt Silkeborgegnen. 
Det skal dog endnu bemærkes, at nogle af de sidste breve tyder på, at hærens 
disciplin er blevet svækket under krigen, og at dette er gået ud over bønderne. 
Den 28. maj 1660 får således officererne i Jylland en formaning til at holde god 
disciplin, »så at vore undersåtter i førnævnte vort land ikke med ulovlig medfart 
begegnes (mødes) eller overfaldes«.

Hvis nogen forbryder sig herimod, skal der holdes krigsret og straffes efter 
krigsartiklerne.

Et brev af lignende karakter angår specielt Silkeborgegnen.
Kongen gør heri opmærksom på, at han har erfaret, at der begås og øves adskil

lige uskikkeligheder i kronens len Silkeborg af de soldater til hest og til fods, som 
er indkvarteret der, idet ingen har indseende med, om bonden afkræves mere, end 
han kan yde, hvilket er ham til allerstørste ruin og forarmelse, og for at alle sådan
ne uskikkeligheder kan blive afskaffet, befaler han strengt alle højere officerer, som 
i dette len er indkvarteret, at de viser deres rigtige ruller til lensmanden, når han 
kræver det, så han kan vide, hvem der er og bliver indkvarteret i lenet, og hvad 
der tilkommer dem efter krigsordonnancen. Ligeledes skal de højere officerer til
holde de indkvarterede heste - og fodfolk, at de lader sig nøje med det, som bliver 
dem tildelt efter bondens vilkår; men hvis nogen herefter skulle formaste sig til at 
handle derimod, havde kongen givet Hans Friis fuldmagt til at straffe dem, der 
er indkvarteret i lenet og forser sig, med arrest eller andre midler, hvis de bemeldte 
højere officerer ikke kan være til stede eller ikke vil tage affære efter en forud
gående anmeldelse. Dateret Hafnia den 28. juni 1660.

Det vil nu være naturligt at undersøge, hvor meget denne krig gik ud over 
Gødvad, og efter alt at dømme var Svenskekrigen den af århundredets krige, der 
var mest ødelæggende for sognet og sikkert også for hele Silkeborgegnen. Det gik 
ud over både kirken, bøndergårdene, broen over Gudenå (Resenbro) og skovene. 
Både tingbøgerne, lensregnskaberne og andre gamle dokumenter taler deres tyde
lige sprog om, hvad bønderne måtte gennemgå, mens gård efter gård blev ødelagt, 
heste og kvæg røvet og sæden nedtrampet eller afædt af fremmede soldaters heste, 
og det var ikke alene landets fjender, svenskerne, men fuldt så meget vore for
bundsfæller, der røvede og plyndrede. For Midtjyllands vedkommende klages især 
over brandenborgerne.

1660 blev der ifølge kongelige missiver* taget bondesyn på ødelæggelsen, og 
synet er bogført. For Hids herreds vedkommende bruges gang på gang ordene 
øde, ruineret og afbrændr. Ordet ødegård bruges også hyppigt.

I lensregnskaber fra 1660 står: »Af jordebogens indkomster har intet været at 
bekomme formedelst de fjendtlige tider«. Kongen har da også eftergivet det hele.
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I landgilderegnskabet fra 1661 findes følgende bemærkninger: Resendal: »Er 
samtlig forarmet och derfor ind ter af giffue.« Giøwad by: »Er gandsche forarmet 
og kan indret giffue.«

Øster Kejlstrup synes at være sluppet billigere, hvilket fremgår af et syn, der 
blev foretaget i efteråret 1660, for at man kunne se, hvad der efter krigen fandtes 
af heste, kvæg og indavlet korn, hvorefter landgilden skulle beregnes. Herom står 
der i tingbøgerne bl. a. følgende: Kielstrup (Øster Kejlstrup): Jens Grauff: 1 gård, 
rug: 14 tønder, heste: 2, køer: 4, Chresten Andersen: 1 gård, rug: 13 tønder, 
heste: 2, køer: 4. Resendal: 1 gård Anders Lauridsen, Laurids Andersen og Laurids 
Nielsen: udi samme gård har ligget en major den ganske sommer fra St. Valborgs 
dag med mange heste og folk, og deres enge såvel som Gødvad bys enge er ganske 
fordærvet og af ædt, og på grund af store stabslejre er deres ringe kornavl opfodret 
og fordærvet.

Det oplystes endvidere, at nævnte major, Martin Herrenberg, havde med sig 60 
dragoner og mangfoldige heste og hopper. Disse gik nat og dag løst omkring, hvor 
det passede dem, »de fattige mænd på deres avl og bjergning til største skade og 
afbræk, så den ringe avl, som de udi største armod havde sået, blev for største 
delen af samme majors heste og hopper, såvel som af det ganske kompagni drago
ners heste, når de tit og ofte forsamledes, opædt, nedtrampet og fordærvet, så de 
ikke deraf nogen tiende kunne udgive«, og ingen måtte klage over dette eller jage 
hestene af kornet; ja, da hestene gik i Resendals og Gødvads enge, måtte nogle af 
Gødvad mændene endda hjælpe dragonerne med at holde vagt over dem, og hvis 
dragonerne frøs, brød de stykker af Resenbro og holdt dermed et bål ved lige ved 
enden af broen, der til sidst var helt ødelagt.

Major Herrenberg og hans dragoner drog bort 8 dage før Mikkelsdag; men 
10 dage senere kom en kaptajn med 24 heste, 12 køer og 30 får og tog alt, hvad 
der var af korn, så gården ikke beholdt en kjærv selv.

Om Gødvad by skrives i dec. 1660 følgende: »Rasmus Lauridsen: 1 gård, Sti 
Erichsen: 1 gård, begge øde. (Beboerne forlod til sidst disse gårde). Niels Christen
sen: 1 gård, Søren Jepsen: 1 gård, Jens Thomsen: 1 boel, alle forarmede. De andre 
er ganske forarmede.«

Om hele Hids herred skrives samtidig: »Og desforuden er det ganske herred, 
såvidt de brandenborgske har været indkvarteret, øde, ruineret og fordærvet, den 
bedste del af deres heste, øg, kvæg og småkvæg frarøvet, deres formuer skatteret, 
og der har i to år næsten ingen vårsæd været.«

I maj 1661 udtager ridefogden fra Silkeborg slot opsynsmænd til at føre tilsyn 
med de øde og forladte gårde.

De skal se efter, at ingen bortfører noget, som hører til gårdene eller til jord, 
eng og mark, og at ingen gør nogen skade, udover hvad kvæget afseder, og der 
advares mod geder, som kan gøre stor skade på skovene.

Gårdene skulle jo bygges op igen. Hvordan de forarmede bønder fik skaffet 
tømmer til veje, fremgår ikke af de gennemlæste dokumenter; men gårdene blev 
i hvert fald synet påny, og det indførtes i tingbogen, hvad der var i vejen med 
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hver enkelt gård, undertiden også, hvad der skulle bruges for igen at gøre den 
beboelig. Da det vil føre for vidt at opremse alt, anføres eksempelvis følgende:

Om Sti Erichsens gård, der er forladt af ham og nu bliver fæstet til Anders 
Mortensen, siges, at der mangies tag, loft, lægter, langtømmer o.s.v., »hvilket skal 
opbygges og forbedres, om man i det hele taget skal kunne bo på gården.« Der 
skal bl. a. bruges to snese lægter og 12 stolper.

Om gården, Rasmus Lauridsen fraflyttede, og som senere fæstedes til to halv- 
gårdsmænd, Ifver Christensen Boje og Christen Mikkelsen, oplyses, at et 8 bindings 
hus er nedfalden og dertil et stykke af laden. Noget tag er blæst af, og en del vægge 
indfaldne.

Fortsættelsen er i samme dur.
Heller ikke skovene er sluppet uskadte gennem krigen. I juli 1660 holdtes der 

skovsyn, for at man kunne få opklaret, hvor meget der var hugget i de sidste tre 
år. I Gødvad skov var hugget 152 ege og 259 bøgetræer. Endnu fandtes der 56 
ege og 203 bøge.

Ridefogden fra Silkeborg bad nu synsmændene om at gøre rede for, hvad der 
var hugget årligt i de sidste tre år, og meddele, om noget af det endnu lå i sko
vene, så det kunne komme kongen til gavn. Synsmændene svarede, at det var dem 
umuligt at forklare, hvad der var hugget hvert år. Nogle stubbe var rådne, andre 
friske; men de fleste var sorte. Dog kunne de oplyse, at den største del var hugget 
i årene 1657 og 1658, »da svenskerne var landet mægtig.« De havde ikke fundet 
noget liggende, som kunne vurderes.

Som tidligere bemærket eftergav kongen en del af de afgifter, som de forarmede 
bønder var ude af stand til at betale, men ikke alle var så overbærende. Nogle har 
været så ivrige efter at få inddrevet deres restancer og tage nam* og vurdering, at 
Frederik III måtte tage lenets bønder under sin beskyttelse. Han udsender et åbent 
brev, fordi han har erfaret, at borgerne i købstæderne og andre er for slemme og 
for hurtige til at tage nam* og vurdering i bøndernes bo. Han ønsker ikke, at de 
skal søges i denne besværlige tid under hensyn til, at de i den besværlige krig er 
blevet så ruinerede og kommet så dybt i armod, at den største del af dem sent 
eller aldrig vil komme på fode igen til at pløje eller så og langt mindre kan betale 
deres bortskyldige gæld så hurtigt, uden at det bliver deres totale ødelæggelse. Han 
forbyder derfor »strengeligen og alvorligen« alle og enhver — være hvem det være 
kan — at tage eller lade tage nam* og vurdering i nogen af Silkeborg lens bønders 
bo eller formue, før der er gået et år regnet fra fredsslutningens dato. Såfremt 
nogen handler herimod, skal hans krav være forbrudt, og han skal desuden »stan
de til rette som vedbør, hvorefter enhver vedkommende sig underdanigst haver at 
rette«. (Dateret: Hafnia den 7. januar Anno 1661).

Der er også noget, der tyder på, at nogle har søgt at udnytte krigssituationen 
til egen fordel. Den tidligere lensmand på Silkeborg slot, Mogens Høeg, klager 
således over, at han endnu skylder en del til rentekammeret, men en del er oppe
båret af delefogderne,* der har beholdt det hos sig. I et kgl. åbent brev af 3. okt. 
1660 får delefogderne* da ordre til at være Mogens Høeg behjælpelig med at få 
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regnskaberne i orden, og de får strenge ordrer til at gøre ham nøje regnskab for, 
hvad de har oppebåret, og de skal svare til den skade, de har forårsaget gennem 
deres forsømmelser.

Der synes også at være nogle, der er kommet temmelig helskindet gennem kri
gen. Dette gælder således kromanden i Silkeborg kro. Måske har fjenden skånet 
kroen af egoistiske grunde, og kromanden har åbenbart tjent penge. 1660 havde 
han betalt kongen Gødvad sogns korntiende, som han havde i fæste, hvilket han 
havde slotsskriverens kvittering for, og i 1662 stævner han Gødvad mændene for 
beløbet. Når han har ventet så længe, skyldes det sandsynligvis det tidligere om
talte kgl. brev.

Ridefogden på Silkeborg slot møder ligeledes med regninger på penge, han har 
lagt ud for bønderne under krigen, og delefogden har leveret 10 tdr. rug til Jens 
Worm i Linå. Det var til den svenske kvartermester, og han mener, at bønderne 
i Hids herred, hvortil Gødvad hørte, skal holde ham skadesløs. Herom indgås et 
forlig, således at bønderne skal betale inden Mikkelsdag 1662.

Selv om bønderne lidt efter lidt forvandt krigens værste følger, herskede der 
hele resten af dette århundrede - og for øvrigt også en stor del af det næste - 
stor fattigdom blandt fæstebønderne, der gang på gang må stævnes for restancer, 
og næsten hver gang en fæstebonde dør og der holdes skifte, viser det sig, at »gæl
den er større end boets midler«.



Fischerslægten på Silkeborg

1661 fik Hans Friis i Silkeborg sin pant sagt op, fordi slottet skulle overgå til 
en anden af Frederik III’s kreditorer, vinhandler Christian Fischer fra Lubeck.

Frederik III var en stor kunde hos ham og betalte ikke kontant, og regningen 
var efterhånden blevet temmelig stor, og han beærede ham ikke blot gennem sine 
store indkøb, men også ved at låne penge af ham og ved at give ham titlen »Kon
gelig Mundskænk«.

Under disse omstændigheder er det vel ikke så mærkeligt, om vinhandleren af 
og til har været lidt ængstelig for sine penge og har set sig om efter jordegods 
som vederlag for gælden, og det ender med, at kongen rykker ud med Silkeborg 
slot og tilliggende gods i Silkeborg amt. Det skal være foregået på fire forskellige 
tidspunkter: 21. dec. 1661, 4. juli 1663 og 19. aug. og 24. nov. 1664.

I »Kronens Skøder« findes imidlertid kun to overdragelser: 21. dec. 1661 og 
19. aug. 1664.

I skødet fra 21. dec. 1661 nævnes bl. a. Gødvad sogn og by med 8 gårde, 3 huse 
og kronens andel i Gødvad skov til 100 svins olden. I Øster Kejlstrup en jordegen 
gård (selvejerbondegård) og afgiften af en fæstegård, i Resendal en jordegen gård, 
der svarer af Resenbro, samt afgift af den forbrudte lod. Fremdeles kronens andel 
af korntiende, kirkekorn og kvægtiende samt præstegæsteri af præsten i Gødvad.

Kongen forbeholder sig tilbagekøbsret og forkøbsret uden erstatning for for
bedringer.

Enten har Christian Fischer ikke fået fuld dækning, eller også har kongen 
igen købt en del vin på kredit og måske lånt af ham igen, for 1664 skylder han 
ham 32.441 rdlr. 22 sk., og ifølge skøde af 19. august 1664 får han en del mere 
af Silkeborg gods, skov og korntiende m. m. Kongen tager de samme forbehold 
som i 1661.

Christian Fischer var gift to gange; men han var allerede en ældre mand, da 
han sidst i 1660’erne indgik sit første ægteskab med enken efter vinhandler Hend- 
rich Vinterberg i København. Den senere Clemen Fischer på Øster Kejlstrup skrev 
senere om hende, at hun var datter af en rig familie i Hamborg. Man kender ikke 
hendes navn. I sit første ægteskab havde hun 3 døtre.

Hun døde allerede 1669, og ifølge åbent brev i »Jydske Registre« fik han den 
14. juli 1669 kgl. bevilling til at lade hendes lig føre fra Silkeborg til København 
og begrave om aftenen i Holmens kirke.

Hans anden hustru, der hed Mette Hardersdatter, var datter af Frederik III’s 
hofperlestikker, Claus Harder i København. Hun overlevede ham, og da han døde 
1677, fik hun efter ansøgning tilladelse til også at lade ham føre til København, 
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hvor han blev nedsat i Holmens kirke den 8. juli 1677. Senere giftede hun sig 
med en apoteker Kirchof i København.

Da begge Christian Fischers ægteskaber var barnløse, var der en temmelig stor 
arv til den efterladte familie; men der opstod straks arvestrid mellem Mette Har
dersdatter og Fischerslægten. Hun krævede som hans enke det halve; men slægten 
vil have det hele og hævder bl. a., at hun intet har tilført boet.

Efter forskellige domme ender sagen i højesteret, der dømmer, at enken foruden 
noget løsøre skal have 2000 rdlr.

Christian Fischers søskende fik dog den fedeste bid.
I en bog, der specielt omhandler Gødvad sogn, vil der næppe være grund til 

at give mere end en kortfattet oversigt over Fischerslægten og en lidt nærmere 
omtale af dem, der har spillet en rolle i Gødvad. Interesserede kan finde yderligere 
oplysninger i Fischerslægtens stamtavle1) og Egebergs bog om Silkeborg slot.

1) »Personalhistorisk Tidsskrift« 1953, side 52.

Her skal anføres, at selv om Christian Fischer havde sin vinhandel i Lubeck, 
havde familien i nogen tid haft tilknytning til Danmark. Faderen, Thomas de
mensen Fischer, var født i Kønigsberg 1583, lærte kirurgi i Frankfurt a. d. Oder 
og slog sig senere ned som kirurg i Skanderborg, hvor han døde 1629. I stamtav
len nævnes 8 børn, 6 sønner og 2 døtre. Sønnerne var Christian, Melchior, Daniel, 
Rasmus, Mathias og Clemen. Dørrene hed Mette og Karen.

Melchior blev bortført af de kejserlige 1629, og hans senere skæbne kendes ikke.
Da Christian Fischer døde, skulle arven altså deles mellem 4 brødre og 2 søstre, 

og da en søsterlod var det halve af en broderiod, skulle den deles i fem dele, hvoraf 
den ene igen skulle deles mellem de to søstre. Af hver broderiod skulle betales 
400 rigsdaler af de 2000 rdlr., enken skulle have, af en søsterlod 200 rdlr.

Daniel Fischer (1644-1707) blev ejer af Silkeborg, og han betalte på arvinger
nes vegne enken de 2000 rdlr.

Hans søn, Christian Fischer, blev født i Silkeborg 1689, men boede senere på 
Allinggård, hvor han døde 1774. (Silkeborg gik tilbage til kronen 1721). Han var 
gift to gange, første gang med Marie Kirstine Poulsen, datter af etatsråd Mathias 
Poulsen til Bidstrup, anden gang med Charlotte Amalie Reenberg, datter af justits
råd Thøger Reenberg til Ristrup. Begge ægteskaber var barnløse.

Christian Fischer blev adlet ifølge »Nobilitationsbrev« fra Frederik IV 27. okt. 
1719.

Det var denne Christian Fischer til Allinggård, der lod Gødvad kirke og tårn 
istandsætte 1755, og det er hans og hans anden hustrus initialer, der står på tårnet 
(C.F.1755 C.A.R.)

Rasmus Fischer var ifølge arveskiftet borger og indvåner i København. Her var 
han skomager. Nu blev han godsejer i Jylland.

I begyndelsen tiltrådte han og Daniel Fischer Silkeborg i forening. I tingbogen 
for Hids herred oplyses, at i et retsmøde den 4. april 1682 måtte retten betjenes 
af en anden end herredsfogden, fordi denne havde en del udestående med Rasmus 
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og Daniel Fischer til Silkeborg, og han kunne jo ikke være dommer i sin egen sag.
Senere har Rasmus så fået sin egen andel udskilt og tiltrådte så sin arvepart i 

Hids og Lysgård herreder med bolig på Allinggård, hvor han døde 19. marts 1686. 
Han blev begravet i Grønbæk den 29. marts.

Hans hustru, Kirsten Jochumsdatter Mastorph, blev født 1641 som datter af en 
brygger i København.

De havde en søn, som også hed Rasmus Fischer. Han døde 1710 og blev begra
vet i Sporup. I kirkebogen står, at »17. dec. blev uden ald lig Ceremoni kastet Jord 
på Sign. Rasmus Fischer«.

Hans hustru hed Kirsten Madsdatter. Hun døde den 23. juli 1717.
I kirkebogen står: »Mad. Kirstine SaL Rasmus Fischers til Allinggaard. Endført 

i Sporup Kirke den 2. Aug. 1717 og straks ført til Grønbæk«.
En anden søn, Tho??ias Fischer, havde Allinggård fra 1686 til 1716. Hans enke 

solgte senere Allinggård til Christian Fischer i Silkeborg, hendes mands fætter. 
En datter havde været gift med en assessor Lihme på Farregård.

Mathias Fischer boede 1658 i Amsterdam og blev her gift med en hollænder- 
inde, Marie Gøschen fra Amsterdam. De havde en søn og en datter. Sønnen Chri
stian Fischer, der boede på Lavengård (senere kaldet Laven Hougård), var gift med 
Maren Mouridsdatter Højer.

Datteren, der hed Johanne Christine, var gift med en major Andreas Bornich, 
der også har boet på Lavengård.

Mathias Fischer selv boede 1686 på Københavns ladegård, men han døde på 
Farregård 1691. Enken flyttede derefter til Lavengård.

Karen Fischer var gift med præsten Niels Pedersen Holst i Skanderborg.
Mette Fischer var gift med en Allers i København. Hendes ægteskab var barn

løst, og efter mandens død flyttede hun til Silkeborg, hvor hun døde den 23. febr. 
1716.

Clemen Fischer, der boede i Skanderborg, døde inden ar veskiftet, og hans arv 
deltes derfor mellem hans to døtre, der således hver fik lige så meget som en søster
lod. Datteren Kirsten var gift med Iver Knudsen, og den anden datter Anne (skif
tet efter hende begyndt 16/12-1737) var gift med Laurids Christophersen Bagge 
Det var Laurids Christophersens andet ægteskab. Han havde tjent Frederik III både 
civilt og militært. Den 30. juni 1666 fik han ifølge »Jydske Registre« bevilling 
til at være birkeskriver til Skanderborg birketing og herredsskriver til Hjelmslev 
herred efter sin far, Christopher Pedersen Bagge, der afstod stillingen på grund 
af alder og svaghed. Den 20. sept. 1670 fik han konfirmation (stadfæstelse) på sin 
stilling af Christian V.

De to svogre slog sig nu ned på Vester Kejlstrup og må samtidig have over
taget både Gødvad og Balle sogne. Tingbogen viser nemlig, at Laurids Christopher
sen i 1680 på egne og svogerens vegne stævner bønderne i de to sogne for re
stancer.

Imidlertid skulle de to svogre af den søsterlod, de gennem deres hustruer havde 
fået, hver betale 200 rdlr. til Christian Fischers enke, og enten har dette knebet 
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for Iver Knudsen, eller også har han været uvillig, og den 1. febr. 1681 lader 
Daniel Fischer, der jo havde lagt pengene ud, ham stævne, fordi han endnu ikke 
har betalt, skønt der var faldet højesteretsdom i sagen den 16. juni 1678, og Iver 
Knudsen dømmes til at betale.

Den 29. marts s. å. møder han imidlertid på herredstinget sammen med Daniel 
Fischer og fremlægger en underskrevet kontrakt, hvori han gør vitterlig, at han 
har solgt den anpart i Silkeborg tilliggende jordegods, som ham efter Christian
Fischers død er arvelig tilfalden, til Da
niel Fischer1), og den 12. juli s. å. mødes 
Daniel Fischer og Laurids Christophersen 
på tinget, tager hinanden i hånden og 
fremlægger en underskrevet og »forseg
let« kontrakt, dateret den 8. marts 1681. 
De har skiftet med hinanden og ønsker 
det indført i tingbogen.

1) Ivar Knudsen døde som ejer af Silkeborg kro 13/4-1710. Hans hustru, Kirsten Clementsdatter 
Fischer, druknede 25/6-1704 i et bryggerkar.

Laurids Christophersen får bl. a. Gød
vad sogn med skov og Resenbro (65 tdr. 
hartkorn) samt halvdelen af Vester Kejl- 
strup, som han bor på, og desuden nogle 
gårde i nabosogne. Han blev boende på 
Vester Kejlstrup, hvor han døde 1693.

Foruden 2 sønner og en datter i 1. æg
teskab havde han adskillige børn i 2. ægte
skab. Den ene af sønnerne, der kommer 
til at spille den største rolle i Gødvad, er 
Clemen Lauridsen Fischer, der senere kun 

Johanne Bornichs epitafium i Gødvad kir
ke. Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

Angående indskriften: Se under »Gødvad 
kirke, side 197.

brugte sin moders slægtsnavn og kaldte 
sig Clemen Fischer.

Han tjente Frederik IV, bl. a. som re
gimentskvartermester i Wismar 1711, og 
blev efter ansøgning afskediget 1720. 
Han var da træt af krigens besvjerlighe- 
der og søgte ro på Øster Kejlstrup, hvor
han boede, til han døde i en alder af 94 år den 29- juni 1781.

Han havde flere søskende. En søster, Mette Harder Fischer, var gift med pastor 
Jens Nørholm i Gødvad, og i et testamente, han lod udfærdige 1763, nævnes to 
brødre, der endnu var levende, Christian Fischer og Niels Worm, der begge boede 
på Vester Kejlstrup.

Clemen Fischer var gift tre gange. Den første hustru, Johanne Bornich, var 
datter af ovennævnte major Andreas Bornich, der døde på Lavengård 1717, og 
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dennes hustru Jytte Krag. (Majoren havde været gift tre gange. Den ene hustru 
var Mathias Fischers datter Johanne Christine).

Johanne Bornich døde 1753, 61 år. Hun blev begravet i Gødvad kirke, og 
hendes epitafium hænger endnu i kirken. I ægteskabet var 13 børn, hvoraf de 5 
døde som spæde.

I det ovennævnte testamente nævnes 3 sønner: Laurids Christophersen Fischer, 
Melchior Fischer og Andreas Jørgen Fischer.

Den anden hustru hed Karen Kappel og var enke efter en Andreas Hornbech 
i Ebeltoft. Hun døde hurtigt, og han indgik et tredie ægteskab med jomfru Chri
stine Thygesen, der overlevede ham.

Efter Clemen Fischers død har Fischerslægten udspillet sin rolle i Gødvad ud
over, at nogle af slægten endnu ejede jord i Gødvad.

1) En datter, Gertrud Marie (1729-1797) var gift med præsten Jacob Riise (1719-75), præst i 
Nimtofte-Koed 1745-75.



Selvejerbønderne Og deres stridigheder med 
Christian Fischer på Silkeborg Slot og 
hans arvinger

Medens de fleste bønder i Gødvad fra gammel tid var fæstere, en tid under 
bisperne i Århus, senere under kongen, hævdede Resendal stadig sin stilling som 
selvejerbondegård, og dens ejere havde oven i købet visse friheder i kraft af et 
frihedsbrev fra Kong Hans.

Gården var ifølge Kong Hans’s frihedsbrev blevet fritaget for ægt og arbejde 
mod at afstå en ålegård til kronen, og så længe som Silkeborg slot med omlig
gende sogne hørte under kronen, synes frihedsbrevet ikke at være blevet krænket; 
men da Frederik III 1661 solgte Silkeborg slot med tilhørende gods til sin vin
skænk, Christian Fischer fra Lubeck, ser det ud til, at både Resendalgårdens ejere 
og andre selvejerbønder får bange anelser, og den 24. februar 1663 står en del 
bønder for Hids herredsting og bevidner, at så langt de kan huske tilbage, og 
nogle kan huske 50 år tilbage, har selvejerbønderne ikke gjort ladegårdstjeneste til 
Silkeborg slot med pløjning, såning, harvning, møgagning eller vejagning eller 
med at høste og indføre korn og hø, og den forrige ladefoged, Jens Tomissen i 
Kragelund, og den forrige boder,* Ifver Christensen i Gødvad, bevidnede med ed 
og oprakt finger, at i den tid, de tjente på Silkeborg slot, havde selvejerbønderne 
ikke gjort ladegårdsarbejde.

Dette ønskes indført i tingbogen, og i et nyt retsmøde den 3. marts s. å. står 
4 selvejerbønder, blandt dem Anders Lauridsen i Resendal, for retten med 24 ind
kaldte vidner, der bevidner med ed og oprakt finger, at der aldrig er gjort ægt* 
eller arbejde af den selvejergård, som hedder Resendal. Den har fra arilds tid 
været fri formedelst ålegården, som var skødet fra samme gård til kronen, efter 
det kgl. frihedsbrevs indhold, »som er i Dag for Retten læst og påskrevet«.

De 24 vidner kan huske 20-40 år tilbage, og det meddeles, at man har givet 
Christian Knudsen på Allinggård varsel om mødet, om han på sin husbondes, 
Christian Fischers vegne, vil have noget at indvende mod dette tingsvidne, som 
man i dag agter at tage beskrevet.

Selvejerbøndernes bange anelser skulle snart vise sig at være berettigede.
Allerede en uge senere møder Christian Knudsen på sin husbondes, »velfor

nemme Christian Fischers«, vegne med en stævning for resterende landgilde fra 
Gødvad, Balle og Svostrup. Anders Lauridsen fremlægger sit frihedsbrev; men 
Christian Knudsen søger alligevel at få ham idømt »Oldengjæld«*. Anders Laurid
sen aflægger imidlertid ed på, at han ingen »brændte« svin har haft gående i Chri
stian Fischers skove, men kun i Resendals egne skove, og dommeren vil derefter 
hverken idømme ham arbejdspenge* eller oldengjæld.

Christian Fischer giver dog ikke op. Allerede i maj s. å. må Anders Lauridsen 
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igen fremlægge frihedsbrevet. Det samme sker den 8. november 1664, da der ind
kaldes vidner, der kan huske 60-70 år tilbage og bevidne, at Resendal i den tid 
har været fritaget for ægt* og arbejde.

Den 8. august 1665 stævner Christian Fischer på ny bønderne for restancer og 
kræver igen arbejdspenge* af selvejerbønderne i Resendal, men dommeren (her
redsfogden) vil ikke idømme dem denne afgift, da der tidligere er faldet dom for, 
at de er fritaget for den.

Christian Fischer anlægger igen sag mod Resendal mændene og andre selvejer
bønder i 1671, og nu kræver han, at de skal betale husbondhold;* men de hævder, 
at de aldrig har betalt indfæste,* stedsmål* og husbondhold* til andre end ejer
manden og jorddrotten, som ved arv og køb kommer til at sidde på selvejerbønder- 
gårdene, og de henviser til lovens klare ord, og også denne gang går dommen 
Christian Fischer imod.

Der savnes nu nogle årgange af tingbøgerne, og man kan derfor ikke se, 
hvor mange forsøg han gør på at få Resendals ejere til at gøre samme arbejde 
og svare samme afgifter som fæstebønderne; men han gør i hvert fald er nyt forsøg 
i 1677.

Den 29. januar d. å. sender forvalteren på Silkeborg, Hans Carstensen, Resendal 
mændene en ordre til at møde op på Silkeborg slot for sammen med »andre 
Silkeborg tjenere« at føre »hans kgl. Majestæts Skatkorn« til Århus. De møder 
imidlertid ikke og får derfor en stævning til den 6. februar, og Hans Carstensen 
kræver, at de skal tilbørlig straffes, fordi de har været obsternasige mod hans kgl. 
majestæts forordninger og tjenestefornødenheder, og hvis der på grund af deres 
halsstarrighed er sket skade ved, at kornet ikke kunne føres af sted til den bestem
te tid, skulle de erstatte tabet og stå til rette derfor.

Sagen opsattes i 6 uger, og nogen dom i denne sag findes ikke i tingbøgerne.
Senere arvede Laurids Christophersen, gift med Anne Clemensdatter Fischer, 

halvdelen af Vester Kejlstrup med Gødvad og Resenbro. Også han forsøger at 
kræve arbejdspenge* af selvejerbønderne; men Johan Sørensen fra Resendal frem
lægger bevis for, at han er fritaget for ægt og arbejde ifølge Kong Hans’s friheds
brev og »tvende tidligere Landstingsdomme«.

I tingbogen står som resultat af dette forsøg: »Resendals Mend och Christen 
Andersen i Kielstrup (Øster Kejlstrup) tør ieg Imod Landsdomeres dom iche til
dømme Nogen Arbeds penge at Wdgiffue«.

Den 30. oktober 1683 falder en ny restancedom, hvorefter selvejerbønderne 
igen fritages for arbejdspenge.*

Endnu i slutningen af 1686 forsøger Laurids Christophersen ved sagsanlæg mod 
selvej er bønderne i Resendal at få dem dømt til at betale arbejdspenge;* men de 
fremlægger en landstingsdom fra den 9. november 1664, der siger, at de skal yde 
det samme til Christian Fischer, som de har ydet til kongen, og de hævder, at da 
de ikke i mands minde har gjort ægt* og arbejde for kongen, kan det heller ikke 
kræves, at de skal gøre det for Christian Fischer og hans arvinger. De fremlægger 
flere domme fra Hids Herredsting og Viborg Landsting, og herredsfogeden af



siger derefter den kendelse, at han ikke kan omstøde de tidligere domme, så de 
frikendes på ny.

Så skulle man synes, der var faldet domme nok i denne sag; men endnu i 1689 
måtte selvejerbønderne i Resendal fremlægge deres sædvanlige dokumenter i 
retten.

Der var mange andre stridsspørgsmål mellem Resendalmændene og Christian 
Fischer og dennes arvinger. Da det vil føre for vidt at komme ind på dem alle, 
skal kun et par til omtales: Fiskeriet og skovhugsten.

Resendal havde jo afstået en ålegård til kronen; men Resendal mændene hæv
dede deres ret til at fiske i Gudenå med våd og net indtil midtstrøms, hvor 
Resendals jord grænsede til åen. Det ser ud til, at det først er, efter at Laurids 
Christophersen havde arvet halvdelen af Vester Kejlstrup med bl. a. Gødvad og 
Resenbro, at der blev uenighed om dette.

Striden indledes med, at han den 16. oktober 1683 lod samtlige Resendal mænd 
indstævne og forbød dem at fiske med garn i Gudenå fra Schierbæk til Nebel skel, 
og i stævningen stod, at hvis de blev grebet i fiskeri, måtte de miste både skib og 
garn og selv stå til rette som for ethvert andet tyveri, medmindre fiskeriet skete 
med hans samtykke.

Resendal mændene respekterede ikke dette forbud. De hævdede deres ret til fiske
riet og fiskede, når det passede dem, og det endte med, at Laurids Christophersen 
engang tvang dem til at udlevere deres garn.

Striden fortsattes efter hans død. Den 15. marts 1706 indstævnede hans enke, 
Anne Clemensdatter Fischer, Resendal mændene for ulovligt fiskeri, »som de tit og 
ofte formenes at udføre uden adkomst«. I stævningen oplyses, at to forbudsmænd 
har gjort dem opmærksom på, at de ikke må fiske eller lade fiske i Gudenå, så 
langt som Anne Clemensdatters ejendom strækker sig.

I dette retsmøde og et til, der afholdes 14 dage senere, afhøres en mængde vid
ner, og Resendal mændene bliver navnlig spurgt om, hvor og hvornår de har fisket.

Derefter byttes rollerne om, idet Anders Johansen fra Resendal på egne og 
naboers vegne indstævner Anne Clemensdatter og en del vidner til den 13. decem
ber s. å. På Anne Clemensdatters vegne møder hendes søn, Christian Fischer.

Nogle af vidnerne, der kan huske 40 år tilbage, erklærer, at der aldrig har været 
andre end Resendal mændene, der har fisket i Gudenå på de omstridte steder, og 
de har gjort det »upåkæret« til denne dag.

Christian Fischer spurgte, om de ikke vidste,
1) at hans salige far, Laurids Christophersen, havde forfulgt Resendal mændene 

for det fiskeri, de uden adkomst havde drevet i åen, hvor den stødte op til og 
var underlagt Gødvad grund,

2) om de ikke vidste, at Laurids Christophersen havde tvunget dem til at aflevere 
det garn, de havde sat i åen, enten det nu var ruser eller garn til at drage 
våd med,

3) om de vidste, om Resendals mænd havde drevet dette fiskeri med grundens 
ejers vilje eller ikke.
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Vidnerne besvarede alle spørgsmål benægtende, og Anders Johansen spurgte 
nu Christian Fischer om, hvad det var for garn, hans salige far havde taget eller 
ladet rage fra dem, og hvornår det var sket. Christian Fischer svarede, at han kunne 
have spurgt sig for; men de indstævnede vidner ville nok give oplysninger om det.

Anders Johansen spurgte derefter, om Christian Fischer havde nogen rettighed 
at bevise, og om, hvorfor han søgte at hindre den rettighed, som de og deres fædre 
af alders tid havde haft til fiskeriet.

Hertil svarede Christian Fischer, at de kun skulle fortsætte med deres vidner, og 
hvad ret han havde til at forbyde det, skulle han nok fremvise, inden sagen 
sluttede.

Anders Johansen krævede imidlertid, at han her for retten skulle bevise, hvilken 
ret han havde til fiskeriet, og om han havde mere ret end Resendal mændene.

Christian Fischer svarede ikke noget hertil, og der afhørtes så et vidne fra 
Svostrup. Han kunne huske 40 år tilbage og havde aldrig set andre end Resendal- 
mændene fiske i Gudenå på de omstridte steder, og han havde aldrig hørt nogen 
»give Last og Klage derpå«.

Christian Fischer spurgte, om han kendte de steder, de fiskede på, og hvor langt 
de strakte sig.

»Fra Gødvad Langsø til Hasselbæk«, svarede han. Christian Fischer spurgte der
næst, om han vidste, om Resendal mændene havde ret til fiskeriet.

Det mente han, de havde, da de havde fisket der af alders tid og i de 40 år, han 
kunne mindes.

Der føres endnu en lang række vidner, der kan huske 20-60 år tilbage, og alle 
bevidner de, at Resendal mændene har fisket i Gudenå i den tid. Ingen kender 
noget til, at nogen har bestridt deres ret dertil, eller at andre havde fiskeriretten. 
Der bruges forskellige stednavne: Fra Gødvad Langsø til Nebel Bæk, fra Holtzbæk 
til Nebel Bæk.

Til sidst krævede Christian Fischer sagen udsat til efter Helligtrekongersdag, 
hvilket retten bevilgede, og da man mødtes igen den 14. januar 1707, fremlagde 
han skødet, som Frederik III i sin tid udstedte til Christian Fischer fra Lubeck, og 
hævdede, at det heri kunne ses, at fiskeriet i Gudenå til midtstrøms, så langt som 
åen ligger under Gødvad sogn, var overladt til Christian Fischer fra Lubeck og 
hans arvinger ene og alene, og da Resendal mændene altid havde påberåbt sig retten 
til fiskeriet, krævede han nu, ar de skulle fremlægge deres beviser og dokumenter.

De fremlægger da en landstingsdom fra 1662 og kræver af Christian Fischer, at 
hvis han mener, deres fiskeri er ulovligt, må han nu bevise det og ikke opholde 
retten med ubeviselige påstande og forårsage Resendal mændene rejser og bekost
ninger, som han har gjort hidtil, uden at nogen har givet årsag dertil, og de kræ
ver, at han skal betale dem de omkostninger, han ved »sin ubeviselige Saggivelse« 
har påført dem.

Christian Fischer svarede, at han på sin moders, sine medarvingers og egne 
vegne forbeholdt sig fiskeriet, indtil Resendal mændene beviste deres lovlige ad
komst dertil.
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Efter endnu nogen ordskifte opsættes sagen en måned, og da den genoptages, 
har Resendal mændene lejet en prokurator fra Viborg.

Christian Fischer protesterede imod, at han bruges; men efter at hans bestalling 
er oplæst, anerkender dommeren ham, og han fremlægger nu dokumenter og be
vismateriale, der er ældre end det, Christian Fischer kan fremlægge. Bl. a. nævnes 
Kong Hans’s brev og en række gamle domme, der giver Resendal mændene med
hold. For ikke at gøre sagen for vidtløftig vil han lade en del af bevismaterialet 
udgå, og han anmoder om en opsættelse på 14 dage, så vil han give en skriftlig 
fremstilling.

Heri samtykker begge parter, og sagen fortsættes den 28. februar med indlæg 
og fremlæggelse af dokumenter fra begge sider.

Processen afsluttes med, at der fældes den vise dom, at Anne Clemensdatter og 
hendes arvinger skal nyde fiskeriet i Gudenå, hvor åen støder til hendes gods i 
Gødvad og den forbrudte lod i Resendal, og Resendal mændene skal nyde fiskeriet 
til midtstrømmen, hvor deres jorder støder til Gudenå. Sagens omkostninger op
hæves. Ca. 8 måneder senere indstævner Anders Johansen på egne og naboers vegne 
igen Anne Clemensdatter med samtlige arvinger og kræver, at der skal udtages 
8 dannemænd til at granske skov, mark, eng og rebdragen* jord, som hører til 
Resendal. Meningen er åbenbart, at han vil have nøje fastslået, hvor det er, Resen
dal mændene har ret til at fiske. Synet skal afhjemles i retten den 31. oktober.

Skønt der er faldet dom i sagen, benytter Christian Fischer denne lejlighed til at 
indkalde en mængde vidner og nogle mænd, der skal påhøre de vidner, »som 
Anne Clemensdatter i Dag agter at føre mod Resendal mændene angående det 
Fiskeri fra Holtzbæk til Nebel Bæk, som de sig ene vil tilholde«.

Han har indkaldt ikke mindre end 40 vidner: 4 fra Svostrup, 4 fra Nebel, 6 fra 
Nisset, 1 fra Sejling, 22 fra Gødvad by, 2 fra Øster Kejlstrup og 1 fra Resendal 
Mølle.

Til at påhøre vidnerne indkaldes 1 mand fra Knudstrup, 2 fra Hårup og 2 fra 
Skieldrup (Skjellerup); desuden er alle Resendal mændene indstævnet.

Vidnerne skal aflægge deres sandheds vidne om, hvem der har fisket i bemeldte 
vande, med hvad frihed og rettighed Resendal mændene har fisket i dem, og hvad 
straf de har fået derfor, og hvad de ellers kan blive spurgt om.

Der opstår nu straks en strid om, hvad der først skal ske, synsafhjemlingen (be
retningen om synet) eller vidneafhøringen.

Det ender dog med, at synsmændene først bliver taget i ed hver for sig og af
hørt efter tur, og da de havde meddelt, hvorledes de havde fulgt Gudenå og be
mærker, at det sted, der hed Vejbuskholm, var skel mellem Gødvad og Resendal, 
var det næsten midnat, og da dommeren for sin svagheds skyld ikke kunne for
høre flere, udsattes sagen til den 2. november kl. 8.

Anders Johansen kræver synsforretningen indført i tingbogen og en genpart 
deraf givet til Christian Fischer.

Da processen fortsættes, har Christian Fischer igen alle vidner med sig, og han 
har endda suppleret dem med 2 fra Balle, 1 fra Hinge og 1 fra Grauballe.
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Anders Johansen krævede, at vidnerne skulle føres ud og derefter indkaldes og 
afhøres hver for sig, hvilket dommeren efterkom.

Først indkaldtes Knud Christensen fra Balle, der vidnede, at han for 24 år siden 
havde tjent Laurids Christophersen i 3 år, og han huskede, at Johan Sørensen af 
Resendal, Jens Lauridsen af Vestergård i Resendal og Jørgen Valdemarsen fra 
Gødvad havde fisket for Laurids Christophersen både med stort og lille våd oven 
og neden for Resenbro, hvor de ville, og han havde aldrig hørt, at Resendal folkene 
havde hindret Laurids Christophersen i at fiske, og som husbonde på åstederne 
fiskede han og lod fiske, hvor han ville.

Christian Fischer spurgte, om ikke Resendal mændene, når de fiskede i de om
stridte vande uden Laurids Ch ri stophersens tilladelse, måtte miste deres fiskegarn, 
til de kunne få det af ham igen ved gode ord.

Dette vidste vidnet ikke noget om.
Anders Johansen spurgte, om han ikke vidste, at Resendal mændene fiskede, når 

de ville, med eller uden husbondens tilladelse.
Vidnet vidste, at de gjorde det; men om det var med eller uden tilladelse, vidste 

han ikke.
Anders Johansen spurgte, om han ikke vidste, at Resendal mændene fiskede, når 

havde taget garn fra dem.
Vidnet vidste ikke, om han havde taget noget, men vel, at de var i strid.
Næste vidne, Peder Andersen fra Balle, havde tjent Laurids Christophersen i 2 

vintre for ca. 20 år siden, og da fiskede han sammen med Johan Sørensen af Resen
dal, Jørgen Valdemarsen fra Gødvad og Ebbe Skrædder fra Gødvad for Laurids 
Christophersen fra Holtzbæk og så langt ned, som de kunne komme på en dag med 
et stort våd. Han vidste, at husbonden fiskede med lovlig ret, og han vidste ikke, 
at andre end husbonden tilegnede sig ret til at fiske i de tider. Han havde ganske 
vist set Resendal mændene fiske i åen ved broen; men om de fiskede for sig selv 
eller for husbonden, vidste han ikke.

Anders Johansen spurgte, om vidnet vidste, at Resendal mændene fiskede, uden 
at husbonden var med, og om de i sådanne tilfælde fiskede for sig selv eller hus
bonden.

Det vidste han ikke.
Næste vidne, Christian Nielsen fra Gødvad, udtalte sig på omtrent samme 

måde. Om gamet har han hørt; men han har ikke selv set, at det blev dem frataget.
Anders Johansen spurgte, om han ikke var en af Anne Clemensdatters tjenere, 

hvilket han ikke benægtede. (»Tjener« bruges også om godsets fæstebønder).
Dernæst spurgte han ham, om han ikke vidste, at Resendal mændene havde 

fisket fra Holtzbæk til Hasselbæk, uden at nogen havde klaget over det eller for
budt der. Han svarede, at han ikke havde hørt andre forbyde det end Laurids 
Christophersen, der havde »trættedes« med dem om det.

Videre spurgte Anders Johansen, om vidnet ikke vidste, at Laurids Christopher
sen ikke turde vove at tage andre med sig ud at fiske, hvis Resendal mændene ikke 
var til stede.
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Vidnet kunne ikke nægte, at Resendal mændene havde fisket; men med hvilken 
ret vidste han ikke; men han vidste, at Laurids Christophersen havde klaget over 
det.

Christian Fischer spurgte nu, om han med sandhed kunne sige, at Laurids Chri
stophersen ikke turde vove at fiske, uden at Resendal mændene var med. Hertil 
svarede vidnet, at han vidste, der var fisket, uden at Resendal mændene var med.

Anders Johansen ville da vide, hvem der var med. — Ja, det var husbondens egne 
karle og tjenere af Gødvad by.

Sagen fortsattes til sent ud på aftenen, og man bliver endda ikke færdig, men 
må fortsætte næste dag. Christian Fischer og Anders Johansen, der åbenbart er 
lige sejge og lige hårde halse, synes utrættelige i at stille spørgsmål; men dom
meren kan til sidst på grund af svaghed ikke forhøre de mange vidner enkeltvis, 
og der kaldes nu ofte flere ind samtidig; men deres vidneudsagn er nogenlunde 
enslydende. De vidner alle, at Laurids Christophersen altid havde fisket, hvor han 
ville, og de mener, at han som husbonde havde ret dertil. De kan ikke benægte, at 
Resendal mændene havde fisket, hvor de ville i det omstridte stykke af Gudenåen 
til midt i strømmen; men med hvilken ret ved de ikke. De kender ikke til, at 
nogen har klaget over det før Laurids Christophersens tid; men de ved, at han 
trættedes med Resendal mændene om det. Om garnet, der skulle være taget fra 
Resendal mændene, har de alle hørt; men ingen ved noget bestemt om det.

De fleste vidner er fra Gødvad by, og Anders Johansen lægger megen vægt på 
at få fastslået, at de alle er Anne Clemensdatters tjenere.

En del af vidnerne bliver spurgt om, hvor langt de kan huske tilbage.
Det oplyses da, at Peder Sørensen kan huske 60 år tilbage, Christian Holck, 

Thomas Ifversen og Anders Foged 30, Jens Christensen og Søren Boje 28, Niels 
Mus og Rasmus Thomsen 20, Anders Nielsen 15, Bertel Nielsen 13 og Anders 
Andersen 10.

Der afsiges ikke nogen ny dom. Sagen ender med, at begge parter hver for sig 
kræver tingsvidne beskrevet.

Skovstridighederne synes at være opstået i forbindelse med stridigheder om et 
stykke jord, der bliver kaldt »den forbrudte Lod«. Der skrives, at den var forbrudt 
mod kongen og riget, men ikke hvorfor den var forbrudt.1) Følgen af det var 
imidlertid, at den ikke mere regnedes med til selvejerbondegården Resendal, men 
betragtedes som en fæsteejendom, der skulle svares af, som af enhver anden fæste
ejendom.

Mens Franz Bille var lensmand på Silkeborg slot (o. 1550), mødtes 12 selvejer
bønder med slotsfogden Søren Olufsen. De var udtaget af Franz Bille på kongens 
vegne og Lass Hansen på egne og sande arvingers vegne og samledes på Resendal 
for at granske, hvad der skulle svares af samme forbrudte lod, som Lass Hansen 
og hans forældre i Resendal tilforn havde haft i brug. Resultatet blev, at der skulle 
svares 5 skp. rug og 5 skp. byg.

1) Se side 20 
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I praksis gik det derefter sådan, at en af Resendal mændene havde den forbrudte 
lod i fæste og kunne udnytte den med tilhørende fiskeri og skovbrug som en del 
af Resendalgården, når blot der årlig blev svaret de 10 skp. af den, og det synes at 
være gået sådan i mere end 100 år; men efter at Silkeborg gods var kommet i 
Fischerslægtens eje, opstod ret hurtigt nogle stridigheder, og efter at Laurids Chri- 
stophersen var kommet til, tog han kraftigere fat.

Den 26. juli 1681 lod han Laurids Andersen i Resendal stævne for ulovlig skov
hugst i den forbrudte lods skovpart og mente, at Laurids Andersen burde »stande 
til Rette efter Skovordinansen«.

Sagen fortsattes den 5. september; men da det oplystes, at skovene i Resendal 
ikke i mands minde havde haft andet tilsyn end selvejerbøndernes, turde domme
ren ikke dømme ham, men ønskede at indanke sagen for sin gunstige hr. lands
dommer.

Laurids Christophersen fik ikke noget ud af det første forsøg; men et par år 
senere lader han igen Laurids Andersen stævne, denne gang sammen med sønnen 
Anders Lauridsen. Der var nu opstillet 2 kulmiler i den forbrudte lods skovpart. 
De vedkendte sig den ene og sagde, at Anders Foged i Gødvad havde fået lov til at 
samle ved til den anden. Så krævede Laurids Christophersen, at de skulle vise, hvil
ken ret de havde til at opstille disse kulmiler imod »hans kgl. Majestæts nådige 
udgangne Ordinans og Skovforordning«, hvis de ikke ville lide og stå til rette 
efter samme forordning.

Han stævner dem igen en uge senere. Nu er der fældet en eg i samme skovpart. 
På stedet fandtes endnu en kævle, som var 8 alen lang og så tyk som en tønde, 
og en noget mindre kævle.

Det er Anders Lauridsen, der har den forbrudte lod i fæste, og Laurids Chri
stophersen kræver, at han enten skal bevise sin ret til at fælde den omtalte eg 
eller have sit fæste forbrudt og betale egen inden 15 dage.

Sagen opsattes en måned, hvorefter den blev genoptaget og optrævler i alle 
enkeltheder. Der har været synsmænd ude for at syne skellet mellem den for
brudte lods skovpart og selvejerskovene, som tilhørte Johan Sørensen og Jens 
Laursen i Resendal. De oplyste, at skellet gik fra Gødvad Kirkemoses vestre hjørne 
lige mod syd til en egestub og videre til en bakkeskrænt og - i nærheden af Re
sendal Møllebæk - ind mellem to vældemoser og næsten lige mod syd til Guden
åen. Senere havde de synet skellene i Meylund skov. Laurids Christophersen havde 
bedt Laurids Andersen om at vise dem skellet, hvilket han havde nægtet at gøre; 
men en synsmand fra Dalsgård sagde, at han nok skulle gøre det, og det viste sig, 
at skovparten gik lige til Nebel Bæk.

Kulmilerne omtaltes igen, og Laurids Christophersen fremlægger Frederik III’s 
skøde til Christian Fischer og søger at vise, at den forbrudte lod tilhører ham.

Laurids Andersen svarer med at fremlægge et pergamentsbrev med 12 segl. (Der 
havde været 13). Det var udstedt af de 12 selvejerbønder og slotsfogden på Silke
borg. Endvidere fremlægger han en tingdom fra 1681, hvorunder der omtales en 
landstingsdom fra 1664 og en herredstingsdom fra 1663.
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12 mand har vidnet, at ingen af lensmændene på Silkeborg Slot ved deres fog
der har ladet skovene i Resendal syne eller taksere for skovhugst eller svins »ind
brænd i ng«.

Svinene var kun brændt med selvejerbøndernes egne mærker, og selvejerbøn
derne havde altid selv rådet for, hvor mange svin, der skulle drives på olden. 
Skovene havde aldrig været under andres tilsyn end selvejerbøndernes.

Da herredsfogden selv havde fældet den omtalte dom fra 1681, ville han ikke 
gå imod sin egen dom. Han stadfæster den og siger, at den, der ikke er tilfreds, 
kan gå til hans gunstige overdommer. (Landsdommeren i Viborg. Nørrejyllands 
Landsting).

Laurids Christophersen var nu ikke en mand, der opgav en ting på halvvejen.
Den 3. februar 1685 stævner han påny Laurids Andersen og sønnen for ulovlig 

skovhugst i den forbrudte lods skovpart i Resendal Sønderskov og i Meylund Skov. 
Det første sted var der hugget 3 bøge, som var bortført med »Top og Krop«, og 
det andet sted var der hugget en grøn bøg, som ligeledes var bortført.

Anders Lauridsen vedgik, at han havde fældet dem og brugt dem til brænde 
og til at »sløve Hjul med«.

Der stævnedes igen til den 22. april, og denne gang indstævnedes Laurids An
dersen med alle sine tre sønner, Anders, Niels og Jens Lauridsen. Der var synet 3 
egekævler, der lå ved Resendal med Laurids Christophersens stempel på, og igen 
vedgik Anders Lauridsen, at han havde hugget dem. Samtidig sagde han, at den 
mand, som tilforn havde boet i Resendal og haft den forbrudte lod i fæste, var 
hans farfader, Anders Rasmussen, hvis navn fandtes i Christian Fischers skøde. 
Derefter havde hans far haft det i fæste og nu afstået fæstet til ham.

Så beviste Laurids Christophersen, at samme forbrudte lod var solgt og skødet 
til Christian Fischer, og nu var arven tilfaldet ham på hans hustrus vegne. Han 
henviste til, at det bevises ved synsvidne, udstedt af Hids Herredsting den 12. 
juli 1681, at Laurids Andersen selv havde udvist den forbrudte lods skovpart i 
Resendal Sønderskov, sten for sten, træ for træ og grimet* træ for grimet* træ. 
Han mener, at i henhold til Frederik III’s skøde til Christian Fischer, tilhører den 
forbrudte lod ham med ejendom, skovpart, fiskevand og fægang, og ingen måtte 
understå sig i at handle mod samme skøde.

Sagen udsattes en uge, for at Resendal mændene kunne komme med deres doku
menter, og næste tingdag blev kongens skøde oplæst og påskrevet. Den forbrudte 
lod omtaltes, og det oplystes, at kongen forbeholdt sig retten til at skyde storvildt 
som hjort, hind, rådyr og dådyr, mens ejeren måtte skyde småvildt som ræv, harer 
og fugle.

Ejeren skulle forpligte sig til at frede skoven og holde den ved god hævd.
Laurids Andersen og hans søn erkendte, at Resendal mændene havde haft den 

forbrudte lod i fæste af øvrigheden på Silkeborg Slot, siden den blev forbrudt og 
af de 12 selvejerbønder takseret til 5 skp. rug og 5 skp. byg. De fremlagde doku
mentet, der blev lavet ved denne lejlighed. Der var 11 vedhængende segl, og der 
havde været 2 til. (De 12 selvejerbønders og slotsfogdens). Desuden fremlagde de 
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et fæstebrev fra Christian Fischer, hvorefter begge parter krævede dom, og denne 
gang havde Laurids Christophersen heldet med sig. Dommen lød sådan:

»Når Laurids Christophersen har Skøde, og Anders Lauridsen har Fæstebrev, 
ses Laurids Andersen og Anders Lauridsen ikke at kunne have anden Ret til den 
forbrudte Lod end enhver anden kgl. Fæstebonde, og hvad de skal bruge til nød
tørftig Bygningstømmer og Brænde, skal de have gennem Udvisning«.

Laurids Christophersen søger omgående at drage fordel af denne dom. Allerede 
den 21. juli s. å. stævner han påny både far og søn for at kræve arbejdspenge* af 
dem. Han mener, at eftersom det er bevist med Laurids Andersens bekendelse, 
hans søns fæs tebrev og flere domme, at den forbrudte lod er en særlig kgl. fæste
ejendom, som der skal svares af som af enhver kgl. fæsteejendom, bør Laurids An
dersen betale arbejdspenge* for de 14 år, han har haft den i fæste (1661-75), ialt 28 
rigsdaler, og hans søn for de 10 år, han har haft den, ialt 20 rigsdaler. Han kræver, 
at de skal betale inden 15 dage med alle omkostninger eller lide nam* og vurde
ring i deres bedste bo og løsøre eller bondeejendom, hvor det findes. Endvidere 
kræver han, at Anders Lauridsen for sin modvillighed mod sin husbonde skal have 
sit fæste forbrudt, og han kræver dom med det samme; men sagen udsattes allige
vel i 8 dage.

Angående den modvillighed, Laurids Christophersen taler om, kan anføres, at 
budfoged Niels Andersen og Erik Smed i Gødvad har været i Resendal for at 
kræve ægt* af den forbrudte lod; men Anders Lauridsen havde sagt, at han ikke 
kunne køre noget, og han havde endvidere sagt, at han ikke ville køre ægtkørsel.

Da sagen genoptages, fremlægger Laurids Christophersen igen sine dokumenter 
og kræver en endelig dom.

Anders Lauridsen fremlægger en dom fra Viborg landsting den 9. november 
1664 gående ud på, at de ikke skal yde mere til Christian Fischer, end de har ydet 
til kongen, og de har aldrig ydet ægt* og arbejde. Dernæst en dom om, at alle 
selvejerbønderne fritages for arbejde, og fæstebrevet fra 1675, hvori der står, at 
han må nyde og bruge den forbrudte lod for livstid, når han årlig yder og giver 
det samme som hans formænd har givet, og endnu flere dokumenter, bl. a. det 
omtalte pergamentsbrev med de 11 vedhængende segl.

Dommen lyder på, at Anders Lauridsen bør være fritaget for Laurids Christop
hersens tiltale, hvad arbejdspengene* angår; men for sin modvillighed og sine 
modvillige svar skal han efter lovens 3. bogs 13. kapitel have sit fæste forbrudt.

Dermed var stridighederne dog ikke forbi.
Kort efter denne doms afsigelse red Laurids Christophersen til Resendal. Her 

kom Jens Lauridsen hen til ham og spurgte, om de måtte beholde og hugge det, 
der var faldet i den forbrudte lods skovparti. »Ja, for betaling«, lød svaret, og 
Laurids Christophersen sagde endvidere, at der ikke skulle blive udvist dem noget, 
uden at det skete med hans samtykke.

Hertil havde Jens Lauridsen svaret, at ingen skulle komme til at hugge noget 
der, medmindre det var med Resendal mændenes samtykke, og han havde råbt 
ukvemsord efter Laurids Christophersen, da han red bort.
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Dette optrin trækker naturligvis også en retssag efter sig.
Resendal mændene gør desuden alvor af deres trusler, hvilket fører til nye rets

sager.
Laurids Christophersen har givet Laurs Jørgensen i Resendal Mølle lov til at 

tage et stykke bøgetræ i den omstridte skovpart; men da han og hans kone hug
gede træ i skoven, kom de tre brødre Lauridsen og tog øksen fra dem.

Denne sag slipper de dog fra uden dom ved at hævde, at de havde set efter, om 
der blev stjålet noget, og at de ikke vidste, at det var husbonden, der havde givet 
mølleren lov til at hugge træ i skoven.

Laurids Christophersen tror naturligvis ikke et ord af denne forklaring. Han 
minder om de trusler, de har fremsat; men dommeren finder det ikke godtgjort, 
at de bevidst har handlet imod husbondens vilje, og frikender dem derfor.

Der er også retssager om rent personlige fornærmelser. Laurids Andersen må 
således betale Laurids Christophersen 8 rigsdaler for utilbørlige ord, han har sagt 
om ham under retshandlingerne.

Det sidste retsmøde om den forbrudte lod finder sted den 16. februar 1686. 
Laurids Christophersen fremlægger her en underskreven seddel, hvorefter det for
bydes Laurids Andersen og hans søn at have noget med den forbrudte lod at gøre, 
det være sig skov, ager, eng eller bygninger og byggested med tofte. Bygningerne 
skal gøres ryddelige til førstkommende hellige Jacobidag (1. maj). Da skal en 
ærlig mand have det i fæste, som kan og vil give og gøre, hvad han skal, til hans 
kgl. majestæt og Laurids Christophersen, og som vil være sin husbonde hørig og 
lydig, som sig hør og bør efter loven og recessen.

Laurids Andersen svarede, at han vidste, den forbrudte lods ejendom lå i de øst
lige agre; men han vidste ikke, hvor meget der var, heller ikke nøjagtigt, hvor 
engen lå.

Laurids Christophersen fremlagde da en anden seddel, hvorefter han indstævner 
Laurids Andersen og Anders Lauridsen angående syn og deling og udnævnelse af 
synsmænd, om de vil have noget at sige angående den forbrudte lods udskillelse 
fra selvejerandelene i mark, ager og eng.

Uenighed om, hvor mange oldensvin der kunne drives ud i skovene, gav også 
anledning til retssager, der dog synes at have fået et mere fredeligt forløb.

Den 6. oktober 1685 lod Laurids Christophersen samtlige selvejerbønder i 
Resendal indstævne og fremlagde en underskreven seddel, hvorpå der stod, at da 
ingen af selvejerbønderne dette år havde ladet deres skove syne, så det kunne af
gøres, hvor mange »brændte« svin der kunne opfedes i skovene, så måtte han selv 
lade dem taksere ved lovlig syn for at få konstateret, hvor mange svin, skovene 
kunne tåle, at der tilbrændtes, så enhver ærlig mand »paa sine Svin med Flæsk 
kunde vorde forsynet« og få sin ret, og da skovene nogle steder stødte sammen 
med hans, ville han derved også selv undgå at vederfares uret.

Her har Laurids Christophersen åbenbart retten på sin side.
Ifølge kancelliets brevbøger blev der nemlig den 9. oktober 1641 udstedt et kgl. 

åbent brev til lensmanden på Silkeborg slot om, at da det var indberettet, at en 
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del jordegne bønder (selvejerbønder) i Silkeborg len ikke lod deres skove taksere, 
når der var olden på træerne, og derfor satte så mange svin ud i skovene, at de 
ikke kunne blive fede, hvilket var til stor skade for dem selv og for kronen, hvor 
deres og kronens skove lå sammen, befaledes det lensmanden at taksere skovene 
hver gang, der var olden, og lade så mange svin »brænde«, som skovene kunne 
tåle. Han skulle dog lade de jordegne bønder selv beholde oldengælden.*

Da det imidlertid flere gange er oplyst i retten, at lensmanden aldrig har ladet 
Resendals skove syne, og at selvejerbønderne der altid selv har rådet for, hvor 
mange svin der skulle drives på olden i deres skove, synes Resendal også her at 
have indtaget en særstilling; men nu vil Laurids Christophersen altså have deres 
skove synet og takseret, og han tilbyder, at de må lade så mange svin »brænde« 
hos ham, som skovene kan tåle. Når der er taget syn, vil han afgøre sagen med 
dem, så de skal få deres ret og han sin.

Johan Sørensen og Jens Lauridsen, der var mødt på egne og naboers vegne, 
sagde, at de sidste onsdag havde været i Gødvad og der talt med Laurids Chri
stophersen, der havde tilbudt dem, at de kunne lade 100 svin »brænde« til Resen
dals skove; men da Johan Sørensen og Jens Lauridsen hver ville have 100 svin, 
havde husbonden sagt, at det var bedst at tage syn og taksering først, hvorpå de 
skiltes.

Hertil svarede Laurids Christophersen, at hvis de ikke kunne nøjes med det syn, 
han ville tage, kunne de tage et ril, så alt kunne gå rigtigt til, og for at de ikke 
skulle have grund til at klage over ham, ville han tilbyde dem, at de kunne lade 
200 svin »brænde« til deres selvejerskove i Resendal.

Denne sag findes der ikke mere om i tingbøgerne; men nogle år senere vil 
Laurids Christophersen tiltage sig kontrollen med al skovhugst i Resendals skove; 
han lader derfor samtlige selvejerbønder i Resendal indstævne til den 7. januar 
1689 og meddeler dem her, at de for fremtiden ikke må hugge uden udvisning, 
(uden at de først har fået besked om, hvilke trzeer de må fælde).

Han begrunder dette forbud med, at der nu er så mange selvejere på Resendal- 
gården, og allerede samme måned begynder han at stævne for ulovlig skovhugst 
og at udtage synsmænd, som skal syne skovene og meddele, hvor meget der er 
hugget.

Det bliver dog hans søn Christian Fischer, der kommer til at føre de fleste pro
cesser mod selvejerbønderne om skovhugsten.

Efter nogle forudgående mindre stridigheder trækker det i 1713 op til en større 
holmgang mellem ham og Niels Laursen Meldgård. Han lader både Niels Meld- 
gård og dennes søster Maren Laursdatter indstævne til den 21. august for ulovlig 
skovhugst, som han hævder er imod skovforordningen og til stor skade for deres 
børn og myndling. Der udtages synsmænd til at syne, hvor og hvad der er hugget, 
og hele resten af året er der en del retsmøder derom. Synsmændene meddeler, at 
Meylund skovpart, som hører under Meldgård (sandsynligvis den nuværende Mejl- 
gård), er ganske forhugget.

Christian Fischer fortsætter sagen i det nye år og lader Niels Meldgård stævne 
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dl den 8. januar 1714. Synsmændene har meddelt, at der i hans myndlings, Laurids 
Andersens skovpart er hugget 18 store frugtbærende bøge, 70 middelmådige bøge, 
57 andre bøge og en middelmådig eg. Der er indstævnet en del vidner, og Niels 
Meldgård skal besvare følgende spørgsmål:
l) Om denne hugst er sket uden hans vilje, eller hvis den er sket med hans vilje, 

hvortil da så stor en mængde træ er anvendt, og hvem der har fået det?
2) Om han har fået noget for det, hvor meget og hvor udi?
3) Om alle de træer er hugget på een gang, eller hvor tit der er hugget?
4) Om han ikke, efter at der er taget syn og udstedt forbud, har overladt Laurids 

Poulsen i Ebstrup eller nogle af Gødvads mænd ege- og bøgetræer af sin 
myndlings skovpart?

5) Om ikke nogle af de omhuggede træer med hans samtykke er bortført fra 
skovene efter synet og forbudet, hvor længe efter forbudet det skete, og til 
hvem de blev ført?

Spørgsmålene blev indført i tingbogen; men da Niels Meldgård skulle besvare 
dem, var han stukket af fra retten. Christian Fischer krævede derfor, at retten 
skulle pålægge ham at møde personlig. Vidnerne blev afhørt og mente alle, at 
hugsten var sket med Niels Meldgårds vidende og samtykke og efter hans ønske.

Da sagen fortsattes den 23. januar, har Christian Fischer indkaldt en del vidner 
fra Gødvad, Svostrup, Ebstrup og Sejling.

Niels Meldgård er nu til stede. Spørgsmålene læses op for ham, og han giver 
følgende svar:
1) En del er hugget uden hans vilje og vidende, og en del deraf er bortstjålet i 

sække om natten. Hvor meget der var bortkommet på den måde, kunne han 
ikke erindre. Det, der er hugget med hans vilje og vidende, er dels brugt til 
gårdens eget brug, til bygningernes forbedring, andet er solgt for at skaffe 
penge til skattens udredning og hans myndlings skolegang. Ingen af delene 
kunne ordnes uden med rede penge. Han havde solgt en del til Svostrup bønder, 
som havde betalt det, de havde fået. Han kunne ikke erindre alle navne; 
men han kunne sige, at det ikke var alle Svostrup bønderne, der havde handlet 
med ham.

2) Nogle træer havde han fået høvle for til fornøden brug. For andre havde han 
fået rede penge til sine udgifter. Hvor mange kunne han ikke huske, da de 
blev udgivet tid efter anden, når han havde fået dem.

3) Træerne var hugget tid efter anden, når det gjordes fornødent, og det var ikke 
sket på et års tid. Hvor tit, det var sket, kunne han ikke erindre.

4) Nej, hvis noget er hugget og bortkommet efter synet, er det sket uden hans 
vidende og samtykke.

5) Det, som var hugget med hans vilje og viden, var hugget og solgt, inden der 
blev udstedt forbud, og var afhentet af de købende. Hvor lang tid efter syn og 
forbud de havde afhenter det, kunne han ikke erindre.

Derefter afhørtes en del vidner, hvorefter sagen blev udsat en uge; men først 
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den 19. februar mødte Christian Fischers broder, Clemen Fischer, for på sin moders 
vegne at kræve dom i sagen.

Han nedlægger påstand om, at Niels Meldgård skal have påbud om, at han i 
fremtiden ikke må hugge eller lade hugge i sin myndlings skove uden husbondens 
og tvende mænds udvisning. Desuden skal han betale sagens omkostninger med 
16 rigsdaler og desuden for sin ulovlige skovhugst lide efter lovens bud og skov
forordningens tilhold af 21. januar 1710, 32. art.

Clemen Fischer fremhæver, at Niels Meldgård ikke har villet fremlægge skifte
brev eller andre dokumenter til sagens oplysning.

Niels Meldgård påstår sig frifundet, da hugsten er sket til hans myndlings fordel.
Dommen falder den 26. februar. I præmisserne siges, at Niels Meldgård ikke 

havde ret til at hugge eller lade hugge i sin myndlings skovpart uden udvisning, 
og han dømmes derfor til at betale sin myndling 100 rigsdaler efter skovforord
ningens 32. art., og det forbydes ham i fremtiden at tage noget som helst i skoven 
uden lovlig udvisning efter skiftebrevets tilhold, vindfælder dog undtaget.

Derefter blev en skrivelse, der var udstedt af herredsfogden, oplæst og påskre
vet. Ifølge denne, måtte Niels Meldgård ikke skille sig af med noget af det, han 
ejede, før han havde betalt sin myndling de 100 rigsdaler eller stillet kaution for 
pengene.

Til trods for det tilhold, han fik, fortsætter Niels Meldgård imidlertid uanfægtet 
skovhugsten i sin myndlings skovpart, og han bliver derfor indstævnet påny til 
den 17. december s. å. Denne gang sigtes han også for at have fældet træer i en 
skovpart, der tilhører Anne Clemensdatter på Vester Kejlstrup. Christian Fischer 
kræver derfor på sin moders vegne, at der skal udtages synsmænd, og Niels Meld
gård skal derefter igen møde i retten for at påhøre beretning om synet, vidners 
afhøring og dokumenters oplæsning og lide dom efter sagens beskaffenhed.

Han skal medtage skiftebrevet efter sin myndlings far, Anders Lauridsen. Ingen 
af synsmændene er fra Gødvad. Selve juleaftensdag aflægges beretning om synet.

I den skovpart, som tilhører Anne Clemensdatter, er hugget tre store friske bøge 
og en middelmådig frisk. I Meldgårds skovpart, som tilhører Anders Lauridsens 
umyndige søn, Laurs Andersen, er hugget ialt 9 bøge.

Niels Meldgård havde været til stede under synet, og han havde ikke benægtet, 
at det var ham, der havde ladet de omtalte træer fælde. Noget af træet var brugt 
til gårdens vedligeholdelse, andet var brugt til udredning af skatter og andre ud
gifter.

Derefter krævede Christian Fischer stævningen mod Niels Meldgård oplæst; 
men Niels Meldgård var ikke mødt. Så blev sagen opsat til den 14. januar 1715, 
og Niels Meldgård skulle så have pålæg om at møde med skiftebrevet.

Den nævnte dag var han også til stede; men nu erklærede han, at han havde 
glemt skiftebrevet, og da han agtede at føre nogle vidner, krævede han sagen opsat 
i 4 uger, og til den tid ville han ganske afgjort aflevere skiftebrevet i retten.

Sagen blev da udsat; men Niels Meldgård benytter udsættelsen til at lade Anne 
Clemensdatter indstævne med lavværge og arvinger til den 21. januar, og nu kræ
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ver han synsmænd udtaget til at syne skellet mellem den forbrudte lods skovpart 
på den ene side og hans myndlings skovpart på den anden side, for at det kan 
blive konstateret, om de træer, hun søger ham for, er hugget i hendes skove eller 
hans myndlings skovpart. Samtidig indstævnes tre udenbys synsmænd, der har 
synet skellene i Laurids Christophersens tid. De skal vise de udtagne synsmænd, 
hvilke skel de dengang fandt.

En uge senere mødte Niels Meldgårds otte synsmænd i retten. De fik forevist et 
tingsvidne af 12. januar 1681 og en landstingsdom af 17. juni 1685, som begge 
omhandlede skellene i Meylund skov. Derefter gik de alle skellene efter; men der 
var steder, hvor man ikke kunne sige med sikkerhed, hvor skellet var. Det kunne 
derfor ikke siges med sikkerhed, om træerne var fældet i Meldgårds eller Anne 
Clemensdatters skovpart.

Man enedes da om en voldgift.
To dannemænd skal møde og have alle dokumenter forevist og derefter prøve 

at finde de rette skel, og de skel, de betegner som rigtige, skal i de stridende par
ters nærværelse betegnes med sten, hvorunder der sættes kul og flint. De nærmeste 
træer skal betegnes med mærker, der ligner kors. Skulle det vise sig, at myndlin
gens skovpart er større, end Anne Clemensdatter mener, må Niels Meldgård ikke 
lade træerne hugge. Myndlingen må heller ikke, før han er 25 år. Skulle man fra 
Vester Kej Istrups side have fældet træer i Meldgårds skovpart i den tro, at de til
hørte Vester Kejlstrup, skal hverken Niels Meldgård, hans myndling eller nogen 
anden af den grund kunne sagsøge Vester Kejlstrup. Til gengæld afstår Vester 
Kejlstrup fra at føre proces mod Niels Meldgård om de omstridte træer.

Anne Clemensdatter vælger Bertel Buch i Hinge, Niels Meldgård vælger her
redsfoged Lunow i Frausing.

Næste år er det Niels Meldgårds søster, Maren Lauridsdatter, det er galt med.
Jens Madsen i Nisset er formynder for sin brodersøn Anders Laursen i Resen

dal, og på deres vegne stævner herredsfoged Lunow Maren Lauridsdatter i Resen
dal med lavværge for udnævnelse af synsmænd, der skal syne, hvor mange træer, 
der efter hendes mands død er fældet i den selvejergårds skovpart, som hun bebor. 
Det menes at være sket imod den kgl. skovforordning uden formynderens vidende 
og til skade for myndlingen.

Når synsmændene har afhjemlet deres syn, skal hun møde igen for at påhøre 
vidner samt breves og dokumenters oplæsning, 
1) angående ulovlig hugst og bortsælgning af træer,
2) angående, at hun ikke har holdt sin søn til den ære og lære, som hun har pligt 

til, og som han behøver,
3) angående vindfældede tiårer den 3. marts 1715 i hendes og hendes søns fælles 

skovparter. Hun skal svare formynderen en vis sure penge for myndlingens 
part, hvilket hun ikke har gjort.

Endelig skal hun høre rettens kendelse, og hun skal medbringe skiftebrevet.
Der er desuden indstævnet en del vidner; men hverken Maren eller vidnerne er 

mødt.
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Der bliver så udtaget 4 synsmænd, og Maren og vidnerne får tilhold om at møde 
under faldsmåls* bøde.

Sagen fortsættes 14 dage senere. Maren er igen udeblevet; men 6 vidner afhøres 
og indrømmer, at de alle har købt træ af hende. To andre erklærer, at det i deres 
nærværelse blev aftalt, at Maren skulle betale Jens Madsen for den part, der tilkom 
hendes søn af »vindfaldet« i de skove, de havde fælles, ialt 38 rigsdaler.

Endnu afhørtes to vidner, der sagde, at Anders Laursen sidste vinter kun blev 
holdt til skolen nogle få uger hos en karl, der hed Søren Jensen, og derudover 
blev han ikke af moderen holdt til ære og lære, udover at han tilforn var blevet 
undervist en smule af degnen i Gødvad.

Dernæst fremlagde herredsfogden en attest fra skolemesteren i Gødvad, Søren 
Jensen. Den blev læst og påskrevet, og der stod i den, at Anders Laursen sidste 
vinter kun havde gået i skole hos ham i 15 uger, og da han holdt op, havde han 
læst sin katekismus helt igennem, hvilket Søren Jensen bevidnede ved egenhændig 
underskrift dateret den 13. december 1716.

Så blev der endnu engang spurgt, om Maren Lauridsdatter med lavværge eller 
nogen anden på deres vegne var til stede med skiftebrevet efter hende og hendes 
mand Laurs Madsen.

De var der ikke, og de får nu strengt tilhold om at møde den 7. januar 1717. 
Møder de ikke, skal de i faldsmåls* bøde betale 27 lod sølv.*

Den fastsatte dag mødte Marens søn, Laurs Andersen, med skiftebrevet, som 
efter herredsfogdens begæring blev i retten til eftersyn og oplysning, hvorefter 
sagen udsattes til den 18. januar.

Til denne dag blev Maren indstævnet sammen med sine børn med den første 
mand, Anders Laursen: Laurs Andersen og Niels Andersen, som var hjemme hos 
moderen, Anne Andersdatter, der var gift med Morten Andersen i Gødvad, Kirsten 
Andersen, der var gift med Peder Thomsen i Gødvad og Maren Andersdatter, der 
var gift med Christen Madsen i Gødvad, for at påhøre forbud.

Ingen af dem må selv eller ved andre, hemmelig eller åbenlyst, hugge, sælge eller 
bortforhandle lidet eller meget af de træer, som findes på denne dag i den af 
Maren Lauridsdatter påboede selvejergårds skovpart.

Der gøres opmærksom på, at de har ulovlig befattet sig dermed, og hvis dette 
ikke ændres, kan det føre til skovens totale ruin og undergang.

Maren må ikke uden formynderens, rytterbonden Jens Madsens, vidende, over
værelse og samtykke på myndlingens vegne hugge det mindste gavntræ og brænde 
til gårdens fornødenhed. Ellers risikerer hun mulkt efter skov forord ni ngen og straf, 
fordi lovlig forbud brydes.

Sammen med de umyndige var deres formyndere indstævnet, og sammen med 
de gifte døtre deres mænd.

Kun få af dem mødte, og da de ikke havde noget at indvende, resolverede ret
ten, at forbudet skulle træde i kraft, hvorefter sagen udsattes til den 1. februar.

Denne dag kræver hr. Lunow dom i skovsagen, og han kræver en hård dom 
over Maren Lauridsdatter:
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1) Hun bør kvittere (aflevere) gården til den, som herlighedens* ejer og med
arvinger vil betro den til.

2) Hun bør levere sønnen Anders Laursen fra sig til formynderen sammen med 
hans arvepart, som er 54 rigsdaler, 2 mark og 514 skilling, og det hun skylder 
ham for vindfældede træer: 38 rigsdaler.

3) Så længe hun bor på gården, må hun ikke lade noget hugge uden udvisning 
fra herlighedens ejer og i formynderens nærværelse.

4) Siden Mikkelsdag har hun 5 gange bortsolgt af sin umyndige søns skovpart. 
For hver gang skal hun bøde 100 rigsdaler, ialt 500 rigsdaler og desuden betale 
ham hans andel i de indkomne 23 sletdaler,* hvilket er 9/20=10 sietdaler,* 
1 mark og 13 3/5 skilling.

5) Hun skal betale sagens omkostninger med 10 sletdaler,* alt inden 15 dage.
Da fremtrådte Niels Meldgård på sin søsters vegne og krævede sagen udsat til 

den 15. februar, hvilket retten bevilgede.
Dommen faldt den 8. marts og lød på, at hun skulle betale sin søn 100 rigsdaler 

i henhold til skovforordningens 32. art., hans andel i de 23 sletdaler og 1 mark, 
hun fik for det solgte træ: 10 sletdaler, 1 mark og 13 3/5 skilling samt de 38 rigs
daler, hun har udlovet for de vindfældede træer. Den sidste sum skal indkræves af 
formynderen, som han til sin tid vil forsvare det over for myndlingen.

Hun får lov til at beholde sønnen, til han er 14 år. (Han er nu 12). Hun må til 
samme tid beholde hans fædrene arv; men hun skal holde ham til ære og lære og 
i det mindste ofre 10 rigsdaler på skoleløn. Hun skal gøre øvrigheden regnskab 
for hans midler og vise, hvori de består. Hun skal også aflægge regnskab for for
mynderen, når han forlanger det.

Hun får lov til at besidde og bruge selvejergården. Endelig skal hun betale 
6 rigsdaler i omkostninger.

Hermed slutter sagen dog ikke. Den 31. marts lader Jens Madsen på egne og 
myndlingens vegne Christen Madsen og Morten Andersen indstævne fordi de har 
fældet og solgt adskillige træer fra Marens og hendes søns skovparter, hvilket er 
sket mod skovforordningen og forbudsdom. Der afhøres nogle vidner, som ind
rømmer at have købt af dem.

Morten Andersen indrømmer at have fældet og hjemført en bøg; men han hæv
der, at han havde fået lov af sin svigermoder, der havde givet ham den i stedet 
for en seng, hun havde lovet sin datter i medgift.

Herredsfogden opremser en del paragraffer, som de bør straffes efter, og efter 
en del udsættelser falder dommen den 31. maj. Christen Madsen skal betale 10 
rigsdaler for den bøg, han har hugget, Morten Andersen 20 rigsdaler, fordi han 
har fældet to, og da de har handlet imod en forbudsdom, skal de i mulkt betale 
10 rigsdaler til de fattige. Sagens omkostninger skal de betale med 3 rigsdaler, alt 
inden 15 dage under lovens videre tvang.

Skønt Maren havde fået en temmelig hård dom, fortsattes skovhugsten, og den 
2. november bliver hun og hendes sønner påny stævnet. Denne gang er der hugget 
15 bøge. Sønnen Laurs Andersen forklarer, at de var brugt til gården; men da man 
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efter herredsfogdens ordre undersøgte sagen, viste det sig, at der til gården kun 
var anvendt eet læs bøgetræ, skønt den trængte til en større reparation, da den 
var meget brøstfældig.

Skovfoged Morten Andersen i Gødvad tilbød da at aflægge ed på, at de 15 bøge 
enten var solgt eller lavet til træsko, som var solgt.

Dommen faldt den 7. januar 1718, men findes ikke i tingbogen.
Dette er nogle af de vigtigste processer om skovhugsten i Resendal; men det er 

hverken de eneste eller de sidste. Gang på gang stævnes der for ulovlig skovhugst. 
Der udstedes mange forbud; men de respekteres ikke, og selv om dommene, der 
fældes, ofte er temmelig hårde, bliver slutresultatet, at der til sidst ikke er ret 
meget skov tilbage i Resendal, og det er gået på omtrent samme måde med de 
øvrige skove i Gødvad Sogn.



Fæstebønderne under Fischerslægten

I. De mange stævninger
Som selvejerbøndernes stilling blev vanskeligere under Fischerslægten, end da Sil
keborg slot hørte under kronen, syntes også fæstebønderne at få vanskeligere og 
rungere kår, og i retssagerne havde de ikke så gode kort på hånden, som selvejer
bønderne havde, og det ser ud til, ar de ofte savnede kongens beskyttende hånd.

Lensmanden var jo kongen ansvarlig for lenet med bønder og bøndergods. Den 
private ejer måtte jo se med større interesse på godsets indtægter og udgifter, og 
måske har Egeberg rer, når han i »Silkeborg Slot« fremhæver, at privatejerens 
snævre forhold til ejendommen ifølge sagens natur måtte gøre, at han så menne
sker, jord og gods under en anden synsvinkel, end lensmanden havde gjort.

Den hårde hånd viste sig snart.
Allerede 1667, »noget før Valborgs Dag«, altså da forårsarbejdet skulle begynde, 

lod Christian Fischer bønderne sammenkalde i Silkeborg og forestillede dem, at han 
måtte have arbejdsydelsen sat op. Ladegården er ringe og giver for lidt; derfor 
måtte de give flere arbejdspenge*, 6 rdlr. af en helgård og hertil 6 dages arbejde 
med hest og vogn til møgkørsel, indkørsel af sæd, gærders vedligeholdelse og land
gilde at køre til købmanden, hvor den sælges.

Bønderne protesterede og fastholdt, at de aldrig tidligere havde givet mere end 
4 rdlr. i arbejdspenge.

Egeberg skriver, at det ikke er sandsynligt, at Christian Fischer fik ret meget 
ud af konferencen.

Men nu begynder han at stævne for restancer, og der kommer stævning på 
stævning, og der var aldrig tale om eftergivelse, hvilket dog skete i lensperioden; 
men den kendsgerning, at der gang på gang stævnes for samme restancer, tyder 
dog på, at bønderne ikke bliver jaget fra gårdene på grund af restancerne, og det 
havde naturligvis også været en kedelig sag for Christian Fischer, hvis gårdene var 
kommet til at stå tomme, så der ingen bønder havde været til at gøre hoveri
arbejde og betale arbejdspenge*, landgilde og andre afgifter.

Allerede den 16. november 1669 lader han sine bønder stævne for restancer. 
Det drejer sig om landgilde, arbejdspenge,* sagefaldsbøder,* lejermålsbøder,* steds
mål* o.m.a.

Ingen af bønderne mødte, og sagen opsattes i 6 uger.
Den 11. januar 1670 kom Christian Fischers fulmægtig igen med stævningen 

for restancer, og listen er nu så lang, at den for sin vidtløftigheds skyld ikke blev 
indført i tingbogen, og bønderne dømmes nu til at betale inden 15 dage eller
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Tinghuset i Hinge Østerskov efter et maleri i Kjellerup museum, i sin tid malet af fru her
redsfoged Krabbe. Lysgård og Hids herreder forenedes fra den 20/12-1688, og tinghuset 
flyttedes derefter til Hinge Østerskov, hvor tingdagene blev afholdt fra 1688 — 23/12-1836 
med en kort afbrydelse i 1790, da Jean Fischer til Allinggård lod det udvide og reparere. 
Ved kancelliskrivelse af 23/11-1836 bestemtes, at tinghuset skulle flyttes til Hørup. Her 
opførtes arresthus 1839, og retslokaler indrettedes 1842. I ca. 7 år må tingdagene altså være 
afholdt i et andet hus. I julen 1909 flyttedes retslokalerne fra Hørup til det nyopførte ting

hus i Kjellerup. (De fleste oplysninger er fra »Årbog for Hids herred« 1920).

lide udlæg i deres bo og løsøre. (Mændene fra Balle og Funder, som gør arbejde 
på slottet, fritages for at betale arbejdspenge)*.

Dommen har åbenbart ikke hjulpet meget, for allerede den 6. april s. å. stævnes 
igen for restancer; men den 7. juni s. å. vendes pludselig billedet, idet bønderne 
under Silkeborg slot nu lader Christian Fischer stævne.

Der mødte en talstærk repræsentation af bønder fra samtlige sogne under slot
tet, (fra Gødvad sogn Jens Søffrensen (Sørensen) fra Øster Kejlstrup og Søffren 
(Søren) Nielsen fra Gødvad by »med fliere aff giøvad Sogen mænd«).

To stævningsmænd hjemlede »med Helgens æd och opragt finger«, at de for 
tre uger siden havde været for Silkeborg port og givet højagtbare og velfornemme 
mand Christian Fischer varsel om denne »Winde« (vidneudsagn), hans bønder 
og tjenere i Hids herred, så mange som gør hoveriarbejde til slottet og ladegården, 
her til tinget agtede at forhverve og tage beskrevet, og de talte mundtlig med vel
fornemme mand Christen Christensen, velbemeldte Christian Fischers fuldmægtig 
der på stedet, og de førnævnte bønder begærede nu på egne og deres medtjeneres 
vegne at få deres »Winde« beskrevet (indført i tingbogen).

Da mødte »erlige och velforstandige mand« Anders Thommesen fra Seill (Seil- 
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gård i Funder) på velbemeldte Christian Fischers vegne og berettede, at hans hus
bond, velfornemme mand Christian Fischer, var formedelst lovlig forfald forhin
dret i personligt at kunne møde udi retten og svare hertil, han var bortrejst ril 
København. Han formente derfor, at eftersom han ikke var i landet, men uden
lands, burde der ikke udstedes nogen »Winde« eller noget »gaa beskreven«, med
mindre han havde fået 6 ugers varsel efter recessen, »Huorpå han var dom begie- 
rindes.«

Hertil svarede hans bønder, som var til stede i retten, at velbemeldte deres gode 
husbond Christian Fischer havde hjemme på Silkeborg, havde husholdning der og 
holdt dug og disk med mange daglige tjenere og folk. Ligeledes havde han sin 
fuldmægtig der på stedet. Om han var hjemme eller ikke, vidste de ikke.

Derpå spurgte de, om fornævnte Anders Thommesen havde noget at fremlægge 
i retten, hvormed han kunne bevise, at velbemeldte deres husbond ikke havde 
hjemme på Silkeborg, og at han var udenlands, som han berettede, og de mente 
iøvrigt, at herredsfogden ikke havde billig føje til af den grund at spilde deres 
ret og hindre dem i at få deres »Winde« beskrevet, hvorpå de begærede dom.

Herredsfogden lader indføre i tingbogen, at han ikke turde hindre bønderne i 
at få deres »Winde« indskrevet.

Så følger en opremsning af de 24 dannemænd, der optræder på egne og med
tjeneres vegne.

Først aflægger de helgens ed med oprakt finger efter recessen, og derefter kom
mer deres klager, som de vil have indført i tingbogen, og de går i korthed ud på, 
at de nu må gøre mere arbejde for Christian Fischer, end de gjorde, da Silkeborg 
var kgl. len. Bl. a. klager de over, at der lå en særlig mark, som blev kaldt Fry
densbjerg, øst og syd for slottet. Den lå tidligere i skovjord med trærødder o. a., 
og bønderne havde nu måttet opbryde denne mark og indhegne den, så den var 
blevet en særlig mark med stor indhegning.

De aflægger også ed på, at dersom nogen af Christian Fischers bønder i Hids 
herred ej straks kunne komme og gøre arbejdet i denne besværlige tid, blev de 
straks pantet og med sådanne panter tiltvunget at gøre alt det arbejde, der blev 
dem pålagt.

Om det er dette lille oprør fra bøndernes side, der har gjort det, vides ikke; 
men de synes nu at have været fri for stævninger i sommerens løb; men den 13. 
december tager Christian Fischer fat påny og indstævner samtlige herredets bøn
der for restancer, men som det så ofte gik, mødte ingen af dem, og sagen blev 
også denne gang opsat i seks uger, senere i endnu to uger; men først den 7. febr. 
1671 møder to bønder fra hvert sogn i retten på egne og de øvrige sognemænds 
vegne, (fra Gødvad Søffren (Søren) Nielsen og Anders Mortensen), og de gav 
nu til kende, at eftersom de var stævnet og kaldet af deres husbonds fuldmægtig 
for restance og anden gæld, og sagen havde været opsat, først i seks uger og 
senere med bevilling i 14 dage, så bød de sig nu i rette og ville gerne høre restan
cerne og vide, hvad enhver skylder; men eftersom ingen var mødt med restancen 
eller noget andet, formente de, at de burde være fri for tiltale, indtil de påny 
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blev stævnet og tilkaldt, så de kunne vide at møde til gensvar, »hvorpå de var 
dom begærende.«

Herredsfogden giver dem ret og bestemmer, at de må være fri for tiltale, til 
de stævnes påny.

Denne stævning lader heller ikke vente på sig, og nu går der, som det plejer 
at gå. Ingen af de indstævnte møder, sagen opsættes i seks uger, og den 8. april 
1671 møder Christian Fischers fuldmægtig igen med den lange restanceliste, der 
for sin vidtløftigheds skyld ikke kunne indføres, og da ingen af bønderne er mødt, 
fældes den sædvanlige dom. Denne gang findes dog følgende tilføjelse: »medmin
dre de kan bevise, at de har betalt det, de stævnes for.«

Samme dag fældes en ny dom om arbejdspenge,* og da er bønderne til stede, og 
de tilbyder deres højeste ed på, at de aldrig har indgået nogen overenskomst med 
deres husbond og lovet ham både arbejde og penge, og da der ikke kan fremlægges 
nogen kontrakt herom, lyder dommen på, at de bønder, der gør arbejde, skal være 
fri for at betale arbejdspenge.

Specielt omtales Waldemar Jørgensens hus i Gødvad. Han har bygget sit hus 
på et øde sted, hvor der tilforn ingen bygning var, og således forbedret jordebogen. 
Han synes derfor, der kræves for meget af ham, og i dommen får han medhold.

Det vil føre for vidt at komme ind på alle stævningerne. Der kommer den ene 
efter den anden. Det drejer sig om landgilde, arbejdspenge,* ål, jernkloder,* olden
penge o. m.a., og et år stævnes nogle bønder, fordi de har sået »ulovlig sæd«, 
hvilket sandsynligvis er ensbetydende med sæd, der skulle have været afleveret 
som landgildekorn.

En stævning er dog værd at fremhæve, fordi den viser, at selv om bønderne 
blev ved deres fæstegårde til trods for de stadige restancer, så var der ingen barm
hjertighed, hvis en lod gården forfalde.

Den 13. december 1670 stævnes Søren Jepsen i Gødvad. Der har været afholdt 
syn på hans halvgård. Den var øde og forfalden. Det er galt med både tømmer, 
tag og ler, og den 21. februar 1671 får han ved dom sit fæste forbrudt.

Fæstebønderne holder også på deres egne rettigheder over for de »Inderster«, 
der boede hos dem uden dog at være i deres tjeneste, snarere som en slags lejere 
eller »indsiddere«. Disse mennesker har sandsynligvis haft endnu trangere kår 
end fæstebønderne og derfor søgt at forbedre dem, som de nu bedst kunne; men 
den 7. marts 1671 stod Søren Nielsen og Anders Mortensen fra Gødvad for tinget 
og lod indføre i tingbogen, at bønderne har forbudt alle inderster og flytinderster 
at skære græs om sommeren ud for deres skifter udi Langsø. De må heller ikke 
sanke på deres marker i høsttiden, hverken korn, vipper, rivning eller strå, »som 
de fattige mænd selv må skatte og skylde af«, og dersom nogen findes dermed 
beskæftiger, og de får hug eller skade, da har de sig selv at takke, og desuden 
måtte de udstå tiltale og anden lovmål.

Imidlertid dør Christian Fischer 1677; men dette får ingen indflydelse på bøn
dernes kår. Forvalter Hans Carstensen på Silkeborg indleder den 9. april 1678 
med en række stævninger på salig Christian Fischers efterladte enkes og arvingers
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vegne. Sagen er fremme flere gange, og den 24. april nævnes så mange skyldnere, 
at det ser ud til, at alle godsets bønder er stævnet. Fra Gødvad, Resendal og Øster 
Kejlstrup nævnes ikke mindre end 22. Hans Carstensen kommer igen både den 
24. september og den 29. oktober 1678, og der fortsættes i det nye år.

Forløbet er hver gang det samme. Ingen af bønderne møder, og de dømmes til 
at betale inden 15 dage eller lide udlæg i deres bo og løsøre.

Der kommer imidlertid ting frem, som tyder på, at det ikke altid har været 
Christian Fischer selv, der har været plageånden for bønderne. Han havde en over
gang en fuldmægtig, der hed Christen Christensen. Denne havde fået overladt 
Kejlstrup til forvaltning. Efter Christian Fischers død stod han den 22. maj 1678 
for tinget med en lang restanceliste, der strakte sig fra mortensdag 1671 til 
»Philippe Jacoby« (1. maj) 1675. Det drejer sig om afregninger efter tidligere 
restancelister, og det er åbenbart ting, der har været fremme før, da det oplyses, at 
det er efter tidligere herreds- og landstingsdomme. Sagen er fremme flere gange, 
og der fældes den sædvanlige dom.

Imidlertid overtager Daniel Fischer Silkeborg, fra første færd sammen med 
broderen Rasmus Fischer, og han indleder straks med at stævne alle sine bønder 
Den 13. maj 1679 møder han personlig på egne og medarvingers vegne og kræver 
dom. Restancerne fylder mere end 10 sider i tingbogen; men ingen af bønderne 
var mødt, »noget her Imod at suare«, og der fældes den sædvanlige dom.

Endnu i 1681 stævner Daniel Fischer for gi. restancer, og Christen Christensen 
har udarbejdet en »generalrestance«, som forelægges; men nu tager bønderne 
kraftigt til genmæle og klager over den slette behandling, de har fået af Christen 
Christensen, der i tingbogen mest kaldes Christen Skriver.

Nogle påstår, at der ingen restancer er, andre, at de ikke skylder så meget. De 
har årlig aflagt og betalt efter deres yderste evne; men Christen Skriver tog ofte 
uden at give kvittering. For en del har de fået kvittering, for en del ikke. En mand 
fra Sejling siger, at Christen Skriver et år på hans mark tog 32 traver rug og 13 
traver havre uden at give kvittering. En klager over, at der blev frataget ham 
tvende køer uden lov og dom. De blev drevet til Kejlstrup, uden at han måtte 
få så meget som et bogstav for, hvorfor det skete, så fuldmægtigen havde handlet 
med ham, som han aldrig kunne forsvare, og der kommer flere klager af samme 
slags. Nogle klager over, at han har ladet dem gøre lige så meget arbejde til Kejl
strup som til Silkeborg. Dette benægter Christen Skriver ikke; men han fremhæver, 
at han til gengæld har holdt tyr til deres køer og hingst til deres hopper.

Gødvad mændene klager over, at også de har gjort alt for meget hoveriarbejde 
til Kejlstrup med pløjning, opsætning af gærder, høbjergning, møgkørsel, høst- 
ning o. s. v., ja, en bonde fra Øster Kejlstrup har endog ulovligt været sendt i 
ægtkørsel med tømmer fra Silkeborg skove til Tammerup (?) og Hansted bro, som 
Christen Skriver da byggede.

Denne påberåber sig, at han havde Christian Fischers tilladelse dertil; men noget 
skriftligt bevis kan han ikke fremlægge.

Der fremkommer endnu flere klager over Christen Skrivers behandling af bøn-
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derne; men trods deres enstemmige og kraftige protest mod restancerne dømmes 
de til at betale, hvilket dog først skete efter flere kraftige opstrammere. (Ifølge 
Egeberg).

Under alt dette er arven efter Christian Fischer blevet delt, og som omtalt under 
Fischerslægten slog de to svogre Lauritz Christophersen og Iver Knudsen sig ned 
på Vester Kejlstrup.

For fremtiden stævnes Gødvad bønderne mest for sig selv.
Lauritz Christophersen, der som forhenværende ting- og birkeskriver har for

stand på rettergang, indleder straks den 1. august 1680 med på egne og svogerens 
vegne at stævne hele Gødvad sogn for restance for årene 1675-78.

Samtidig stævnes hele Balle sogn, og i tingbogen står, at restancerne for de to 
sogne var så lange, at der ikke var plads nok på de 80 sider, der var tilbage i 
tingbogen; man kunne derfor ikke indskrive dem, men måtte nøjes med at ind
skrive dem i selve dommen.

Sagsøgerne vil ikke gå med til nogen forhaling, og der fældes den sædvanlige 
dom, dog med den tilføjelse, at Resendal mændene og Christen Andersen fra Øster 
Kejlstrup slipper for at betale arbejdspenge, da de ifølge Kong Hans’es brev og to 
tidligere landstingsdomme er fritaget for ægt og arbejde.

Lauritz Christophersen fortsætter med sine stævninger. Som regel er der een 
hvert år, men da resultatet hver gang er det samme og dommen den sædvanlige, 
er der næppe grund til at remse alle stævningerne op. Kun skal det bemærkes, 
at han ofte lader gamle domme forny, hvoraf man ser, at bønderne bliver ved 
gårdene til trods for, at de gi. restancer ikke er blevet betalt. Dør en fæstebonde, 
går det i almindelighed sådan, at efterfølgeren må overtage sin formands gæld for 
at få gården i fæste.

Så dør Lauritz Christophersen 1693; men hans enke, Anne Clemensdatter, fort
sætter. I begyndelsen varetages hendes interesser af Christopher Ebbesen på Vester 
Kejlstrup, og den første stævning kommer den 19. febniar 1694 og den næste 
den 8. april 1695. Som szedvanligt undlader bønderne at møde, og dommen er den 
sædvanlige.

I en dom den 1. april 1698 er der dog en tilføjelse: » - og dømmes endvidere 
til, hvis sagen ikke ordnes, at lide på deres person med fængsel«; men da man 
stadig ser de samme bønder blive stævnet for gamle restancer, har denne tilføjelse 
åbenbart heller ikke haft nogen virkning.

Derimod ser man stadig, at der ingen barmhjertighed er, hvis gården forfalder. 
Den 28. marts kræves synsmænd til at syne Thomas Ifversens gård i Gødvad for 
dens brøstfældighed.

Det ser ud til, at Anders Laursen Meldgård i Resendal og Anne Clemensdatter 
hver ejer halvdelen af gården, for de to stævner i fællesskab, og den 4. april gøres 
rede for brøstfældigheden, der takseres til 72 sletdaler.* Men nu ser man det mær
kelige, at for Anders Meldgårds stævnings vedkommende udsættes sagen i 14 dage, 
medens der straks fældes dom i Anne Clemensdatters sag. Thomas Ifversen døm
mes til at betale hende 36 sletdaler,* og hans fæste er for den halve gårds ved
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kommende forbrudt, og han skal, hvis sagen ikke ordnes, i sidste instans lide på 
sin krop med fængsel.

løvrigt fortsætter Anne Clemensdatter med sine stævninger. En overgang vare
tages hendes interesser af sønnen Christian Fischer, senere af sønnen Niels Worm, 
men da forløbet og dommen hver gang er den samme, er der ingen grund til at gå 
ind på alle stævningerne. Kun en enkelt skal fremhæves. Det er i begyndelsen 
gået, som det plejer at gå. Bønderne er udeblevet; men da Niels Worm møder 
den 13. december 1717 for at fortsætte sagen, og bønderne bliver spurgt, om 
nogen har noget at svare, er der pludselig mødt nogle, der protesterer mod stæv
ningens indhold.

Peder Thomsen af Gødvad sagde, at han kun havde været ved gården i fem år, 
og han kunne ikke indvende noget mod restancen for de fem år; men han havde 
betalt med en stud til en værdi af 7-8 sietdaler.* Den øvrige restance på 56 siet
daler,* 2 mark, 15 skilling vedkom ikke ham, da den stammede fra hans faders, 
Thomas Ifversens tid. Hertil svarede Niels Worm, at studen var modtaget som 
betaling for hans fæste (stedsmål*) og vedkom ikke hans restance, og for resten 
kunne han ikke kræve sig frikendt for sin formands, hans faders, restance, da det 
var aftalt, at han skulle betale sin formands restance, da gården blev ham tilsagr 
i fæste. Peder Thomsen svarede, at han endnu ikke havde fået sit fæstebrev, som 
bedst kunne klare den sag, og derfor krævede han det nu, og angående studen 
hævder han stadig, at den var betaling for restance og ikke givet som stedsmål,* 
som desuden var betalt, hvilket han tilbød at aflægge ed på.

Rasmus Andersen af Gødvad hævdede, at han kom til gården 1712, seks uger 
efter Mikkelsdag, og siden hvert år havde betalt det skyldkorn, han søges for, med 
undtagelse af eet år. Resten af restancen kunne han ikke modsige; men sin for
mands gæld på 224 sletdaler,* 2 mark, 3 skilling håber han at blive frikendt for, 
da han aldrig var gået ind på at betale den.

Niels Worm hævder, at han hefter for sin formands, hans svigerfader Anders 
Nielsens gæld.

Rasmus Andersen svarede, at han intet annammede, da han overtog gården i 
fæste, og derfor ikke kunne være pligtig til at betale sin formands restance, og han 
havde ikke forpligtet sig dertil og håbede derfor at blive frifundet for denne del 
af restancen.

Niels Meldgård af Resendal indrømmede at skylde arbejdspenge* af den for
brudte lod, men har iøvrigt nogle skovstridigheder med Niels Worm.

Sagen opsattes til 7. januar 1718, og nu møder Niels Worm igen og kræver 
dom i sagen mod Niels Meldgård. Den afsiges, men er ikke indført i tingbogen.

Angående fæstebøndernes restancer optages sagen til dom til den 7. februar.
Da dommen falder, dømmes de fleste til at betale efter sagsøgerens påstand; 

men Peder Thomsen får sit krav delvis imødekommet. Han skal kun betale 8 
sletdaler, 3 mk., 11 sk., og Rasmus Andersen slipper med 11 sletdaler, 2 mk., 
15 sk.

Som anført under »Fischerslægten på Silkeborg« slog Anna Clemensdatters søn,
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Clemen Fischer, sig til ro på Øster Kejlstrup 1720, og han boede der, til han døde 
1781. Under ham synes bøndernes kår at være blevet bedre, hvilket bl. a. fremgår 
af generalhoverireglementet af 1770.

II. Militærvæsen og krige
Mens Gødvad bønderne var fæstere under Fischerslægten på Silkeborg slot og 
Øster Kejlstrup, var Danmark både under Kristian V og Frederik IV i krig med 
Sverige, og selv om der hverken under den skånske krig (1675-79) eller den store 
nordiske krig (1709-20) kæmpedes i Nørrejylland, mærkedes krigen på andre 
måder.

Bønderne måtte betale skat til mi litær væsenet, stille soldater, have krigsfanger 
i forvaring o. s. v., og også i fredstid havde kongerne en stående hær - mest af 
hvervede soldater - som skulle opretholdes gennem specielle skatter.

1687, onsdagen efter påskehelligdagene, oplæstes således en kgl. forordning om 
kop-* og kvægskat for at skaffe penge til rigernes sikkerhed og »særdeles i hen
seende til disse vanskelige tiders beskaffenhed«, og skønt der meget elskværdigt 
tilføjes: » — hvorvel vi intet hellere havde ønsket, end at vore kære og tro under
såtter for nye og videre pålæg (skatter) kunne have været forskånet«, så er der 
ingen vej udenom, og da de hidtil påbudte skatter til sådanne højst nødvendige 
udgifter ingenlunde strækker til, så har kongen uforbigangelig (uomgængelig) 
måttet resolvere at lade påbyde en hel kop-* og kvægskat »udi vort rige Dan
mark«.

Der følger så nøjagtige regler for kopskatten.* Alle i rangklasserne skal betale 
12 rdlr. for dem selv, 12 for deres hustruer og 6 rdlr. for børn og dem, der agtes 
lige med dem. Så går det nedad. Fæstebønderne skal betale 3 mark for dem selv, 
3 for deres hustruer og 1 mk. 8 sk. for børn over 10 år, en ungkarl, pige eller 
dreng og alle tjenestefolk.

Gadehusmænd og inderster,* som hverken har fæste, køer eller landbrug, skal 
allernådigst være forskånet for kopskat; men de skal betale kvægskat af deres får.

Kvægskatten er for en bondehest eller hoppe på landet 2 mk., dog kun 8 sk., 
hvis den er under 3 år, for en okse over 4 år 1 rdlr., dog kun 4 mk., hvis det er 
på en fæstegård.

Der er ligeledes nøjagtige regler for, hvad der skal betales for kalve, får, lam 
o.s.v., alt efter alder og hvem, de tilhører.

Den 21. og 27. september s. å. læses en forordning om korn- og proviantskat for 
1688, og den 24. december s. å. kommer en ny kgl. forordning om kop-* og kvæg
skat, denne gang desuden om ildskat, (skat på ildsteder).

Frederik IV besteg tronen 1699, og sin første krig førte han i året 1700.
Felttoget var kort; men Frederik IV havde lært af det. Han havde set, at rigets 

værn var utilstrækkeligt, hvis hovedstaden og sydgrænsen skulle forsvares samtidig, 
og derfor oprettede han 1701 landmilitsen på 15.000 mand.

Landet blev inddelt i lægd, og hver lægd skulle stille en soldat af landets egne 
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børn, og han skulle tjene 6 år i hæren. Hertil kom 1800 dragoner, der udskreves 
på krongodset.

Udskrevet mandskab fra Hids herred skulle høre til »det Århus Stifteske Natio
nal Regiment«.

Gødvad sogn var delt i tre lægd (nr. 1782, 83 og 84), hvoraf det sidste omfat
tede Resendal. Der skulle altså stilles tre soldater. Disse tre var i første omgang 
Niels Jensen, 24 år, tjenende hos Niels Jensen Bromand i Gødvad, Niels Andersen. 
23 år, tjenende hos Niels Meldgård i Resendal og Anders Nielsen, 25 år, der tjente 
hos Laurids Madsen. Alle havde været på session i Skanderborg den 8. juli 1701.

I landværnsmandtal 1713 fra Århus stiftamt findes navnene på de værneplig
tige mellem 18 og 40 år. Her nævnes fra Gødvad sogn:
Resendal: Laurids Jensen, 34 år, har været soldat og bebor nu sin afdøde fars

gård som selvejer.
Christen Majsen, 30 år, har fæster ¥1 gård.

Gødvad by: Søren Christensen, 37 år, bebor et hus og er gift.
Anders Pedersen, 40 år, bebor et hus og er gift.
Frederich Jørgensen, 24 år, er »tunghørendes«.
Niels Sørensen, 31 år, bebor ¥2 gård, er gift og har børn.
Anders Christensen, 33 år, er hos sin far.
Niels Andersen, 34 år, er fæstebonde og er gift med en gammel 
kone, som er sengeliggende, og er selv svag og skrøbelig.
Morten Andersen, 27 år.
Rasmus Andersen, 36 år, ¥2 gård, gift.
Peder Thomsen, 34 år, ¥2 gård, gift.
Morten Christensen. 35 år, ¥2 gård, gift, mange børn, vanfør på 
benene.
Laurids Andersen, 24 år, ¥2 gård.
Karl Pedersen, 20 år.
Listen er underskrevet af pastor Jens Nørholm.

Af hensyn til landbruget var tjenesten egentlig såre lemfældig. Soldaterne skulle 
kun eksercere et par timer ved en kirke hver søndag efter gudstjenesten. (De første, 
der blev udskrevet fra Gødvad, skulle således stille til eksercits ved Sinding kirke).

Karlene, der blev udskrevet, kunne således uden forstyrrelse blive i den tjeneste, 
de havde; men soldatervæsenet vakte alligevel stor misfornøjelse hos bønderne, 
fordi militærvæsenet var i misry på grund af de hvervede soldaters mange ud
skejelser og den hårde måde, disciplinen håndhævedes på, så selv om kongen 
strengt forbød både hug og skældsord over for de udskrevne bønder, rømte mange 
karle bort fra landet, eller de skjulte sig for at undgå udskrivning. Den 10. januar 
1705 efterlystes således en karl, der hed Peder Nielsen og tjente i Resendal. Han 
var bortrømt for at undgå indrullering til landmilitsen.

At der var mange sådanne bortrømninger, fremgår bl. a. af, at der den 10. april 
s. å. kommer en forordning fra Frederik IV, der har »fornummet«, at en del af 
dem, der er antegnet til session, og af dem, der virkelig er indrulleret, undviger, 
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°8 at tjenestekarle og drenge bortrømmer fra deres husbond uden pas og afsked, 
så det er hans allemådigste vilje og befaling, at amtsskriverne på de kgl. godser, 
regimentsskriverne pa ryttergodset og proprietærerne på deres godser tilstiller 
præsterne en fortegnelse over sådanne undvegne personer, der da skal efterlyses 
fra prædikestolene, og de, der har taget sådanne folk i deres tjeneste, skal straffes 
efter loven. De skal svare til den skade, som den husbond, de er undveget fra, lider, 
og de skal straffes efter forordningen om pas og skudsmål.

Frederik IV tænker også på høsten. Der er normalt kompagni- og bataljonsfor
samlinger i august og september. Af hensyn til kornhøsten laver han det om, så 
bataljonsforsamlinger skal foretages først i august; men kompagniforsamlingerne 
skal vente til i oktober, og han bestemmer samtidig, at dragonerne allernådigsc 
skal have udbetalt 2 rdlr. for det, de må bekoste mere på deres munderinger.

Det kunne jo også tænkes, at nogle af de indrullerede udi ubetænksomhed vil 
indlade sig i ægteskab nu, da de hverken har huse eller gårde at ernære kone og 
børn på. En indrulleret dragon eller soldat, der agter at gifte sig, skal derfor give 
det til kende på sessionen og der indhente de deputeredes bevilling dertil, og 
bevillingen skal gives uden betaling.

Til trods for, at kongen synes at have taget alt muligt hensyn til landbruget, har 
der alligevel været bønder, der har besværet sig over, at de, der er indrulleret som 
soldater, viser modvillighed og forsømmelse med deres arbejde, så de bønder, hos 
hvem soldaterne tjener, bliver bagefter med deres arbejde på de tider, da soldaterne 
skal møde til kompagni-, bataljons- og regimentsforsamlinger, og de ønsker derfor 
ikke at have soldaterne i deres tjeneste. Kongen giver de deputerede for lands
sessionen besked om, at de flittigt skal overveje, hvorledes man kan finde et mid
del til at animere bønderne, så de lige så gerne tager de indrullerede som de uind
rullerede i deres tjeneste, og tilsende ham deres allerunderdanigste forslag og be
tænkning.

Så kommer den store nordiske krig, og Hids herreds tingbøger bliver straks 
præget af den.

Den 30. juni 1710 er der en del retssager om mandtal o. lign., sandsynligvis for 
at opspore dem, der søger at flytte for at undgå militærtjenesten.

Senere præges tingbøgerne fuldstændigt af krigen. Der oplæses og indskrives 
love og forordninger om udskrivning af krigsskatter, aftærskning af havre, ud
skrivning af artilleriheste, efterlysning efter bortrømte artillerikuske, forbud mod, 
at mandskab, indrulleret som uindrulleret, gemmer sig for at unddrage sig krigs
tjeneste, forotxlning om indkvartering af soldater, sessioners afholdelse o. s.v.

Den 5. april 1715 er der ialt 1127 svenske krigsfanger i Jylland. De skal mod 
kvittering indkvarteres hos forskellige mennesker, og på gårdene skal de arbejde 
for føden, hvis de kan, ellers skal de, der huser dem, have betaling.

Det, som det kniber mest med, synes dog at være pengene, og gang på gang 
udskrives nye skatter, og man synes dengang at have været lige så opfindsom som 
nu med hensyn til at finde skatteobjekter.

Den 22. september 1710 udstedes en forordning om skat på parykker, franske 
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potter og topper,* chaise* og »caroser«* og andre »bedækte« vogne. (Datidens 
»bilskat«).

Disse skatter forlænges den 11. november s. å. Mantalslisterne skal udfærdiges 
af sognepræsterne. Pastor Nørholm i Gødvad meddeler, at han for sin svagheds 
skyld bruger paryk; men den er ikke fire mark værd, og han har kun een. Om sin 
hustru skriver han, at hun bruger ingen »Fontange* eller andre franzøss. Sæller 
eller Topper«.*

1711 skriver pastor Nørholm: »Af Carosher,* Chactier* eller deslige vogne med 
Dcche over findes ingen endten i Giodvad Sogn eller i Balle Sogn«.

Samme år er der åbenbart kommet en forordning om renteskat, da pastor Nør
holm skriver, at hverken han eller nogen i hans sogne har penge på rente, så vidt 
han nøjagtigt har kunnet udforske, hvilket han testerer endelig »så sandt gud skal 
hjælpe mig«.

Undertiden kniber det for præsterne at få mandtalslisterne i orden til tiden. 
Den 20. december 1710 modtager biskop Braem i Århus et kgl. brev, der viser, at 
det går for langsomt. Præsterne smøler, og amtsbetjentene klager over forsinkel
sen. Biskoppen skal nu give præsterne pålæg om at få sagen i orden; men allerede 
den 31. januar 1711 kommer et nyt brev, der viser, at der stadig savnes en del 
mandtalslister.

Der er naturligvis også nogle, der synes, de må betale for meget i ekstraordinære 
skatter, (krigsstyr), og derfor søger moderation. Biskoppen skal så undersøge deres 
tilstand og indsende beretning til rentekammeret.

Den 12. maj 1712 søger Frederik IV på en meget venlig måde at animere folk 
til at betale de penge, som er nødvendige for krigens fortsættelse. I et kgl. brev 
står, at han har fundet for godt at lade de kære og tro undersåtter, gejstlige som 
verdslige, overalt i hans rige Danmark anmode om, at de nu vil bekvemme sig til 
at betale en vis forstrækning til den 11. juni eller i det seneste til den 30.

Da det trods de mange ekstraordinære skatter stadig kniber med pengene, for
søger man sig i 1719 med et seddellotteri. Præsterne skal med egne hænder notere, 
hvor mange lodder, de vil modtage. Hovedgevinsterne er tre sædegårde, og des
uden er der 209 gevinster i form af bondegods og skovridergods.

Da en godsejer bestemte, hvem der skulle fremstilles på session fra hans gods, 
medens udtagelsen fandt sted på selve sessionen, kunne man fristes til at spørge, 
om han så ikke kunne søge at få en mand, han gerne ville være kvit, udskrevet til 
soldat. Der er retssager, der tyder på det.

Den 9. maj 1718 indstævner Niels Worm på Kejlstrup på sin moders, Anne 
Clemensdatters, vegne en Lauridtz (senere skriver Lars) Jensen for ulovlig skov
hugst i Gødvad Nørreskov. Da fremstod Anders Jensen af Mausing og meddelte 
retten, at Lars Jensen aftenen før var blevet voldelig bortført fra sin moders 
gård af regimentskvartermester Clemen Fischer (broder til Niels Worm) uden 
nogen årsag. Det kunne være af had, fordi han til sit forsvar og på lovlig måde 
havde udformet en proces mod sin husbond. Nu kan han ikke få denne frem, og 
han er heller ikke i stand til at møde op og svare i denne sag, der anlægges mod 

71



ham nu. Bortførelsen fratager ham den frihed, loven giver ham, til at forsvare sig.
Niels Worm kendte ikke noget til Lars Jensens bortførelse; men han vidste, at 

han var beordret til at møde på sessionen i Randers og var udeblevet. Derefter 
skulle han møde i Skanderborg, men blev hjemme hos sin moder, der var løs
gænger. Muligvis var han da pågrebet efter sessionens ordre til fremstilling og 
indrullering for vacante af godset.

Anders Jensen spurgte, om det øvrige unge mandskab på Kejlstrup var tilsagt 
sammen med selvejerbonden Lars Jensen og bad om, at Niels Worm da ville 
nævne navnene på de tilsagte.

Niels Worm svarede, at de dygtigste på godset havde været fremstillet, og iøv- 
rigt mente han, at retten kunne gå sin gang, da Anders Jensen jo var mødt og 
kunne svare for Lars Jensen.

Anders Jensen spurgte retten, om det var lovligt at føre retssag mod en mand, 
der mod sin vilje var bortført af en af citantens (sagsøgerens) med interesserede.

Diskussionen endte med, at sagen opsattes i 14 dage, og der findes ikke mere 
om den i tingbogen.

Den store nordiske krig sluttede; men som tidligere anført havde kongerne 
også i fredstid stående hære, og også i fredstid vedblev militærtjenesten at være 
upopulær, og mange soldater søgte at desertere.

Dette fremgår bl. a. af, at biskop Bildsøe i Århus den 11. januar 1766 modtog 
et brev fra kancelliet om, at en tidligere forordning om desertørers pågribelse og 
indbringelse til vedkommendes regiment eller fæstning påny skal oplæses fra alle 
prædikestole i by og på land, for at ingen skal kunne undskylde sig med uviden
hed.

III. Fattigdom og fattigvæsen
Da fæstebøndernes økonomiske kår jo i reglen var meget dårlige, er det naturligt, 
at hvis de af sygdom eller anden årsag blev slået ud, blev deres kår ofte så elendige, 
at de sank ned i den dybeste fattigdom, og noget fast ordnet fattigvæsen havde 
man ikke.

Helt undlod man dog ikke at gøre noget for de fattige, og der var forskellige 
måder at gøre det på.

Den 20. marts 1672 giver Kristian V en Anders Christensen fra Silkeborg amt 
(sognet nævnes ikke) sin allernådigste tilladelse til at lade »godtfolk herude i vort 
rige Danmark besøge om hjælp,« (altså en speciel kgL tilladelse til tiggeri). Han 
får desuden tilladelse til at »stille bækken for kirkedørene« i købstæderne, hvori 
enhver af kristelig medlidenhed kunne lægge noget. Årsagen angives at være den 
store ruin og skade på alle hans midler, der er tilføjet ham under sidste krig 
(svenskekrigen) samt en påkommende stor legemssvaghed.

I retssager kunne det hænde, at en eller anden blev dømt til at give noget til 
sognets fattige. Pengene blev da i reglen givet til sognepræsten, der så skulle ud
dele dem til dem, der trængte hårdest.
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Eksempelvis kan nævnes, at pastor Nørholm i Gødvad den 1. februar 1712 fik 
ordnet en retssag i mindelighed ved at betale sagens omkostninger og love at give 
noget til de fattige.

I en dom for ulovlig skovhugst blev Christen Madsen og Morten Andersen den 
31. maj 1712 dømt til foruden at betale erstatning for det, de har hugget, at give 
10 rdlr. til Gødvad sogns fattige.

Under en retssag, som Daniel Fischer på Vester Kejlstrup den 18. juli 1757 har 
anlagt mod Anders Jensen i Gødvad, der har solgt ham en gammel hest, som han 
havde garanteret kunne gøre sit arbejde sammen med andre gamle heste uden at 
trættes, men som dårligt nok kunne trække sig selv, langt mindre en plov, indgås 
et forlig, hvorunder Anders Jensen bl. a. går ind på at betale to mark til Gødvad 
sogns fattige.

Den 20. juli 1761 anklages Christen Høyeriis for ulovligt krohold. Clemen 
Fischer kræver bl. a., at han og flere andre skal betale en mulkt, der skal erlægges 
til sognepræsten Morten Reenberg til offentlig uddeling blandt sognets fattige.

Det ser iøvrigt ud til, at nogle af Gødvad sogns beboere til tider har ladet deres 
gode hjerte løbe så meget af med dem, at de har taget for mange stakler til sig.

Den 16. februar 1686 indstævner Christen Andersen og Jens Sørensen i Øster 
Kejlstrup samtlige bymænd i både Gødvad og Balle og fører klage over dem, 
fordi de idelig fører krøblinge og stakler til de fattige mænd, som bor i disse 
tvende byer. Det er umuligt at føde så mange, som føres til dem, og det er ofte 
fremmede, som hverken har hjemme i Hids herred eller nogle af Hids herreds 
sogne.

Dette er tvært imod loven, og nu forbyder de dem at tilføre flere, og hvis de 
ikke efterkommer dette forbud, vil de fattige mænd, der bor i disse to byer, blive 
nødt til at klage på højere steder.

Hvor meget dette har hjulpet, er vanskeligt at afgøre; men der er nok, der viser, 
at det var umuligt at komme fattigdommen til livs.

Man behøver kun at se på de gamle skattelister over ekstraordinære skatter og 
lægge mærke til, hvor mange der lever af at betle (tigge) i så lille en landsby som 
Gødvad by.

Eksempelvis kan nævnes listen over ekstraordinære skatter fra oktober 1699 og 
den fra februar 1700.

Her står bl. a. følgende:
Husmænd, som er forarmede, svage og betiende: Rasmus Holck, Maren Nielsen 

Borre, begge svage og elendige, Anne Lauridsdatter, Maren Træskokone, Kirsten 
Smedekone, Peder Kielstrup og hustru, Søren Simonsen, Mette Michelsdatter og 
Kirsten Mus, hvilke er gamle, svage og betiende.

Noget lignende finder man på listen over ekstraordinære skatter til landmilit
sens mundering 1705.

Her nævnes en del husfolk og inderster,* hvorefter der står: Ingen af oven- 
skrevne kan håndværk, og en del af dem har kun een ko; men den største del af 
dem er husarme og betiende.
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Disse fattige fra landsbyen har næppe tigget med kgl. tilladelse, men simpelthen 
ikke haft anden udvej.

Fremmede betlere var helt uønskede; men de har åbenbart mest holdt til i køb
stæderne, hvilket fremgår af et kgl. brev til magistraterne i købstæderne den 3. 
september 1708:

Frederik IV har bragt i erfaring, at fremmede betlere opholder sig i købstæ
derne for at tigge almisser, hvilket har haft til følge, at byernes egne fattige for
sømmes og lider nød. Disse fremmede betlere skal skaffes væk fra byen, og hvis 
de er udlændinge, skal de med første skibslejlighed sendes til det sted uden for 
landets grænser, hvor det bekvemmest kan ske. De skal dog have lidt rejsepenge 
med. Det ser i det hele taget ud til, at Frederik IV ønsker at få lidt orden i fattig- 
og sindssygeforsorgen.

Den 29. juli 1709 modtager biskoppen i Århus et kgl. brev om, at der skal 
skaffes det fornødne antal værelser til fattigfolk, der bliver hjemsøgt af vanvittig
hed og sindsforstyrrelser, så de kan indesluttes og ej letteligen undvige. I det 
mindste skal der være sådanne værelser ved alle hovedhospitalerne. De sinds
lidende skal have deres underhold og tilsyn her.

Da der i Århus stift kun fandtes hospitaler i Århus, Randers og Horsens, er det 
tvivlsomt, om denne forordning har haft nogen betydning for et landdistrikt som 
Gødvad sogn.

Under den store nordiske krig synes forsøgene på at få gjort noget for de fattige 
at være gået helt i stå, og at det har været særlig galt under krigen, er der mange 
beviser på. Man kan f. eks. studere en retssag fra Hids herredsting fra den 24. 
februar 1716.

Bertel Buch fra Hinge møder for en del proprietærer og præster fra Hids og 
Lysgård herreder. Sagen drejer sig mest om restancer; men det interessante ved 
den er det uhyggelige billede, den giver af, hvor slemt det stod til med fattig
dommen.

Her anføres kun eksemplerne fra Gødvad.
Hos Anders Andersen i Gødvad var der 1712 en kvinde ved navn Maren, som 

var og endnu er så svag, at hun betler brødet på grund af uformuenhed og armod, 
og samme år var der en kvinde, Søren Nielsens hustru, hos Morten Christensen 
i Gødvad. Hun nød husly for Guds barmhjertigheds skyld og levede iøvrigt af 
betleri.

S. å. var der endvidere hos Hans Jensen en soldaterkone, der hed Kirsten, og en 
anden soldaterkone, der hed Margrethe, var hos Christen Nielsen.

Endvidere var der 1710, 11 og 12 i Gødvad en gammel kone ved navn Hyrde 
Kirsten, som da var og endnu er svag og betiende.

Borte Maren lå ca. seks år på sin sygeseng. Hendes ansigt blev fortæret af 
kræft. Hendes legeme var, før hun døde, næsten forrådnet, og hun døde i samme 
elendighed for ca. tre år siden.

Mette Nielsdatter er gammel og har i mange år været tunghør og vanfør og 
har ej ved egen hjælp kunnet fortjene brødet.
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Anne Jensdatter med sine små børn var så fattig og elendig, at hun betlervis 
forhvervede brødet.

Karen Sørensdatter og Karen Madsdatter er gamle og elendige stakler, så de af 
uformuenhed ej kan antage hus eller gård.

I de samme år var der også i Gødvad en Henrich Henrichsen med hustru og 
små børn, som af armod led stor nød og hunger, såsom de ej kunne tjene brødet 
ved noget af deres arbejde.

Margrethe Nielsdatter, der var opført blandt restanterne, var hos pastor Nør- 
holm i januar termin 1712. Hun er vanfør. Hendes højre arm er krum, og desuden 
er hun en vanvittig stakkel.

De første år efter krigen synes der ikke at være gjort noget alvorligt for at 
komme fattigdommen til livs i Jylland; men 1732 gøres et forsøg på at få om
sorgen for de fattige ind under faste former. Biskop Oksen og stiftsbefalings
mand baron Holck i Århus modtager en skrivelse, hvori der bl. a. står, at hans 
kgl. majestæt allernådigst har fundet for godt, at med hensyn til de fattiges under
holdning på landet skal man forholde sig således, at de fattige skal spise hos 
bønderne een eller to dage om ugen, alt efter hvor mange fattige der er, og som 
bøndernes lejlighed er til. (Dette betyder formodentlig, at der skal tages hensyn 
til, hvad den enkelte bonde har råd til).

Til gengæld skal de fattige, der spiser hos bønderne, være dem til tjeneste og 
gøre for dem, hvad de kan i de dage, de spiser hos dem.

Hvis de fattige trænger til klæder, skal de forsynes dermed på herredskassens 
bekostning. Til denne kasse skal proprietærer, forpagtere og præster bidrage i rede 
penge. Det fremgår af skrivelsen, at denne ordning er gennemført de fleste steder i 
Sjællands stift ifølge den kgl. allernådigste udgangne forordning af 24. september 
1708, (altså før krigen).

Der står videre, at skulle det ske, at en eller anden velhavende bonde hellere 
ville give noget i rede penge end bespise en fattig, så kan dette vel tillades bonden; 
men så skal han give pengene til herredskassen, hvilket menes at være det bedste, 
for hvis de fattige fik korn eller rede penge, kunne man frygte, at de unødigt 
brugte det hele i løbet af få dage og derefter af hunger blev tvunget til at tigge 
hos bønderne og måske mere, end bønderne kunne holde til, og hvis bønderne 
visse tider af året ikke selv har meget til føden, så må de fattige tage til takke 
med, hvad de formår.

Med disse foranstaltninger har man sikkert håbet på at få det udbredte tiggeri 
afskaffet; men det lykkedes i hvert fald ikke i denne omgang.

Stiftsbefalingsmand, kammerherre Peter Rosenørn, og biskop Bildsøe i Århus 
modtog en skrivelse fra kancelliet dateret den 28. november 1772. Det hedder 
heri, at det er hans kgl. majestæts vilje, at det på landet overhåndtagende betleri, 
der i alle henseender er skadelig for staten, skal på bedste og stærkeste måde 
standses, og de allerede derom gjorte anstalter, med hvad der videre kunne tilføjes, 
sættes i den fulde virksomhed, og kancelliet har ordre til med det første at komme 
med en allerunderdanigst forestilling.
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Kancelliet anmoder da tjenstlig stiftsbefalingsmanden og biskoppen om at over
veje og snarest muligt indsende deres betænkning om, hvorledes hans majestæts 
vilje kan iværksættes.

IV. Brændevinsbrænding og krohold
Som tidligere fremhævet var brændevinen en af de få ting, hvormed fæstebønderne 
kunne sætte lidt kulør på tilværelsen. Den har derfor været brugt så meget, at man 
kan sige, den har været med til at præge tiden. Krostuer har spillet en stor rolle 
i befolkningens liv. Man købte brændevin der, og man samledes i krostuen til 
drikkelag.

Et gammelt ord siger, at hvor Vorherre lægger en kirke, bygger djævelen en kro, 
og hvor de to bygninger lå i nærheden af hinanden, var det almindeligt, at man 
om søndagen gik fra kirken og hen i kroen, og et kgl. forbud mod drikkeri før 
gudstjenesten kunne tyde på, at man også har brugt at stramme sig op, før man 
gik i kirke.

Godsejerne søgte undertiden at sætte en stopper for drikkeriet, og der udkom 
(bl. a. 1689, 1690 og 1700) adskillige kgl. forordninger, som forbyder det store 
misbrug med ulovlig krohold og brændevinsbrænding på landet hos næsten enhver 
bonde. Alle redskaber til brændevinsbrænding skal være aldeles afskaffet, »fordi 
bønderne falde i Last och worder hengiven til brændeviins Drikkeri«.

Man bemærker, at der i de kgl. forordninger skrives ulovligt krohold og bræn
devinsbrænding. En mand kunne få privilegium på at sælge brændevin og holde 
kro i et sogn og måtte så betale en afgift for sit privilegium; men dette gjorde jo 
brændevinen dyrere, så når bønderne kunne slippe af sted med det, søgte de selv 
at brænde deres brændevin, og en bonde kunne holde smugkro i en landsby; men 
begge dele blev jo som regel opdaget og medførte naturligvis en mængde rets
sager. Der findes nogle allerede fra den tid, da bønderne i Gødvad hørte til kro
nens bønder; men de fleste er fra den tid, da de var fæstere under Fischerslægten.

Nogle af dem er omtalt under pastor Jens Nørholms mange retssager og i beret
ningen om den ødelagte juleaften i Gødvad 1711.

Fra lenstidens sidste år skal blot nævnes en enkelt retssag.
Den 3. febr. 1657 indstævner delefoged* Diderick Uthermøller Christian Rasch 

i Gødvad for ulovligt krohold og for stor uskikkelighed, som erfares.
Han opholder således en tyv i sit hus. Denne tyv er eftersøgt for tyveri og 

bortkommet, og Christian Rasch har ikke tilkendegivet øvrigheden det. Nu var 
tyven imidlertid selv blevet udplyndret i kroen og derefter blevet borte.

Christian Rasch kunne ikke benægte, at tyven var blevet udplyndret i hans 
hjem; men han havde ikke selv været med til at udplyndre ham, og han havde 
ikke fået noget af tyvekosterne.

Delefogden mente, at Christian Rasch enten skal skaffe tyven til veje eller be
tragtes som hans medvider og stå til ansvar og lide.

Samme dag stod Rasmus Lauridzen i Gødvad på tinge og vidnede med oprakt
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Gamle brændevinsredskaber i Kjellerup museum. De har været brugt i Tange og flere gange 
været gravet ned, når de skulle skjules. Til højre ses brændevinskedlen (brændevinspanden), 
hvori man kogte mæsken og derefter klarede den udvundne brændevin. Over brændevins
kedlen ses låget, brændevinshatten. Herfra går et rør: piben eller brændevinspiben, ned gen
nem svaletønden, der altid var fyldt med koldt vand. Herigennem lededes — gennem piben 

— dampen fra kedlen, der under afkølingen fortættedes. — Schjøtt fot.

finger, at det var ham vitterligt, at Christian Raschs kvinde brændte brændevin i 
sit hus. En del deraf drikkes i hendes eget hjem; hvorhen hun bringer resten, 
ved han ikke.

Han vidste også, at der var søgt efter en tyv i Christian Raschs hus, og han 
havde hørt 2-3 skud, da de ved nattetid flygtede fra huset og kom ud på gaden.

Endnu fire mænd fra Gødvad vidnede på samme måde.
Sagen blev derefter opsat en måned; men der findes ikke mere om den.
Senere - efter Christian Fischers død og delingen af hans arv - slog som be

kendt Laurids Christophersen sig ned på Vester Kejlstrup og blev bl. a. ejer af 
Gødvad sogn.

Han udstedte den 9. okt. 1683 et forbud mod smugkro med øl, mjød og brænde
vin. Heller ikke må nogen handle med hør, hamp, salt eller humle. Såfremt nogen 
handler herimod, skal deres varer være forbrudt, og endvidere må de stande til 
rette efter kgl. forordning.
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Det ser imidlertid ikke ud til, at dette forbud har virket helt efter hensigten. 
Fire uger senere (d. 7. nov.) indstævner han specielt Chresten Madzen Basse for 
ulovlig krohold og handel. Der er indstævnet en flok vidner fra Gødvad, og de 
bevidner alle, at Christen Basse i Gødvad holder kro med øl, mjød, brændevin og 
»Tubak«; han tapper og sælger for penge og handler desuden med hamp, hør, 
humle, salt, tjære og adskillige andre varer.

Det bemærkes endvidere, at han bruger indkøb med honning, huder, skind og 
tælle.

Den 7. febr. 1689 får han et nyt forbud mod at holde kro, og han må heller 
ingen købmandshandel drive.

Under den store brændevinsproces fra 1714, omtalt under pastor Nørholms 
mange retssager, gør herredsfoged Lunow i Frausing opmærksom på, at han ifølge 
fæstebrev fra amtmanden har eneret på at sælge brændevin i Gødvad og drive 
krohold ved hvem, han vil, mod at betale en afgift til kongen.

Dette fæstebrev bliver krænket igen 1715, og den 11. marts d. å. indstævner 
han Anne Olufsdatter i Gødvad for ulovlig brændevinsbrænding, og som vidner 
indstævnes Anders Pedersen og Niels Christensen af Gødvad.

Hverken Anne Olufsdatter eller Anders Pedersen mødte; men Niels Christen
sen var mødt og vidnede med oprakt finger efter loven, at hun har både brænde
vinshat,* pande* og andet tilbehør, som hun bruger til at brænde brændevin med, 
og hvad hun brænder, sælger hun ud af sit hus.

Anders Pedersen får »under Faldsmaals* Forbrydelse efter Loven« tilhold om at 
møde næste tingdag, den 25. marts.

Denne dag møder han også og vidner med oprakt finger, at hun har både 
brændevinshat og -kedel, at hun sælger i sit hus, og at han selv har købt af hende.

Herredsfogden krævede derefter sagen opsat i 14 dage, hvilket retten samtyk
kede i.

Dommen afsiges den 24. april og er temmelig hård for Anne Olufsdatter, der 
forøvrigt heller ikke er mødt denne dag. Hun dømmes til at give 10 rdlr. til 
Randers hospital, betale sagens omkostninger med 4 sletdaler* og have den ulov
ligt brændte brændevin, hun træffes med, forbrudt.

Herredsfoged Lunow gør også under denne retssag opmærksom på, at hun hol
der kro, og at han har fæstebrev på kroeriet i Gødvad.

9/9 - 1749-1769 er Anders Sørensen i Lysbro kgl. priviligeret kromand i Gød
vad, og da også hans privilegium krænkes 1751, indstævner han den 19. juli 
Christen Nielsen i Gødvad og Niels Christensen og Lauridtz Andersen af Resen
dal, fordi de uafladelig omgås med ulovligt salg af brændevin og mad og giver 
logi til rejsende.

Han må selv hvert år svare en afgift for sit krohold1).

1) Kroen var i ejendommen mtr. nr. 8 g i Gødvad by.

Som vidner indstævnes Hans Villumsen, Rasmus Foged, sognefoged Johan 
Andersen, alle af Gødvad, Lauritz Andersen, Christian Nielsen, Anders Rasmus
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sen, madam Nørholm den yngre (pastor Ostenfeld Nørholms enke), Laurids Jensen 
og hustru Johanne Andersdatter, alle af Resendal.

Denne sag ordnes ved et forlig den 2. august. De tre indstævnede betaler sagens 
omkostninger og lover, at de aldrig mere skal »fornærme« kroeriet og det kgl. 
privilegium.

En halv snes år senere er det galt igen. Den 20. juli 1761 møder Andreas Fi
scher fra Allinggård på sin fars, Clemen Fischers vegne med en stævning mod 
Christian Høyeriis i Gødvad. Stævningen er skrevet af herredsfoged Lunow efter 
andragende fra Clemen Fischer, der føler sig beføjet til at lade Christian Høyeriis 
indstævne for retten på grund af ulovligt krohold i Gødvad. Han skal gøre rede 
for, om han dertil er priviligeret eller ikke.

Der skrives om hans kroholds misbrug, især på de punkter, hvorved sabbaten 
bliver vanhelliget og bønderne forført til at afhænde ham deres i fæste havende 
græsning og tørveskær med videre, der hører til deres gårde. Ligeledes bliver de 
forført til kortspil, drukkenskab, slagsmål og deslige laster, som ved en utilladelig 
og aldeles forbuden brændevins udtapning og salg, endog på hellige højtidsdage, 
af ham skal begås og forårsages. Det skal have været særlig galt sidste 6. søndag 
efter trinitatis, og til trods for, at hans husbond, Clemen Fischer, til straf for, hvad 
der da passerede, havde idømt ham og flere andre en mulkt og pålagt ham at 
betale mulkten inden den 7. juni til sognepræsten Morten Rcenberg til offentlig 
uddeling blandt sognets fattige, så har hverken han eller nogen af de andre ind
fundet sig for at erlægge denne mulkt. Nu må han bevise, hvorledes han er beret
tiget til kroholdet, hvis han i det hele taget er berettiget dertil.

Der er indstævnet en del vidner fra Resendal, Gødvad og Kejlstrup, og der bli
ver spurgt, om nogen har noget at indvende mod stævningens lovlige forkyndelse. 
Det var der ikke; men en del var ikke mødt, og Andreas Fischer formodede, at 
det var på grund af den travle høsttid, og han var villig til at opsætte sagen i 14 
dage eller endog i tre uger.

Retten bestemte så, at den skulle udsættes til den 10. august; men den dag 
mødte slet ingen, hvorfor sagen helt udgik, og da der ikke findes mere om den 
i tingbogen, kan man ikke se, hvordan den endte. Muligvis er der indgået et 
privat forlig.

Imidlertid ser det ud til, at Christian Høyeriis har fortsat sin virksomhed som 
kromand. Da han igen bliver indstævnet den 10. maj 1762, er det ganske vist 
ikke på grund af krohold. Det er Christian Fischer fra Allinggård, der lader ham 
stævne, fordi han uden følgeseddel, forespørgsel og tilladelse har antaget en af 
hans reservemandskab, Christen Andersen, og haft ham fra Mikkelsdag til påske, 
og da han skulle indkaldes, undveg han, og det bemærkes, at hans sager opbeva
redes hos kromanden.

Der er en lang retssag om det, og det oplyses, at Christen Andersen først havde 
været til alters i Gødvad kirke, og derefter var han gåeet, men hvorhen kan ingen 
af vidnerne oplyse.

Til slut skal nævnes en sag fra den 10. nov. 1777, og som eksempel på, hvor 
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indgående forhørene kunne være, og hvor svært det undertiden kunne være at få 
bønderne til at vidne sådan, at de skader hinanden, anføres denne gang en del 
af spørgsmålene til og svarene fra vidnerne.

Det er to konsumptionsforpagtere, Ole Sonne og Jacob Assendrup, begge af 
Århus, der lader Søren Christensen (Søren Dam) og Hans Rasmussen af Gødvad 
stævne for ulovlig brændevinsbrænding. I overværelse af to vidner fra Århus har 
der været foretaget en undersøgelse, og hos Søren Christensen fandt man en svale
tønde* med piber,* der nylig var taget af. Desuden fandtes i toften mellem ham 
og hans nabo et kar med ca. 1/2 tønde mæskning.*

Hos Hans Rasmussen fandtes et anker, der næsten var fyldt med brændevin, 
i hans bygager ude i toften og et ledigt ølanker samme sted. Alt det fundne blev 
konfiskeret.

Som vidner indstævnes Søren Christensen med hustru og tjenestefolk, Niels 
Nielsen (Niels Boje) og hustru samt deres børn og tjenestefolk, Hans Rasmussen 
med hustru og børn, desuden de to mænd fra Århus, der har været vidner til 
»Inkvisitationen«,* Christen Møller og Niels Pedersen.

Da sagen er rejst mod Søren Christensen og Hans Rasmussen, og de begge er 
indstævnet som vidner, skal de altså vidne mod hinanden. Ingen af vidnerne fra 
Gødvad mødte, og sagen blev derfor opsat til den 24. nov., og nu blev Niels Boje 
afhørt som første vidne.

Han blev først spurgt, om han vidste, at der d. 23. juli eller i dagene derom
kring var brændt brændevin hos Hans Rasmussen. Derom vidste Niels Boje ingen
ting. Om han var vidende om, hvem de to ankre tilhørte, som blev fundet i Hans 
Rasmussens bygager.

Derom kunne han heller ingen forklaring give, udover at han havde hørt det 
sige.

Om han da ikke bemeldte tid, da betjentene var i Hans Rasmussens bygager 
og foretog eftersøgning, havde set, at de gik derfra med et eller andet.

Nej, det havde han hverken hørt eller set noget til.
Om vidnet da ikke havde set, at den dag, betjentene kom for at foretage inkvi

sitionen,* havde Hans Rasmussen selv eller hans hustru eller børn eller tjeneste
folk eller nogen anden udbåret de tvende ankre eller brændevinsbrændingsredska
ber, lidt eller meget.

Det kendte han ikke noget til og kunne ingenting sige derom.
Om vidnet da ikke var vidende om, at Hans Rasmussen virkelig har brænde

vinsredskaber i eje, og hvor samme er.
Derom vidste han intet.
Citanternes* fuldmægtig Juul, der var mødt på deres vegne, begærede nu, at 

Niels Boje skulle opgive, hvor mange børn og ejenestefolk han havde, samt deres 
navne.

Tjenestefolk havde han ingen af og af børn heller ingen, der var antagelig til 
at vidne.

Så krævede hr. Juul de samme oplysninger for Hans Rasmussens vedkommende.
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Hertil svarede Niels Boje: »En tjenestepige, som hedder Marens Sørensdatter, og 
som endnu ikke har været til Guds bord, og en datter, der hedder Karen og er 14 
år, og som sidste påske var til konfirmation.«

Næste vidne var Niels Bojes hustru, Inger Marie Thøgersdatter.
Spørgsmål og svar var de samme.
Dernæst blev Søren Christensen fremkaldt som vidne.
De første spørgsmål var de samme og besvaredes på samme måde; men derefter 

får også han et par ekstra spørgsmål om tjenestefolk og børn, og han svarer hertil, 
at hans tjenestedreng ikke har været til Guds bord og er »ungefåhr« 13 år, og 
at hans ældste barn er 6 år.

Derefter fremstod vidnet Bodil Margrethe Hansdatter (Hans Rasmussens egen 
datter).

På de første spørgsmål svarer hun som de øvrige vidner; men senere forløb hun 
sig og sagde, at der var brændevin i det ene anker og øl i det andet, fordi hendes 
far havde købt brændevin i Århus.

Hr. Juul beklagede med en særdeles rørende ømhed, at det af vidnet på sidste 
spørgsmål afgivne svar desværre mere end for tydeligt viser, at vidnet på de 
foregående spørgsmål har søgt at lægge dølgsmål på sandheden. Han ville aller
helst ønske, at det var på grund af en slags utidig frygt, da det var første gang, 
hun var i retten. Han anmodede dommeren om at gentage de første spørgsmål, da 
hun muligvis efter bedre overlæg vil afgive andre og mere rigtige svar.

Spørgsmålene gentages, og hun søger at redde situationen, hvilket dog ikke 
fuldstændigt lykkedes.

Da vidnerne var afhørt, begærede hr. Juul sagen opsat i fire uger, og den ud
sattes til den 22. dec.

Dernæst behandledes sagen mod Søren Christensen, og hr. Juul krævede vid
nerne afhørt. Første vidne var Hans Rasmussen.

Vidnet blev først spurgt, om han var vidende om, at der ved den tid, nemlig 
den 23. juli, da der af vedkommende fra Århus var »inquiseret«* om brændevins
brænding og dertil hørende redskaber hos Søren Christensen i Gødvad, eller noget 
før den tid var brændt brændevin i Søren Christensens gård.

Vidnet svarede, at derom vidste han intet.
Om vidnet var vidende om, at Søren Christensen i den omspurgte tid var ejer 

af brændevinsbrænderiets redskaber, og hvor samme var og nu er.
Vidnet svarede, at derom var han uvidende.
Om vidnet vidste, hvem det kar med mæskning* tilhørte, som bemeldte 23. 

juli af »Inquisørerne« var blevet fundet i toften mellem Søren Christensen og 
hans nabo.

Vidnet svarede, at derom vidste han intet.
Om vidnet da ikke forbemeldte tid og dag, da »Inquisørerne« fra Århus var 

der i Gødvad, vidste eller havde hørt, at der fra Søren Christensens gård eller hus 
blev udbragt brændevinsredskaber, brændevin, drank,* mæskning, spøl* eller des
lige, af hvem og hvorhen.
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Vidnet svarede, at han vidste intet derom at sige.
Hans Rasmussen må. dernæst besvare spørgsmål om, hvor mange tjenestefolk 

Søren Christensen havde på den tid.
De følgende vidner var Hans Rasmussens hustru Kirsten Jensdatter, hans datter 

Karen Hansdatter, Niels Boje og dennes hustru.
Alle fik de samme spørgsmål og besvarede dem på nøjagtig samme måde.
Også denne sag opsattes derefter til den 22. dec., og senere opsattes begge sager 

til den 12. jan. 1778; men denne dag mødte hverken citanternes fuldmægtig eller 
nogen af de indstævnede vidner eller sagsøgte, hvorfor sagen udgik, »til ny og 
lovlig behandling«, og der findes ikke mere om den, så heller ikke her ser man, 
hvordan den sluttede.

V. Dårlig høst
Det er tidligere omtalt, at der undertiden kunne være så stor fattigdom i sognet, 
at mange måtte leve af at tigge, og værre blev det naturligvis, hvis der kom et 
dårligt høstår. Det skete f. eks. 1690, og selv om der ikke er fundet mange oplys
ninger om det, ser man dog, at regeringen undersøger, hvorledes det står til i lan
det. Den 4. oktober modtager biskoppen i Århus en kgl. skrivelse om, at han hos 
herredsprovsterne skal erkyndige sig om, hvordan korn af alle slags og andre af
grøder er faldet ud i Århus stift. Der spørges både om rug, byg, havre, ærter og 
boghvede. Ligeledes skal han skaffe oplysninger om, hvor meget kirke og præst har 
fået i tiende, og hvor meget en trave yder i skæpper.

Biskoppens svar er desværre ikke anført, så man kan ikke se, hvor slemt det har 
været.

VI. Kvægsyge
Misvækst var ikke det eneste, der kunne gøre forholdene værre for fæstebønderne. 
Dengang som nu kunne kvæget rammes af sygdomme.

Med mellemrum blev landbruget ramt af kvægsyge, som medførte betydelige 
reduktioner af kvægbestanden. De største kendte tab forårsagedes af kvægpest i 
1700-tallet. Den kom første gang til Danmark 1745 og hærgede da til 1751. 1745 
døde på øerne og i Århus og Viborg stifter ca. 120.000 stk. kvæg, og indtil 1751 
var tallet vokset til 3-400.000. Mange landbrugere mistede hele kvægbestanden, 
nogle endda flere gange, da sygdommen adskillige gange kom igen.

Hvor meget det gik ud over sognene i Hids herred, kan ikke helt afgøres, men 
det ser ud til, at herredet slap nogenlunde uskadt i årene 1746-49. En oversigt 
over kvægdøden i Nørrejylland i disse år nævner 28 nordjydske herreder, der til
sammen har mistet et høved pr. td. hartkorn, i gennemsnit 5 stk. kvæg pr. gård, 
og her er Hids herred ikke nævnt.

Sygdommen rasede igen 1762-63.
Da udstedte Frederik V d. 17. december 1762 nogle kgl. forordninger angående 



kvægsygen. Bønder, der mærker til kvægsyge, skal straks meddele det til øvrighe
den, ellers får de deres fæste forbrudt, eller de skal straffes på kroppen. Løse 
hunde og katte skal ødelægges. De sunde kreaturer skal hindres i at komme til 
sygt kvæg. Et »Quægs-Høved«, der af sygdommen vorder angrebet, skal ufortøvet 
skilles fra det sunde, og den, som har haft med det at gøre, må ikke komme til 
sundt kvæg, før han har skiftet klæder og røget sig med malturt (måske = mal
urt), enebær eller lignende.

Et fæhus, hvorfra der er udbragt sygt kvæg, skal flittigt renses, gødningen 
straks bringes ud og kastes i en grøft og tildækkes, så ingen damp kan stige op 
derfra til fæhuset. Væggene skal kalkes, træværket skures med skarp lud, for
nødne trækhuller gøres, så luften kan være fri, og der skal røges med enebær, 
malturt og lignende. Huden skal aftages i det fri, dyret skal graves tre alen i 
jorden. Huden skal bestrøs med kalk eller aske, tørres i luften og henligge på et 
tørt sted, hvor intet kreatur kan komme, og huden må — under høj straf — ikke 
bringes andre steder hen, før seks uger i det mindste efter at kvægsygen på samme 
sted er ophørt. Den rå tælle skal på stedet smeltes, førend den til huset vorder 
hjembragt.

Ingen bissekræmmere, glasmagere, skærslibere eller deslige må vandre rundt på 
landet. Gør de det, har de forbrudt alt det medbragte til den, der angiver dem. 
Ingen må huse sådanne omløbende og ukendte folk.

Til vartegn for fremmede skal der rejses en lang stang med et flag. De frem
mede må helst ikke komme i de byer, hvor sygdommen findes, men må de endelig 
passere igennem, må de ikke komme ind i noget hus.

1769-1772 raser kvægsygdommen igen. I begyndelsen synes Silkeborgegnen 
at være blevet skånet. Den 12. juni 1769 skriver amtmanden over Silkeborg, Dron
ningborg og Mariager amter, at »for nærværende tid er udi de mig allernådigst 
anfortroede amter - Gud være lovet - ikke nogen grasserende smitsom syge blandt 
hornkvæget, og skal det ungefær være fem år siden, berørte kvægsyge grasserede 
her i amterne.« (Den sidste bemærkning tyder på, at sygdommen 1762—63 har 
raset i disse amter).

1770 optræder sygdommen i Skanderborg amt, og der må samme år have været 
tilløb til den i Silkeborg amt, da amtmanden den 27. aug. 1770 indberetter, at 
kvægsygen igen er standset i Silkeborg amt. »Ingen Høwder bortdør«.

1771 viser sygdommen sig imidlertid igen i Silkeborg amt. Der nævnes eksem
pelvis, at grevskabet Frijsenborg i februar mistede 11 køer, 3 tyre, 67 stude og 
3 kalve, i marts ialt 276 stk. kvæg og i april 126. Den 14. aug. 1771 sendes en 
skrivelse til biskoppen og stiftsbefalingsmanden i Arhus stift. (Gødvad hørte den
gang som nu under Arhus stift, men Silkeborg amt).

De får instrukser om, hvordan man skal forholde sig, hvis der f. eks. købes 
stude i Jylland til slagtning i København. De, der køber dem, skal kræve sund
hedsattest for dyrene. Denne skal udstedes af præsterne og skrives på købernes pas.

Så skal dyrene drives til Arhus ad den vej, hvor der er mindst fare for smitte, 
og derfra sejles til Kalundborg.
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Ankommet hertil skal pasindehaveme ikke alene melde sig til tolderne, men 
også hos magistraten, der anviser den vej, de skal følge fra Kalundborg til Køben
havn. Her skal de aflevere passet med påtegninger til den kontrollør, der er poste
ret i porten. Denne skal undersøge passet, og når han har konstateret, at det er 
i orden, skal han give det sin attest og aflevere det til de kgl. told- og consump- 
tionsinspektører i hovedstaden, der uopholdelig skal indsende originalen til kan
celliet.

Ifølge brev af 6. dec. 1777 raser kvægsygen endnu visse steder. Biskoppen og 
stiftsbefalingsmanden får nu instrukser om, hvorledes man skal forholde sig i selve 
stiftet, og forordningerne skal hver søndag læses fra prædikestolene.

Hvis sygdommen udbryder i en landsby, hvor præst og degn bor, må de kun 
forrette gudstjeneste der, men ikke i et anneks, hvor sygdommen måske ikke fin
des. Denne kirke skal betragtes som værende under vakanse, så gudstjenesten skal 
forrettes af andre præster og degne fra herredet, og kun de, der bor i den inde
spærrede by, må gå til gudstjeneste der.

Det sidste store anfald af kvægsygdom i dette århundrede var i årene 1779-81. 
Arhus stift blev dog først ramt 1780, da sygdommen viste sig i Ravnholt. Dette 
førte til, at alle markeder i hele stiftet blev indstillet, og ingen måtte drive kvæget 
fra et sted til et andet eller holde kvæg uden anbefalede attester.

Dette er den sidste af de fundne indberetninger, men at sygdommen rasede i 
Århus stift endnu i 1781, fremgår af et brev, som den i anledning af kvægsygen 
allernådigst nedsatte kommission den 10. marts d. å. sendte til biskop Hee i Århus.

Anledningen er, at nogle sognepræster i Århus stift på deres menigheders vegne 
har ansøgt om tilladelse til nedslagtning af kvæget for at bekæmpe kvægsygen. 
(Der nævnes bl. a. Torning og Vium).

Svaret, som nu gennem brevet til biskop Hee skal gå videre til præsterne, viser, 
at denne ansøgning har vakt stort mishag. Man burde fra mænd af deres stand 
have ventet mindre fordomme og større påskønnelse af h. maj.’s udi anordnin
gerne mod kvægsygen fremskuende nådige landsfaderlige omhu for undersåtternes 
ve og vel, end de viser ved at tage del i den ringe uoplyste almues ansøgning, der 
har sit grundlag i deres fordomme, eller ved på dens vegne at fremsætte dens 
uoverlagte begæringer, i stedet for at de burde betjene sig af den lejlighed, de 
har til daglig at omgås den gemene mand og erhverve sig hans fortrolighed, til at 
overbevise ham om de forskellige foranstaltningers nytte i kampen for hans og 
hans naboers og det hele lands befrielse fra den ødelæggende landsbyplage, hvorom 
de kunne overbevise sig selv, hvis de ville anvende lidt opmærksomhed på den 
almindeligt kendte gode virkning, som de allernådigst anordnede anstalter mod 
kvægsygen allerede i en del år har haft her udi Danmark, og som især i Jylland 
har høstet så store frugter, at de ser deres kvæg bevaret, medens de nærmest til
grænsende naboers kvæg for størstedelen bliver borttaget af sygdommen.

Ansøgningen blev afslået.
Det sidst omtalte angreb af kvægsygen førte til oprettelsen af veterinærdirek

toratet.
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VII. Bøndernes klage over den måde, der tages tiende på
Bønderne har klaget over den måde, der tages tiende på. Når de ikke kan få 
den talt op, må de ofte spilde megen af deres kostbare tid, og ofte tager hele 
høsten skade, hvis vejret er dårligt. Generalvæsenkollegiet har i den anledning 
sendt biskop Bildsøe i Århus et brev den 7. maj 1768. Der siges heri, at til bonde
standens og følgelig hele landvæsenets opkomst har kongen allernådigst pålagt 
kancelliet at få tingene forandret.

Tienden skal kunne fastsættes til en fast og bestandig ydelse i kjærv, skæpper 
eller penge, og kongen ser helst, at sådanne bestemmelser bliver frivillige både 
fra tiendetagernes og tiendeydernes side. Biskoppen skal gøre præsterne bekendt 
med det og søge at formå præsteskabet til at overlade bønderne den tiende, de 
skulle have in natura, mod at bønderne forpligter sig til at svare en vis årlig afgift 
i penge, skæpper eller kjærver.

VIII. Vilddyr
Under omtalen af »kronens bønder« er det tidligere bemærket, at medens bjør
nene siges at være bukket under, inden Christian Fischer overtog Silkeborg slot, 
var ulvene stadigvæk en slem landeplage, og at den sidste ulv i Hids herred blev 
nedlagt i nærheden af Alling mølle 1745. Der blev anført, at der ansattes en ulve
jæger 1677; men endnu i slutningen af det 17. århundrede var ulvene så stor en 
plage, at der måtte foranstaltes specielle ulvejagter. Kristian V søgte at få mere fart 
i dem. Den 26. dec. 1685 gjorde han alle vitterligt, at eftersom han allerunder
danigst var kommet i erfaring, hvorledes det højligen skulle være fornødent, at 
ulvejagten i Nørrejylland blev fortsat med større kraft end hidtil, så havde han til 
dens bedre befordring allernådigst for godt befundet at bevilge og anordne, at det 
skulle være hans jægermester tilladt frit at jage ulve overalt der i lander, ligegyl
digt hos hvilken bonde og på hvilken grund det kunne være.

Proprietærer, amtmænd og amtsbetjente skulle efter jægermesterens skriftlige 
begæring uden ophold og forsømmelse skaffe så mange bøndervogne, som var 
nødvendige for at føre jagttøjet fra et sted til et andet, og i påkommende nødsfald 
tilbørligen assistere jagtbetjente med folk og ander. De, der var genstridige og 
modvillige, skulle straffes med bøder. Der har åbenbart ikke hjulpet tilstrækkeligt, 
for den 19. dec. 1693 skriver han til biskoppen i Århus om sagen. I lidt moderni
seret sprog lyder brevet omtrent som følger:

Vor bevågenhed tilforn.
Eftersom det for os allerunderdanigst er blevet andraget, hvorledes der tid efter 

anden skal være indkommet adskillige klagesuk fra dem, der bor på landet i vort 
land Nørrejylland, over den store skade, der tilføjes dem på deres kvæg og bæster 
af ulve, skal være tilføjet, at vi for at hindre dette allernådigst har anbefalet vor 
jægermester Zeplin at føre ulvejagter efter vor den 8. dec. anno 1688 allernådigst 
udgangne forordning.

For at alle og enhver af vore undersåtter desbedre kan vide allerunderdanigst 
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at rette sig efter samme vor jagtforordning, såvel med ulvejagtens befordring som 
i andre måder, er det vor allernådigste vilje og befaling, at du straks gør anord
ning for, at vor bemeldte jagtforordning herefter vorder tydeligt oplæst og for
kyndt een gang hvert år fra alle prædikestole udi kirkerne i det dig allernådigst 
anbetroede stift.

Hermed sker vor vilje.
Befalende dig Gud.
Skrevet på vort slot København den 19. dec. anno 1693.
Under vor kongelige hånd og zignet, Christian.

At der var ulve i nabolaget, efter at den sidste ulv var nedlagt i Hids herred, 
fremgår af, at der tilsiges til ulvejagt i Kjellerup den 21. febr. 1753.

Tilsigelsen er underskrevet:
Kjellerup den 13. febr. 1753 Anders Brask.

Ulvene var ikke de eneste vilde dyr, der generede landbruget. I sin beskrivelse 
af Silkeborgegnen 1744 - altså året før den sidste ulv i Hids herred blev nedlagt 
- skriver Clemen Fischer, at det skadeligste storvildt er vildsvinet.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad den 6. juni 1966 menes egnens sidste vildsvin 
at være dræbt ved Silkeborg eller på Mejlgård ca. 1801 eller 1802, men om der 
var tale om et rent vildsvin eller en krydsning mellem vildt og tamt, melder 
historien intet om.

IX. Kaffedrikning m. m.
I sin indberetning om hoveriarbejdet i Gødvad 1770 skriver Clemen Fischer, at 
det, en halvgårdsmand skulle svare, kunne beløbe sig til 8 rdlr. årlig foruden hove
riarbejdet. Disse 8 rdlr. havde han modereret til 2 rdlr., altså en moderation på 
6 rdlr., og siden han gjorde dette, »kom bonden i stand«.

Det ser iøvrigt ud til, at mange fæstebønder i slutningen af det 18. årh. har 
forbedret deres kår så meget, at de kan begynde at tillade sig lidt luksus, og nogle 
har endda tilladt sig en så utilladelig luksus som at drikke kaffe. Dette var ikke 
velset på højere steder, og den 29. marts 1783 sendes fra kancelliet følgende skri
velse til biskop Hee og stiftsbefalingsmand baron Gyldenkrone i Arhus:

Da hans kgl. maj. under 17. hujus (= den 17. ds.) har ladet udgå en aller
nådigst forordning til at forebygge den sig i bondestanden - sidst også her i riger
ne - indsnegne ødsle forbrugelse af mad og drikke med videre, hvorved tillige 
kaffedrikken er forbudt, og min allerhøjestbemeldte hans maj. særdeles ønsker 
kaffedrikning blandt almuen på landet forhindret ved hjælp af passende straffe, 
og da der er stor forskel på bondestandens overdådighed fra provins til provins, 
så skal man tjenstlig anmode Deres ekcellence og Deres højærværdighed om at 
ville - for så vidt som det Dem anbetroede stift angår - meddele kancelliet. Deres 
udførlige betænkning, for at man derved kan sættes i stand til at gøre hans maj. 
allerunderdanigst forestilling om en fuldkommen bestemmelse i denne sag.
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Hoveriarbejdet i Gødvad
i henhold til generalhoverireglementet af 1770

Det er tidligere omtalt, at da Frederik III i året 1661 solgte Silkeborg slot med 
tilliggende gods til Chr. Fischer, hørte Gødvad sogn med til dette gods.

Selvejerbøndernes og fæstebøndernes stilling og forhold under Fischerslægtens 
regime er ligeledes beskrevet. Her skal derfor kun omtales det hoveriarbejde, som 
Gødvad bønderne måtte gøre.

Da Frederik III solgte godset, gav han under skødet en jordebog, og bønderne 
i Gødvad, som var fæstere, fik pålagt fuld ægt* og arbejde.

Det bemærkes, at Gødvad By »af Alders Tid har været beboet af halve Gårds 
Mænd.« Der var altså to familier på hver gård. Generalhoverireglementet af 1770 
nævner følgende 10 halvgårdsmænd: Søren Christensen (Dam) og Niels Nielsen 
(Boje), Villum Hansen og Hans Rasmussen, Anders Larsen og Christian Jensen, 
Anders Mortensen og Jens Thøgersen og Søren Thøgersen og Jens Larsen. Des
uden nævnes fire »gadehusmænd« og to bønder, der synes at være helgårdsmænd.

På listen over Gødvad bys indbyggere findes adskillige oplysninger. Der næv
nes, at bønderne bruger malurt i stedet for humle, og ejeren af »0. K.«, Clemen 
Fischer, beklager sig over deres dårlige arbejde. Han skriver bl. a.:

»Baade Husbonden og Bonden kan være ved Magt, naar Bonden vil handle 
redelig, pløje vel og forsvarlig, paa Sandjord 6 til 7 Tommer dyb, ligesaa og gøde 
Jorden forsvarlig efter Accord, men derudi tergiverserer* en Del af Bønderne.«

Jordebogen, som Frederik III udstedte, beretter, hvad hver mand skulle svare 
af afgifter foruden arbejde. I sine oplysninger om »Hoveriarbejdet i Gødvad i 
Henhold til Generalhoveriets Reglement af 1770« giver Clemen Fischer først en 
oversigt over godsets hartkorn og skriver derefter følgende om Øster Kejlstrup 
og bøndernes afgifter og arbejde:

På denne min liden gård, som er skarp sandmark, kan sås, når man beregner 
al marken som sået og ser bort fra den del, som hviler, hvilket og herunder bereg
nes og forstås, ligeledes når man regner 70 favne å 3 sjællandske alen i bredden 
og 70 favne i længden til een tønde rug, og tyndere må sæden på denne mark 
ej sås, kan så sås af rug eet hundrede tdr. Noget jord hviler i 30 år, somme steder 
i 10 og andre steder i 5. Resten af jorden er tørveskiær, lyngslet og fædrift. Af 
mosehø avles 16, 20 til 24 læs.

Men førend der om landgilde kan gives videre oplysning stykvis, vil det være 
fornødent at oplyse, hvad jordebogen derom beretter: Anno 1661 har salig høj
lovede Konning Friderich solgt samme gods og givet under skødet en jordebog, 
foruden dette, at bønderne efter samme skøde var pålagt fuld ægt* og arbejde. 
Dette gik an i de tider, i henseende tiderne var mere frugtbare og udgifterne var 
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ikke så mange og tunge; dog kunne meget ankomme på hoveriet, og ligesom hove
riet var, således var og mest bondens tilstand.

Her er at bemærke, at godset her har af alders tid været beboet af halve gårds 
mænd og besiddere.

For eksemplets skyld: nr. 1 af Gødvad by, den tid Niels Andersen, svarede årlig 
efter jordebogen foruden ægt* og arbejde:

5 skpp rug, 6 skpp byg, 10 skpp havre, 30 mark* smør, ¥i svin, ¥2 læs ved, 3 
mark gæsteri, V2 fødnød,* 1 mark* hår, 10 sk. tærskepenge,* 11 sk. brødbagnings
penge,* 2 sk. spindepenge* og ¥2 skriver-skæppe.

Dette, foruden hoveriet, kunne beløbe sig i denne tid til henimod 8 rdl, hvilket 
bønderne efter forudgående bemærkninger om nuværende tiders omstændigheder 
umuligt kunne udholde. I betragtning heraf har jeg modereret det landgilde på 
hver halvgårdsmand til årligt at give 2 rdl. i penge, og siden jeg gjorde dette, kom 
bonden i stand, men af arbejde kunne jeg ikke forholdsvis efterlade så meget for 
agerdyrkningens skyld, hvoraf jeg såvel som bonden skal leve.

Nu kunne jeg vel opregne arbejdet stykvis; men af dette kan ingen regel eller 
sats tages, thi den slags arbejde, som udføres og bruges her i denne skarpe egn, 
er ikke just brug på andre steder, og for eksemplets skyld anføres: en dags kørsel 
i denne egn med en karl betales ikkun med 1 mark og 8 sk., en daglønner i en 
del af mit arbejde med 8 sk. på egen kost; når sådan en daglønner og hans kone 
kan tjene 1 mark, så han kan komme ud (af det), og dersom stedeværendes ar
bejde i denne skarpe egn skulle betales højere og dyrere, blev det måske ugjort, thi 
det kunne ikke lønne sig. Nu er der også den slags arbejde, såsom i eng- og korn
høstens tid, som betales dyrere, alt ligesom arbejdet og årstiden er.

Men for at komme til det hoveri, som bønderne med mig er accorderet om at 
gøre, følger her en specifikation, som har stået mellem os i mange, ja over 30 år, 
de fleste punkter uforandrede og lyder således: ti bønder af Gødvad By, alle halve 
gårds mænd, af hvilke enhver besidder omtrent 20 skp. hartkorn, gør efter nævnte 
accord, som er indført i fæstebreve og reverser (en slags genpart) som følger, og 
for ikke at være for vidtløftig anfører jeg kun een, hvoraf resten kan sluttes.

1. Søren Christensen svarer for 2 tdr. 3 skp. 2 fj. og 2J4 albums hartkorn efter 
nye matricul foruden skovskyld. Samme halve gård svarer efter salig højlovede Kong 
Frederik den Tredies kgl. skøde efter anno 1661 og den under skødet anførte 
jordebog foruden ægt og arbejde, efter som skødet og jordebogen ham byder, sma 
redsel* og landgildesorter, som er specificerede, hvilket i denne tid alle tider kun
ne beløbe sig til 8 rdl., ægt* og arbejde endda aparte. Dette har jeg modereret 
årlig til 2 rdl., og dette er årlig 6 rdl’s moderation på een mand. Alt dette gjorde 
jeg af et glad hjerte og i betragtning af tidernes omstændigheder og folkenes vil
kår, som i henseende til frugtbarhed og indkomster er meget ringere, men i hen
seende til udgifter meget større, end da vi skrev 1661.

Arbejdet, som samme Søren Christensen gør efter accord, ses med specifikation. 
Han med de øvrige 9 bønder, som er i tallet 10 mand, driver Øster Kielstrups 
indmark fra mosen og i nord til lyngbakkerne, som kan være omtrentlig 5-600 
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favne å 3 sjællandske alen, somme steder mindre, somme steder mere, og regnes 
fra Gødvad skel i Gødvad sogn og indtil Vester Kielstrups skel i Balle sogn. Fra 
øster til vester kan ungefær være lige så bred, skarp, elendig, svag og mager sand
jord, som ligger på en slags umoed (ufrugtbar?) jernerts eller al, sten og rødt grus. 
Fra bøndernes by og til midt i marken kan være omtrentlig !/2 fjerdingsvej. - Nu 
har jeg forklaret moderation og hoveri. Jeg har også forklaret jordens svaghed og 
magerhed, som behøvede:

1 mo: 7 års hvile, om det kunne stå for udgifterne at bestyre, hvilket ej er 
gørligt.

2 do: stærk gødning af jord og blanding, på 6 kvadrat alen et stærkt læs af 
sådan blanding, som jeg selv lader samle.

3 tio: dyb pløjning, allermindst 6 eller 7 tommer, og medmindre den magre 
jord dyrkes og behandles således, måtte dens dyrkning og drivning hellere være 
ugjort. Denne jord, som bønderne driver, besørger de høstet, bundet i neg og 
kerne, samlet, revet forsvarligt med river, indaget og gulvet.

Vist er dette: enhver kristen, om han vil være en ret og sand kristen, i hvad 
stand han er udi, bør ej at gøre sin næste anden skel, end han selv ville have, men 
alle tider sætte sig i sin næstes sted og rette sig efter profeten Esajas’s ord i det 
58. cap.: »Tager bort alle Haande Last, at der ikke skal høres et Skrig i det høje 
mod eder«, eller som der står i Jeremias i d. 22. cap. 13. v.: »At man ikke lader 
sin Næste tjene for intet«, men betragter, hvad der står i d. 16. vers om, hvad 
der er ret at tjene Herren. På samme måde med troskab og lydighed bør under
såtterne være deres øvrighed og bønderne deres herskaber og husbonder hørige 
og tro.

Men for at komme tilbage til arbejdet igen, så gør den nævnte bonde, såvel 
som hans andre medboere videre:

2: De dyrker nogle små tofter, som, om de alle var i brug, kunne besås med 
3 å 4 tdr. rug, og gøder samme, ligesom de behandler marken med høsten, riven 
og indagning af det korn, som i samme indmark, herom tilforn, er berettet, vokser:

3: Hver bonde tærsker 2 traver korn, enten sæde- eller andet rug, eller gør for 
hver trave korn at tærske en dags arbejde med håndgerning.

4: Hver mand gør en »købestedrejse« om året i den belejligste tid, fornødenhed 
kan tillade, og denne »købestedrejse« kan ej strække sig over 5 mil, såsom til År
hus eller Randers. Læsset fra »købestedet« betales efter akkord, men til »købe- 
stedet« er det anslået til 3 tdr. rug, når føret er godt, men til 20 skp., når føret 
er dybt eller blødt eller vanskeligt.

5: Hver mand gør 8 dages pligt- eller gang- eller håndarbejde med 1 karl om 
året foruden 8 dage med en dreng eller kvinde og tvende dages drengearbejde med 
at rejse eller stakke tørv. Under disse karles eller drenges arbejde forstås ikke det 
arbejde, der gøres i høst eller slæt, ikke heller vedkommer det møgagningen, som 
alt er under det første punkt.

6: Hver mand ager og fører til mit hus årlig 20 læs tørv. Er det klyner, bereg
nes et læs til 200 stk., er alle overtørv, holder et læs 120 stk. Samme tørv besørger 

89



bonden indført og lagt ordentlig i hus, medens jeg selv lader dem skære med 
lejede folk.

7. Bønderne bjærger, slår og indager min eng fra nye våse,* alt om med Skel
bækken eller Sandfeld langs vejen ned til Langsøen, og dernæst det, som ved Lang
søen er beliggende og — så vidt der hegnes — ned til Nederholz Bæk, som er Gød- 
vads skelbæk. Dette jordsmål engslæt, som i forrige tider har kunnet beløbe sig 
til hen imod 40-50 læs, men nu kun sjældent går over 24 læs og undertiden ej 
kan na det tal, besørger bønderne, fra det bliver omslået, til det bliver ført i hus 
og gulvet.

8« Jeg er accorderet med samme bønder om at føre mig et læs hø af fremmede 
marker eller gøre en dags arbejde i stedet på min mark. Dette er, hvad hoveriets 
bønder angår, som aflægger det meste af landgilden med arbejde og efter mine 
begreber kommer lettere ud af det end dem, der betaler alle ting med rede penge.

Hvad videre bonden i almindelighed er forpligtet til efter loven, er ikke stykvis 
her anført, da alt findes i loven eller specielt og til dels er indført under fæstebre
vene og vedkommer ikke hoveriet eller landgilden, som foran stykvis er specifice
ret. Hvad de såkaldte frie bønder angår, så er der af dem i Resendal.

Nr. 1: Niels Christensen svarer årlig af 4 tdr. 1 skp. 1 fj. og 1 albums hartkorn 
2 »købestedrejser«, pløjer 1 dag, somme tider 2, giver i varer og penge 7-8 rdl.

Nr. 2: Lars Andersen, selvejerbonde, gør ingen arbejde, står for 8 tdr. 1 alb. 
hartkorn, svarer herlighed, som med små redsel i det hele kan beløbe sig til 13-14 
mark - danske — foruden smør og redsel efter jordebogen.

Nr. 3: Johan Andersen svarer årlig af 4 tdr. 4 skp. 2 fj. og IVz alb. hartkorn 2 
»købestedrejser«, nogle dages pløjning og møgagning og 10 rdl. i penge.

Anders Thøgersen og Jens Nielsen, der har accorderet sig den anden halve gård 
til, indtil jeg kan forskaffe dem anden lejlighed, skal svare - ad interim - begge 
10 rdl. årlig pr. mand, 2 »købestedrejser« eller lignende arbejde og gøre nogle 
dages arbejde her ved gården.

Resendal Mølle, selvejer, mølle skyld: 1 td. 2 fj. og 2 alb. svarer herlighed 4 
mark.

I Gødvad er der også 2 bønder, som ikke er under de ovenfor nævnte, nemlig 
nr. 3 og nr. 6, Peter Andersen og Christen Nielsen, (vistnok helgårdsmænd). Disse 
tvende er ikke interesserede i indmarkens arbejde, men har ellers samme accord 
som deres naboer. Af de øvrige mig (i byen?) tilhørende bønder i Gødvad Sogn 
er 4 Resendal tilhørende selvejerhuse. De gør ingen hoveri, og jeg nyder intet 
uden af tvende, som gør nogle dages høstarbejde, og dette, fordi jeg har måttet 
hjælpe ejerne med folk til husenes besætning. Når bønderne nu holder sig Guds 
og Kongens lov på deres side efterrettelig, så er jeg og mine, så længe godset er 
i deres eje, forpligtet til at holde kontrakten redelig på deres side; men dersom 
en af parterne på nogen af siderne ekstravagerer og ikke retter sig efter gjort 
erindring, så er der lov og ret og dom for begge parter. Hvis godset imidlertid 
sælges eller på nogen måde afhændes, så bør kontraktens punkter gives den køben
de til kende, så ingen på nogen af siderne, hverken bonden, når han opfører sig 
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lydig og redelig, eller den købende og sælgende skal fornærmes, men at enhver, 
på hvad måde han til godset vorder berettiget, skal være forpligtet efter denne 
kontrakt såvel som bonden. Hvad der ellers bliver påbudt af kongelige tynger, 
svares efter påbud og ikke efter nogen kontrakt.

Øster Kielstrup, den 8. marts 1770.
At dette er formeret in triplo og en original deraf indsendt til Randers kontor 

i juli måned 1770 og tvende copier deraf er taget, den ene til min egen, den 
anden til bøndernes efterretning, som dem også er overleveret (at-)testerer.

Clemen Fischer
Regi men tsqu arter mester udi arméen. 

Øster Kielstrup, d. 23. juli 1770.



Udskiftningen og tiden deromkring

I. Overgang til selveje

1781 indtraf et dødsfald, der medførte, at de fleste fæstere i Gødvad, gårdfæstere 
som husfæstere, blev selvejere.

Clemen Fischer på Øster Kejlstrup døde den 29. juni 1781 i en alder af 94 år.
Det bestemmes, at Øster Kejlstrup og de under godset hørende fæstegårde og 

-huse skal sælges ved auktion til den højestbydende.
Auktionen finder sted den 25. september 1781. Selve Øster Kejlstrup købes af 

Jean Fischer på Allinggård, men han har åbenbart kun erhvervet gården for på døds
boets vegne at sælge den videre, da det viser sig, at dødsboet samme dag sælger 
den til forvalter Peder Muller på Allinggård for 1505 rdlr. Clemen Fischers enke 
skal bo der gratis, til hun flytter. Den 11. juni 1789 solgte Peder Muller Øster 
Kejlstrup til Peder Glud, Skanderborg ladegård, for 2999 rdlr.

I landsarkivet i Viborg findes iøvrigt en genpart af auktionsforretningen over 
Øster Kejlstrup med underliggende gårde og huse, og man ser her, at de fleste 
gårde, halvgårde og huse købes af beboerne som de højestbydende. En enkelt halv
gård, beboet af Peder Foged, købes dog af hr. Fischer til Allinggård, der også 
køber en halvgård uden bygning og beboer i Resendal. En anden halvgård, beboet 
af Niels Boje, købes i første omgang af Anders Sørensen Smed i Gødvad, og en 
halvgård, beboet af Christen Sørensen, blev usolgt. Den købtes den 13. juni 1782 
af Peder Muller.

Usolgt blev også kirkebolet, der brugtes af Søren Meldgaard i Gødvad, og 
hvorpå der lå to jordløse huse, som beboedes af Søren Boje og Niels Bertelsen.

1786 oprettedes en kreditkasse, således at bønderne kunne få lån til køb af 
deres gårde. Den kom altså for sent til, at bønderne i Gødvad kunne nyde godt 
af den, og når man ikke desto mindre ser, at de fleste ejendomme købes af beboer
ne, kunne man få det indtryk, at så har fæsterne i Gødvad været temmelig vel
havende efter tidens forhold, men det var ikke tilfældet. De fleste havde faktisk 
ingen penge. Måske har de regnet med at få kredit, så pengene kunne betales lidt 
efter lidt, men så let gik det ikke.

Når man studerer skøde- og panteprotokollen for Lysgård og Hids herreder, ser 
man, at de fleste gårde og huse går til auktion igen og denne gang købes af penge- 
mænd, der kunne betale, og senere af dem igen sælges til beboerne, der så må 
udstede panteobligationer til sælgeren.

Ritmester Hoff på Silkeborg har således købt adskillige gårde, halvgårde og 
huse, som han senere sælger til beboerne.



Øster Kejlstrup 1912. Fra centralbiblioteket i Silkeborg.

Nogle enkelte eksempler anføres.
Jens Hansen køber den halvgård, han bebor (halvdelen af daværende mtr. nr. 

8). Den 28. april 1787 erkender Hans Hoff til Silkeborg, at han har tilskødet Jens 
Hansen den gård, han påbor, for 220 rdlr. Summen betales dels kontant, dels med 
en panteobligation på 90 rdlr. Det oplyses, at han selv har erhvervet den ved auk
tion den 26. juni 1782.

Hans Rasmussen køber sin gård (mtr. nr. 4 og noget af 5). Den 16. december 
1785 giver Hans Hoff skøde til ham for 330 rdlr. Også denne gård havde hr. 
Hoff købt ved auktionen den 26. juni 1782.

Den østligste gård i Gødvad by (matr. nr. 1) beboedes af Søren Christensen 
(Dam) og Niels Boje.

Ved auktionen den 25. september 1781 købte Søren Christensen selv sin halv
gård, men 1786 fik han skøde på den fra Clemen Fischers enke, fru Christine 
Thygesen i Århus, for 247 rdlr.

Han udsteder en panteobligation til hende på 240 rdlr.
Den anden halvgård, der beboedes af Niels Boje, købtes - som før nævnt - af 

Anders Sørensen Smed, men også denne halvgård erhvervedes ved auktionen den 
26. juni 1782 af ritmester Hoff til Silkeborg, der den 14. juni 1791 solgte den 
til Niels Boje for 198 rdlr. (I skødet står Niels Nielsen Budder. Selv underskriver 
han sig kun som Niels Nielsen. Køber).

Mærkværdigvis udsteder han ikke panteobligation til sælgeren, men ril en land-
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GENPART Auktionsforretning over Øster Kejlstrup
Gårde og gods

Matr. Ager og eng Skovskyld
Steder og beboernavne Køberennr. Td. Skp. F). Alb. Td. Skp. Fi. Alb.

1

6

4

2

1 1 1
1

3 3 1 Øster Kejlstrup
Resendal
Bertel Nielsen ..........................................

Jean Fischer, Allinggård

Beboeren
Beboeren
Beboeren
Jean Fischer
Jean Fischer
Amtsforvalter Thygesen, Arhus

Anders Meldgaard og Bertel Nielsen

2 8 2 
1
1

Anders Meldgaard ..................................
3 4 4 2J/o 1

1
Jens Johansen ..........................................

3 4 4 2 2>/a Den anden halve gård uden 1

1 3
bygning og beboer >
Af den forbrudte lod ..............................

1 1 Meilund skov ..........................................

Jordløse huse 
Rasmus Peersen \
Lars Mus >

1 2 2
Resendal Mølle 
Anders Johansen ...................................... Beboeren

1

3
3
2
2
1
2
2

Af den forbrudte lod .............................. Beboeren

'1-2 af 1 
’/s af 1 
'/s af 3 
J/1 af 3 

4 og af 5 
6

2
2
2
2
3
2
2

2
2
1
1
3

2‘/2 
2^/2

3
3
3
3

l’/u 
l’/ll 
’/ll 
’/ll

2 
’/n

1 
1 

s/n

Gødvad by 
Søren Christensen .................................. Beboeren

Anders Smed, Gødvad
Beboeren
Jean Fischer
Beboeren

Niels Budder (Boje) ..............................
Villum Hansen ......................................
Peder Foged..............................................

l
2 

2V0 
?l/n

1 Hans Rasmussen ......................................
3
3
3
3
3
3

Anders Sørensen ...................................... Beboeren
Vi af 7 
’/a af 7 
>/aaf8 
1/a af 8 
’/a af 9 
’/a af 9

1
1

Niels Andersen ...................................... Beboeren
Bertel Rasmussen...................................... Beboeren

2 2 1" 
1 

2’/2

Jens Hansen.............................................. Beboeren
2 2 8/u Jens Thøgersen ...................................... Beboeren
2 1 3/11 Søren Thøgersen ...................................... Beboeren
2 1 21/» 3 ’/ll Jens Lauersen .......................................... Beboeren



Matr.
nr.

Ager og eng Skovskyld

Td. Skp. Fi. Alb. Td. Skp. Ti. Alb.

1 2 2 1
2 1 1 1

Af 2 2
3 2
4

8

1 1

58 3 3 1
2 3 1 28/n
1 2 2 2

8

8
2 2 2 1 3

Af 5 3 4 2 1 1 3/u

Steder og beboernavne Køberen

Huse
Jørgen Christensen |
Søren Christensen / 
Hans Nielsen Brand \ 
Christen Pedersen 7
Søren Meldgaard ......................................

Jordløse huse
Christian Nielsen......................................
Lars Hansen..............................................
Anders Smed ..........................................
Anders Mikkelsen ..................................
Lars Jørgensen..........................................
Niels Mortensen ......................................
Jens Andersen ..........................................
Lars Christensen ......................................
Bertel Johansen ......................................
Hans Villumsen ......................................
Anders Mortensen ..................................
Anders Rasmussen ..................................
Christen Peersen \ 
Hans Jensens enke / 
Gødvad sogns konge, korn- og kvægtiende 
Ager og eng ] 
Skovskyld 1
Mølleskyld |
Kongetiende '

Amtsforvalter Thygesen, Århus

Anders Meldgaard, Resendal
Beboeren

Amtsforvalter Thygesen
Anders Smed
Beboeren
Beboeren
Beboeren
Anders Meldgaard
Hr. Kaach,Sejling (sikkert pastor Koch)
Anders Meldgaard
Beboeren
Beboeren
Major Fischer
Kam mer råd Fischer
Degnen i Gødvad

Kammerråd Fischer, Vester Kejlstrup

Summa

Endnu usolgt: hvoraf salig hr. regimentskvartermester Fischers dødsbo indtil videre 
svarer de kgl. contributioner (afgifter)
Gødvad kirke-, konge- og kvægtiende.
Et kirkebol. Bruges af Søren Meldgaard i Gødvad. På samme grund tvende jordløse 
huse, som bebos af Søren Budder og Niels Bertelsen
Christen Sørensen

Den 24. oktober 1781. T rane. Bagge.



inspektør Søren Sørensen på. Silkeborg. Den er på 198 rdlr., så han har åbenbart 
ingen penge haft selv.

Den 8. oktober 1788 meddeler Peder Muller på Øster Kejlstrup, at han har 
solgt den halvgård i Gødvad, der bebos af Christen Sørensen, til beboeren.

Kammerråd Fischer på Vester Kejlstrup købte den 13. juni 1782 Gødvad kir
kes korn- og kvægtiende samt kirkebolet for ialt 800 rdrl. Han køber også Gød
vad sogns konge-, kom- og kvægtiende for 1600 rdlr.

Et hus, der beboedes af Jens Andersen, købtes af præsten i Sejling, der 1782 
solgte det til beboeren for 55 rdlr.

Et andet hus, der beboedes af Christen Peersen og Hans Jensens enke, købtes 
af degnen i Gødvad.

Selv om det således gik galt for en del i første omgang, så ejendommen gik 
til auktion igen, endte det dog med, at de fleste beboere i Gødvad blev selvejere 
og blev boende, hvor de hidtil havde boet, uden at gøre brug af kreditkassen. 
Det er i den forbindelse værd at erindre, at endnu ved Kristian VIII’s tronbesti
gelse 1839 var ca. ¥3 af landets jord fæstegods.

Til disse handeler var der nauirligvis knyttet en del betingelser. Der skal således 
være vej og sti til ålegården og ret til at sanke store sten på markerne til dens 
vedligeholdelse. Tueengen holdes uden for alle handeler, fordi den var givet af 
Clemen Fischer til nuværende og efterfølgende degne i Gødvad.

Det vil føre for vidt at komme ind på alle ejendomshandeler, men det bør dog 
nævnes, at Jens Johansen i Resendal den 20. februar 1786 sælger et hus i Nørre- 
skov til Erik Jensen i Svostrup, da det er første gang, der i de gennemlæste doku
menter nævnes et hus i Nørreskov1).

1) Huset har samme mtr. nr. som Eriksborg. Muligvis har Eriksborg navn efter ham.

Der er jo altid et eller andet, der kan blive uenighed om.
I skiftekommissionsprotokollen efter afdøde Clemen Fischer står, at der til 

Gødvad sogn har været fire skove eller skovparter, nemlig Gødvad nørreskov, Gød
vad sønderskov (Nederskov), Meilund skov og Fruelund skov eller Kirkeskov, som 
alle har været beliggende under Gødvad sogns markskel.

Der står endvidere, at Gødvads og Resendals beboere har haft de på deres ejen
dom og grund liggende skove til fælles græsning og pløjning fra arilds tid, og at 
Clemen Fischer kun har holdt sig til træerne.

Da nu de fleste træer er fældet og gjort i penge, mener beboerne, at de så har 
ret til stadigvæk at bruge jorden i fællesskab.

Det lykkes dem at få ret, men de må så betale skatter og afgifter af jorden. 
(Dateret 3. november 1783).

II. Opmåling og taksering
I løbet af det 18. århundrede blev man klar over, at vejen til bedre økonomiske 
kår for bondestanden var den, at man måtte bort fra fællesbruget, så hver mand 
fik sin egen jord at dyrke. Enkelte foregangsmænd blandt godsejerne havde alle-

96



. ... •-!
- •.' J-Z •.?: *** -'T

Nørreskov 1948. Fra centralbiblioteker i Silkeborg. — Jobs. Jensen for.

rede på eget initiativ begyndt en sådan udskiftning på deres godser, og den 23. 
april 1781 udsendtes en kgl. forordning om jord fællesskabets ophævelse med flere 
foranstaltninger til landvæsenets forbedring udi Danmark.

Da den fylder ca. 35 sider i »Schous Forordninger«, kan der kun blive tale om 
at fremhæve enkelte punkter.

Der gøres opmærksom på, at kongen først har opmuntret til og siden befalet 
fællesskabets ophævelse som det første skridt til landvæsenets og agerdyrkningens 
dermed forbundne forbedring.

Hvis nu en mand må afgive et stykke god jord og får mindre god i stedet, skal 
han til gengæld have et større stykke - og omvendt.

Der skal derfor foretages en taksation af uvildige mænd, der udnævnes af ret
ten og foretager taksationen under den til delingen antagne landmåler eller land
inspektør. Når den er foretaget, skal samtlige lodsejeres tilståelse (godkendelse) 
indhentes, om de er tilfreds med den, inden nogen udskiftning og deling kan 
foretages. Er de ikke tilfreds indgiver de deres erklæring, og de kan forlange 
ny taksation med dobbelt så mange taksationsmænd. Jordegodsejerne svarer for 
deres bønder, men i visse tilfælde skulle også fæstebøndernes erklæring indhentes. 
Hvis enighed ikke kunne opnås, gik sagen til højere instanser.

Ingen deling og udskiftning kunne iværksættes, før alt dette var i orden.
Taksationsmændene skulle være gårdmænd og avlsbrugere, men ikke husmænd
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og inderster. De fik 48 sk. for hver dag, der medgik til taksationen, og den dag, 
de skulle møde i retten for at afhjemle taksationen.

Der gives en masse regler. Bl. a. bestemmes, at almindelige hovedveje, som 
er anlagt, ikke må forandres. De mindre veje mellem landsbyerne og til kirke 
og mølle såvel som nødvendige fodstier anlægges mellem og uden om lodderne, 
hvor det er muligt, uden at vejen bliver længere. Ingen gammel vej må afskaffes, 
før den nye er anlagt og i forsvarlig stand.

Når jorden er udskiftet, og hver skal have sin mark indhegnet, har alle halv 
hegnspligt. Det er dog ikke meningen, at der absolut skal hegnes med ståltråds
hegn eller lignende. Der skrives om levende hegn, hvor dette er mest hensigts
mæssigt, og om grøfter og stengærder. I § 13 står, at hvad indhegningsmåden i 
sig selv angår, da overlades det til vedkommende lodsejere selv at vælge det hegn, 
de finder tjenligst.

Om husmændene siges, at da de anses for nyttige såvel for det almindelige som 
i særdeleshed for gårdmændene, skal amtmænd og landvæsenskommissærer over
lægge og afgøre med lodsejerne, hvorledes man kan tillægge dem en forholdsvis 
græsning til erstatning for det, som fratages dem ved udskiftningen, og da degne 
og skoleholdere de fleste steder hidtil har været berettiget til nogen græsning, 
skal der på belejlige steder tildeles dem hver et lidet stykke jord, som tillige skal 
indhegnes for dem.

Når jorden er delt, fordeles igen hoveriet efter generalhoverireglementet af 
1773, således at hele, halve og fjerdedelsgårdmænd gør samme hoveriarbejde som 
før af en tilsvarende gård. Hvis jordegodsejeren mener, der er mere jord i byen 
(landsbyen) end nødvendigt er til byens antal gårde, da må han indrette een eller 
flere nye gårde; men de gamle gårde skal da have nedslag i skatter, landgilde med 
videre i forhold til det stykke jord, de har afgivet.

Hvis byerne er så store og markerne så vidtløftige og langtfraliggende, at ud
skiftningen ikke kan foregå, uden at nogle gårde udflyttes, kan de få hjælp til 
slige udflytninger, 50-100 rdlr. i bygningshjælp pr. gård, der udflyttes. Skal nogle 
gårde flyttes helt ud på byens overdrev, bliver hjælpen større.

Der gives særlige regler for hede, overdrev, lyngbakker, moser og lignende, og 
deres udskiftning skete ofte langt senere.

Til opmåling af Gødvads og Resendals marker var antaget en landmåler Torm, 
der også undertiden kaldes landinspektør.

På hans vegne står Anders Laursen af Resendal og Jens Thøgersen af Gødvad 
den 13. maj 1782 for herredstinget og begærer udmeldt fire uvildige og kyndige 
dannemænd til at taksere bemeldte Gødvads og Resendals marker af agerland, 
engbund, hedejord og tørvejord med videre, dets godhed og beliggenhed o.s.v. i 
anledning af den agtede udskiftning af fællesskabet på grund af den derom aller
nådigst udgangne kgl. forordning.

De fire mænd blev Christen Woer af Vinderslev, Knud Sørensen af Dahlsgård 
i Hørup sogn, Joen Jensen i Hindberg, Levring sogn, og Anders Rasmussen fra 
Levring sogn.
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De fire udnævnte mænd mødtes i Gødvad den 23. juni 1782 for under anfør
sel og bestyrelse af landmåler Torm at taksere Gødvads og Resendals samtlige 
tilhørende ejendomme af agerjord, engbund, tørvejord, moser og hedejord.

Man går grundigt til værks og vurderer stykke for stykke. Er jorden mindre 
god, regnes f. eks. 81/2 skp. land = 8 skp. land. Nogle lyngbakker vurderes sådan, 
at 400 skp. land regnes — 8 skp. land. Af store Kallensmose regnes i østre side 
50 skp. land = 8 skp. land. Noget andet vurderes sådan, at 100 skp. land regnes 
= 8, og for den bedste dels vedkommende regnes 16 skp. land = 8 skp. land, 6 
skp. land af 1. klasses agerjord skulle regnes = 8 skp. land af 1. klasses engbund.

Selv om det måske ikke har interesse at kende vurderingen af hvert enkelt 
stykke jord, er det interessant at gennemlæse hele vurderingen i tingbogen på 
grund af de mange gamle, nu til dels glemte navne - der dukker op, f. eks. Doven
knold, 'M.eWemmadstedet, Langkjærsfald, Ellingeng, Kirmose (måske fejlskrivning 
for Kidmose, jvf. Kidmosegård), Meilings Krogager, Stenbroager, Horsdalsager, 
Ri ishøj, Røverstuebakker o. m. a .

Vurderingsdokumentet er forsynet med følgende erklæringer og underskrifter:
Foranførte forretning haver vi underskrevne mænd således forretter, som vi 

det med en god frelst samvittighed inden tinge edelig agter at afhjemle, hvilket 
vi herved med vore hænders underskrifter bekræfter.

Gødvad, den 28. juni 1782.
Christen Woer, Anders Rasmussen, Joen Jensen, Knud Sørensen.
Således udi min nærværelse forretter. E. Torm.

Efter at denne forretning var tydeligt oplæst for samtlige tilstedeværende lods
ejere af landmåler Torm, spurgte denne, om de var tilfredse med denne forretning, 
hvorpå der blev afgivet følgende erklæringer:

Imod foranførte forretning haves aldeles intet at erindre.
Jens Johansen. Bertel Rasmussen. Jens Larsen. Hans Rasmussen. Niels Ander

sen. Anders Sørensen.
Imod taksationen for præstegården og kirkebolet haves intet imod at sige af 

Reenberg.
Jens Hansen. Søren Christensen. Jens Thøgersen. Willum Hansen.
På Niels Baadr (sandsynligvis Niels Boje, der delte en gård med Søren Chri

stensen) og Søren Christensen deres vegne haves heller ikke noget mod denne 
taksationsforretning, som herved tilstås.

Øster Kejlstrup, den 29. juni 1782. Peder Muller.

For takseringen, såvidt dette belanger, haver vi underskrevne af Gødvad sogn 
vist tilståelse. Mens agerland at svare for sig selv og engen at bytte for sig, men 
iøvrigt påstår (= kræver) vi førnævnte hartkornsbrugere at få vor jord uddelt 
efter brug efter den forhen indgåede kontrakt mellem hr. landmåler Torm og os.

Niels Nielsen (Boje). Jens Thøgersen, Anders Sørensen. Niels Andersen, Søren 
Christensen. Willum Hansen. Søren Thøgersen.
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Når hr. landinspektør Torm giver os — under hans hænders tilståelse — en 
specialfortegnelse pa, hvor mange tdr. land vi haver på Resendals og Gødvads 
marker — ikke alene faldvis,* men endog agervis — og hvorledes samme er takse
ret, enten for god, middel eller ringe jord, så kunne vi først sige, om vi med den
ne passerede taksering er fornøjet eller ikke, siden det er en sluttet akkord mellem 
os og hr. landinspektør Torm såvel som andre flere i dette fællesskab betræffende 
lodsejere at få vores jord efter brug, og følgelig burde samme separat opmåles 
og takseres, som vi her påstår, og efter den oprettede akkord mellem os og hr. 
landinspektør Torm holde os efterrettelig.

Resendal, den 8. juli 1782. Anders Baltersen. Bertil Nielsen.

For retten på Lysgård og flere herreders ting mandag den 8. juli 1782 læst af 
Lunow.

Endnu må bemærkes, at hr. Muller på Øster Kejlstrup har nogle bemærkninger 
at gøre angående »sin bonde« Christen Sørensen, idet han refererer til den på 
forretningen givne tilståelse. Hvad den derefter af nogle Gødvad mænd givne 
påtegning anbelanger, at de med hr. landmåler Torm haver »contraheret«, om at 
få deres jord udskiftet efter brug, benægtes sådan kontrakt at være indgået enten 
af Christen Sørensen selv eller hr. Muller og derfor ganske og aldeles modsiges.

Han påtaler også den fra tvende Resendal mænd på forretningen givne påteg
ning.

Jean Arnold Fischer på Allinggård havde jord i Gødvad, og i tingbogen anføres, 
at »på velbyrdige Arnold Fischer til Allinggård hans vegne« mødte fogden hr. 
Møller.

Han har ikke noget mod den fremlagte taksationsforretning at erindre uden 
alene mod den af tvende Resendal mænd givne påtegning. Han deklarerer på hr. 
Fischers vegne, at den jord, der kunne tilkomme ham, ville han have sig tildelt 
efter hartkorn.

Jens Johansen, som på samtliges vegne var mødt, begærede sig den fremlagte 
taksationsforretning tillige med, hvad der imod var fremsat, i skriftlig form med
delt, hvilket retten bevilgede.

Der findes ikke i tingbogen noget om, hvad »de tvende Resendalgårdsmænd« 
fik ud af deres ønske om at få deres marker i Gødvad og Resendal separat opmålt 
og takseret. Derimod ses, at de sammen med Jens Johansen i Resendal den 10. 
marts 1783 kræver udmeldt fire fornuftige og bygningskyndige mænd til at syne 
»deres påboede og ejede gårde« i Resendal og Gødvad.

De fire mænd mødte i retten den 1. december s. å. Ejendommene var synet og 
takseret bygning for bygning, og værdien var angivet.

Formålet med denne vurdering fremgår heller ikke af tingbogen.
Selv om der jo ellers ikke var mange indvendinger mod takseringen, kunne 

der godt blive nogle skærmydsler af andre grunde. I maj 1783 er der indløbet en 
klage fra hr. Fischer på Allinggård over, hvorledes der på »Gødvad sogns bund« 
og for nem mel igen på de steder, hvor han som lodsejer venter at fa sin lod tildelt 
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ved endelig udskiftning af fællesskabet, er forøvet en mod jordbrug, billighed og 
ret stridende jordbehandling med grønjords afgravning, lyngjords afslag m. m. Han 
vil have gerningsmændene fundet og straffet.

Som vidner indstævnes en del tjenestekarle og -piger og nogle sønner og døtre 
fra gårdene.

For at påhøre vidnernes forklaring indstævnes de mandlige beboere af Gødvad 
by og sogn, ialt 16.

Forhøret finder sted den 26. maj. Det fremgår heraf, at der er slået lyng og 
gravet græstørv, der er brugt til mønning på hustage; men ingen ved nøjagtigt, 
hvem gerningsmændene er. To »frivillige« vidner fra Allinggård hævder at have 
set slagen lyng både hos bønderne i Gødvad og Resendal. Prokurator Mønster på 
Silkeborg mødte på ritmester Hoff’s vegne. Han betegner Allinggård’s vidner som 
villige. Der er ikke anført nogen dom.

Som tidligere anført blev den halvgård, der beboedes af Peder Andersen Foged, 
købt af hr. Fischer til Allinggård. Peder Foged var altså stadig fæstebonde. Den 
3. novbr. 1783 mødte han for retten og meddelte, at han i anledning af sin yderli
gere fattigdom og nu påtrængende store udgifter og tab ved sin i fæste havende 
gård, bl. a. ved udskiftningen af fællesskabet, ikke kan svare sine skatter eller 
blive ved sin fæstegård i Gødvad. Han har så besluttet at overlevere gården og 
sit fæstebrev til ejeren, hr. Fischer til Allinggård. Han vil betale kgl. skatter til 
forestående termin: 1. maj 1784, og udbeder sig iøvrigt husbondens mildeste be
handling.

Fuldmægtig Møller fra Allinggård kunne ikke give andet svar end at modtage 
hans fæstebrev, og han formodede dernæst, at hr. Fischer viste den selv samme 
kærlighed og billighed mod ham som mod hans gods’s øvrige beboere.

Han mente iøvrigt, at han som fæster har været lykkeligere og haft flere for
dele, end de selvejerbønder, han er nabo til, enten har eller får.

III. Selve udskiftningen
Den 3. oktober 1783 samledes Silkeborg Amts Landvæsenskommission i Gødvad 
præstegård. Et par var udeblevet, men mødet skulle alligevel holdes. Det var kræ
vet af landinspektør Haar i Århus, der også var mødt, og desuden mødte land
måler Torm for at kunne give den nødvendige oplysning.

Sognefoged Jens Johansen i Resendal afleverede en af amtmand Buchwald i 
Randers underskrevet indkaldelsesordre. Han skulle sørge for, at den blev forkyndt 
for alle jordbrugere og lodsejere. De skulle møde i præstegården kl. 10 formiddag.

Nu har han imidlertid lavet den fadæse kun at indkalde jordbrugerne, så mødet 
må udsættes, til alle er indvarslet, hvilket skal ske snarest.

Han får en næse for sin forsømmelse og må dernæst opgive, hvem lodsejerne 
er. Han opgiver følgende: Hr. Fischer til Allinggård, Clemen Fischers enke i År
hus, ritmester Hoff til Silkeborg, kammerråd Fischer til Vester Kejlstrup, hr. Mul
ler til Øster Kejlstrup, pastor Reenberg i Gødvad, selvejerne Jens Johansen, Anders
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Et kort, der viser, hvordan markerne blev fordelt under udskiftningen. Kortet er tegnet 1835 
efter originale kort fra selve udskiftningstiden og affotograferet i Matrikelsarkivet 1968.

Meldgaard og Bertel Nielsen i Resendal, Anders Smed, Willum Hansen, Niels 
Andersen, Bertel Rasmussen og Jens Thøgersen i Gødvad, Anders Johansen i 
Resendal mølle, husmændene Jørgen Christensen Skrædder og Hans Wilhimsen, 

I henhold til en ny indkaldelsesordre fra amtmand Buchwald holdes mødet den 
20. oktober. Denne gang er det forvalter Mønster fra Silkeborg, der har sørget for 
indkaldelsen, og alle vedkommende har fået besked.

Nogle lodsejere lader sig repræsentere af stedfortrædere. På ritmester Hoff’s 
vegne møder hr. Mønster, og Jens Johansen lader sig reprsesentere af sin far, Johan 
Andersen.

Der gøres nu opmærksom på, at da Gødvad og Resendal er to forskellige by
samfund med agerjord og fædrift i fællesskab, så bliver det første, man skal gøre, 

102



at udskille de to byer fra hinanden, og kommissionen vil nu først høre lodsejernes 
mening om, efter hvilke forhold det skal iværksættes.

Så meldte hr. Fischer til Allinggård sig. Han havde tilkøbt sig mere end 8 tdr. 
hartkorn i sognet og var nu Gødvad sogns største lodsejer. Efter nogle smukke 
indledende bemærkninger udtalte han, at han ønskede sig sin jordlod tildelt på 
sognets længstfraliggende hedejord. Det ville give ham den bekvemmelighed, at 
han kunne få sin eng samlet under et og samme skel under en linie fra øst til vest. 
For bymændene ville der betyde, at den gode fra arilds tid dyrkede grønmarksjord 
overlodes byen.

Hans indlæg indførtes i protokollen og oplæstes, og kommissionen ønskede nu, 
at andre erklærede sig om, hvorvidt de havde noget at indvende. Alle lodsejerne 
på to nær tiltrådte. Anders Smed tog dog det forbehold, at Gødvads beboere be
holdt den tørvejord, der blev tilbage på marken, uden at Resendals beboere skulle 
have nogen del deri.

De to, der gik imod, var Jens Thøgersen og Niels Andersen, der ikke ville er
klære sig, før Gødvad og Resendal var udskiftet, hvilket, de mente, burde ske 
først. Det endte dog med, at også de gik ind på hr. Fischers ønske, der således 
blev vedtaget og approberet af kommissionen.

Dernæst lader ritmester Hoff oplæse et skøde af 26. juni 1782, der viser, at 
han foruden tre beboeres hartkorn i Gødvad by ejer ålegården ved Resenbro, som 
han har købt for 495 rdlr. og her har et stykke forhen udskiftet jord og fri vej 
fra dette til Gødvad by. Jorden er 117 alen lang og 39 alen bred, og han agter 
her at bygge et hus. Der skal ifølge skødet være fri græsning til en ko og tørve
jord til 20 læs tørv om året, og hvis Resendals og Gødvads fælles overdrev eller 
tørvemoser bliver udskiftet, da ønsker han sig tildelt et stk. tørvejord eller over
drev nærmest det pågældende stk. jord. Han har ifølge skødet fuld ret til at tage 
fornøden jordtørv, grus og fylding fra banken og store sten fra marken til åle
gårdens vedligeholdelse. Der er også tale om et hus ved Resenbro, og han slutter 
med at gøre krav på, at både hus og byggeplads beholder deres frie græsning, hver 
til en ko, på Gødvads og Resendals fælled samt udvises tørvejord, hver til 20 læs 
tørv om året, i samme byers tørvemoser.

Den næste i rækken er kammerråd Fischer til Vester Kejlstrup, der ejer Resen
bro og også har en husplads der. Hans krav om græsningsret og tørvejord er de 
samme. Hvis tørvemoser og overdrev udskiftes, kræver han græsningsareal, hvor 
det er bekvemmest for byggepladsen.

Pastor Reenberg fremlægger en skriftlig erklæring om, hvordan han mener, 
delingen bedst kan foretages mellem byerne og mellem præstegården og kirke
bolet. Han fremhæver, at hvis skellet skal gå lige i retningen nord-syd, kommer 
den eng, der nu ligger til Gødvad, til at ligge under Resendals marker. Hvis man 
undlod at dele den eng, kunne enhver stadig få sit skifte der,1) og lian minder om 
tørvejord til begge. En indhegnet toft i kirkebolet ønskes bevaret der.

l) Han ønsker præstegården og kirkebolet udskiftet hver for sig.
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Resendal 
mølle.
»Fra Viborg 
amt« 1960.

Mølleren i Resendal mølle, Anders Johansen, mener, at han af Gødvads og Re
sendals overdrev har græsningsret til fire køer og tyve får og ønsker sig jord 
dertil tildelt, hvis overdrevet udskiftes. I modsat fald ønsker han græsningsret til 
nævnte dyr i overdrevet. Han fremlægger flere skøder for at vise, at hans forgæn
gere har haft samme rettigheder. Også han ønsker sig den fornødne tørvejord til
delt. Mølledammen og vandfaldet ønsker han lagt i sin lod for at undgå den ulej
lighed, han tidligere har haft, ved at byernes kreaturer nedtrampede dæmninger 
og opkastninger for vandet, hvilket havde kostet ham spild af tid og penge.

Hr. Muller på Øster Kejlstrup kræver, at jorden deles efter hartkorn, da skatter 
og afgifter svares efter hartkorn, og han fremlægger flere papirer, bl. a. en afskrift 
af Christen Sørensens fæstebrev og en ekstrakt af Silkeborg amts matrikel, såvidt 
angår Gødvad, og søger derigennem at påvise, at Christen Sørensen svarer skat af 
mere hartkorn, end han har jord til.

Nu ønskede kommissionen at få lidt at vide om, hvorledes lodsejerne mente 
bedst at kunne komme overens med hensyn til overdrevets og hedens deling mel
lem byerne. Hr. Fischer til Allinggård mente, at hede og fædrift burde deles efter 
hartkorn. De øvrige lodsejere gav tilslutning, og ingen havde noget at indvende 
mod ritmester Hoff’s og kammerråd Fischers krav om græsningsret og tørveskær 
til husene ved Resenbro og Ålegården.

Pastor Reenberg havde heller ikke noget at indvende mod møllerens krav, men 
her går lodsejerne stærkt imod. De vil kun give ham græsning til to »fæhøveder« 
og 10 får, og jorden skal tillægges ham nord og vest for mølledammen, men Re
sendal beboernes adgang til at vande deres kreaturer må ikke hindres.

Så ønskede kommissionen at vide, hvordan lodsejerne mente, man nemmest 
kunne efterkomme forordningen om husmændenes græsningsret.
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Hr. Fischer til Allinggård foreslår, at de husmænd, der har hartkorn, får deres 
andel af byens fælles fædrift efter deres hartkorn, og de, som ikke besidder hart
korn, får overladt græsning til en ko ude i fædriften. Græsning til en ko anslås 
til tre tdr. land.

Der træffes en særlig bestemmelse for de husmænd, som har jord uden hart
korn. De får så meget af overdrevet, at det sammen med den jord, de har ved 
huset, udgør tre tdr. land. Husmændene skal betale to mark om året pr. ko i græs
ningspenge. Degnen og skoleholderen i Gødvad skal have græsning til to køer. 
Han får kun 12 skp. land pr. ko, men det skal så være af den bedste jord.

Hr. Fischer til Allinggård stiller nu et spørgsmål angående 11 skp. land, han 
har købt, og som kaldes den forbrudte lod; men hr. Torm kan ikke give udtøm
mende besked, da ingen bymænd har vist ham, hvor den ligger. Nogle har sagt, 
at den lå i den ødegård, han købte, men enkelte mente, at det halve af den lå i 
Vestergården, som ejes af Jens Johansen. Bedre oplysninger kan hr. Torm ikke 
give, men han mener, hr. Fischer kan få bedre besked hos Jens Johansen og sog
nets øvrige beboere.

Der følger nu en diskussion med lange indlæg af hr. Fischer, og til sidst erklæ
rede Jens Johansens far på sin søns vegne, at den halve lod først havde ligget 
under Bakgården, senere under Meldgården og nu under Vestergården.

Landinspektør Haar fremkommer derefter med forslag til, hvordan skellet skal 
drages. Han kan dog ikke fastsætte det nøjagtigt før efter nøjere beregning. Der 
skal være nyt møde, og da vil der blive fremlagt forslag både til præstegårdens 
og alle Gødvads og Resendals beboeres separate udskiftning.

Dette møde holdes den 19. januar 1784, ligeledes i præstegården.
Denne gang har sognefogden indkaldelsen i orden. Samtlige lodsejere har skre

vet under på, at de har set indkaldelsen. Nogle sender igen stedfortrædere. Clemen 
Fischers enke sender sin broder, amtsforvalter Thygesen i Århus. Forvalter Møn
ster repræsenterer både ritmester Hoff og kammerråd Fischer. En del husmænd 
repræsenteres af forvalter Hoffman fra Harlev mølle. Den eneste, der hverken er 
mødt eller har sendt stedfortræder, er hr. Fischer til Allinggård.

Hr. Haar fremlægger nu en plan såvel ril deling mellem Resendal og Gødvad 
som for hver enkelt mand i de to byer.

Hr. Fischer til Allinggård får sin lod mod Nebel bæk og Gravballe skel, og den 
fortsætter til det sted, hvor Nisset og Kejlstrups agre støder til Gødvad.

Derefter drages skel mellem Gødvad og Resendal fra Gudenå, vest om møllen, 
over møllemosen, sønderskov bakker, østre Korsager, de østlige ender af Stougårds 
blokke, søndre Kilmose og den østlige ende af Thomoses agre.

Hvad der ligger øst for denne linie, skal tilhøre de trende mænd i Resendal: 
Jens Johansen, Anders Meldgaard og Bertel Bak. Da det ikke giver dem hede 
nok, får de hede tildelt andre steder.

Dernæst deles Gødvads jord mellem gårdene, og efter at delingsplanen var 
gennemgået, spurgte hr. Hår, om alle var tilfredse, og bad dem ellers om at erklæ
re sig.
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Imidlertid var forvalter Møller fra Allinggård mødt på hr. Fischers vegne. Han 
erklærede sig tilfreds, men spurgte, om ikke hr. Fischer kunne beholde gårdsplad
sen i byen (den hørte til den gård, P. Foged havde haft i fæste) mod at afstå et 
tilsvarende stykke af den ham tildelte lod.

Jens Johansen erklærede, at han nødvendigvis måtte have en forte* til sin ud
mark, blandt andet for at kunne drive sine kreaturer derud.

Dette protesterede hr. Meldgaard imod, fordi den skal gå over hans lod, og 
hans indmarkslod derved bliver for snæver ved hans gård.

Med hensyn til engenes deling mellem de to byer erklærede selvejergårdmæn- 
dene i Gødvad, at de følte sig brøstholdne, og iøvrigt faldt skellinien ikke, som 
det var bestemt ved sidste møde. Bertel Nielsen erklærede med hensyn til den 
separate deling, at han ikke kunne komme til den for ham foreslåede indmarkslod 
uden at komme over de andres lodder. Willum Hansen sagde, at han ikke kunne 
undvære den af hr. Fischer begærede gårdsplads i byen. Han ville komme til at 
mangle udkørsel til sin lod. Niels Andersen erklærede sig tilfreds. Bertel Rasmus
sen og Jens Thøgersen mente, at de kom til at mangle sæderugjord. De seks nor
dre beboere var i det hele og store tilfredse, men havde dog enkelte ændringsfor
slag. De var tilfredse med deres ind- og udmarkslodder, men der var en hede
strækning, de ønskede udlagt til fælles hede og fædrift for hele Gødvad by. En
hver i byen skulle da afgive noget af sin lod, hver efter sit hartkorn, men så er 
der nogle, som må have en anden sandlod. Det var Søren Thøgersen og Jens Las
sen, men de kunne så tage til sandlod det, som præstegården, kirkebolet, Søren 
Dam og Niels Boje måtte afgive.

Der er andre ændringsforslag, hvorunder der nævnes nogle nu vistnok glemte 
navne som Røverstuebakkerne, Høigaden og Bombæk.

Endelig kommer der en del forslag om, hvor vejene skal anlægges, og om 
engdelingen. Der foreslås, at præstegården og kirkebolet skal have deres andel 
nærmest Resendals skel i de såkaldte Højblokke og Broengen. Det tiloversblevne 
af Broengen skal deles lige mellem Søren Dam og Niels Boje. Det, de kommer til 
at mangle, skal de tage øst for Moeskjær. Dernæst nævnes en række mænd, der 
først skal tage den eng, der falder på deres sandlodder og resten i Moeskjær nær
mest ved Søren Dam.

Endnu fremlægges forslag om deling af hedejord.
Al tørvejord og alle moser overlader landinspektøren til vedkommende selv at 

dele imellem sig.
Så fremtræder hr. Hoffman på en del husmænds vegne med et skriftligt indlæg, 

som kræves læst. Hovedindholdet er, at han kræver og forventer, at de får til
lagt den græsning og fædrift og det tørveskær, de forhen har haft, uden at deres 
toftejord derunder skulle komme i betragtning.

Der kommer stadig flere indlæg. Der ender med, at mølleren erklærer sig til
freds, men Willum Hansen beklager sig over, at han ingen udkørsel kunne få til 
sin lod, og når hr. Fischer havde fået al sin jord udskilt fra Gødvad mark, mente 
han, at han kunne få tillagt P. Fogeds gårdsplads, hvorved han kunne få en bekvem 
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udkørsel. Peder Muller fra Øster Kejlstrup mente, det var nok, hvis han fik så 
meget, at han havde udkørsel. Resten kunne blive liggende ril husene, og den 
familie, der boede der, kunne så stadig have bopæl der.

Jørgen Christensen Skrædder beklagede, at han ved den lagte delingsplan blev 
frataget det meste af sin toft, som han havde ofret så megen flid og møje på. Han 
håbede derfor, at han i det mindste kunne beholde den øverste toft.

Derefter spurgte landinspektøren, om der var flere, der havde noget at indvende 
mod den fremlagte delingsplan.

Da fremlagde degnen, Valdemar Christensen, et skriftligt indlæg, der var stilet 
til kammerråd Ferslev, som i kommissionen var beskikket på amtmandens vegne.

Han beklagede sig over, at der kun er tillagt ham tre tdr. land til to køer, og 
de må hverken forår eller efterår komme med byens hjord, så han skal staldfodre 
dem det meste af året. At han ingen får må have, finder han stridende mod for
ordningen af 1739, der siger, at skoleholderen skal have græsning til to køer og 
fire får. Disse og flere ting anmoder han hr. Ferslev om at tage sig af.

Mødet havde nu varet fra kl. 10 formiddag til kl. 12 midnat. Det blev derfor 
afbrudt og udsat til næste morgen kl. 8. Så skulle den endelige bestemmelse træf
fes i alle lodsejernes overværelse.

Ved mødets begyndelse gøres opmærksom på, at delingsplanen som sådan jo 
egentlig er anerkendt af samtlige lodsejere, så der kun bliver fem punkter at tage 
stilling til.

1. Gårdspladsen: Det betragtes som rimeligt, at den tillægges Willum Hansen 
mod, at han af sin lod giver vederlag til byen. Det afgivne stykke fordeles af land
inspektøren.

2. Jens Johansens krav om vej til hans udmarkslod over Anders Meldgaards 
lod: Kommissionen finder denne vej nødvendig, da der ikke findes noget andet 
belejligt sted. Altså bør denne vej afsættes med 12 alens bredde.

3. Forvalter Hoffmans på husmændenes vegne fremsatte krav: Hertil siger kom
missionen, at allerede ved mødet den 20. oktober f. å. blev det bestemt, hvorledes 
man skulle forholde sig med husmændenes græsning efter den da ventilerede plan; 
men ved gårsdagens møde blev det forandret således, at hele heden og overdrevet 
stadig skulle være fælles, og derved er den forrige bestemmelse hævet, og da hus- 
mændene har ladet producere beviser og adkomst for deres krav, mente kommis
sionen ikke at kunne befatte sig videre med dette end at lade enhver husmand 
have sig sin ret forbeholdt efter de foreviste adkomster.

4. Jørgen Christensen Skrædders ønske om at måtte beholde den øverste toft: 
Kommissionen har nøje gransket det tilstedeværende kort og fundet, at det fra 
hans øverste toft afskårne jordstykke til hosliggende tvende gårde var en nødven
dighed, og følgelig kunne den ikke gøre nogen hovedforandring i dette tilfælde; 
men da delingsplanen efter den i går bestemte plan ville blive noget forandret, 
henstilledes til landinspektøren at prøve på at få noget mere af toften bevaret for 
Jørgen Christensen.

5. Degnen Valdemar Christensens krav om, at der gives ham tilladelse til at 
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betjene sig byens fædrift for- og efterår foruden de ham ved udskiftningen til
lagte tre tdr. land som erstatning for græsningen: Her mener kommissionen, at 
degnens vilkår ved tillæg af tofter, jord og eng foruden de ham ved denne ud
skiftning tildelte tre tdr. land er så fordelagtige, at ingen af hans ved dette møde 
fremførte krav kan imødekommes.

Hermed erklæredes udskiftningen for afgjort, og kommissionen anmoder hr. 
landinspektør Haar om at påse ved loddernes afsættelse, at enhver af beboerne 
fik fornødne fortove og vendepladser ved deres lodder, gårde og huse.

Bortset fra, at overdrev og hede endnu var fælles, har altså hver mand nu fået 
sin bestemte jord at dyrke, og den enkelte mands jord lå i det væsentligste samlet, 
selv om f. eks. engene kunne ligge et andet sted. De fleste lå ved Gudenå. Hvor 
meget dette betyder, forstår man måske bedre, når man i markbogen fra 1683 
ser, at f. eks. præstegården havde 73 agre spredt omkring i sognet.

Selve udskiftningen synes at være forløbet ret udramatisk, men der kommer 
nogle skærmydsler bagefter.

Hr. Fischer til Allinggård lægger for den 26. februar 1784 med en klage over, 
at skellinien, der afgrænser hans lod, efter hans mening ikke er, som den skulle 
være; men i en temmelig skarp skrivelse af 30. marts s. å. tilbageviser landvæ- 
senskommissionen hans klage. Det hjælper ikke, at han har prøvet på at skyde 
sig ind under, at han ikke selv var til stede ved det afsluttende møde. Hans fuld
mægtig var mødt med en fuldmagt, og hvis han havde sagt ja til noget, hr. Fischer 
ikke var tilfreds med, måtte det blive en sag mellem ham og hans fuldmægtig. 
Herredsfoged Lunow skal bekendtgøre dette for hr. Fischer og modtage hans 
erklæring, om han vil appellere dette til Det kgl. Rentekammers resolution.

Den 28. juni 1784 indsender nogle bønder i Gødvad en klage over, at land
inspektør Haar endnu ikke har udpælet og udvist enhver hans jord, og at meget 
derfor ligger udyrket hen, hvilket er til skade både for dem selv og for dem, der 
skal have tiende deraf. De gør opmærksom på, at de har betalt hr. Hår det meste 
af hans regning, og de anmoder den nådige kammerherre (amtmanden), om at 
give ham ordre til ufortøvet at gøre sin pligt.

Pastor Reenberg slutter sig til klagen og gør opmærksom på, at han har betalt 
både landmåler Torm og landinspektør Haar.

Det er åbenbart heller ikke let at aflægge gamle vaner. I fællesskabets tid var 
det skik, at man efter høsten »opgav ævred«, hvilket vil sige, at man fjernede 
eller åbnede alle hegn, så kreaturerne kunne gå frit omkring overalt. Dette skulle 
jo ophøre efter udskiftningen; men den 29. august 1785 klager præsten over, at 
når høsten er kommet i hus, lader bønderne stadig deres kreaturer og svin gå løse 
overalt, og dette er gået ud over en mark, han havde tilsået med rug. Klagen er 
stilet til amtmand Buchwald, men herredsfoged Hjort, som klagen går igennem, 
sender den videre den 20. september med en bemærkning om, at lodderne endnu 
ikke er indhegnet med grøfter eller gærder, og så længe dette ikke er sket, kan 
der efter hans mening ikke blive nogen forandring på efterårsgræsningen, når 
grøden er indhøstet.
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Indhegningspligten synes forøvrigt at have været et problem flere steder. Den 
10. juli 1785 klager hr. Fischer til Allinggård over, at hans naboer ikke har op
fyldt deres del af hegnspligten. Nogle af dem svarer, at de aldrig har nægtet at 
opfylde deres del af hegnspligten, men endnu har de simpelthen ikke haft tid 
dertil.

Det ses allerede af det anførte, at der også har været noget, der hedder betaling 
for udskiftningen, men man synes navnlig, at hr. Haar er for ublu i sin regning. 
Han selv er naturligvis af en anden mening, og den 2. august 1785 klager han 
til amtmanden over, at nogle af beboerne, »uden gyldig grund« har nægtet at 
betale ham, hvad han har fortjent; men allerede den 23. maj s. å. havde Anders 
Meldgård i Resendal og Christen Jørgensen i Gødvad indsendt en redegørelse for 
grunden til, at de havde nægtet at betale. De skriver bl. a., at han havde framålt 
dem deres indhegnede og matrikulerede toftjord, som aldeles ingen hindring kunne 
have været for byens udskiftning, og at de ikke havde ventet, den var blevet 
frataget dem. (For Anders Meldgårds vedkommende drejer det sig muligvis om 
et af de huse, han havde købt i Gødvad by).

Før de indsendte redegørelsen, havde de haft fire mænd, hvoraf de to havde været 
med ved opmålingen og vurderingen, til at se på forholdene, og de havde den 
25. april s. å. givet deres underskrift på, at de havde beset husmændenes matriku
lerede toftjord, der lå ved deres huse og var indhegnet med jord- og stendige. De 
syntes, der var gjort dem uret, hvilket sognemændene indrømmede.

De havde samme dag beset den lod, der var tildelt degnen, og mente, at der 
også var gjort ham uret. Lodden betegner de som skarp og kun bestående af 
sand og sten. Den kan ingenlunde græsse en ko, langt mindre to. De havde talt 
med landmåler Torm om det, men dertil ville han ingenting svare.

Den 7. september 1785 sender en del af beboerne fra Gødvad og Resendal en 
skrivelse til herredsfoged Hjort og beklager sig over de store udgifter ved udskift
ningen. De mener, at navnlig hr. Haar har påført dem mange unødvendige udgif
ter; men de roser præsten, der har givet kommissionen kost og logi for at spare 
bønderne for diætpenge, og dem mener de da, de i det mindste skulle spares for.

Samme dag indsender Peder Muller fra Øster Kejlstrup en skrivelse til amtmand 
Buchwald. Han skriver, at de anførte udgifter er så store, at enhver med skræk 
må gå dem i møde. Han hævder, at mange, som kunne have tilbøjelighed til fæl
lesskabets ophævelse, må frygte, når de hører og spørger de mange omkostninger 
og den behandlingsmåde, som Gødvad sogn har været ude for.

Også hr. Fischer til Allinggård finder omkostningerne for store, men han vil 
have sagen ført helt frem til det kgl. rentekammer. Han sender en betænkning til 
amtmand Buchwald og skriver, at han sammen med andre lodsejere underkaster 
sig rentekammerets resolution. Rentekammeret må så afgøre, hvor meget han og 
andre lodsejere, der har modtaget den sendte regning, bør betale.

Desværre findes i de gennemsete dokumenter om udskiftningen intet, der kan 
vise, hvad de økonomiske stridigheder ender med; men man ser i hvert fald, at 
hr. Haar ikke så let giver op. Den 16. august 1786 skriver han igen og beklager, 
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at han stadig ikke har fået alt sit tilgodehavende. Han indsender sit regnskab, der 
viser, at der endnu er en restance på 10 rdlr. 2 mark 9 sk.

Selv om udskiftningen således efterfulgtes af nogle skærmydsler, navnlig øko
nomiske, har man dog sikkert betragtet den som et stort gode, for der går ikke 
engang en halv snes år, efter at dønningerne har lagt sig, før man begynder at 
tænke på også at udskifte hede og overdrev.

Allerede den 10. marts 1795 holdes der et møde i Gødvad, for at man kunne 
forhandle om udskiftning af hede og overdrev, der hidtil havde været fælles. For
valter Hoffman mødte igen på en del husmænds vegne. Nu viser det sig, at Anders 
Smed den ældre havde seks huse, medens Anders Smed den yngre kun havde eet.

Hr. Hoffman fremlægger beviserne fra 1784, der var indført i protokollen og 
anerkendt af kommissionen. Hans indlæg gav anledning til en kraftig diskussion 
mellem ham og gårdmændene, og der opnåedes ikke enighed ved dette møde. 
Gårdmændene kan således ikke anerkende, at Anders Smed den ældre skal have 
græsningsret til hver af sine seks huse, selv om nogle af dem var ubeboede.

Kommissionen har åbenbart nøje fulgt indlæggene, og den 12. juni s. å. ud
sendte den en redegørelse for, på hvilke punkter der var uenighed og om, hvor
ledes den mener, sagen bør ordnes.

Så holdes der et forligskommissionsmøde på Øster Kejlstrup den 16. marts 
1796, og her »forenedes« gårdmænd og husmænd om den græsning, husmændene 
skulle have som vederlag for det, de afgav, og om tørveskær.

Det meste er således i orden, da landvæsenskommissionen samledes i Gødvad 
by den 4. juni 1799 efter indkaldelse af alle vedkommende for at ordne udskift
ningen af Gødvad bys fælles hede og overdrev. Landinspektør Sørensen fra Laven 
Hovgård fremlagde opmålingskort og delingsplan, som blev oplæst. De fleste af 
gårdmændene erklærede sig tilfreds, men Anders Sørensen og Hans Nielsen øn
skede i stedet for den dem foreslåede lod i Nørheden at få en i Vesterheden syd
vest for deres agerlod.

Bertel Rasmussen ville have den nordre ende af forten* nord for tværvejen i 
stedet for, hvad der var tiltænkt ham, nemlig et stykke af søndre ende af forten,* 
og lidt mere plads øst for hans gård.

Anders Sørensen får afslag. Skulle hans krav imødekommes, ville det gøre hele 
delingsplanen umulig, og han havde ikke en anden at sætte i stedet, og en imøde
kommelse af hans krav ville medføre, at flere med grund ville blive misfornøjede.

På Hans Nielsens indvending svares, at den lod, han gerne ville have i Vester
heden, falder udfor Willum Hansens ager lod, og den var ikke stor nok til ham, 
og den ham foreslåede lod grænsede jo til hans agerlod ved nordvestenden.

Willum Hansen kan ikke få en lod ved den nordre ende af hans agerland. 
Denne hede var tiltænkt Adam Nielsen, hvis agerjord ligger øst derfor.

På Bertel Rasmussens forlangende svarede inspektør Sørensen, at dette kunne 
lade sig gøre uden at forandre det hele.

Anders Sørensen og Willum Hansen talte sammen og blev enige om at bytte 
lod med hinanden, og da der tilkom dem lige meget, kunne det accepteres. Bertel 
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Rasmussen erklærede sig nu også tilfreds, og efter nøje at have overvejet erklæ
rede også Hans Nielsen sig tilfreds.

Et vandingssted i Langkjær ved vejen skal være omtrent 20 alen i kvadrat, og 
når vedkommende vil vande sine kreaturer der, må disse trækkes i reb og fare 
på vejen nord om Kallens mose og ad et kort stykke vej, som afsættes derfra til 
det egentlige vandingssted i 12 alens bredde, og da alle herefter havde erklæret 
sig tilfreds med delingsplanen og de få ændringer, blev den af kommissionen er
klæret for approberet.

Så stod der kun tilbage at dele husmændenes græsning imellem dem, og land
inspektør Sørensen havde også her en plan færdig.

De fire husmænd erklærede sig tilfreds, og angående de husmænd, der ikke 
var mødt, kunne sognefoged Jens Thøgersen dokumentere og bekræfte, at de var 
indkaldt til mødet, og da de ikke kom, måtte kommissionen formode, at de stil
tiende samtykkede, og delingsplanen erklæredes for approberet og forretningen 
sluttet.



Fra landboreformernes tid til og med 
første verdenskrig

De mange landboreformer og flere samtidige reformer for andre samfundsklasser 
bidrog til at gøre slutningen af det 18. århundrede til en af de lykkeligste perioder 
i vor nyere tids historie.

Bondens stilling var nu en helt anden. Udskiftningen medførte, at dyrkningen 
blev mere intensiv, at jorden derfor gav større udbytte, og at dens værdi steg 
kolossalt. Fremgangen fortsattes i begyndelsen af det 19. århundrede, men fik en 
kedelig afbrydelse på grund af krigen 1807-14. Efter denne var landejendommenes 
værdi dalet, og statens finanser var i en sørgelig tilstand. Fra historietimerne i 
skolen husker sikkert de fleste statsbankerotten af 5. januar 1813, da staten måtte 
erklære sig fallit.

Under de dårlige tider gik det hårdt ud over landbruget, men i historiebøger 
skriver man om den tid, at bønderne var dem, der bedst forstod at sætte tæring 
efter næring, og at de fleste af dem derfor slap helskindet gennem krisen.

Værre gik det med den nye proprietærstand, der mest bestod af folk fra byerne, 
som havde tjent formuer på handelen og sat dem i gårde og godser. Mange af 
dem måtte gå fra gårdene, og staten måtte overtage en del godser for skattere
stancer.

Først efter 1820 begyndte det igen at gå fremad, og opgangen fortsattes støt 
og roligt.

Den frie forfatning og den heldigt gennemførte sønderjydske treårskrig satte 
yderligere fart i udviklingen og indvarslede en ny tid; men foreløbig syntes denne 
udvikling ikke at få indpas i Hids herred, som Gødvad sogn hører til. I en afhand
ling i »Årbog for Hids m. fl. herreder« 1920, af J. S. Møller, fremhæves, at endnu 
i 1850 lå både Lysgård og Hids herreder temmelig uberørt af den udvikling, der 
var begyndt på så mange områder. De to herreder lå dengang for isoleret. Nogle 
herremænd og foregangsmænd i gårdmandsklassen havde begyndt at mergle og 
brakke og forbedre besætning og avlsredskaber, men ellers holdt man sig til den 
fra fædrene nedarvede skik og brug.

Gårdene var de sædvanlige firlængede af bindingsværk og med stråtag, og 
indbo, avlsredskaber og vogne var meget gammeldags. Hjulplove og harver med 
trætænder brugtes endnu.

En hest kostede 50-60 rdlr., en ko 25-30 og et får ca. 8. En tjenestekarls løn 
var ca. 35 rdlr. om året, en tjenestepiges ca. 12, men hun fik i reglen lærred til 
en særk, et pund uld til strømper og et par træsko. Sommerlønnen for en hjord
dreng var en specie (4 kr.).

Silkeborg eksisterede endnu ikke som by, og mange beboere drog derfor om
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Et af de få smukke, gamle, stråtækte bindingsværksstuehuse, der endnu fandtes i Gødvad 
by 1968. Beboedes i november 1968 af sognefoged Hans Christian Andersen, der den 1. 
marts s. å. havde solgt gården (mtr. nr. 8e Gødvad) til Silkeborg kommune. Ejedes tidligere 
af hans far, Viggo Andersen, og hans farfar, Niels Andersen. Personerne er tre af Niels An
dersens børn: Niels Strunge, Marie og Kristen samt Niels Andersens hustru, Kirsten Marie 
Andersen. Billedet er taget kort før 1. verdenskrig. Bindingsværksbygningen til højre er 

senere ombygget. Billedet udlånt af familien.

lørdagen til Viborg med smør, æg, smågrise, fjerkræ og andet og gjorde her deres 
indkøb. Grovere varer som tømmer, jern, smedekul og lignende blev købt i Ran
ders og befordret hertil med pramme.

Husflid var nogle steder almindelig og nogle blev velstillede derved.
Postforbindelsen var dårlig. Breve og postsager blev oplagret i Viborg, hvor de 

blev liggende, til de blev afhentet. Bønderne måtte derfor slå sig sammen og leje 
en mand til et par gange om ugen at hente de få breve og aviser1).

En slem plage var dengang taterne eller natmandsfolkene, som drog om i små 
flokke på 10-12 personer.

Taterkongen Johannes Axelsen’s søn, hvis mor frøs ihjel, blev den 7. oktober 
1827 i en alder af 22 år døbt og konfirmeret i Kragelund kirke. Han fik navnet 
Axel Johansen. Den 7. februar 1835 blev han gift i Gødvad kirke med Inger Marie

1) Posthuset i Silkeborg blev åbnet den 1/5-1845.
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Pedersdatter. Han boede derefter i et hus ved Øster Kejlstrup og var fast arbejds
mand der. Han døde den 3. februar 1888 som aftægtsmand på Resendal mark. 
Hans ældste søn, Niels Peder Johansen, døde den 10. april 1929 i Gødvad sogn, 
92 år gammel.

Belysningen i de lange vinteraftener var tarvelig. Man kendte ikke petroleum, 
og tællelysene gav ikke meget lys i stuerne.

Brændevinsbrænding var ganske almindelig, og på adskillige gårde blev en 
del af kartoflerne og kornet anvendt dertil. Hjemmebrændingen var ganske vist 
blevet forbudt igen i 1845, men den fortsattes endnu mange år i smug.

Nydelsen af tobak var almindelig, men for en stor del brugtes tobakken som 
skråtobak, også udkrasningen fra den dengang så almindelige merskumspibe brug
tes som skråtobak. Snustobak var almindelig. Cigarer var kun lidet kendt og ciga
retter kendtes ikke.

Bajersk øl var endnu ikke kommet til egnen, men brændevin var en daglig 
drik, og tevandsknægte og kaffepuncher blev nydt til overmål.

Overtro og spøgelsesfrygt var almindelig og uvidenheden på mange områder 
stor. Banden og sværgen var også en af tidens skavanker.

Nutidens hygiejne kendtes ikke. Man boede i lave, tit fugtige huse og sov i 
alkovesenge i små rum med indeklemt og usund luft. Brøndene havde ofte tilløb 
fra møddingen i gården.

Tidens præg var tarvelighed. Foreningsliv var næsten ukendt. Gamle folk 
brugte endnu nationaldragter, og sproget var rent jydsk.

Meget af det, hr. Møller skriver om tiden omkring 1850, gjaldt også omkring 
århundredskiftet og i tiden derefter.

Tobak, også brugt som skråtobak, var stadig en almindelig nydelse, og de fleste 
bønder røg endnu deres pibe, selv om cigarer nu var mere kendte, og også brænde
vin var en almindelig nydelse. Det var vel egentlig først, da rigsdagen begyndte 
at lægge skat på »den fattige mands snaps«, at brugen af den indskrænkedes, men 
til gengæld var bajersk øl nu blevet almindelig.

Hvad overtroen angår, kan man også roligt sige, at der omkring og efter århun
dredskiftet fandtes mennesker, der fuldt og fast troede på spøgelser, gengangere, 
forvarsler, ligskarer og lignende, og det er vel et spørgsmål, om overtroen er helt 
uddød den dag i dag.

Men når dette er sagt, må vi ikke glemme afslutningen på hr. Møllers artikel, 
der som nævnt er skrevet 1920.

Han hævder, at siden midten af forrige århundrede er udviklingen skredet stærkt 
frem. Oplysningen og de moderne samfærdselsmidler har bidraget meget dertil. 
Takket være kunstgødning og bedre avlsredskaber er høstudbyttet blevet meget 
større. Sundhedsforholdene er stærkt forbedret, og hr. Møller slutter med en be
mærkning om, at den almindelige befolkning i Lysgård og Hids herreder nu udgør 
en både i social og økonomisk henseende velstillet, veloplyst og målbevidst bonde
stand.

I den her omtalte periode falder jo også krigen i 1864.
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Gødvad forsamlingshus. En nyere tilbygning til højre ses ikke på billedet. 
Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

I januar 1865 skriver biskop Braminer fra Århus om sine visitatser i Århus 
stift under og lige efter krigen, at han jævnlig har talt med bønder, navnlig me
nighedsrådsmedlemmer. Det var hans erfaring, at bønderne med resignation bar 
de trængsler, som krigen havde påført dem. Nogle ytrede glasde over, at deres 
sønner var kommet hjem uden at være lemlæstede. Nationalhad mod tyskerne 
fandt han ikke udtalt, derimod havde en præst beklaget sig over, at de unge for 
meget havde familiariseret sig med den prøjsiske indkvartering.

Som anført drejede hr. Mølllers afhandling sig om hele Lysgård og Hids herre
der, og biskop Braminers optegnelser om hele Århus stift, og da Gødvad hører 
til Hids herred og Århus stift, angår begge dele Gødvad, men der er også begi
venheder, der mere specielt angår Gødvad.

Det kan således anføres, at ikke alle gårdene blev liggende i Gødvad by. En 
del blev senere »flyttet ud på marken«, som man sagde. Den første var Gødvad 
Østergård. Senere fulgte andre efter.

1897 fik sognet et forsamlingshus, der dengang, da der hverken var radio eller 
TV, kom til at spille en stor rolle. Her samledes man for at høre foredrag og 
oplæsning, her holdtes fester, bl. a. juletræsfest for børnene, og her samledes ung
dommen til bal og gymnastik.

Sjælen i dette foretagende var P. Jørgen Pedersen på Dybkærlund. (Senere ma
gister Steenbjerg). Da han syntes, det varede for længe, inden den nedsatte komité 
kom igang, sagde han: »Se nu at få gang i sagerne, så giver jeg grunden gratis.« 
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Han skrev indvielsessangen, der også blev sunget ved forsamlingshusets 25 års 
jubilæum. Ved denne lejlighed talte lærer Skorstengård om hans indsats, og aktio
nærernes formand, senere sognerådsformand Poul Poulsen, sendte ham et tele
gram1).

Som supplement til det, hr. Møller skriver om, at herredernes befolkning efter
hånden blev velstillet, kan anføres, at fattiggården, Bjømholtgård, blev solgt 
1898. Nogle få kvindelige fattiglemmer, der endnu var tilbage, blev tinget i pleje 
hos private. Gården blev købt af Mathias Valbjørn, der var højestbydende med 

P. Jørgen Pedersen, 
Dybkærlund. 

Billedet udlånt af familien.

17.000 kr. I slutningen af det 19. århun
drede var oldenborrerne en slem plage. 
Ifølge sognerådsprotokollen for Gødvad- 
Balle vedtog sognerådet den 15. august 
1899 en indsamling af oldenborrelarver. 
Man vedtog at yde 16 øre pr. pund ind
samlede larver og 4 øre pr. pund for 
dræbning. Den 21. juni s. å. kom en skri
velse fra stiftamtet. Prisen blev nedsat til 
10 øre pr. pund indsamlede larver. Der 
blev ialt indsamlet 1507% pund. Udgif
terne ved indsamling og dræbning var 
273,14 kr.

1914-18 rasede den første verdenskrig, 
og selv om Danmark var så heldig ikke 
at blive inddraget i den, mærkedes den 
alligevel på mange måder. Militærtjene
sten blev længere for de indkaldte, og 
mange, der havde aftjent deres værne
pligt, blev genindkaldt til sikringsstyrken. 
Det kneb med at få oversøiske varer som 
kaffe, ris, petroleum og flere andre, og 
heller ikke kul og koks fik man nok af.

Mange varer blev rationeret, bL a. sukker, som dog produceres i Danmark. Kaffen 
blev efterhånden helt afløst af erstatningskaffe.

Brændselsmangelen føltes stærkest i byerne. På landet klarede man sig med 
tørvene. Den 31. maj 1917 kunne således pastor Andersen indberette, at der ikke 
1916/17 havde været nogen lukning af skolerne i Gødvad-Balle pastorat på grund 
af brændselsmangel.

Priserne på mange varer steg enormt under krigen.

) Sangen blev også sunget ved forsamlingshusets 50 års jubilæum 1947. Dengang talte Skorsten
gårds efterfølger Præsius Madsen om P. Jørgen Pedersen.
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Sangen, som blev sunget ved indvielsen af 
Gødvad forsamlingshus den 5. november 1897

Mel.: Danevang med grønne bred -

Uden brask og uden bram 
rejstes jævnt og roligt 
til hver modstands bitre skam 
her vor lille bolig, 
viet nu ved mænd af rang 
under sangens toner.
Glade var vi, skønt der sprang 
mange Gødvad kroner.*

Ej på livets gyldne strøm 
er vi helt befarne, 
skønner dog halvt som i drøm 
her ved denne arne, 
om de ånders kække flugt, 
deres kamp og sejr 
— det skal også blive brugt, 
når vi overvejer.

Markens sten af markens søn 
bragtes hid med glæde.
Måtte han da få sin løn 
og fremtidig træde 
— selv en sten af folkets bus 
og en livets lærling — 
styrket ud af dette hus 
til sin hver dagsgerning.

Lidt af Mammon fik vi her 
på de Gødvad bakker, 
er dog himlen lige nær, 
som vi ene takker 
for, hvad vi af markens frugt 
bjerged godt at nævne.
Det skal blive skønsomt brugt 
efter bedste evne.

Legemsidræts skønne færd, 
øv den frit herinde, 
I, som danner fremtidsbær, 
unge mand og kvinde.
Skønt oplysnings ædle tekst 
vel er hovedsagen, 
er dog kroppens ranke vækst 
top på kransekagen.

Skumlernes den mørke hær 
øder ej vor glæde.
Uskylds morskab også her 
have tør sit sæde.
Hver en svend og pigelil, 
mænd med samt matroner 
må sig svinge glade til 
spillemandens toner.

Måtte nu hver ædel sag, 
som os fører sammen, 
vokse blandt os dag for dag, 
styrke hjerteflammen, 
da skal huset, her er bygt 
frit på mark som fuglen, 
længe stå og skue trygt 
op mod himmelkuglen.
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Nutidens Gødvad

Efter 1. verdenskrig gik der jo nogen tid med at komme tilbage til normale 
forhold, men man vænnede sig efterhånden til, at det var en selvfølge, at man 
igen kunne købe hvad som helst, og mange, der havde vænnet sig så godt til 
erstatnigskaffen, at de havde forsikret, at de aldrig mere ville drikke ægte kaffe, 
blev ret hurtigt igen rigtige kaffedrikkere; men man kom aldrig tilbage til før
krigstidens priser, selv om der en overgang i tyverne og begyndelsen af trediverne 
var en prisnedgang, så de fastlønnede afgav dyrtidsportioner. Der kom også en 
landbrugskrise, så adskillige landmænd måtte opgive deres ejendomme.

Gødvad sogns første sogneråd.
Bageste række fra venstre: Søren Skov, Th. Thomsen (senere sognerådsformand). — Forreste 

række fra venstre: Jac. Sehested, P. Jørgen Pedersen (sognerådsformand), Peter Foged.
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Poul Poulsen, 
sognerådsformanel 1936-1962.

Aage Jørgensen, 
sognerådsformand 1962-1966.

I Gødvad er der sket adskillige ting i det halve århundrede, der er forløbet, 
siden 1. verdenskrig sluttede.

Den 1/4-1926 skiltes Gødvad-Balle kommune, og Gødvad fik sit eget sogne
råd med P. Jørgen Pedersen, Kidmosegård, som første sognerådsformand: 1926- 
1932. Senere har følgende været sognerådsformand:

Th. Thomsen, Eriksborg 1932-1936
Poul Poulsen, Porskærgård 1936-1962
Aage Jørgensen, Præstegården 1962-1966

og den nuværende, Arne Hjorth-Jørgensen, der er civilpolitiassistent.
I dette halve århundrede faldt også 2. verdenskrig 1939-1945, men da denne 

tid falder så nær op til nutiden, skal kun enkelte punkter fremhæves.
Den danske regering havde gennem beredskabslagre søgt at drage omsorg for, 

at befolkningen ikke skulle komme til at lide for store afsavn under den krig, som 
vistnok de fleste regnede med ville komme, men som bekendt blev Danmark besat 
af tyskerne (1940-1945), og vore ubudne »gæster« hjalp os så bravt med at tømme 
lagrene, at vareknapheden blev mindst lige så stor som under 1. verdenskrig.

Sabotagehandlinger, henrettelse af danske modstandsfolk og lignende begiven
heder er sikkert så godt kendte, at der ikke er grund til at omtale dem nærmere.

I 1930 havde Gødvad kommune 677 indbyggere, og i 1940 var antallet vokset 
til 933. Der var på dette tidspunkt vokset en helt ny bydel, Søholr, op i sognets 
sydlige del mod grænsen til Silkeborg.

Imidlertid begyndte Silkeborg at strække fingrene ud efter Gødvad. Den 1/4-
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Gødvads nuværende og efter al sandsynlighed sidste sogneråd: 
Bageste række fra venstre: Aage Kristensen, overpolitibetjent, Poul Bonde, lagerchef, 

Christian Pedersen, gårdejer, Jens M. Walsted, ejendomsmægler.
Forreste række fra venstre: Emil Porup, gårdejer, Arne Hjorth-Jørgensen, 

civilpolitiassistent, (sognerådsformand), Eva Gjelstrup, husmoder.

1941 indlemmedes Søholt m. m., hvorved kommunens areal formindskedes med 
195 ha og indbyggerantallet med 438, og Gødvad var nu en af landets mindste 
kommuner med kun ca. 500 indbyggere.

1941 købte proprietær Thomsen på Eriksborg og tømmerhandler H. Reimer 
Nielsen fra Silkeborg Øster Kejlstrup. Reimer Nielsen døde 1960, og den 1/12- 
1961 solgte proprietær Thomsen og Reimer Nielsens arvinger Øster Kejlstrup til 
Silkeborg, der den 1/4-1963 indlemmede området. Derved formindskedes Gødvads 
areal yderligere med 147,3 ha., indbyggerantallet kun med 9. Arealet var nu 
nede på 1586 ha.

Bortset fra denne tilbagegang i folketallet, der var en følge af Søholts indlem
melse, har der — navnlig i de sidste årtier - været en stadig stigning.

Ifølge folketællingslisten fra 1801 var der dette år 217 personer i Gødvad. 100 
år senere var der ca. 540, 1930 var der 677 og 10 år senere 933.

De ca. 500, der var tilbage efter Søholts indlemmelse 1941, var i 1950 blevet 
til 572, og fem år senere var der 172 husstande med ialt 704 indbyggere. De til
svarende tal var i 1965 blevet til 378 og 1230. Nu var der altså flere indbyggere 
end før indlemmelserne.
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Christian Smeds hus i Nørreskov bakker. — Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

Vejen gennem Gødvad bakker mod Silkeborg 1940. — Johs. Jensen fot.
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Et af de gamle, stråtækte bindingsværkshuse, der tidligere fandtes i Gødvad bakker. Foran 
sidder ejeren, Mathilde Fussing (bedst kendt under navnet Fussimutter), omgivet af skole

børn fra Skovshoved skole i Gentofte kommune. — H. C. Boje fot. 17/7-1928.

Fra villakvarteret, der vokser op i Gødvad bakker. — V. Thonesen fot. 11/8-1968.
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Kommunal årbog 1967 oplyser, at der d. å. var 1454 indbyggere på de 1586 ha. 
det bliver 92 pr. km2, og Gødvad var hermed den tættest befolkede kommune i 
Silkeborgs opland.

Pr. 1/10-1968 var indbyggertallet 1535.
I tidsrummet 1960-67 var befolkningstilvæksten i Gødvad 83,1%. Også her 

ligger Gødvad i spidsen mellem Silkeborgs oplandskommuner.
Der er sandsynligvis flere årsager til det - navnlig i de sidste årtier — stærkt 

stigende folketal.
Der har jo altid været mennesker, der hellere ville have eget hus med have 

uden for byerne end bo i selve byerne, og måske er mange flyttet til Gødvad, 
fordi de har betragtet kommunen som et skattely.

Det kan således oplyses, at ved den ansatte skattepligtige indkomst i en række 
kommuner 1967/68 havde Gødvad den højest ansatte gennemsnitlige indkomst 
pr. skatteyder: 17.830 kr. og den laveste skatteprocent: 15,5 %. (For Silkeborgs 
vedkommende var de tilsvarende tal 17.646 kr. og 21,8 %).

Under den stærke befolkningstilvækst er der vokset et par store villakvarterer 
op i Nørreskov bakker og Gødvad bakker.

Den første, der byggede villa i Nørreskov bakker, var - ifølge Silkeborg Avis - 
sognefoged Christian Jensen, bedre kendt under navnet Christian Smed. »Han er 
towli,« sagde man, men nu findes der altså et stort villakvarter her, og som anført 
findes et lignende i Gødvad bakker, hvor forholdene for en menneskealder siden

Mellem villakvarteret i Gødvad bakker og Gødvad by. Her findes endnu smukke 
landskabelige partier. — V. Thoncsen fot. 11/8-1968.
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Også omkring vejen fra Gødvad til Resenbro finder man endnu smukke, landskabelige 
partier. Billedet er taget, efter at man har passeret Resendalgården på vej mod Resenbro. 

V. Thonesen fot. 11/8-1968.

Både i de indlemmede områder og i det, der endnu er tilbage af Gødvad, trænger handel og 
industri frem. Bygningerne på billedet ligger på Øster Kejlstrups jord i Silkeborg kommune 
og er nærmest lagerbygninger for jern- og stålvarer. De ejes af »Jern- og Stålgården A/S«, 

der også har en bygning i byens centrum. — V. Thonesen fot. 11/8-1968.
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var sådan, at når man tog fra Gødvad gennem bakkerne til Silkeborg, så man 
nogle få gamle, stråtækte bindingsværkshuse til højre og nogle få landejendomme 
til venstre.

Der er også bygget en del i selve Nørreskov by, og man ser desuden en del nye 
huse på vejen fra Gødvad til Resenbro.

I de indlemmede områder vokser industrien frem, og også i det, der endnu er 
tilbage af Gødvad, er adskillige industrianlæg vokset op, og da der stadigvæk plan
lægges nye, forvandles det samfund, der engang - bortset fra præst, lærere, enkelte 
håndværkere og et par købmænd — var et næsten rent landbrugssamfund, efter
hånden til et delvist industrialiseret samfund.

En del af dem, der bor i Gødvad kommune, har deres erhverv i Silkeborg, og 
der er Silkeborgensere, men langt færre, der har deres erhverv i Gødvad.

Til belysning af det erhvervsmæssige og økonomiske tilhørsforhold mellem Sil
keborg købstadkommune og en række omegnskommuner er der udarbejdet en 
oversigt over de af Silkeborg kommune til andre kommuner afgivne, og fra andre 
kommuner modtagne lønoplysninger.

For Gødvads vedkommende er antallet af lønoplysninger steget fra 391 i 1965 
til 457 i 1967.

Selve Gødvad by er endnu ikke særlig stærkt præget af sognets udvikling. Billedet er taget 
omtrent midt i byen med blikket mod vest. Bag de høje træer i baggrunden t. h. lå Gødvad 
skole, der nu er afløst af centralskolen. I bygningen t. v. har der tidligere været købmands
forretning. Nærmeste bygning t.h. for vejen ejedes 1968 af organisten ved Gødvad kirke, fru 

Jenny Lund. — V. Thonesen fot. 11/8-1968.
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I samme periode er lønsummerne steget fra godt 4 milt kr. i 1965 til næsten 
6^2 mi 11. kr. i 1967.

Der har ligeledes været en stor stigning i lønoplysninger modtaget af Silkeborg 
kommune fra Gødvad. De samlede lønsummer var i samme periode steget fra 
402.707 kr. i 1965 til 712.837 kr. i 1967.

Gødvad beboere har således i 1967 indtjent ca. 5,7 mili. kr. mere i Silkeborg 
end Silkeborgensere har indtjent i Gødvad.

Med industrialisering og tættere bebyggelse kommer man ofte til at savne re
kreative områder, men i Gødvad har sognerådet været fremsynet. Øst for Nørre
skov bakker er der allerede udlagt et grønt område, og et lignende er påtænkt i 
Gødvad området. Som rekreativt område må også nævnes strækningen langs Gu
denå med den under »Pramfarten på Gudenå« omtalte træksti.

Den tættere bebyggelse medfører store kommunale opgaver som udvidelse af 
skolevæsenet, nye vejanlæg, kloakering o.s.v., og når man ser på de anførte oplys
ninger om indkomst og skatteprocent, vil mange sikkert mene, at Gødvad kom
mune let kunne klare sig selv. Andre mener, det vil være tvivlsomt med de store 
opgaver, der følger med et industrialiseret og tæt bebygget område, f. eks. nye 
skoler, alderdomshjem, sygehus o.s.v.

Det er i denne forbindelse værd at lægge mærke til, at mange opgaver allerede 
nu løses i samarbejde med Silkeborg.

Dette billede er taget fra omtrent samme sted, men med blikket mod øst. Bag træerne t. v. 
ligger det stråtækte bindingsværkshus. — V. Thonesen fot. 11/8-1968.
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Søholt vandværk i Silkeborg kommune leverer vand til villakvartererne i Gød
vad og Nørreskov bakker, og de samme områder har kloaksystemet fælles med 
Silkeborg.

Af andre former for kommunalt samarbejde mellem Gødvad og Silkeborg kan 
nævnes brandvæsen, jordemodcrvæsen, mælkekontrol, by- og vejplanlægning samt 
skolevæsen. (8., 9. og 10. kl. samt realafdelingen undervises i Silkeborg). Dertil 
kommer, at beboerne i Gødvad har indlæggelsesret på Silkeborg Centralsygehus.

I 1941, efter indlemmelsen af Søholt, udtalte den daværende sognerådsformand 
Poul Poulsen til Silkeborg Avis, at det sikkert ville gå sådan, at Silkeborg efter
hånden opslugte den lille Gødvad kommune, og når man tænker på den senere 
indlemmelse af Øster Kejlstrup, det nære kommunale samarbejde og samtidig kan 
anføre, at Silkeborg kommune har købt adskillige gårde og flere mindre jord
arealer i Gødvad, f. eks. Dybkærlund, Dinesminde, Haugårdslund, Tinggården og 
sognefoged Hans Andersens gård, og endvidere tænker på loven om revision af 
den kommunale inddeling, må man sikkert regne med, at han får ret.

Gødvad kommune må se den kendsgerinng i øjnene, at den fra 1/4-1970 vil 
blive en del af Silkeborg storkommune, og nærværende bog, der blev afsluttet i 
novbr. 1968, bliver da et minde om det, der engang var et selvstændigt Gødvad.



Resenbro

I. Selve broens historie

Hvornår den første bro er bygget, ved man ikke. Resenbro nævnes for første gang 
i Kancelliets Brevbøger den 24. januar 1548. Da får herredsfogden i Hids herred, 
Søren Jensen i Balle, og herredsfogden i Gjern herred, Anders Bonde i Sorring, 
brev »ad gratiam«* på Resenbro. De må oppebære den rente, der ligger dertil, 
mod at holde broen vel færdig med gode stærke stolper og bolfjæle og med »recker 
på både sider« (rækværk på begge sider), så den vejfarende mand ikke ved deres 
forsømmelse lider nogen skade.

Dette, at de skal oppebære de indtægter, der ligger til broen, mod at holde den 
ved lige, viser, at broen har eksisteret før 1548, men hvor længe vides ikke.

Efter al sandsynlighed har broen engang ligget lidt nærmere ved Silkeborg. 
Nogle få hundrede meter højere oppe ad åen ligger et sted, som bliver kaldt vade
stedet, og nogle mener, det har været et vadested, men ejeren af den ejendom, der

Vadestedet, hvor Resenbro muligvis engang har ligget. Det ligger ud for matr. nr. 61, 
Gødvad. (Ejedes 1968 af Niels Rasmussen). - Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.
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Bakkerne ved Sølund. Fra centralbiblioteket i Silkeborg.

på Gødvad siden grænser op til vadestedet, kunne (1967) oplyse, at ældre men
nesker fra omkring århundredskiftet påstod, at der ifølge en gammel overlevering 
havde været en bro der. Det er sandsynligvis dette sted, hr. Egeberg tænker på, 
når han i bogen »Silkeborg Slot« bemærker, at man endnu ser vejen, der fra 
Skellerup bakker fører ned til det sted, hvor den gamle bro har ligget.

Han bemærker også, at engen på Gødvad siden endnu kaldes Broengen. (Dette 
navn syntes dog ukendt, da forfatteren søgte oplysning om denne eng sommeren 
1967.1)

Hr. Egeberg mente, at vejen fra den gamle bro gik gennem Gødvad bakkerne 
omme ved Sølund; men dette blev bestridt af beboerne omkring vadestedet, der 
sagde, at vejen derfra førte gennem bakkerne direkte til Gødvad by og udmun
dede omtrent midt i byen.

Lidt højere oppe ad åen mellem mtr. nr. 12b, Resendal i Gødvad sogn og mtr. nr. 
1, Hårup i Linå sogn, har ligget en ålegård (herom senere), og endnu nærmere 
Silkeborg — ud for Fiskergården (ejedes 1967 af Karl Olsen) — ligger noget, man 
kalder Stenarmen. Her har ligget sten i bunden af åen fra bred til bred.

Dette skal have været et vadested og også et sted, hvor man kørte over åen. Man 
fortæller, at vandet gik op til bugen af hestene, og at det stod lige over bund
brædderne i en arbejdsvogn.

I midten af åen er stenene senere fjernet, muligvis af hensyn til pramfarten. 
Det har åbenbart knebet for de to omtalte herredsfogder at holde broen i orden,

1) Navnet brugtes derimod om et stykke eng ved den nuværende bro.

9 Gødvad sogn 129



Fredehjemmet Sølund 1959. Tidligere pigehjem, nu drengehjem.

for ca. 3!4 år efter at de havde fået brev på broen (september 1551) kom der brev 
til alle dem, der skulle svare brokorn eller andet til broens vedligeholdelse, at de 
for en tid skulle svare afgiften til lensmanden på Silkeborg Slot, Frantz Byile 
(Frands Bille), der påny skulle opføre broen og derfor have afgiften, til den var 
færdig.

1581 nævnes broen igen under lensmand Mandrup Parsberg. Da får Jep Lau- 
ritzen i Resendal, herredsfoged i Hids herred, den i fæste for en årlig afgift af 
12 gamle daler, mod at han inden tre år rejser en ny bro og holder den i stand, 
og fra nu af og ca. 100 år frem i tiden er den i Resendal familiens hænder.

1583 anmodes lensmanden i et kgl. brev om at lade den af Jeps sønner, som 
synes at være bedst egnet dertil, få den i fadste indtil videre mod at holde den 
ved lige. Han får den dog først 1592.

1584 er det stadig Jep Lauritzen, der har den i fæste, og dette år fritages han 
indtil videre for at betale de 12 daler. Grunden dertil er ikke anført.

Den 7. juni 1592 fik så sønnen Laurids Jepsen forleningsbrev på Resenbro 
med det dertil liggende brokorn. Han skal betale de sædvanlige 12 daler i afgift 
og altid holde broen i god stand, så ingen med billighed kan klage derover.

1617 fik han livsbrev på Resenbro udstedt den 1. januar 1617 på Skanderborg 
slot af Kristian IV.

Dette brev er bevaret og lyder omtrent som følger:
»Vi Christian den Fjerde, med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters 

konge, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg 
og Delmenhorst, gøre alle vitterlig, at vi af synderlig gunst og nåde har bevilget 
og tilladt og nu med dette vort åbne brev underbevilger og tillader nærværende 
brevviser Lauridtz Jepsen udi Resendal boendes at måtte bekomme Resenbro og 
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den med sit brokorn have, nyde og beholde udi hans livstid og så længe han lever, 
for sin tilbørlige udgift, som er årlig 12 rdlr., dog så, at han skal være forpligtet 
samme bro altid at holde ved god hævd, magt og bygning, som det sig bør, så at 
ingen med billighed kan have sig over hannem at beklage udi nogen måde.

Forbydendes vore fogder, embedsmænd og alle andre fornævnte Lauridtz Jepsen 
på fornævnte Resenbro eller tilliggende brokorn, efter som foreskrevet står, at 
hindre eller udi nogen måde forfang* at gøre; under vor hyldest og nåde. Givet 
på vort slot Skanderborg den 1. januar anno 1617.

Under vor signet Christian*.

Laurids Jepsen nævnes 1618 som ridefoged på Silkeborg slot. Han må være 
blevet temmelig gammel, da han havde broen i fæste til 1633.

Den 5. december d. å. udstedes et kgl. åbent brev, hvorved Anders Laursen i 
Resendal får livsbrev på Resenbro med tilliggende brokorn, som hans far tilforn 
har haft i fæste, og som Christen Holck til Bustrup, lensmand på Silkeborg slot, 
nu på kongens vegne har fæstet til Anders Laursen, såfremt han bliver boende i 
Resendal i den gård, hans moder nu bebor, så han kan bruge broen og brokornet 
og holde broen ved magt med al bygning og i andre måder; men dersom han flyt
ter derfra til andre steder, skal nævnte bro og brokorn være hjemfaldet til Silke
borg slot, og lensmanden bortfæste den efter kongens anordning. Han skal være 
forpligtet til at holde broen i god stand, så ingen med billighed kan have noget 
at klage over, og årlig give kronen en afgift på 12 rdlr. af den at betale til skri
veren på Silkeborg slot.

Såfremt kongen skulle blive tilsinds at lægge samme brokorn ind under Silke
borg slot, skal det stå ham frit for mod at tilbagegive Anders Laursen hans fæste
brev.

Den 20. august 1639 fik Anders Laursen ved Hids herredsting tingsvidne an
gående brokornet. Han tilspurgte herredsmændene, hvorledes de havde svaret bro
korn til hans salig fader og forfædre. Så fremstod da 24 dannemænd, hvoraf nogle 
kunne huske 20-30, andre indtil 60 år, og de vidnede, at man i den tid havde 
svaret brokorn til Resendal således, at så mange, som øg og vogn bruger, hvad 
heller (hvad enten) de havde været to, tre eller flere på en gård, havde man hver 
årligen givet en skp. byg til Resenbro. Desligeste inderster,* bolsmænd og andre, 
som øg og vogn haver brugt, hvad enten de havde at bruge eller ikke, havde 
årligen givet en skp. byg til Resenbro, og derimod de, som ikke havde øg og vogn, 
har været fri for brokorn, — og haver årligen dertil en mand i hver by mødt med 
samme korn, når de fik bud.

Det har ofte knebet med at få brokornet ind og holde broen i orden. Gang på 
gang stævnes for brokorn, og det synes at være de bønder, der bor længst borte 
fra broen og vel derfor har mindst brug for den, der er mest uvillige til at betale.

Særlig galt har det nok været efter svenskekrigen, da broen var helt ødelagt, og 
bønderne var forarmede.

Ifølge tingbøgerne fra Hids herred stævner Anders Lauridsen (sikkert den 
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samme, som i livsbrevet kaldes Anders Laursen) den 12. februar 1661 for brokorn 
i Balle, Kragelund og Sinding, og den 17. december s. å. i Sejling, Lemming, Nis
set, Bording og Funder.

Den 28. januar 1662 stævnes for resterende brokorn for de sidste to år. Denne 
gang drejer det sig om mænd fra Kragelund, Sinding og Gødvad.

Brosynet efter svenskekrigen viste, at broen manglede opstandere og rækværk 
i begge sider. En del af det øvrige tømmer var fjernet, og dæmningen på begge 
sider var brøstfæld ig.

Anders Lauridsen svarer hertil, at i ufredsårene blev broen nogle gange afbrudt, 
snart af den ene part, snart af den anden, og han måtte med stor bekostning lægge 
den op igen og sanke delene sammen i Gudenåen, hvor de lå og flød. Som tid
ligere omtalt var det særlig galt, da major Herrenberg lå i Resendal med sine 
dragoner, der brugte brotømmeret til bål.

Han beklager, at han ikke før 1660 kunne få så meget brokorn, at han kunne 
lade broen gøre i stand og svare de sædvanlige afgifter. Den største del af dem, 
der skulle betale brokorn, havde hverken hest eller vogn, hvoraf brokornet skulle 
svares. De velbårne kommissærer havde fritaget ham for afgift for dette år (1661), 
men han nødes til ydmygeligen og underdanigst at bede om mere lindring, efter
som han i fire år i fjendetiden måtte holde broen og ingen brokorn fik. Desuden 
fik han sin formue fraplyndret af mangfoldige natlejre, røverier og skatteringer.

Tingbøgerne viser, at Anders Lauridsen flere gange har stævnet for brokorn, 
men han synes ikke at have fået noget ud af det. Den 13. januar 1663 stævner 
han de mænd i Funder, Balle og Sejling, som resterer for brokorn for 1662, en 
skp. byg eller to mark i stedet.

Der er også folk på den anden side af åen, der skal betale brokorn. Tingbø
gerne fra Gjern herred viser, at også her bliver der stævnet.

1663 optræder Ebbe Gyldenstjerne til Vornæsgård og Palstrup.
Den 16. august 1663 skriver han til Frederik III om Kongensbros og Resen- 

bros brøsrfældighed. Kongensbro er så brøstfældig, at den vejfarende ikke uden 
største fare kan komme derover, ej heller h. kgl. majs tropper, når de forårsages 
ordre at marchere ud i landet, men formedelst broens brøsrfældighed må marchere 
vidtløftigt omkring over samme å ved Randers by.

Om Resenbro skriver han, at den i lige måde er brøstfældig, dog ikke så meget 
som den, der kaldes Kongensbro, over hvilke broer falder løbende adelvejen* ud 
igennem landet, men ikke nu kan overkommes for den store brøsrfældigheds 
skyld, så den ene bro, som kaldes Kongensbro, skal ganske af ny opbygges, hvortil 
en forlag (et forskud) på ungefær 600 rdlr. vil behøves. Den anden bro udi lige 
måde vil også anvendes en temmelig stor bekostning på med rækker og planker.

Og han fortsætter:
Dersom hans kgl. maj. samme broer på efterskrevne måde vil nådigst mig og 

min hustru vores livstid forunde, skal jeg dennem underdanigst lade forfærdige, 
som forsvarligt skal være, så eders kgl. maj’s. tropper ikke skal herefter have for
nøden at marchere omkring, ej heller den rejsende mand.
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Denne milepæl står ved den gamle adelvej: Skanderborg-Vi borg 
(nu også omtalt som den gi. Skanderborg-Viborg landevej) ved 
mtr. nr. 2 d Resendal. (Ejedes 1968 af Asger Lunde). Milepæle
ne må være sat efter 1744, da Clemen Fischer på Øster Kejl
strup dette år skrev, at milepæle ikke fandtes i egnen. Kort efter 
at vejen har passeret grænsen til Svostrup, finder man endnu en 
milepæl, hvorpå der står 41/? mil. Milepælene må altså begynde 
ved Viborg.
Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

1. om mig må bevilges al restance af brokornet, som er tillagt broerne mod at 
færdigholde, og dette siden årligt at nyde,

2. om mig nådigst måtte tillades at opsætte et hus på en af siderne ved Kon
gensbro, som en kunne bo udi og have tilsyn med broen, at ingen derpå skulle 
gøre skade, som tilforn sket er, eftersom den ligger langt fra byen,

3. om mig nådigst måtte tillades, at af hver vogn måtte tages tre danske og af 
hver ridende karl to danske (skilling), eftersom brokornet er så ringe, at broerne 
derfor ikke kan holdes ved lige.

Erwarten herpå min allernådigste herres og arvekonges nådigste svar og vilje, 
hvorefter jeg mig udi al underdanighed skal vide at rette og forblive

Eders kgl. maj’s tro underdanige
Ebbe Gyldenstjerne. 16. august 1663.

Det lykkedes Ebbe Gyldenstjerne at få fæstebrev på begge broer. Den 16. de
cember 1663 udsender kongen følgende brev:

Gøre alle vitterlig, at eftersom for os underdanigst er blevet andraget, hvorledes 
tvende broer i vort land Nørrejylland, den ene Kongensbro, den anden Resenbro 
kaldet, skal være så brøstfældige, at endelig fornøden eragtes dennem at reparere, 
eftersom den ene, nemlig Kongensbro, ganske af ny skal behøves at opbygges og 
den anden med rækker, planker og andet at forbedres og hjælpes, som stor forlag 
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og bekostning skal udfordre, og os elskede Ebbe Gyldenstjerne sig underdanigst 
erbødet haver, bemeldte broer at ville lade opbygge og færdiggøre med efter- 
skrevne conditioner, som vi hannem og nådigst bevilget og forundt haver, så som 
vi og hermed bevilger og tillader, at han må lade indfordre samt i sin og sin 
hustrus, fru Ellen Parsbergs livstid oppebære, annamme og nyde alt hvad korn 
og indkomst, som til bemeldte broers vedligeholdelse årlig forordnet og lagt er, 
såvel hvad som til nuværende dags dato deraf befindes at restere, som det herefter 
dertil årligen udgives og ydes skal.

Og må han ved Kongensbro et hus lade opstille, hvorudi folk kimne bo, som 
til broen tilbørlig indseende have kunne. Desligeste haver vi nådigst bevilget og 
forundt bemeldte Ebbe Gyldenstjerne og hans hustru udi begge deres livstid at 
må desforuden lade oppebære og nyde to sk. af hver vogn og 1 sk. af hver riden
des karl, som over samme bro kommendes vorder af de fremmede, og som ikke 
korn til bemeldte broers vedligeholdelse, som foreskrevet står, giver. Item des
foruden af hvert stykke andre ledige heste og hopper såvel som af øksne, stude, 
køer eller anden stor slags fremmede kvæg 1 sk., hvorimod samme Ebbe Gylden
stjerne skal være forpligtet til straks, eller så snart muligt er, begge forskrevne 
broer på sin egen bekostning således at lade opbygge og forfærdige, og derefter 
af hannem og hans hustru forsvarligt og, som det sig bør, ved lige og magt at 
holde, så at de vejfarende uden billig klage og fare derover kan komme, såfremt 
de denne vores nåde i bevilling agter at nyde. Hafnia. 16. december 1663

Samme dag udsendes et følgebrev til alle, der skal svare brokorn. De bliver for
manet til straks at betale restancerne til Ebbe Gyldenstjerne og hans hustru eller 
fuldmægtig og derefter hvert år at betale til mortensdag, og der trues med straf, 
hvis der udvises forsømmelser.

Et åbent brev af juli 1664 viser, at Ebbe Gyldenstjerne ikke har fået noget ind 
af brokornet eller andre indtægter til Kongensbro. Kongen befaler strengt bøn
derne at betale.

Det er uvist, hvor længe Ebbe Gyldenstjerne beholdt Resenbro, men han synes 
at have været en døgnflue i broens historie, for den 30. maj 1665 er det igen 
Anders Lauridsen, der stævner for brokorn til Resenbro. Det er denne gang bøn
derne i Svostrup, der bliver stævnet, og den 11. juni s. å. stævner han nogle bøn
der i Mausing for brokorn for 1664. Her står en skp. byg eller en mark i stedet.

Muligvis er Ebbe Gyldenstjeme sprunget til, da det kneb for Anders Lauridsen 
efter krigen; men der er flere uklare punkter. Broen blev 1661 bortskødet til Chr. 
Fischer, men Ebbe Gyldenstjernes fæstebrev er udstedt af kongen.

Det er også meget tvivlsomt, om tilladelsen til at kræve bropenge gjaldt for 
Resenbro. Hr. Egeberg mener det; men når man læser fæstebrevet, bemærker 
man, at efter tilladelsen til at bygge et hus ved Kongensbro tillades det at kræve 
bropenge af dem, som over samme bro kommendes vorder.

Bropenge for at passere Resenbro er heller ikke omtalt andre steder før den 15. 
august 1806.
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Ifølge tingbogen fra Gjern herred stævnes 1669 bønderne i Røgen, Sorring, 
Toiistrup, Låsby, Flensted, Vissing, Tørring, Hårup og Linå for brokorn til Re
senbro.

Ved denne lejlighed gøres rede for hele brokornsområdet. Det er Hids herred 
på den nordre side og nogle byer og steder i Gjern, Hjelmslev og Framlev herre
der på den søndre side af åen. Det sydlige område er specificeret i sognene Alling, 
Tulstrup, Linå, Dallerup, Røgen, Låsby og Tvilum samt længst ude Vissing by i 
Vinde sogn og ydelsen er »1 Skp. got og forsvarlig Byg af hver, som holder Hest 
°gVogn«, og der tilføjes oplysende, at således er der fra gammel rid blevet »ydt 
og svaret«, samt at der ifølge lovens bogs 5. kap. 15. art. skal gives 8 sk. i bøde 
for hver uge, de over denne tid udebliver.

Den 25. januar 1670 stævnes bønderne i Kragelund og Karup for brokorn. Nu 
er det Johan Sørensen i Resendal, der stævner. Han må altså have efterfulgt An
ders Lauridsen som brofæster.

Samme år hører man igen om Ebbe Gyldenstjerne, der i tingbogen betegnes 
som amtsherre. Den 12. april møder på hans vegne Niels Jacobsen i Thorning 
og kræver, at der skal udnævnes dannemænd til at syne og taksere alle broer 
og veje i Hids herred, og i alle herredets sogne skal opnævnes alle, som plejer at 
give til en bros vedligeholdelse, og på hver gård skal takseres, hvilke omkostninger 
der kan komme efter synsforretningen,og for at h. kgl. majs nådigste forordning 
kunne tilbørlig efterkommes, at broerne og vejene her i herredet kunne straks 
blive forfærdiget, kræver han, at der udnævnes dannemænd, som samme veje og 
broer kunne syne og taksere, og at den anstalt måtte gøres, at broerne og vejene 
uden nogen forhaling kunne blive forfærdiget og repareret.

Herredsfogden udnævner fire synsmænd af hvert sogn (fra Gødvad, Peder Lau
ridsen i Gødvad, Laurids Andersen i Resendal og Christen Andersen og Jens 
Graff i Kejlstrup), og de skal møde om 14 dage og så skifte broerne og vejene 
mellem herredsmændene, så at enhver kunne få sin anpart at vide og enhver sin 
del at forfærdige, som de vil forsvare, om noget klagemål siden derpå kunne 
komme. En del af synsmændene aflægger rapport 14 dage senere. De fleste broer 
er i en meget ynkelig forfatning, nogle så brøstfældige, at det er farligt både at 
ride og køre over dem.

Hvor meget dette kom til at betyde for Resenbro, foreligger der ikke noget 
om, men den 7. februar 1671 stævner Johan Sørensen igen for brokorn. Det ser 
stadig ud til, at det er dem, der bor længst borte fra broen, der er mest uvillige 
til at betale. Denne gang er der nogle helt ude fra Vallerbæk.

To år senere skal broen underkastes en stor reparation. Den siges at være så 
brøstfældig, at den rejsende ikke kan komme derover uden stor livsfare.

Christian Fischer på Silkeborg slot vil åbenbart have fart i arbejdet. Gennem 
sin fuldmægtig forbyder han menigmand at levere brokorn til bromanden (betyder 
her brofæsteren), før denne har gjort broen i stand.

1678 må sagen være i orden, så Johan Sørensen igen skal have brokorn. Den 
23 april d. å. stævner han nemlig for brokorn i Funder.
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1681 mødes Daniel Fischer, som nu residerer på Silkeborg slot, i retten med 
sin broderdatters mand, Laurids Christoffersen på Vester Kejlstrup.

De tager hinanden i hånden og fremlægger en underskrevet og forseglet kon
trakt, der er dateret 8. marts 1681. De har skiftet og ønsker det indskrevet i ting
bogen. Laurids Christoffersen, gift med Anne Clemensdatter Fischer, får blandt 
andet Gødvad og Resenbro.

Johan Sørensen får dog lov til at beholde sit brofæste; men det kniber med 
betalingen. Den 11. april 1682 bliver han stævnet, fordi han skylder for to år, 
18 sletdaler (= 12 rdlr.) pr. år, og den 14. november s. å. stævner han selv for 
brokom, denne gang i Vallerbæk.

Aret efter lader Daniel Fischer foretage et syn på Resenbro. Der er mange 
brøsrfældigheder og meget, der trænger til reparation.

Johan Sørensen gør i retten opmærksom på, at ingen har taget skade på samme 
bro, og heller ikke har nogen klaget over den. Noget var forøvrigt repareret efter 
synet, og han lovede at gøre mere, men han har stadig besvær med at få brokornet 
ind. Den 11. november 1684 stævner han syv mand fra Funder for en skp. byg. 
Ingen af dem mødte, og de dømtes til at betale. 14 dage senere stævnede han 
nogle i Balle, også de dømtes til at betale. Den 16. december s. å. er det folk fra 
Ebstrup, Sejling, Lemming, Nisset, Grauballe og Nebel, der stævnes. Bymændene 
fra Lemming stævnes for tre skp., de øvrige for een. Ingen mødte, og denne sag 
opsattes til første tingdag efter jul.

Johan Sørensen kom ulykkelig af dage. Han blev dræbt ved et vådeskud i fe
bruar 1707.

Hans søn Anders Johansen efterfølger ham som brofæster, men også han har 
besvær med at få brokornet ind og holde broen ved lige.

Den 27. oktober 1710 stævner Laurids Christoffersens søn Christian Fischer 
på Anders Johansens og sin mors og medarvingers vegne 17 mand fra Asmild- 
gårde og Borup for brokorn.

En af de indstævnede, Peder Cortsen fra Alling mølle, opfordrede sagsøgerne 
til at »producere in original den kgl. tilladelse eller påbud, efter hvilken de ind
stævnede bør at betale brokorn til Resenbros vedligeholdelse, hvoraf kunne eragtes, 
hvad betales skal.«

Chr. Fischer svarer, at han har så kraftige vidner med sig, at sagen kan afgøres 
med det samme, om dommeren blot vil tage dem i forhør, men Peder Cortsen 
forlanger straks at se den tilladelse, »hvormed de er benådede.«

Af det ordskifte, der er opstået, ses, at de indstævnede har tilbudt at betale 
byg, men Anders Johansen har krævet rug. De hævder, at andre betaler byg, og 
de er villige til at gøre det samme, men skal de yde rug, vil de se beviser for, at 
de er pligtige til det, og til sidst kræver de dommerens kendelse i sagen. Han 
opsætter sagen i otte dage, og så skal sagsøgerne vise, hvad de har ret til at kræve, 
og af hvem de har lov til at kræve det. Samme dag kan Chr. Fischer medtage sine 
vidner.

Den 3. november fortsættes sagen. Cortsen forlanger igen beviserne, men Chr.

136



Fischer har ingen papirer med, og skønt han igen påberåber sig sine stærke vid
ner, udsættes sagen påny, denne gang i fjorten dage, men så findes der ikke 
mere om den.

Den 8. februar 1717 indstævner Clemen Fischer på sin mors, Anne Clemens- 
datters, vegne Anders Johansen. Der skal udnævnes synsmænd til at syne Resenbro, 
og en uge senere skal han møde for at høre synsafhjemlingen og medbringe alle 
de dokumenter, der angår broen. Han møder ikke og skal derfor have tilhold om 
at møde næste tingdag med dokumenterne. Der udnævnes fire synsmænd. Ingen 
af dem er fra Gødvad.

Den 15. februar møder så synsmændene for at afhjemle synet. Denne gang 
møder Niels Worm på sin mors vegne. Synet er foretaget i overværelse af Anders 
Johansen og Clemen Fischer.

Broen trænger stærkt til reparation, og der er en lang liste over, hvad der behø
ves dertil. Prisen på de forskellige ting er noteret, og det hele beløber sig til 45 
rdlr., 4 mk. og 2 sk. Der gøres nøje rede for, hvor tykt og bredt tømmeret skal 
være. Nogle egefjæle på broen var gode nok og undtaget fra brøstfældigheden.

En uge senere indstævner Niels Worm igen på Anne Clemensdatters vegne 
Anders Johansen »for dom at lide på sit fæstebrev med videre efter vidners afhø- 
relse angående Resenbros brøstfældighed.« Han skal medtage alt, hvad han til sin 
befrielse kan producere. Han møder imidlertid ikke, og sagen opsættes til 1. marts 
og derefter i endnu en uge.

Den 31. maj s. å. møder en repræsentant for Clemen Fischer og fremlægger et 
pantebrev, hvoraf det fremgik, at der var sluttet en overenskomst mellem ham 
og Anders Johansen. Clemen Fischer skal indkøbe tømmeret til Resenbros repara
tion. Anders Johansen skal så lade broen gøre i stand og levere Clemen Fischer 
50 tdr. byg i løbet af fem år, 10 tdr. hver mortensdag. Som sikkerhed pantsætter 
han halvdelen af sin bondeejendom.

Imidlertid bliver Anders Johansens økonomi efterhånden meget dårlig, og 
med hensyn til broen giver han til sidst helt op. Ejendomsretten til Resenbro 
er imidlertid overgået til Clemen Fischer, der den 16. november 1739 meddeler, 
at den ham tilhørende bro, Resenbro kaldet, på grund af sin brøstfældighed er 
taget under reparation, hvilket vil vare i 14 dage, så der i denne tid ingen pas
sage vil være over broen.

På hans vegne møder hans søn Lars Christophersen Fischer den 22. august 1740 
på herredstinget og fremlægger en af Anders Johansen udgivet mortifikation på 
sidste fæstebrev på Resenbro.

Anders Johansen indrømmer, at han ikke kan lade broen reparere og vedlige
holde. Han giver afkald på fæstebrevet, og Clemen Fischer overtager selv ved
ligeholdelsen af broen, og brokornet skal for fremtiden svares til ham.

Han har imidlertid lige så stort besvær med at få brokornet ind og må fort
sætte med de evindelige stævninger.

Der kan f. eks. nævnes, at han den 10. februar 1744 indstævner fire mænd: 
Jens Juul, skoleholder og degn ved Funder kirke, (angår ikke hans stilling som 
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degn, men han har en gårdspart i fæste og har hest og vogn der), Anders Sten- 
holt i Engesvang, (han er kromand, men stævningen angår hans gård i Hjøllund), 
hr. Smidt i Klode mølle og Herman Bang i Kragelund.

Ved denne lejlighed giver Clemen Fischer en oversigt over broens historie.
Broen har været i kongens eje, indtil Frederik III solgte den til vinskænken 

Christian Fischer på Silkeborg slot. (Ifl. kgl. skøde af 24. december 1661).
I den tid, broen var i kongens eje, blev den bortfæstet for 12 rdlr. om året. Det 

ældste bevis, man har, er Kristian IV's egenhændigt underskrevne fæstebrev tii 
Lauritz Jepsen af Resendal, skrevet på Skanderborg slot 1617, den 1. januar.

Dette fæstebrev, der tidligere er anført i sin fulde ordlyd, blev efter Clemen 
Fischers begæring oplæst, og dernæst oplyste han, at de følgende brofæstere var 
Anders Lauridsen, Johan Sørensen og Anders Johansen. (Ebbe Gyldenstjerne næv
nes ikke).

Da den sidste ikke længere kunne holde broen ved lige, havde han ved Lys
gård-Hids herredsting overladt den til ejeren Clemen Fischer selv. Han havde 
ladet den opbygge, så ingen nu med rette kunne besvære sig over dens brøstfæl- 
dighed.

De første fæstere havde haft den i fæste af kongen, de senere af proprietærer
ne, siden broen kom i deres eje.

Angående brokornet fremlægger han en dom af Lysgård-Hids herredsting af 
12. maj 1702. Den er ikke indført her, men der skrives, at det fra arilds tid havde 
været skik i Hids herred, at så mange, som øg og vogn haver brugt, hvad heller 
(=enten) det har været to eller tre eller flere fra een gård, de haver enhver 
årlig givet en skp. byg til Resenbro.

Desligeste enhver inderste, bolsmand og andre, som øg og vogn haver brugt, 
de haver ligeledes årligen givet en skp. byg til fornævnte bro.

De, som ikke haver øg og vogn og dog brugt avl, var fritaget for at betale 
brokorn. Det har således altid været givet af øg og vogn og ikke af avl og ejen
dom, og hvert år mødte en mand af hver by med kornet, når de fik bud derom. 
Alt dette viser et gi. tingsvidne fra 20. august 1639, forhvervet af Anders Laurid
sen og indført i dommen af 1702.

Der fremlægges endnu en del gamle dokumenter, stævninger og domme. Der 
nævnes ingen fra Gødvad.

Angående stævningen mod de fire mænd viser det sig, at Herman Bang stævnes 
for 8 skp., degnen for 6 skp., kromanden i Engesvang for to skp. og hr. Smidt i 
Klode mølle for fire skp. for en gård i Stenholt.

Sagen fortsættes den 24. februar. Jens Jul tilstår at skylde for to år. Herman 
Bang tilbyder at betale fire skp. og hævder, at han ikke skylder mere, da han 
kun har eet par heste og begge på samme sted.

Den 9. marts møder Andreas Fischer på sin fars vegne og kræver dom i sagen. 
Der fremlægges en del gi. dokumenter, bl. a. skiftebrevet efter Anne Clemens- 
datter, der skal bevise, at Clemen Fischer er den lovlige ejer af Resenbro.

Sagen fortsættes den 1. april. Denne gang er der en holmgang mellem Andreas 
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Fischer og Herman Bang, der overleverer dommeren en sæk med fire skp. byg 
under sin forsegling og kræver det opmålt i de otte mands (tinghørernes) påsyn. 
Dommeren overtog kornet indtil videre, og sagen opsattes til den 13. april. Da 
krævede Andreas Fischer påny dom i sagen. Herman Bang blev påberåbt, men var 
ikke til stede, og dommeren opsatte så sagen til den 4. maj.

Denne dag faldt dommen. Herman Bang dømtes til at betale efter Clemen 
Fischers krav. De øvrige havde betalt.

Den 1. marts 1745 indstævnes Funder sogns mænd for manglende brokorn, og 
der gøres påny opmærksom på, at alle i Hids herred, som har hest og vogn, skal 
betale en skp. byg om året i brokorn. Den 28. juni dømtes de til at betale, da 
de ingen modbeviser havde kunnet præstere.

1768 anlægger Clemen Fischer igen sag mod en del bønder, og ved denne lej
lighed nævntes, at det ofte har været sådan, at brofæsteren, hvis han ville have 
korn, selv måtte afhente det i egen vogn, skønt det var en gammel ret, at det 
skulle ydes enten hos fæsteren selv eller ved broen.

Clemen Fischer, der efterhånden er blevet en gammel mand (over 80), bliver 
måske træt af besværlighederne. Den 26. april 1770 underskriver han et skøde, 
hvorved han overdrager Resenbro til sin søn Andreas Jørgen Fischer, Grauballe- 
gård, for 600 rdlr. fra mortensdag 1769 at regne, men også den nye ejer må 
straks begynde at stævne.

Allerede den 3. december 1770 stævner han Sinding bymænd for brokorn. To 
af bymændene møder og anerkender stævningen og erklærer på deres bymænds 
vegne, at de er rede til at føre brokornet til Grauballegård eller Resenbro, hvis 
han ville vise dem den føjelighed, at brokornet kunne modtages af en af ham 
udskikker, så at målet såvel som kornet i sig selv kunne stå sit mål. De ventede 
da, at han ville frafalde søgsmåler.

Sagen opsattes en uge, og den 10. december fremlagde hr. Fischer en dom af 
21. april 1766, hvoraf fremgår, at de, der ejer hest og vogn i Hids herred er plig
tige til at levere en skp. byg årlig til broens vedligeholdelse. Det skal være for
svarligt købmandskorn. De skal levere det enten ved Resenbro, eller hvor ejeren 
ønsker det, hvis vejen dertil ikke bliver længere. For dette år vil han have det 
leveret på Grauballegård. Leveres det inden jul, frafalder han søgsmålet, men kræ
ver dog af hver to mark for de omkostninger, han har haft.

Ejeren af Vinderslevgård fremhæver, at Clemen Fischer på Øster Kejlstrup altid 
selv lod kornet hente, og er derfor misfornøjet med, at Sinding bønderne nu selv 
skal levere kornet. Dommen lyder imidlertid på, at de er pligtige til at levere 
kornet ved Resenbro eller et sted af lige vejlængde. »Sagsomkostningerne ansat
tes til 1 mark og 8 sk.«

(Andreas Fischer er ikke ejer af Grauballegård. Han nævnes i en anden retssag 
som fogden. Gården ejes af Christian Fischer, der også ejer Allinggård).

Det blev ikke den eneste stævning. Allerede året efter stævner han igen en del 
bønder for brokorn, denne gang blandt andet en del fra Linå. Der nævnes ingen 
fra Gødvad.
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Andreas Fischer levede ikke så længe. Hans enke giftede sig med Mathias Han
sen Lunn til Vinderslevgård, der den 6/5-1776 skødede broen til Daniel Fischer, 
der af sin far Clemen Fischer havde fået skøde på Vester Kejlstrup.

Broen gik derefter over til Hofferne på Silkeborg og de senere ejere af Silke
borg slot.

Ved reskript af 15. august 1806 fik ejeren af Resenbro bevilling på at opkræve 
bropenge af kørende og ridende. (»Århus stifts årbog«, 1913).

Taksterne fastsattes således:
For en vogn med fire heste 8 sk.
For en beslagen vogn 4 sk.
For en halvbeslagen vogn 3 sk.
For en trævogn 2 sk.
For en ridende person 2 sk.
For alle slags kreaturer, som havde klove 2 sk.

Uden for bomhuset skulle ophænges en sort tavle, hvorpå taksterne skulle stå 
malet med store hvide bogstaver og tal. De, der betalte brokorn, var fritaget for 
at betale bropenge.

Tilladelsen til at oppebære bropenge skulle ophøre, når broen til sin tid ved 
landevejens nye anlæg ville blive bygget for den almindelige vejkasses regning.

Ifølge et skøde af 10/11-1821 overdrager en senere ejer af Silkeborg, Hans Peter 
Ingerslev til Rugård, broen, ålegården og to huse i Linå sogn til amtsforvalter 
Valeur i Århus.

Skødet omfatter følgende:
1. Resenbro over Gudenå med ret til bropenge og brokorn fra hele Hids herred. 

(Her er regnet med de middelalderlige herredsgrænser, så Mausing i Vinderslev 
sogn og Vallerbæk og Bøgelund i Karup sogn, der nu hører til Lysgård herred, 
er indbefattet).

2. Med broen følger et stk. jord (nuværende mtr. nr. 12a og 12c), som ved 
Gødvad bys udskiftning er tillagt Resenbro til at opføre et hus på med græsning 
til en ko for husets beboer m. m.

3. De ved broen værende af mig nyopbygte to huse i Linå sogn, nemlig et 
stuehus på 10 fag og et udhus på 10 fag med tilhørende ejendom, som står for 
hartkorn 2 fjerdingkar, alt som jeg efter skøde fra Mathias Jensen i Tvilum af 
27/6-1807 selv ejer det. (Nuv. Resenbro kro).

4. Den mig tilhørende ålegård i Gudenå, den Gødvad ålegård kaldet, som går 
tværs over åen fra Gødvad grund til Silkeborg grund (nuv. matr. nr. 12b af Resen
dal, beliggende som en enklave i Gødvad ejerlav, og nr. 1 af Hårup) med rettig
heder og pligter, som de ved skøde af 24/6-1802 er solgt fra Silkeborg til A. 
Sørensen i Gødvad og efter dennes død af nuværende Silkeborg ejer igen indløst 
i snapsting 1808 ifølge forkøbsret. Den samlede pris er 2500 rdlr. sølv.

Bro, ålegård og senere også kroen hørte nu sammen.
Ved et amtsrådsmøde den 10. februar 1852 var broafgiften for passage til be

handling, og på et møde den 22. februar 1860 bestemtes, at afløsningen skulle fore
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tages ved et landvæsenskommissionsmøde, og ved et sådant møde den 27. juni 
1860 blev bestemt, at ejeren af Resenbro (kromanden) pr. 1/1-1873 skulle mod
tage 2000 rdlr. som godtgørelse for bropengene: 1000 rdlr. af Viborg amt, 500 af 
Skanderborg amt og 500 af Linå sogn.

Fra den 1. januar 1873 forsvandt altså bropengene, og også brokornet er for
længst en saga blot.

En tid blev broen holdt af Viborg og Skanderborg amter, men til april 1966 
blev den overtaget af Gødvad og Linå sogne i fællesskab, efter at amterne først 
havde ladet den ombygge og udvide.

o
II. Ålegården
Ved Resenbro har der fra gammel tid været en ålegård. Den har dog ikke altid 
ligget på samme sted. Man ved i hvert fald med sikkerhed, at den tidligere har 
ligget ca. 700 meter højere op ad åen og senere blev flyttet til den nuværende 
bro, hvor den gik fra mtr. nr. Id af Resendal over til 4a af Skjellerup Nygårde, 
og hvor Silkeborg papirfabrik 1885 fik tinglyst ret ril at forlange den åbnet for 
vandets frie gennemløb 2X2 døgn om året.

Man kan endnu se, hvor den gamle ålegård har ligget; (matr. nr. 12b af Resen
dal, beliggende som en enklave i Gødvad ejerlav, og nr. 1 af Hårup), og begge 
sider af åen hører under samme ejer, siden 1906 en ejendom i Gødvad. En tid 
ejedes den af Søren Pedersen (Post) og senere af hans søn Peder Pedersen (Post).

Ålegården har eksisteret længe før broen. I »Jydske Samlinger« II række, bind 3

Her lå den gamle ålegård. Vagn Thoncsen for. 11/8-1968.
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Resenbro med rester af ålegården. »Fra Viborg amt« 1960. — Jens Hanberg. Foto.

findes en lang afhandling om slaget på Grathe hede 1157. Forfatteren, M. H. Ro
senørn, søger, bl. a. gennem studier af terrænet, at finde ud af, ad hvilken vej 
Valdemar er kommet til Viborgegnen. Det fremgår af afhandlingen, at hverken 
Kongensbro eller Resenbro eksisterede, men at der ved den nuværende Kongensbro 
var et meget benyttet vadested. Videre bemærkes (s. 169), at det gamle sejlløb i 
Gudenå gennem Resen ålegård havde en bredde af 14 fod.

Denne bemærkning viser, at ålegården har eksisteret før Valdemar den Stores 
tid; men ellers er der i det gennemarbejdede materiale ikke fundet noget om dens 
historie, før vi når frem til Kong Hanses tid.

Da afstod Niels Michelsen i Resendal den del af ålegården, som tilhørte Resen
dal til kronen og fik til gengæld det frihedsbrev, som Resendal mændene gjorde 
så stærkt brug af under stridighederne med Christian Fischer på Silkeborg slot og 
hans efterfølgere.

I et noget moderniseret sprog lyder det omtrent sådan:
Vi Hans, med Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges, Vendernes og Goter

nes konge, hertug udi Slesvig og Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi 
Oldenborg og Delmenhorst, gøre alle vitterlig, at vi af vor synderlige gunst og 
nåde haver undt og tilladt og med dette vort åbne brev under og tillader denne 
brevviser Niels Michelsen, vor og kronens bonde i Resendal, må og skal have, 
bruge og beholde med hans medarvinger og siden deres arvinger efter dennem til 
evig tid det bondegods, al Resendal med al sit rette tilliggende, ager, eng, skov, 
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mark, vådt og tørt, intet undtaget, dog med så skel: førnævnte Niels Michelsen 
med sine medarvinger og deres arvinger efter dennem skulle give og gøre til os 
og kronen årligen en fjerding smør og holde 12 heste til gæsteri,* et skovsvin, 
når olden er, og dertil leding, som deraf plejer at gå, og for sådan frihed haver 
forn. Niels Michelsen med hans medarvinger undt og tilskødet os og kronen 
halvdelen af den ålegård, som ligger på hans og deres grund til midtstrømmen fra 
Hids herreds land, og til evig tid at fri os og kronen for ethvert krav på den 
(»at fri os og kronen, den for hver mands tiltale«), og haver videre kendt for 
ret, dennem fri for sandemandstoug* at være og alle andre toug,* dog skal han 
beholde det skursnævningetoug,* som han udi er; thi forbyder vi alle enhver 
hvem som helst de ellers være kunne, og særdeles vore fogder, embedsmænd, den
nem herimod at hindre, lade møde, plidtz* eller umage at forrette.

Under vor hyldest og nåde, givet i vor stad Års, fredagen næst efter dominica 
jubilate år ]) . . . (årstallet kunne ikke tydes). Under vor signet Hans Rex.

1916 bortskødes den århundredgamle ålegårdsret til statskassen for 12.400 kr. 
Ålegården blev så nedlagt og forsvandt dermed ud af historien.

III. Huse ved Resenbro
1618 var der rejst et 13 bindingshus ved Resenbro, som en mand skulle bo i 
for at tage vare på kgl. maj’s skove fra broen til slottet, for man kunne ikke have 
skovene i fred for tyve om natten. Hr. Egeberg mener, huset var bygget til en 
underordnet skovbetjent, fordi der ikke boede nogen dyrevogter ved Resenbro.

I tingbogen for Gjern herred tales om et hus, der hed Krudthuset. (Hr. Egeberg 
mener, navnet skal afledes af krudt = urter. Dette må stå for hans regning). Man 
ved ikke bestemt, hvor det har ligget; men det skal have ligget ved den sydlige 
ende, altså ikke i Gødvad.

I jordebogen for det skanderborgske distrikt 1733 siges, at dette hus er af
brændt, og i dets sted er opført et hus for brovægteren ved Resenbro.

Også i Pontoppidans atlas nævnes et hus. Det bliver kaldt bomhuset.
I Hids herreds tingbøger findes navnet brohuset så langt tilbage som den 2. 

april 1661, da Niels Sørensen i brohuset optræder som stævningsmand, der på 
ridefoged Peder Mørchs vegne forkynder en stævning i Gødvad. Muligvis er 
krudthuset og brohuset to navne for samme hus.

Da de omtalte huse lå ved broens sydlige ende, var de Gødvad sogns historie 
uvedkommende, men der udspilles af og til begivenheder, som også angik folk fra 
Gødvad.

I mange år var der en temmelig lebændig brovægter, der hed Thomas Søren
sen. Han skal have tjent kongen som rytter ved livgarden i 36 år, været med i 
mange slag og fået mange sår. Muligvis har han fra den lange soldatertid med
bragt lysten til slagsmål og drik. Ofte havde han sandsynligvis delirium. Folk var

1) Dominica jubilate er 3. søndag efter påske. Ars — Arhus. 
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til tider bange for at passere broen, når de så ham sidde i sin stue med en flaske 
brændevin ved den ene side og et krudthorn ved den anden side. Adskillige gange 
var han i fængsel, bl. a. for mishandling af konen.

1737 var der en begivenhed, som angik Gødvad.
Thomas Sørensen var gået i seng og skulle til at sove, da han hørte noget pusle. 

Han troede, det var en tyv, sprang op og for ud og så en mand komme listende 
på strømpesokker og med træsko i hånden ud over et gærde om hans kålhave, over 
et andet gærde til hans toft, og så løb fyren ned til åen, hvor et knubskib,* der 
tilhørte præsten i Gødvad, lå bundet. Thomas Sørensen stoppede manden i far
ten, men denne slog ham med en øsekop* i ansigtet og på den højre kind. Thomas 
Sørensen slog igen.

Det viste sig, at den fordægtige person hed Frederik Jørgensen og var fra Gød
vad. Han påstod, at han under håndgemænget havde fået tre ribben knækket.

Han har vistnok ikke haft rent mel i sin pose. Under forhøret ved Skanderborg 
birketing sigtes han for at have været straffet for skovtyveri i kronens skove og 
for at have ført tyvekosterne over åen i et knubskib.*

Han får imidlertid sagen overført til sit eget værneting, Lysgård - Hids her
redsting. Han har nemlig formående venner, bl. a. Clemen Fischer på Øster Kejl
strup, og denne lader Thomas Sørensen arrestere i hans eget hus, brohuset, i fire 
dage og lader ham bevogte af fire mænd. Under fangenskabet er han imidlertid 
rolig, ja endog elskværdig. Da vogterne har fået ordre til ikke at drikke brændevin 
eller anden stærk drik, trakterer han dem med tobak og øl.

Den 26. august 1737 kommer sagen for Lysgård-Hids herredsting. Der siges, at 
Frederik Jørgensen er blevet voldelig overfaldet natten mellem 8. og 9. august af 
brovægteren Thomas Sørensen, og på den overfald nes vegne har prokurator Frau- 
sing af Viborg nu indstævnet brovægteren.

Da møder en Jens Lassen af Skanderborg på major og overførster* Pultz’es vegne 
og melder sig som forsvarer for brovægteren. Han kræver at se en skriftlig fuld
magt fra Frederik Jørgensen, og da Frausing ingen kan fremvise, hævder Jens 
Lassen, at han ingen fuldmagt og ret har til at stævne på den overfaldnes vegne. 
Han hævder endvidere, at brovægteren optrådte i embeds medfør. Han havde 
blandt andet den pligt at sørge for, at der ikke blev ført træ, som var ulovligt 
hugget, over broen. Han søger endvidere at hindre, at kaldsmændene kommer 
til at afhjemle deres stævnemål og aflægge deres ed. Det ender dog med, at stæv
ningen kommer til at stå ved magt, og sagen opsættes i tre uger.

Det bemærkes, at man ikke ved, om den overfaldne kan leve.
Sagen fortsættes imidlertid allerede den 2. september. Da møder Jens Lassen 

igen i retten og fremlægger et brev, der er skrevet af brovægter Thomas Sørensen 
til major og overførster* Pultz, hvori han anmoder denne som hans foresatte og 
patron om at tage sig af hans sag.

Han beklager sig over, at han efter ordre fra justitsråd og amtmand Trappaud, 
men foranlediget af Clemen Fischer, er holdt i arrest i fire dage, og da blev hans 
korn opædt af bøndernes omstrejfende heste. Han siger endvidere, at det var en
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tyv, han angreb, og han vidste ikke, hvem det var. Frederik Jørgensen kom gående 
over broen natten mellem 7. og 8. august, og han tog sine træsko af, for at ingen 
skulle høre ham. Han sprang over brovægterens kålhavegærde og ind i haven og 
derefter ned til Gudenå landingen, hvor der lå to små skibe, som præsten i Gød
vad havde lånt ham, dels for at han kunne bjærge sit græs, dels for at hindre det, 
som var sket i forrige tider, at man førte træ af kgl. maj’s skove ind på det private 
gods over Gudenåen. Det var en tyv, han traf, som ulovligt havde overskredet 
hans enemærker.

Angående kampen meddeler han, at han selv siden den tid har båret et blåt øje. 
Om Frederik Jørgensen siger han, at denne tvende gange før har ført ulovligt træ 
over Gudenå, og det var muligvis hans hensigt at gøre det igen. Om Clemen 
Fischer siger han, at han er hans avindsmand, fordi han engang havde hindret 
nogle vogne, der tilhørte ham, i at komme over åen med træsko.

Han anmoder så major og overførster Pultz som hans højeste øvrighed og 
patron at være hans forsvarer i denne og andre sager af samme slags.

Brevet er dateret: Resenbro den 16. august 1737.
Dernæst fremlægges en skrivelse fra majoren til Jens Lassen. Majoren mener 

ikke, han med billighed kan vise sagen fra sig, og han anmoder Jens Lassen, der 
er fuldmægtig ved amtstuen i Skanderborg, om at føre sagen.

Majoren kritiserer stærkt, at brovægteren har været i arrest, uden at der er 
gjort indberetning til ham, fra hvem han har sin bestalling.

Sagen fortsættes 14 dage senere. For Thomas Sørensen møder denne gang Peder 
Sørensen fra Sjelleskovgård og forklarer, at der er afhørt en del vidner ved Skan
derborg birketing, og mener, at de må afhøres, før Frausings vidner kommer ind.

Dette protesterer Frausing imod, og dommeren siger, at der jo ikke er ført bevi
ser for, at der har været afhørt vidner ved birketinget, medens Frausings vidner 
var lovligt indstævnet. Det drejer sig om 12 mænd fra Gødvad og Resendal.

Sagen endte med et forlig.
Thomas Sørensen indvilger i at betale Frederik Jørgensen 4 rdlr. om fire uger 

samt 2 rdlr. til processens omkostninger.
Otte år senere blev Thomas Sørensen henrertet for at have myrdet en kone1).
Midt i forrige århundrede omtales Resenbro som et ladested for pramfarten. 

Sandsynligvis har man tidligt holdt smugkro her, men det var forholdsvis sent, 
at stedet fik kroprivilegium, vistnok i midten af forrige århundrede. 1817 var 
der ihvert fald ingen kro, og det omtalte skøde af 1821 nævner kun huse og 
ikke kro.

Udvendigt på den nuværende krobygning, der er temmelig ny, er der indsat 
en sandstensplade med billede af en anskudt hjort. Den siges at stamme fra Silke
borg slot. (»Århus stifts årbøger« 1913).

1) Han blev dødsdømt den 9. december 1745 for at have tilføjet en i huset boende kone. Maren 
Sørensdatter Revel, et knivstik i venstre side under brystet, hvilket hun døde af. Hans egen 
kone, Maren Henriksdatter, fik et knivstik i højre side af brystet, men var endnu levende den 
9. december 1745.
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Pramfarten på Gudenå

Det ville være forkert at skrive Gødvad sogns historie uden at omtale pramfarten 
på Gudenå, da åen på en temmelig lang strækning danner Gødvad sogns grænse, 
og man på gamle folketællingslister over Gødvad sogn kan se sådanne erhvervs
betegnelser som prammand og pramkarl.

Hvornår man startede med pramfarten på Gudenå, har vistnok ingen med sik
kerhed kunnet afgøre, men der er i hvert fald beviser for, at den har eksisteret 
for mere end 450 år siden.

Den 11. oktober 1492 tog således borgmesteren i Randers tingsvidne ved Ran
ders byting for at hævde kongens og byens ret til »frit sejldyb, pramgang og 
flodgang fra Randers by og så langt op ad åen, som behov gøres.«

1550 fik lensmanden på Silkeborg slot, Frantz Bilde, besked om, at han på 
grund af nogle fæstningsanlæg og ombygninger i Randers skulle lade brænde 
sten og føre dem til Ans, at de kunne gå ned ad åen til Randers.

Det har dog åbenbart været nødvendigt at få sejlløbet oprenset. I Kancelliets 
brevbøger fra samme år er anført et kgl. brev til forskellige jydske lensmænd, som 
får befaling til at skaffe tømmer til Hans Stygge, der havde været lensmand på 
Silkeborg slot, men på dette tidspunkt var forflyttet til Dronningborg len. Der 
skrives blandt andet, at kongen vil have åen oprenset og ålegårdene istandsat mel
lem Silkeborg og Randers, så både mindre både og store pramme kan komme 
frem. Kongens bønder og tjenere skulle tilsiges til oprensningen, og den 1. marts 
1551 får Hans Stygge selv brev om, at han skal gøre sit yderste for at sluserne 
ved broer og ålegårde i Guden bliver færdiggjort, så at prammene kan gå vel mel
lem Randers og Silkeborg. Dersom der står pæle i vejen under broerne, skal de 
fjernes og sættes et andet sted, således at broen bliver lige stærk, og kort efter 
får Frandz Bille (Frantz Bilde) på Silkeborg slot besked om, at når brev mod
tages, skal han lade sin tømmermand komme hid til slottet og andet sted her i 
lenet at færdiggøre broerne og sluserne i Guden, fly ham tømmer og andet og 
lade bønderne hjælpe ham. Tømmeret skulle udvises af skovene, og bønderne 
skulle køre det frem.

Fra de næste halvtredie hundrede år findes der stadig oplysninger om pram
fart. Eksempelvis kan nævnes, at ifølge Kancelliets brevbøger får Ulrik Sandberg 
til Lundenæs 1616 befaling til at lade sine bønder hjælpe til med at køre tømmer 
fra Silkeborg skovene til ladepladserne i Horsens eller til Gudenå, hvorfra det skal 
»prammes« til Randers.

I begyndelsen af det 19. århundrede gøres et kraftigt forsøg på at skabe bedre 
betingelser for pramfarten.
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Pramfarc op ad Gudenå mellem Resenbro og Silkeborg. Billeder er taget fra Gødvad-siden 
mellem ejendommene mtr. nr. 17 a m. fl. (ejedes 1968 af Viggo Lange) og mtr. nr. 4 c 

m. fl. Fiskergården (ejedes 1968 af Karl Olsen). Jens Hanberg fot. Fra Silkeborg 
centralbibliotek.

Ejeren af Silkeborg slot, over krigskommissær H. P. Ingerslev, ansøgte rente
kammeret om et lån for at oprense Gudenå og gøre den prambar til Randers, og 
lånet bevilgedes ved kgl. resolution af 15. juni 1806.

Han skulle forpligte sig til i løbet af tre år at uddybe åen til tre fod med en 
bredde af 15-20 alen, anlægge en trækvej ved åen og fjerne ålegårde og andre 
hindringer for pramfarten.

Den 12. juni 1807 udgik derefter et kgL reskript om ekspropriation af jord til 
trækvejen mod erstatning som for jord til landeveje, forbud mod broer og ålegårde, 
der var til hinder for pramfarten. Broer, som prammene kunne gå under, skulle 
bevares, men broer, der var til hinder for pramfarten, skulle gives en sådan ind
retning, at prammene kunne gå derunder. Ingen nye ålegårde måtte anlægges 
sådan, at de kunne hindre passagen, og hvis der fandtes gamle ålegårde, hvorigen
nem prammene ikke kunne gå, måtte ejerne finde sig i, at de indrettedes sådan, 
at de kunne oplukkes, for at prammene kunne passere igennem dem.

Trækvejen blev ikke nogen anlagt vej; man nøjedes med at afstikke og afmær
ke en strimmel på en meters bredde langs åen til træksti. Der blev ikke gravet 
grøfter ved siderne og ikke påfyldt, hvor der var sumpet. Man måtte vade der
igennem, og grøfter måtte man springe over.

Fra Silkeborg til Kongensbro blev trækvejen anlagt på højre side af åen.
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Ålegårdene var en stor hindring, og da man jo ikke kunne borttage dem uden 
erstatning, nøjedes man ofte med at bygge dem om, så forbisejling var muligt. 
Mange af dem vedblev dog at være en hindring for pramfarten.

Mange steder skulle opmudres, og sten skulle fjernes, og selv om man kun fore
tog det nødvendigste, kunne man dog - omend med besvær - føre prammene 
igennem fra Silkeborg til Randers.

Hr. Ingerslevs arbejde gjaldt kun strækningen mellem Silkeborg og Bjerring
bro. Herfra havde Randers by tidligere ladet åen gøre farbar. Hans arbejde kom 
til at koste 20-30.000 rdlr., heri indbefattet erstatninger og indkøb af pramme 
til hr. Ingerslev selv. De skulle stikke en alen dyb og kunne tage en last på ca. 
10 favne brænde eller 100 tdr. korn.

Arbejdet blev færdigt i løbet af ca. tre år; men betingelserne for pramfarten 
var alligevel ikke helt gode. Lavvande kunne om sommeren være en slem hin
dring, og det var også slemt, hvis der efter store regnskyl kom stærkt højvande. 
Det sås for eksempel ved Resenbro. Den var lav og havde kun en smal åbning 
for passagen. Dens ringe højde var generende, når prammene var lastet med bræn
de, tørv, halm eller andre ting, der fyldte meget. Ofte måtte man fjerne det øverste 
af lasten under passagen og lade det i prammene på den anden side af broen.

Det var også galt med ålegården der. Der var stærkere strøm gennem den end 
ellers i åen. Det var besværligt at trække prammen op mod strømmen gennem 
ålegården. Hverken mennesker eller en enkelt hest kunne trække prammen op. 
Her måtte man på land anlægge et spil til at vinde prammen op med.

1835 fik herredsfoged Holm i Hids herred regeringen til at nedsætte en kom
mission af lokalkyndige mænd, der skulle undersøge åen og fremsætte forslag til 
forbedring.

Der blev anlagt overgange over grøfterne gennem trækvejen. Nogle af de far
ligste sten i åen blev fjernet, og på nogle lavvandede steder blev foretaget uddyb
ninger.

I det kgl. biblioteks håndskriftssamling ligger en afhandling om Silkeborg som 
friplads for handel og industri, skrevet af borgmester L. C. Neckelmann i Ran
ders. Originalen var — hvis hr. Neckelmann husker rigtigt - afgivet til Kristian 
den Ottende 1843.

Han fremhæver heri den gode forbindelse, som Gudenå danner og skriver vide
re: »Siden 1810, da overkrigskommissær Ingerslev afleverede Gudenå ved syn og 
i oprenset tilstand, har der været en forbindelse til det indre af Jylland. Mellem 
Silkeborg og Ans sejler der 26 pramme og mellem Ans og Randers 14, der til 
gengæld er større.«

1855/56 regulerede man åløbet og anlagde trækstien fra Svostrup til Resenbro, 
og 1856/57 fra Resenbro til Silkeborg.

Den nye trækvej blev - modsat den gamle - anlagt på åens venstre side.
Langs den del af åen, der fra Silkeborg følger Gødvad sogns grænse, og hvor 

der var lavvandet, måae man flere steder grave kanaler til pramløbet for at få 
trækstien og åløbet tilstrækkelig nær til hinanden.
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Under uddybningen fjernedes mellem Silkeborg og Ans ca. 300 sten med en 
diameter på 2-3 alen og en del mindre. Nogle af de store sten måtte sprænges.

Mellem Silkeborg og Tange var der ialt 20 ålegårde, hvoraf 12 var meget gene
rende.

Ifølge reskriptet af 12/6-1807 var det forbudt at anlægge nye ålegårde, så hvis 
ejerne ikke kunne påvise, at de var ældre end 1807, blev de uden videre fjernet.

Ålegården ved Resenbro var meget ældre og så indbringende, at den kun kunne 
købes for 15-20.000 rdlr.

Så gik man den vej at ombygge den uden udgift for ejeren. Den blev sammen
bygget med broen og med en gennemsejling på 12-13 alens vidde. I den gamle 
ålegård var vidden kun 6-7 alen.

Resenbro og Kongensbro blev ombygget, så højden var 6 alen fra vandspejlet 
til brobjælkernes underkant og gennemsejlingen 12-13 alen. Omkostningerne, ca. 
42.000 rdlr., blev pålagt amterne.

Hele arbejdet kostede 101.000 rdlr. + 21.000 rdlr. i erstatning for afgivet jord 
med mere.

1861 blev Gudenå helt overtaget af staten. Sejladsen gaves helt fri, og afgifter, 
der hidtil skulle betales af prammene, bortfaldt.

Forholdene var nu temmelig gode for pramfarten, og mange, der havde fået 
erstatning for afgivet jord til trækvejen, - eller trækstien, som den hyppigst blev 
kaldt - anvendte pengene til opkøb af pramme, så der efterhånden var mange 
proprietærer, gårdmænd og husmænd, der ejede pramme og havde jord ned til 
åen. De lavede sig en privat ladeplads, hvad enten de selv sejlede med prammene 
eller holdt fremmede folk til det.

I 1850erne var der i hvert fald fem ladepladser i Gødvad. Øster Kejlstrup havde 
to ladepladser og flere pramme, der dreves med fremmede folk. De tre andre til
hørte sognefoged Kristian Hansen og gårdmændenc Niels Nielsen (Boje) i Gød
vad og Jens Rasmussen i Resendal.

I gamle håndskrifter kan man støde på navne, der har tilknytning til pramfar
ten. For eksempel finder man i tingbogen for Hids herred 1782 navnene Åle
gårdsfald og Ålegårds Mosetold. Ålegårdsfaldet lå ved den gamle ålegård, og en 
gammel mand fra Gødvad sogn kunne oplyse, at navnet Ålegårds Mosetold hen
tydede til, at der ved Ålegårdsfald havde været et toldsted, som prammene måtte 
passere, når de sejlede med tørv fra Gødvad og videre ad Randers til.

Prammene var i almindelighed sorttjærede, og der var kahyt til prammanden 
og een eller to pramkarle. De kunne være af forskellig størrelse. Før uddybningen 
var de, der sejlede mellem Silkeborg og Tange eller Bjerringbro mindre end dem, 
der sejlede derfra og til Randers, og de stak knap en alen dybt. De, der sejlede 
videre, stak 114 alen og kunne være 8-10 alen brede og 30-40 alen lange. Under
tiden fandt der derfor en omladning sted ved Tange, så der kunne være et vist 
samarbejde mellem de store og de mindre. Efter uddybningen gik de store pram
me helt til Silkeborg, og omladning blev overflødig.

1846 angives prammenes antal til 76, hvilket dog ikke stemmer med hr. Neckel-

149



Pram med sejlet hejst neden for Silkeborg. Efter tegning af Hans Smidth i 111. Tidende. 
Fra centralbiblioteket i Silkeborg.

manns afhandling, i hvilken det angives til 40. Omkring 1860 skulle der have 
været 120, og da pramfarten var på sit højeste, skulle der have været ca. 200. Da 
blomstrede naturligvis kroerne, bl. a. Resenbro kro.

Det var fortrinsvis brænde og tørv, man fragtede til Randers, men også land
brugsprodukter indgik i transporten. Prammene gik bredfyldte af korn til Randers 
brygge, og varerne lossedes ind ad lugerne i de gamle pakhuse. Langs åen lå kroer 
og udskibningssteder, hvortil bønderne kom med deres korn. Fra de mange tegl
værker ved Gudenåens nedre løb sendtes mursten med prammene, og man sejlede 
med papir fra papirfabrikken i Silkeborg, og prammene sejlede ikke tilbage fra 
Randers uden last. Randers købmændene kunne fylde dem med nye varer, f. eks. 
kolonialvarer, og for papirfabrikkens vedkommende slog vandkraften efterhånden 
ikke til. Man måtte tage dampmaskinen i brug, og kullene fragtedes med pram
mene fra Randers til Silkeborg.

Det var nemmest at komme fra Silkeborg til Randers. Prammanden (skippe
ren) stod selv ved roret, og pramkarlene stagede prammen frem hjulpet af strøm
men. Hvis vinden var gunstig, kunne man undertiden hejse sejl og selv spare på 
kræfterne. Det var dog ingenlunde noget let arbejde at være pramkarl. Trods åens 
regulering kunne en pram godt gå på grund af og til, og så måtte pramkarlene 
ud i vandet og søge at vrikke den løs med en »Wuppestang«. Eller man måtte 
prøve at trække prammen fri ved at forbinde en slæbeline med et primitivt spil, 
som man kunne ramme ned inde på land.

Betydeligt sværere var det dog at komme den anden vej, da strømmen nu var 
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imod. På det første stykke - fra Randers til Bjerringbro - blev prammene trukket 
af 4-5 mand, som man hyrede ved havnen i Randers. Deres løn for det hårde 
arbejde var i reglen 4—5 rdlr. foruden kaffe, øl og brændevin. Der nævnes dog 
også lavere priser, og en, der stod og sultede og frøs ved havnen i Randers, lod 
sig ofte stærkt underbyde blot ved tanken om en kop varm kaffe og noget bræn
devin. De lejede mænd, pramdragerne, gik i gåsegang på trækstien, foroverbøjet og 
med en stok i hånden og slæbelinen fra prammens forstavn over nakken.

Når prammene var kommet til Bjerringbro, fik de deres løn, hvorefter de gik 
tilbage til Randers for at søge ny hyre.

Om disse lejesvende siger man, at de så ikke godt ud. Den foroverbøjede stil
ling gav deres krop en krumbøjet og sammentrykt form. Af mange betragtedes 
det som det laveste trin af usselhed at synke ned til at blive lejesvend. Og godt 
så de ikke ud. Snavs generede dem ikke. Hår og skæg fik lov til at vokse, som 
det ville. Vaskede blev de kun, sagde man, hvis de tilfældigvis dumpede i åen. De 
kunne ikke lide vand over hovedet, sagde man, fordi de fik for meget om benene, 
og de trøstede sig ofte for meget med brændevin, hvilket jo også satte sit præg 
på dem.

Det er muligvis dem, der tænkes på i den gamle historie om præsten, der ville 
forklare, hvor slem djævelen var, og sluttede med at sige: »Ja, han er næsten lige 
så slem som en prammand.«

Fra Bjerringbro til Silkeborg var strømmen for stærk, så her måtte man bruge 
heste til at trække prammene.

Om pramfolkene (prammændene og pramkarlene), hvoraf mange boede i Ans, 
er der skrevet meget, og det er ikke alt sammen lige smigrende, men raske karle 
var de og hårde både i mund og næver, og de havde hverken brug for politi eller 
herredskontor, når stridigheder skulle bilægges. Som regel brugte man næveretten, 
men det var ikke altid, man afgjorde sagen på kroen, hvor man samledes. Mange 
krofolk kunne ikke lide slagsmål på deres kro, og nogle af dem - også adskillige 
krokoner - forstod at sætte sig i respekt hos pramfolkene, så de ikke vovede at 
afgøre stridighederne der, men der var andre steder, hvor man kunne afgøre 
sagen, f. eks. ved et marked, og den, der fik en banket trøje, gik ikke bagefter 
til retten.

Disse skildringer er dog nok noget ensidige. Der er mange eksempler på, at 
de var trofaste kammerater, når det gjaldt, og den, der havde fået en banket trøje, 
kunne godt senere modtage en stor tjeneste af ham, der havde banket ham, og 
han kunne også selv komme ud for at måtte gøre sin overmand en tjeneste. I 
almindelighed var de godmodige og brave mennesker, og de fleste var pålidelige 
og samvittighedsfulde. Tjene penge ville de alle, og de fleste var nøjsomme og 
sparede sammen; men med fiskerne lå de i stadig krig. De to parter chikanerede 
hinanden. Fiskerne satte deres garn for langt ud i strømmen, så det var svært 
for prammene at komme forbi, og til gengæld hændte det, at en pramfører ikke 
generede sig ved at styre lige igennem et fiskegarn og ødelægge det, hvis der var 
noget i vejen.

151



Den nu fredede træksti lidt oven for den gamle ålegård. Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

Som tidligere anført er det svært at sige, hvornår pramfarten begyndte, men 
det er heller ikke let at sige, hvornår den hørte op. I avisartikler, årbøger og andre 
steder angives forskellige årstal; men en ting synes alle at være enige om: Det 
var jernbanerne, der slog den ud. Den fik sit første knæk, da banen kom til Viborg 
1862/63. Langå-Struer banen åbnedes 1864, og da banen kom til Silkeborg, var 

den dødsdømt. Skanderborg-Silkeborg banen åbnedes 1871 og forlængedes 1877 
til Herning, og Langå-Laurbjerg-Silkeborg banen 1908 gav den gamle pramfart, 
der var tilbage, dødsstødet.

Allerede omkring 1890 begyndte prammene at blive sjældne. Pramfarten fort
sattes dog til efter århundredskiftet, men var omtrent ophørt 1916, og i årbogen 
»Fra Viborg amt« 1936 står, at den sidste pramfører var en Anders Grønning, der 
sejlede for købmand Boje i Randers.

Avisartikler fortæller dog, at der var enkelte, der fortsatte til man efter 1920 
anlagde elværket ved Tange. Dæmningen, der skulle danne vandfald, og som gav 
anledning til dannelsen af Tange sø, satte et fuldstændigt stop for passagen.

Trækstien fra Silkeborg gennem Gødvad mod Kongensbro eksisterer stadig og 
er offentlig tilgængelig. Den 24. januar 1936 bekendtgjordes i samtlige dagblade 
i Viborg, Silkeborg og Randers, at den indtil videre var åben for gående færdsel 
fra Silkeborg til en kilometer øst for Kongensbro.

Indtil den tid kom, da alle skulle have egen bil, var det for mange Silkeborg- 
gensere en yndet søndagsudflugt at spadsere ad trækstien til Resenbro, drikke 
kaffe på kroen og tage hjem med toget fra Resenbro station.
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Træk af livet i landsbyen

I. Hærværk i Gødvad 1618

Som anført i afsnittet om »Kronens bønder« havde Kristian IV omkring 1620 
givet ordre til, at der skulle sættes MXåemper* og pilestager* og lægges humle- 
kuller* i bøndernes haver. (Kålgårde).

Nu er der jo altid mennesker, der er forud for deres tid, og med hensyn til 
frugtavl havde Gødvad i hvert fald een foregangmand, der havde æbler og blom
mer i sin have, endnu før der blev givet ordre til at plante. Han hed Niels Pe
dersen.

Men dengang som nu var det sådan, at hvis en mand avlede frugter, som andre 
ikke havde, var det svært at have disse frugter i fred i sin have, og 1618 blev 
også Niels Pedersen udsat for hærværk og havetyveri.

Han mistænkte en 12-årig dreng, Søren Christensen, for at være gerningsman
den.

Det lykkedes ikke at bilægge sagen ved byens vide* og heller ikke ved Hids 
herredsting, og den går derfor til Nørrejyllands landsting i Viborg.

Tingbøgerne fra denne tid eksisterer ikke, men af »tingsvinder« (tingsvidner = 
udskrifter fra tingbøgerne), der fremlægges i Viborg, fremgår det, at sagen har 
været for Hids herredsting den 14. juli og 31. oktober 1618 og den 31. august 
1619, før den behandledes på Nørrejyllands landsting den 19. oktober 1619. Her 
møder nu Niels Pedersen med sandemænd,* som var hidkaldt for »hærværk at svær
ge« over Søren Christensen.

Han anklager ham for at have nedbrudt stakittet for hans abildhave, brækket 
grene af hans træer og borttaget frugten fra dem.

Han indleder sagen med at fremlægge for sandemændene »et tingsvinde af Hids 
herredsting den 31. oktober sidst forleden udgangit.«

Her oplyses, at Laurids Christensen i Gødvad og Kirsten Mortensdatter samme 
sted havde vidnet på otte mands vegne med oprakt finger og under helgens ed, at 
på søndag for en uge siden, havde de set Søren Christensen, Christen Sørensens 
søn, som var »i huse til dennem«, komme ind til dem med nogle æbler og blom
mer, men hvor han havde fået dem fra, vidste de ikke, men samme dag, da Niels 
Pedersen ville »gange til vide« angående de grene, der var brækket af hans træer, 
da hørte de, at Christen Sørensens hustru, Jensine Jepsdatter, tilbød førnævnte 
Niels Pedersen at stå frem for hans fulde ting for sønnen Søren Christensen, og 
så kunne han enten klage over hende for den frugt, han havde taget fra ham, 
eller han kunne »gange til vide« om de grene og den frugt, der var taget fra hans 
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træer, og ydermere bemærkede hun, at Laurids Christensen og Kirsten Mortens
datter havde vidnet, at de tit og ofte før den dag havde set førnævnte Søren Chri
stensen komme ind med frugt, æbler og blommer.

Dernæst fremlagde han et »tingsvinde« af førnævnte herredsting, »den 14. juli 
1618 udgangit,« »bemeldendes«, at han havde forbudt nogen at tage æbler fra 
hans abild. Dersom de gjorde det og derover bekom nogen skade, da ville de have 
taget skade for hjemgæld og blive straffet som for ethvert andet tyveri.

Næste »tingsvinde«, der er fra den 31. august 1619, tyder på, at Niels Pedersen 
har haft fat på drengen og givet ham en omgang, idet der tales om de sår og 
skader, han havde, og som Niels Pedersen var sigtet for, og denne havde været 
til vedkendelsesting og igen klaget over Søren Christensen, som han stadig beskyl
der for at have nedbrudt hans stakit, taget æbler og blommer og brækket grene 
af hans abild og blommetræ.

Nu mødte Christen Sørensen, skomager i Gødvad, på sin søns vegne og i dennes 
nærværelse, og han højlig svor og benægtede, at hans søn var skyldig i denne sag. 
Han var ikke lovlig overbevist, (hvilket formodentlig betyder, at der ikke er ført 
afgørende beviser for, at han er gerningsmanden), og så fremlagde han et »tings
vinde«, »bemeldte 31. oktober udgangit«, »bemeldendes«, at en mand fra Sejling 
havde tilspurgt Niels Pedersen i Gødvad, om han havde nogle vidner, så han 
kunne bevise, at Søren Christensen var i hans abildgård og borttog hans frugt.

Da svarede Niels Pedersen, at det var om søndagen, da folk var i kirken, at 
han fandt ham i sin abildgård, derfor vidste han ingen, der så det.

Christen Sørensen fremlagde endnu et »tingsvinde« »samme dag (31. oktober 
1618) udgangit«.

To mand har vidnet på otte mands vegne, at det er dem vitterligt, at denne 
Søren Christensen, Christen Sørensens søn, han bliver 13 år førstkommende faste
lavn, om han lever så længe, og faderen mener nu, at da hans søn kun er et umyn
digt barn, og da han selv benægter den gerning, han er anklaget for, og heller ikke 
er lovlig overbevist, da bør han ikke oversværges for det omtalte hærværk.

Dernæst fremtrådte seks synsmænd, som hjemlede med oprakt finger og helgens 
ed, at de havde set, at i førnævnte Niels Pedersens have virkelig var grene 
nedbrudt, og at frugterne var medført, men hvem en sådan gerning havde gjort, 
vidste de ikke.

Så er det sandemændenes tur. De var hidkaldt for »hærværk at sværge« over 
Søren Christensen, men de frikender ham, idet de udtaler, at efterdi ingen bevis- 
ning for dem er fremlagt, at førnævnte Søren Christensen skal have været udi 
Niels Pedersens abildhave og gjort hannem nogen skade på træer, frugt eller 
bebyggelse, og eftersom førnævnte Søren Christensen også skal være en umyndig 
dreng, svor de ham »quit for samme hærværk«.

Lensregnskaberne for 1620/21 viser, at Niels Pedersen har slået drengen tem
melig alvorligt. Under sagefaldsbøder står følgende:

Niels Pedersen i Gødvad for sårmål* han begik på Christen skomagers søn i 
Gødvad: 10 daler.
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II. En trolddomsproces i Gødvad 1643
I ca. 150 år flammede heksebålene over Europa. Som bekendt overtog reforma

torerne hele denne foreteelse fra romerkirken, og hekse- og trolddomsprocesseme 
florerede livligt i de protestantiske lande til omkring 1700, da de ophørte på 
grund af den stigende oplysning.

I Danmark brændte det sidste heksebål i Kristian IV’s sidste tid, og endnu så 
sent som 1643, fem år før hans død, blev en kvinde fra Gødvad ved Hids herreds
ting dømt til at brændes som troldkvinde.

Tingbøgerne fra 1643 eksisterer ikke mere; men sagen indbringes for Nørre- 
jyllands landsting i Viborg, og da retssagen fra herredstinget her trævles op i alle 
enkeltheder, kan man ud fra dombøgerne rekonstruere hele processen ved herreds
tinget, og det, som er sket, er følgende:

Mette Nielsdatter i Gødvad, Las Madtzen Snedkers hustru, beskylder Anne Mik- 
kelsdatter, forhenværende hyrdekone i Gødvad, for at have forgjort hende med 
trolddom og siger, at det vil hun dø på.

Ridefogden på Silkeborg slot, Jens Olufsen, der åbenbart er den, der på lens
mandens vegne skal tage sig af sagen, indstævner Anne Mikkelsdatter for Hids 
herredsting til den 28. februar 1643, og samtidig indstævner han sognepræsten, 
Peder Melchiorsen Torning, for at han skal give et sandfærdigt vidnesbyrd om 
sagen.

Sognepræsten foretrækker imidlertid at sende ridefogden en seddel, der er holdt 
i meget forsigtige vendinger.

»Eftersom ridefogden, ærlig og velagtede Jens Olufsen, har ladet mig stævne for 
min sandhed at være gestændig, hvorledes Anne Mikkelsdatter sig har »offenste- 
let« (opført) og i sit liv og levned forholdet haver, så vidner og bekender jeg ved 
min Gud og salighed, at fornævnte Anne Mikkelsdatter ikke har gjort mig eller 
mit fæmon noget ondt, som jeg har mærket til, men der siges, at hun har været 
i skænderi med sine grander (naboer) og gjort dem skade på deres kvæg eller på 
anden måde, derom kan de vidne.

Dernæst bekendte Las Madtzens hustru, Mette Nielsdatter, for mig, at Anne 
Mikkelsdatter havde forgjort hende. Det vil hun dø på.

Det til videre stadfæstelse og bekræftelse haver jeg nu på egen hånd under
skrevet.

Af Gødvad præstegård den 27. februar anno 1643.
Peder Melchiorsen

egen hånd.«

Og så begynder retssagen den 28. februar, og det er en meget omstændelig 
proces, idet der møder ikke mindre end 70 personer - 45 fra Gødvad og 25 fra 
omliggende sogne - som vidner, kirkenævninger o.s.v. Det er da kun naturligt, 
at sagen ikke kan ordnes på een dag, men kræver fire tingdage, den 28. februar, 
den 7., 14. og 21. marts.

155



Af vidneudsagnene fra den 28. februar kan anføres følgende:
Christen Pedersen i Gødvad vidner på otte mands vegne med oprakt finger og 

cd, at for nogle år siden hørte han, at Anne Mikkelsdatter skændtes på gaden 
med Kirsten Nielsdatter i Gødvad, Niels Christensens hustru, og han hørte, at 
Kirsten Nielsdatter kaldte Anne Mikkelsdatter en troldkvinde, og både før og 
efter den tid havde han hørt rygter og tidender om hende for trolddom.

Anne Christensdatter fra Resendal vidnede, ligeledes med oprakt finger og ed, 
at hun havde hørt rygter og tidender om Anne Mikkelsdatter for trolddoms hand
linger, og hun bevidnede også under ed, at hun tvende gange havde været til 
stede hos Mette Nielsdatter, mens præsten var der, og set, at hun havde annammet 
sakramentet, og hun havde klaget stærkt over Anne Mikkelsdatter og sagt, at hun 
havde forgjort hende ved trolddom.

Flere kvinder følger efter hende; men deres udtalelser er omtrent de samme. De 
har hørt rygter og tidender.

Derefter afhørtes nogle mandlige vidner. Villum Christensen fra Kejlstrup vid
ner »med lige svoren ed«, at han også havde været til stede, da præsten var der, og 
havde hørt Mette Nielsdatter klage over, at Anne Mikkelsdatter havde forgjort 
hende ved trolddom, og at hun ville dø på det.

Flere vidnede på samme måde, og Lass Hansen fra Gødvad tilføjede, at for ca. 
10 år siden var han i trætte med Anne Mikkelsdatter om noget hyrdekorn, og da 
havde hun lovet ham, at han ikke mere skulle trættes med hende om hans fæmon, 
og straks derefter døde der for ham et halvt hundrede får og geder og to øg, og 
siden havde han ingen lykke haft med sit fæmon. Det døde for ham, så snart han 
havde købt det og sanket det hjem.

Ydermere vidnede Jens Lassen i Gødvad »med lige svoren ed,« at forgangen 
år noget før St. Mikkelsdag kom Anne Mikkelsdatter ind i hans sals (stuehus) med 
en pot fuld af fløde, som hun slog i hans baghede ovn, og siden den tid havde 
han ingen lykke haft med sit fæmon med hensyn til yngel.

Jens Simonsen fra Gødvad vidnede »ligeledes med samme svoren ed«, at for tre 
eller fire år siden vogtede han Gødvad mark, og da kom han i trætte med Anne 
Mikkelsdatter om et kid, han slog ihjel for hende i kornet, og da lovede hun ham, 
at han skulle få en ufærd,* og straks efter, da han vendte et stykke træ, slog et 
andet stykke hans øje ud, og ingen lykke havde han haft med sit fæmon siden 
den tid.

Sagen fortsattes den 7. marts, og da vidnede Las Madtzens egen datter 
Anne Lasdatter på otte mands vegne med oprakt finger og ed, at sidste 
Sr. Hansdag for et år siden kom Anne Mikkelsdatter til hende om aftenen ved 
en kilde i hendes faders toft og spurgte hende om, hvad hendes fader sagde om 
den halve skæppe korn, som hun skulle have til gode hos ham som hyrdekorn. 
Anne Lasdatter svarede, at hendes fader sagde, at han var hende intet skyldig; 
og så sagde Anne Mikkelsdatter, at både hun og hendes fader og moder snart 
skulle få en ufærd,* og straks efter - om St. Olufsdags tid - blev førnævnte Las 
Madtzens hustru, Mette Nielsdatter, syg, først i hendes fødder og siden i hendes 
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krop, og siden havde hun ligget på sengen. Hun pintes og kunne hverken leve 
eller dø, og hun havde klaget hårdt over Anne Mikkelsdatter for hendes skade 
og sygdom.

Samme dag vidnede Kirsten Nielsdatter i Gødvad på otte mands vegne (udtryk
ket »otte mand« bruges, selv om alle vidnerne eller en del af dem er kvinder) 
med ed og oprakt finger, at året efter at fjenderne havde forladt landet (sand
synligvis efter Kristian IV’s deltagelse i tred i veårskrigen 1625-29) kom hun i 
skænderi med Anne Mikkelsdatter om noget fæmon, hun havde mistet. Da lovede 
Anne Mikkelsdatter, at hun skulle fare ilde, og at hun skulle komme til at sidde 
i hyrdehuset, når hun måtte gå fra hus og gård, og efter den tid mistede hun alt 
sit fæmon, så hun af armod straks derefter nødtes til at gå fra hus og gård, som 
hun havde lovet hende.

Derefter vidnede tre kvinder på otte mands vegne; men deres vidneudsagn gik 
kun ud på, at så længe de havde kendt Anne Mikkelsdatter, havde de hørt rygter 
og tidender om, at hun skulle kunne trolddom.

Las Madtzen selv stod for tings dom »og gav hårdelig last og klage« på Anne 
Mikkelsdatter, fordi hun havde lovet hans hustru, Mette Nielsdatter, ondt, »hvilket 
hende og var vederfaret«, og lian bemærkede, at hun ved retten med ed og oprakt 
finger »var sigtet og saget for fuldkommeligen at have forgjort hans hustru med 
trolddoms kunst«, så hun havde ligget på sin seng over år og dag og pintes. Af 
ridefogden begærede han fængsel og jern til hende, »indtil så længe loven har 
haft sin gænge over hende«. Han fremhæver alle de wunder (vidneudsagn), klager 
og sigtelser, der over hende »forhvervet« er, og han regner med, at lenet betaler 
omkostningerne, da han selv er en fattig mand, der ikke kan formå at tage hende 
i forvaring.

Ridefogden tilbød hende først, at hvis hun kunne lovværge sig mod den trold
doms sag, der ved tinget var rejst mod hende, og hvis hun kunne skaffe ham to 
vederheftige dannemænd, der ville gå i borgen for hende (garantere for), at hun 
skulle blive til stede og ikke bortrømme, før loven havde haft sin gænge, da ville 
han lade hende fare hjem til huse.

Der fremstod imidlertid ingen, der ville love eller borge for Anne Mikkelsdat
ter, og så måtte ridefogden lade hende »fængselig anholde indtil sagens uddrag«.

Der af hør tes imidlertid flere vidner, inden denne tingdag sluttede.
Anne Pedersdatter fra Gødvad vidnede for otte mand, at omkring St. Mikkels

dag anno 1626 hørte hun Anne Mikkelsdatter skændes med hendes oldefar Hans 
Pedersen om nogle penge, som hun mente, han var hende skyldig for noget mælk, 
og da havde hun sagt til ham, at han snart skulle få andet at bestille end at skæn
des med hende, og omkring næste St. Hansdags tid gik han uden forudgående 
beslutning bort og druknede sig i Gudenå i nærheden af Sminge.

Hans Jensen Mus i Gødvad vidnede ligeledes under ed for otte mand.
Han havde for 12 år siden lejet et stykke jord i Gødvad. Da han førte »møg 

og gjøde« til jorden, kom han uforvarende til at køre over enden af et stykke rug
land, der tilhørte Anne Mikkelsdatter. Hun kom og skældte ud og lovede, at 
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hans vogn herefter ikke skulle komme til at gå så let som tilforn, og i løbet af 
syv år mistede han 19 heste og øksne.

Hans udtalelser bekræftedes af flere.
Samme dag kom Mette Nielsdatter selv til stede i retten. Hun lå på en vogn 

inden for de fire tingstokke* indsvøbt i dyner og klæder og var så arm, elendig 
og udpint, at hun hverken kunne stå eller gå og ej heller rejse sig fra det sted, 
hvor hun lå; men dog udstrakte hun sin hånd og lagde den på Anne Mikkels- 
datters hoved, »sigtet og saget« hende fuldkommen for med trolddoms kunst at 
have forgjort hende og at være årsag til hendes sygdom, og det ville hun dø på, 
og hun sigtede hende derpå på sin sjæls salighed med oprakt finger.

Den 14. marts er nogle af vidneudsagnene gentagelser. Angående Anne Las
datters udtalelser er der blot den tilføjelse, at hendes broder havde båret nogle 
klæder til kilden sammen med hende og hørt det hele, så han kunne vidne, »som 
hans søster tilforn vundet haver«.

Også sagen om Hans Pedersen, der druknede sig, gentages. Denne gang er det 
Jens Sørensen i Alling, boende i Hårup, der anklager Anne Mikkelsdatter for med 
trolddoms kunst at have forvoldt hans stedbørns oldefars død.

Af nye anklager kan nævnes, at Per Christensen i Gødvad vidner ved svoren 
ed på otte mands vegne, at for ungefær 20 år og meget mere siden, da havde 
han en brod er ved navn Anders Christensen, der tjente på Skanderborg slot som 
kældersvend. Han blev syg, og da han af den grund ikke kunne blive der, blev 
han ført hjem til Gødvad, hvor han lå syg i endnu nogen tid. Da kom der en 
person ved navn Anders Munk, — havendes hjemme vesterhen — til Gødvad. Da 
han så Anders Christensen, sagde han, at han var forgjort ved trolddom, og det 
ville ikke hjælpe at søge råd hos nogen som helst; thi Anne Mikkelsdatter, hyrde
kone i Gødvad, og en anden kone havde forgjort ham ved trolddom; men de 
skulle lade en pige flytte hans seng, så skulle han ikke leve længe. Han lod da en 
pige flytte hans seng fra storstuen og ind i hans lillestue, og to dage senere døde 
han, som Anders Munk havde forudsagt.

Flere personer bevidnede, at de havde været til stede og set og hørt, hvad der 
var berettet.

(På dette tidspunkt, da processen fandt sted, var Anders Munk selv blevet 
brændt som troldmand).

Per Christensen havde endnu en ting at fortælle.
For ungefåhr 14 år siden kom der en spillemand ind til ham i hans stue og spil

lede for ham på sin fiol, og han gav spillemanden, som kaldte sig Kelkop, noget 
at spise og satte brød og smør på bordet for ham. Men da han så smørret, sagde 
han, at det var forgjort af trolddom, og så tog han noget af samme smør på sin 
kniv og satte det over hans stuedør og sagde, at nu skulle han få at se, at hans 
»skadesmand« skulle komme til stede, og da kom Anne Mikkelsdatter »gangen
des« ind i stuen, og da spillemanden fornam, at hun kom, løb han bort ud af 
hans søndre dør fra sin fiol, og han havde siden aldrig hørt eller set noget til 
spillemanden.
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Den sidste dag i herreds tinget, den 21. marts, var den mest skæbnesvangre dag 
for Anne Mikkelsdatter.

Hendes prokurator, Las Jespersen i Sjørup, som ikke har gjort sig bemærket 
de første tre tingdage, stod nu pludselig for tinget og kritiserede en del af vid
nerne og krævede et rigtigt stocknævn* beskrevet om, hvorledes hun havde skik
ket og forholdt sig der i egnen, siden hun kom til at bo i herredet.

Da fremstod Søren Christensen i Bording, Niels Andersen i Sinding og Rasmus 
Andersen i Bording sammen med fire andre og siden mange menige herredsmænd, 
der den dag var til stede i tinget, og alle vidnede de under ed, at så længe de hav
de kendt hende og hørt om hende, da havde hun været påhængt med trolddoms 
rygte og navn, og alle var bange for hende.

Til slut skal et kirkenævn på 15 mand tages i ed. De stod alle for tings dom og 
gjorde deres ed med oprakt finger, eftersom de for otte dage siden var lovligt 
tilkaldt til at sværge kirkenævn over Anne Mikkelsdatter for trolddoms sag, »som 
hende var overbevist,« (hvilket ikke betyder, at hun selv var overbevist, men at 
sigtelserne mod hende mentes bevist), og eftersom de klager, sigtelser og håndspå
læggelser, der var fremført, ved tinget var stadfæstet, at eftersom der ved retten 
ved tvende mænd, Niels Pedersen i Sejling og Anders Lassen i Kejlstrup var »fyl- 
lig* påsat«, og på grundlag af de vidnesbyrd, klager, sigtelser, bcråbelser og hånds
pålæggelser, som den dag for dem var oplæst og forkyndt, og eftersom de havde 
udspurgt grander og naboer, sand mand og kvinde, og da førnævnte Anne Mik
kelsdatter havde lovet mange folk ondt, hvilket dem også var vederfaret, og hun 
sig for denne sag ikke havde kunnet lovværge, som loven udviser, da vidste de 
ikke hende for denne sag at kunne befri, men svor hende med fuld kirkenævn 
over, at hun for denne sag skulle straffes med ild og bål efter gammel sædvane.

Ridefogden formente, at dommen var lovlig og burde stå ved magt.
Efter dette skulle man tro, at alt håb var ude for Anne Mikkelsdatter, selv om 

hun var til stede i retten og benægtede ak og højlig svor sig uskyldig i trolddoms 
kunst og hævdede, at sligt var vidnet mod hende af villige folk og derfor mente, 
at alle disse vidnesbyrd, klager, sigtelser og håndspålæggelser og nævningers ed 
ikke burde komme hende til hinder og skade.

Nu tager imidlertid hendes prokurator kraftigt fat. Han appellerer sagen til 
Nørrejyllands landsting i Viborg og lader samtlige personer, der har været til stede 
på Hids herredsting de fire omhandlede tingdage, indstævne for landstinget den 
29. marts, og her rettet han kraftige angreb mod hele retssagens forløb.

Las Madtzen havde fået udstedt et »tingsvinde«, (en afskrift af retshandlingens 
forløb udstedt efter tingbogen). Denne seddel har han fået udstedt på grund af 
had og avind, erklærer prokuratoren, så den burde erklæres for magtesløs at være.

Om en lang række vidner fra Gødvad erklærer han, at deres vidneudsagn ikke 
stemte overens; men de var også fremsat af had og avind og burde derfor ikke 
komme Anne Mikkelsdatter til nogen forhindring mod hendes egen sandfærdige 
benægtelse, men burde erklæres for magtesløse at være.

Til en række kvinder, der har bevidnet, at de har hørt »røgt og tidender« om 
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hende for trolddoms kunst, siger han, at de kun har vidnet mod hende af had og 
avind, så deres vidnesbyrd bør også være magtesløse.

Om Lass Hansens klage siger han, at den ikke er bevist og derfor bør være 
magtesløs.

Angående Anne Lasdatter og hendes broder Peder Lassen hævder han, at de 
kun har været villige til at hjælpe deres moder i denne sag.

Jens Sørensen i Alling i Hårup får at vide, at hans sigtelse ikke er bevist og 
kun fremsat af had.

Per Christensen og Christen Pedersen bliver gjort opmærksom på, at de har 
vidnet på grundlag af døde mennesker.

Ridefogden fremdrages, fordi han har ladet opnævne 15 mand kirkenævninge 
til at sværge over Anne Mikkelsdatter.

Mette Nielsdatter anklages for, at hendes sigtelse og håndspålæggelse var gjort 
af had.

Han er også ude efter kirkenævningerne og Niels Pedersen i Sejling og Anders 
Larsen i Kejlstrup, fordi de to efter herredsfogdens befaling har »sat fylding«* på 
samme nævninger.

Kort sagt, alle kommer under behandling, og prokuratoren fremhæver, at nogle 
vidner har været for villige, nogle vidner på de døde, andre er enlige vidner (i 
modsætning til dem, der sværger og vidner for otte mænd), og de fleste har vidnet 
af had og avind, så samtlige vidnesbyrd bør erklæres for magtesløse at være og 
ikke komme Anne Mikkelsdatter imod hendes sandfærdige benægtelse til hendes 
hinder og skade i nogen måde.

Herredsfogden, der har udstedt det omtalte »tingsvinde«, og befalingsmanden 
på Hald er begge indstævnet, »om de vil have noget dertil at svare«.

Lass Jespersen fører sagen så godt, at han får dødsdommen omstødt.
Det hedder i landstingsdommen, at såsom befindes førnævnte vidner mesten

dels at være villige, og en del vidner og rygter og tidender ikke er udførligt bevist 
ved uvildige vidnesbyrd, og at Anne Mikkelsdatter Hyrdekone har været i tvist 
med bemeldte Mette Nielsdatter og lovet hende ondt, som derefter kunne være 
hende vederfaret, og samme sigtelse ikke er fuldkommelig og lovlig gjort, da 
kunne vi ikke pådømme og heller ikke kende samme »vinder« og sigtelser, ej 
heller den nævnings ed, som derpå er funderet, gyldig, men den må aldrig komme 
førnævnte Anne Mikkelsdatter Hyrdekone på hendes liv til nogen forhindring, 
førend hende anderledes lovlig overbevises kan.

III. En retssag i Gødvad i året 1671
Det var ikke altid morsomt at være fæstebonde i Jylland i de trange år, der 

fulgte efter Svenskekrigen 1657-60. Store var de afgifter, fæstebønderne skulle 
svare til godsejeren, og enten skulle de derforuden gøre hoveriarbejde eller betale 
arbejdspenge. Noget ensformig og trist har tilværelsen sikkert været, men engang 
imellem kunne der indtræffe begivenheder, f. eks. retssager, der fik bølgerne til 
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at gå højt, selv i en lille landsby som Gødvad, der dengang bestod af ca. 10 gårde 
og nogle gadehuse.

Således skete det den 16. maj 1671, at præsten i Gødvad, hr. Anders Andersen 
Wiborg, stod for Hids herredsting med en underskrevet klage over et ægtepar i 
Gødvad. I noget afkortet form og med lidt moderniseret sprog lød klagen således:

Klagemaal for den retfærdige Gud og fromme Øvrighed om, hvorledes jeg 
fattige Herrens Tjener til Gødvad og Balle Menigheder forleden Søndag Ef
termiddag, den 7. Maj, uden billig Grund og Brøde, blev overskældt af Niels 
Christensen og hans Hustru i Gødvad med mange usandfærdige og uhøflige 
Skældsord.

Herom passerer som følger:
Den menige sognemarkmand* Anders La urit zen kom ind i præstegården og 

beklagede sig over, at han ikke kunne vogte marken for Peder Søffrensen, fordi 
han havde taget hans øg ude i den indhegnede rugmark. Peder Søffrensen var 
løbet efter hans datter i Nederskoven og havde truet både hende og hendes fader.

Samtidig beklagede han sig over, at han heller ikke kunne være i fred for Niels 
Christensen og hans hustru, fordi han også havde taget deres øg ud af den indheg
nede rugmark.

Præsten beretter videre: Jeg sendte derefter bud til de bymænd, som kunne 
være til stede, og spurgte, om de ville vise den villighed at møde ved vort sæd
vanlige bystævne, hvad de også gjorde, og jeg begærede da af markmanden,* at 
han udi de andre dannemænds påhør skulle sige, hvem han klagede over, hvortil 
han svarede: »Over Peder Søffrensen og Niels Christensen.«

Derefter begav jeg mig sammen med Iffuer Christensen (Iffuer Boje), kirke
værgen og præstens medhjælper, Iffuer Thomesen (Iffuer Mus), Søren Nielsen, 
Jens Thomesen, Søren Lassen, Jacob Poulsen og Anders Lauritzen hen til 
Peder Søffrensen for at tale med ham. Da kom hans hustru frem, og da jeg spurgte 
hende om, hvor Peder var, svarede hun: »Han er i marken.« Så kundgjorde vi 
hende markmandens* klagemål og formanede hende til at påminde sin mand om 
at holde sit øg af vor indhegnede rugmark ved nattetide, da man jo bør elske fred 
og godt naboskab.

Da denne tale til hende var fuldendt, advarede vi også Niels Christensens hustru, 
eftersom markmanden også beklagede sig over hende og hendes mand, fordi de 
heller ikke ville holde deres øg af vor indhegnede rugmark. Da begyndte Niels 
Christensens hustru udi de dannemænds påhør at overfalde mig med stor skan
dering og usandfærdig tale. »Det er din hest, der går og æder min grønne rug; 
jeg agter dig ikke i nogen måde, din keltring; jeg er lige så god som du, hvilken 
side du end går til mig på.« Hun tog sand op i hånden fra jorden og kastede det 
lige foran mig og sagde: »Jeg regner dig ikke for mere end dette; skal jeg klæde 
hjul og stejle eller rømme land og rige, skal jeg betale dig det,« og hun sagde det, 
som er endnu mere vederstyggelig og som ikke burde at nævnes: »Jeg vil sk... 
for dig,« og hun forfulgte mig hen ad gaden med stor skandering.

Derefter kom hendes mand løbende over deres toft mod gaden og råbte: »Hvad
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vil den rødhovede skælm her? Jeg vil give djævelen i dit røde hoved,« og mange 
andre skældsord, da jeg gik hjem.

En sådan overlast og sådanne usandfærdige beskyldninger af førnævnte Niels 
Christensen og hans hustru har jeg fattige mand ikke blot været udsat for denne 
dag, men mange gange tilforn, og jeg elsker fred, hvilket Gud bedst ved, og det 
ved også alle tilhørere og naboer, og den samme fremfærd er vederfaredes alle 
byens indbyggere, både ved by stævne og udi mark og eng, så Gud sig må forbar
me, og nu kan de bedst selv over for Gud og deres øvrighed bekræfte, hvorfor jeg 
i dag for den kristne ret og øvrighed begærer, at disse førnævnte overværende 
dannemænd derom måtte aflægge deres sandheds ed, som de til sin tid vil kunne 
forsvare det over for den retfærdige Gud og højeste dommer, og eftersom jeg fat
tige mand så høj ligen trues på egen person, hus og kvæg, at jeg ikke engang ved 
mig sikker, når jeg skal betjene mit embede, og langt mindre kan gå på gaden 
eller i marken, begærer jeg derfor storligen, at den kristne øvrighed for Guds 
skyld, dens egen store ære og mig til sikkerhed vil være mig behjælpelig, så hun 
og hendes mand enten fremstiller nøjagtig kaution (garanti for, at præsten ikke 
mere bliver generet af dem), eller forvares på andre steder, og at der efter forud
gående lovlig proces må følge tilbørlig eksekution »så den ubodfærdige sig her
efter kan befrygte.«

Befalende alle under Guds trygge beskærmelse.
Gødvad, den 16. maj. Anno 1671. Anders Andersen Wiburg.

Efter at præstens klage var læst og påskrevet, trådte vidnerne frem. Det var de 
samme mænd, som havde ledsaget præsten til Peder Søffrensen og Niels Christen
sen, og alle vidnede de med oprakt finger og højeste ed, at de samme 7. maj havde 
været til stede på Gødvad gade og de steder, som omtaltes i præstens klage, og at 
de havde hørt Niels Christensen og hans hustru, Anne Andersdatter, bruge de ord, 
som stod i præstens klageskrift, og en ad gangen lagde de hånden på tingbogen 
»og bad sig Gud og hans hellige ord til hjælp, at hr. Anderses klage og beretning 
var Guds sandhed udi alle sine ord og punkter,« og yderligere vidnede Iffuer 
Christensen, at samme søndag om eftermiddagen kom Niels Christensens hustru 
til ham ude i tørvemosen, og da havde hun sagt, at hr. Anderses moder havde 
ligget sammen med mandfolk i rendestenen i Viborg. (Fortsættelsen egner sig ikke 
til offentliggørelse). Måtte hun ikke skændes med ham, da ville hun slås med 
ham. Jens Thomesen vidnede med samme ed, at mandagen derefter, den 8. maj, 
var Niels Christensens hustru kommet ind i hans hus, og da han havde bebrejdet 
hende, at hun så skammelig havde skældt sin sjælesørger og sognepræst ud, da 
svarede hun, at hun agtede hverken præsten eller hans prædiken.

Dernæst vidnede Jens Andersen, degnen i Gødvad, og Anders Andersen samme 
sted ved ed efter recessen, at de for 8 dage siden lovligt havde indstævnet Niels 
Christensen og hans hustru til tinge, og med samme ed vidnede de, at de samme 
dag havde indstævnet alle Gødvad bymænd til tinget, hvor præstens klage skulle 
indskrives.
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Niels Christensen og hans hustru bliver ikke kaldt frem, og det ser ud til, at 
de slet ikke er mødt, men i et nyt retsmøde 14 dage senere bemærkes, at de begge 
skulle stille »borgen og kaution«, og da de ikke tilbød nogen kaution, krævede 
han påny af retten, at Niels Christensen og hans hustru skulle skaffe »nøjagtig for
sikring, borgen og kaution eller kvære for dem selv« (ensbetydende med fængsel), 
hvorefter han begærede dom i denne sag, og retten bestemte, at de skulle stille 
kaution eller »kvære for dem selv udi forvaring efter øvrighedens anordning,« så 
længe retssagen stod på. Åbenbart har de dog fået en lille betænkningstid. I hvert 
fald blev de ikke taget i forvaring med det samme, til trods for, at de ingen kau
tion tilbød, men en uge senere afholdtes et tredie retsmøde, hvor to mænd, Peder 
Lauridtzen i Gødvad og Christen Christensen i Vester Bording, stod for retten og 
»udi hånd tog hr. Anders Andersen« og lovede at garantere for, at han ikke skulle 
blive generet af det omtalte ægtepar, mens retssagen stod på. Godsejeren, Christian 
Fischer på Silkeborg slot, havde sendt en stedfortræder til dette møde; også ham 
tog de »udi hånd« og gav ham det samme løfte.

Det fjerde og afgørende retsmøde holdtes 14 dage senere, den 20. juni. Det 
ender her med et forlig, idet Niels Christensen og Anne Andersdatter »udi hånd 
tog hr. Anders Andersen og indgik forligsmål og kontrakt med hannem.«

Forliget går ud på, at præsten trækker sin klage tilbage, dog med det forbehold, 
at hvis husbonden (Christian Fischer) vil have noget at sige i denne sag, står det 
ham frit for. Til gengæld må Niels Christensen og hustru godkende en forplig
telse, som for retten blev læst og påskrevet og havde følgende ordlyd (ligeledes 
med de nødvendige sprogforandringer og noget forkortet):

Eftersom jeg, Niels Christensen i Gødvad, og jeg, Anne Andersdatter, førnævnte 
Niels Christensens hustru, højlig har forset os mod vor kære sjælesørger og sogne
præst, hæderlig og vellærde mand, hr. Anders Andersen, sognepræst til Gødvad 
og Balle sogne, med skandering, skældsord og ærekrænkende ord, en del angående 
hans egen person, en del angående hans salige forældre, da, eftersom denne danne
mand, førbemeldte vor kære sognepræst, formedelst godtfolks forbøn og hans eget 
gode sindelag har ladet sig overtale til at stille denne sin retfærdige sag imod os 
i bero og ikke stræbe os efter lænker, som han formener at have god grund til, 
da lover vi her for retten, at vi begge for denne vor forseelse »skal stå åbenbarlig 
skriftemål og udi vor sognekirke afbede menigheden den forargelse, vi i så måde 
har givet os derved,« og eftersom vi, som skrevet står, har forgrebet os mod denne 
bemeldte hæderlige mand med skandering og usandfærdig tale, så bekender vi nu 
i dag for retten, at dette er sket på grund af ubesindig hastighed og vrede, efter
som vi dog aldrig nu eller tilforn, har hørt andet om den hæderlige mands navn 
og rygte, hans gode salige forældre eller hans egen person, siden han kom til at 
betjene Guds menighed på disse steder, end det, som er ærligt, hæderligt, kristeligt 
og sømmeligt i alle måder, og som sømmer sig for en fin og hæderlig præste
mand, både hvad angår det, hans kald og embede udkræver, og hvad angår hans 
naboskab, forligelsesmål og oprigtighed, så vi takker ham godt i alle måder, hvilket 
vi stadfæster i dag her for retten, og hvis det skulle ske, hvad Gud nådigt forbyde 
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og afvende, at førnævnte Anders Andersens egen person, hans hustru og børn, hus 
og hjem, kvæg og fæ, skulle vederfares nogen ulykke, som vi med Guds sandfær
dighed kan siges at være årsag til, da må forbemeldte hr. Anders Andersens sag 
imod os stå ham åben i alle måder.

Sagen endte således med en fuldstændig sejr for præsten.

IV. Da det var et kgl. privilegium at spille i og ved kirken, 
til bryllup og andet samkvem

Hvis man havde musikalske evner og forstod at håndtere et musikinstrument, 
kunne det også i det 17. århundrede være en fristelse for den jævne mand, hvis 
kår jo i almindelighed var temmelig små, at prøve på at skaffe sig en lille ekstra
fortjeneste ved at spille til et bryllup eller en anden sammenkomst.

Men det kunne man ikke uden videre gøre; dertil krævedes kgl. bevilling. 1670 
stadfæster således Kristian V udnævnelsen af to »stadsinstrumentister« i Randers, 
der skulle have eneret til - sammen med deres folk - at spille i Århus stift.

I en lidt moderniseret sprogform lyder det kgl. brev således:
»Vi Kristian den Femte etc. gøre alle vitterlig, at eftersom hos os allerunder

danigst ansøges og begæres vor allernaadigste Confirmation paa efterskrevne Brev, 
der Ord til anden lyder som følger:

»Stormægtigste højbaarne første allernaadigste Herre og Arvekonge!
Efter vor allernaadigste Herre og Arvekonges Brev af København den 3. 
August sidste forleden til Borgere og Raad i Randers, der formelder om ad
skillige smaa Bestillinger og Bitjenester i Købstæderne, at hertil maa af Borg
mesteren antages og forordnes de, som er dygtige, under Forbehold af hans 
kgl. Majestæts videre Confirmation, da har vi allerunderdanigst paa (= under 
Forbehold af) hans kgl. Majestæts videre allernaadigste Behag antaget og 
forordnet nærværende Instrumentister Anders Holst og Jacob Wander, som 
tilforn har haft salig og højlovede Kong Frederik den Tredies Brev til at være 
Instrumentister her udi Randers, til hvilket Værk de skal forsyne sig med 
dygtige Personer, som forstaar deres Kunst, og sammen med dem i og ved 
Kirke saavel som til Bryllup og andet Samkvem, hvor det fordres, opvarte og 
gøre Tjeneste med deres Instrumenter og Musik for billig Betaling, som sig 
bør.

Randers den 2. September 1670.
Eders Majestæts allerunderdanigste og lydigste Tjenere

Borgmester og Rådd* 
da vil vi foreskrevne Brev udi alle disse Ord allernaadigst have confirmeret 
og stadfæstet, saa og hermed confirmerer og stadfæster, forbydende alle og 
enhver herimod — eftersom foreskrevet staar — at hindre eller udi nogen 
Maade forfang* at gøre.

Under vor Hyldest og Naade givet paa vort Slot København 
den 22. September Anno 1670. Under vor Zignet Christiane
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Det var imidlertid vanskeligt at få dette kgl. brev respekteret. Det skete ret 
ofte, at andre alligevel søgte at skaffe sig en bifortjeneste ved at spille, men når 
de priviligerede stadsinstrumentister opdagede det, fik de skyldige straks en retssag 
på halsen, og der kunne blive en større historie ud af det.

Således gik det også, da Johan Sørensen i Resendal St. Hansdag 1677 holdt 
bryllup for sin steddatter, Kirsten Andersdatter, der skulle giftes med Anders Jen
sen i Grauballe.

I stedet for de ansatte stadsinstrumentister havde han antaget Jørgen Valdemar- 
sen fra Gødvad og færgemanden Søren Christensen fra Silkeborg til at spille, og 
allerede den 17. juli s. å. kommer sagen for retten. Niels Simonsen fra Nebel stod 
for retten og vidnede ved ed efter recessen, at han havde været med ril dette 
bryllup, og da havde de to førnævnte personer spillet og haft deres fad over borde.

(Meningen med dette udtryk »haft deres fad over borde« er ikke helt klar. En 
arkivar i Rigsarkivet mente, det betød, at de havde spist med ved bordet. Over
lærer Broch i Bjerringbro, der omtaler dette bryllup i sin afhandling om Resendal, 
mener, det betød, at de havde fået betaling for deres spil. Den sidste forklaring er 
sikkert den sandsynligste. De har vel haft et fad stående, hvori de dansende kunne 
lægge deres bidrag til musikken).

Sagen fortsættes en uge senere, og Niels Simonsen vidner igen med helgens ed 
og oprakt finger efter recessen, flere mænd fra Gødvad optræder som vidner, og 
stævningsmændene fra Gødvad, Søren Simonsen og Anders Jacobsen, bekræfter 
under eds aflæggelse, at de har indstævnet Jørgen Valdemarsen og Søren Chri
stensen og talt med Jørgen Valdemarsens mor og Søren Christensens far.

Jacob Trompeter (= Jacob Wander) agter sammen med sin kammerat Anders 
Holst at gå i rette med dem i tinget, og de fremlægger nu en underskrevet seddel, 
der (også i lidt moderniseret sprog) lyder som følger:

»Eftersom hans kongl. Maj. udi hans allernaadigste meddelte Confirmations 
Brev af 22. September Anno 1670 - som i Dag for Retten vorder fremlagt, maa 
læses og paaskrives - indeholder, at ingen Fusker eller anden, som ej er privilige
ret og ikke ærlig har lært den rette Kunst, maa gøre os Instrumentister af Ran
ders nogen Forhindring, under hans Majs Hyldest og Naade, og da det er befun
det, at Søren Færgemand og Jørgen Valdemarsen af Gødvad — os til Skade og For
hindring og tvært imod vor naadigste Konges Brev — har ladet sig bruge ril det 
Bryllup, som Johan Sørensen i Resendal gjorde for sin Steddatter, og som stod den 
24. Juni, da sætter vi førnævnte Søren Færgemand og Jørgen Valdemarsen udi al 
Rette, om de ikke derfor bør at lide og straffes, de som hans kgl. Maj.s Mandat 
modvillig og trodsig overtræder, og vi er herpå en forsvarlig Dom begærende.

Randers, den 24. Juli 1677.
Jacob Sørensen Wander.

Anders Holst. — Egen Haand.«

Ingen af de to indstævnede er mødt, og sagen bliver derfor opsat i seks uger. 
Den fortsættes imidlertid 5 uger senere, og det mærkelige er, at man nu ser Jør
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gen Valdemarsen sidde som en af rettens 8 tinghørere (bisiddere). Han har åben
bart haft en vis evne til at sno sig uden om vanskelighederne. Tidligere på året, 
den 27. februar 1677, var han blevet efterlyst som bortrømt. Han skulle være 
mødt på Silkeborg slot »for at lade sin dygtighed anse, om han ikke skulle være 
dygtig til h. Maj.s tjeneste.« Han skulle altså have været udskrevet til soldat, men 
var trods gentagne advarsler udeblevet og til sidst stukket af, og det var jo en tem
melig alvorlig historie, da det var imod »hans kongl. Maj.s allernådigste udgangne 
forordning om udskrivelse af soldater.« I retten blev det forbudt alle at huse, dølge 
eller omgås ham, hvis de ikke ville »stande til rette efter bemeldte h. kongl. Maj.s 
forordning,« og ca. 5 måneder senere er han hjemme og kan spille til det omtalte 
bryllup i Resendal, og sagen, der rejses mod ham og Søren Færgemand, har han 
åbenbart også snoet sig ud af, da han nu, den 28. august, sidder blandt tinghørerne, 
og når man læser den lange retshandling igennem, får man også det indtryk, at 
Jacob Wander og Anders Holst nu kun fører sag mod Søren Færgemand, der for
øvrigt heller ikke er mødt denne gang.

Sagen slutter med, at da han ikke er til stede, og da der udi retten er fremlagt 
»kongl. Maj.s allernådigste breff og confirmation, at førnævnte Anders Holst og 
Jacob Wander, instrumentister af Randers, er priviligeret udi Århus stift,« og da 
det med tingsvidne er bevist, at Søren Færgemand har spillet til et bryllup i Re
sendal, og da han efter seks ugers opsættelse ikke er mødt til gensvar, men fra 
retten er udeblevet, »sees ey hannem at kunde befries; han bør derfor stande til 
rette og lide efter højest bemeldte hans kgl. Maj.s breff.« (Brevet bliver her igen 
citeret).

Senere bor der en stadsinstrumentist Henrich Klocker (eller Kloch) i Århus, og 
han antager Jørgen Valdemarsen som sin hjælper, og denne får en skriftlig fuld
magt, der giver ham eneret til at spille i Silkeborg amt, når »Mester Henrich« 
ikke selv kan komme eller sende sine egne folk, og nu våger Jørgen Valdemarsen 
lige så skinsygt over sine rettigheder.

Imidlertid har hans gamle spillekammerat fra Resendal, Søren Færgemand, sam
men med en Lars Revel »ladet sig bruge« til en trolovelse i Kjærsgård, og Jørgen 
Valdemarsen er straks på færde. Den 29. april 1695 møder han i retten, hvortil han 
har indstævnet Søren Færgemand, fremlægger sin skriftlige fuldmagt og gør rede 
for sagen. Lars Revel har for sin person tilfredsstillet ham, men Søren Færgemand 
har ikke været at formå til »nogen fornøjelse at gøre«, og Jørgen Valdemarsen 
kræver derfor, at han efter stiftsbefalingsmandens ordre til rette vedkommende 
skal betale ham 10 rdlr. + alle omkostninger.

Så blev Søren Færgemand påråbt tre gange, og da han ikke svarede, (han var 
nemlig heller ikke mødt denne gang), dømtes han til at betale.

V. Da juleaften i Gødvad blev ødelagt 1711
Selv om Den store Nordiske Krig (1709-1720) rasede, havde beboerne i Gødvad 
åbenbart forberedt sig på at fejre julen 1711 på en festlig måde. Der var i disse 
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tider ikke meget, man kunne sætte kulør på tilværelsen med, og trængte de fattige 
hovbønder til at glemme hverdagens besværligheder, tog de i reglen deres tilflugt 
til brændevinen, helst den hjemmebrændte, da den jo var den billigste, og til julen 
1711 var der brændt en del i Gødvad. Hjemmebrænderi var imidlertid forbudt, og 
der må have været en velvillig sjæl, der har anmeldt Gødvad bøndernes hjemme
brænderi, for selve juleaften blev der razzia efter den forbudte hjemmebrændte 
brændevin i hele Gødvad sogn.

Herredsfoged Lunow, der boede i Frausing og åbenbart har været lige så klog 
som et menneske, har også været klar over, at resultatet næppe ville blive godt, 
hvis han udtog »inkvisitionsmændene«* blandt sognets egne beboere. Han valgte 
derfor at sende to mand fra Nisset til som vidner at overvære inkvisitionen,* der 
foretoges af rettens egne folk efter en justitsråd Nansens ordre.

Resultatet var følgende: Hos Clemmen Sørensen på Øster Kejlstrup fandtes en 
bimpel* med 10 potter brændevin i og en brændevinskedel* på ilden. Man kon
fiskerede brændevinen og kedlens låg, hat* og piber.*

Hos Niels Andersen i Gødvad forefandtes en brændevinstønde med piber* i 
tillige med 3OV3 pot brændevin i en bimpel*. Brændevinen og piberne blev kon
fiskeret.

Hos Anders Møller i Resendals mølle blev fundet en brændevinshat,* der også 
blev konfiskeret.

Hos Anders Hyrde i Gødvad blev fundet noget brændevinsspøl i et kar. Hans 
kone tilstod, at de for få dage siden havde brændt og solgt brændevin.

I et retsmøde den 18. januar 1712 spurgte herredsfogden de to Nisset mænd, 
om de så ikke havde fundet mere; men de erklærede, at de i henhold til justits- 
rådens ordre havde inkviseret* meget nøje hos hver mand i Gødvad sogn, men 
ikke fundet mere. De oplyste dernæst, at det, de havde fundet hos Clemmen Søren
sen i Øster Kejlstrup, og det, de havde fundet hos Niels Andersen i Gødvad, først 
blev indlagt til forvaring hos Lars Andersen i Gødvad, og brændevinen blev for
seglet. Det, de senere konfiskerede, blev bragt til præsten JensNørholm, der havde 
lovet at stille en vogn til rådighed, når de konfiskerede varer skulle bringes til 
herredsfogdens hus i Frausing. De spurgte ham, om vognen var færdig. Det var 
den ikke, sagde han; men han skulle straks lade sin karl spænde for. De gik så 
ind i præstens stue for at skrive en rapport om den fuldførte razzia og de konfi
skerede varer. Imens lod præsten sin vogn hente det, som var hos Lars Andersen. 
Da vognen kom ind i gården med det, gik præsten ud af stuen og kom noget efter 
tilbage med sin hustru. De sagde begge, at den bimpel og brændevin, der var ble
vet konfiskeret hos Niels Andersen, ikke var hans, men husbondens (Lauritz Cliri- 
stophersens enke på Øster Kejlstrup), og derfor turde de ikke lade deres vogn køre 
det til Frausing, men bad om, at det måtte blive hos dem.

Samtidig sagde de, at de godt vidste, at samme Niels Andersen havde brænde
vinsredskaber, at hans kone dermed havde brændt en stor del brændevin, og at de 
holdt smugkro i Gødvad.

Hertil havde de to mænd fra Nisset svaret, at så var det mest sandsynligt, at den 
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konfiskerede brændevin var Niels Andersens egen, og påstanden om, at det var 
husbondens, var sikkert et påskud.

De havde blandt andet lagt mærke til, at bimplen var dårlig og svag at se til og 
vanskelig at transportere, da den var klinet sammen med voks og tælle i alle sam
menføjninger. De ville meget nødig lade den ligge og turde i det hele taget ikke 
lade den slippe dem ud af hænderne, da de var ansvarlige for den. Så sagde præ
sten, at hvis de ville lade den blive i forvaring hos ham, til sagen var afgjort ved 
retten, da ville han påtage sig ansvaret for den, og hvis brændevinen blev målt op, 
ville han give dem en forsikring om, at han havde så mange potter i forvaring og 
garantere for, at det kvantum hverken skulle blive formindsket eller komme til 
skade.

Dette var de gået ind på. Så blev bimplen båret ind i præstens stue for at blive 
målt, og for at de kunne se, at seglet var ubrudt. Da det var mørk nat, ville de 
have alt det øvrige bragt ind også, men pastor Nørholm havde sagt: »Lad kun det 
andet brændevin med hvad mere, I har, ligge i min vogn. Jeg skal svare dertil, at 
ikke noget deraf skal vorde borttager.« Hans hustru, som derefter kom til, lovede 
det samme. Så blev brændevinen, som var fundet hos Niels Andersen, målt, og der 
viste sig at være nøjagtig 30^ pot, som blev forseglet, og præstefruen tog den i 
forvaring på forsikring og løfte.

Derefter red rettens folk og de to Nisset mænd bort, og prsestens vogn, der 
kørtes af præstens karl, Rasmus Andersen, fulgte dem; men da de kom uden for 
præstens gård, så de i måneskinnet, at bimplen, der var konfiskeret hos Clemmen 
Sørensen på Øster Kejlstrup, var borte. Rasmus Andersen forklarede, at den var 
taget fra vognen, mens vognen stod i præstegården. Selv var han efter præste- 
fruens ordre gået et ærinde i byen, og på gaden havde han set Clemmen Sørensens 
hustru komme gående med en bimpel under armen, og da han havde spurgt hende 
om, hvor hun havde fået den fra, havde hun svaret: »Fra præstens vogn.« Sammen 
med hende gik Niels Grau fra Øster Kejlstrup. Rasmus Andersen meddelte endvi
dere, at Niels Andersen Mus og hans kone stod ved Gødvad gadekilde og så, hvor 
hun gik hen med bimplen.

Vognen kørte nu tilbage til præstegården, og rettens folk fulgte med. Præsten 
og hans hustru kom ud, og man spurgte dem om, hvor bimplen var blevet af, og 
hvem de havde givet lov til at tage den. »Er den borte?« sagde hr. Nørholm, og 
henvendt til sin kone sagde han: »Jeg tænkte nok, der var noget nyt på færde; 
men det ville ikke gå an, dog, jeg ved ikke noget om det.«

Rettens folk gjorde dem nu opmærksom på, at da de ikke havde holdt deres 
løfte, turde man heller ikke betro dem bimplen med de 30^ pot i forvaring. Hr. 
Nørholm sagde, at han gerne skulle aflevere den. »Det går hårdt til,« sagde fru 
Nørholm. — »Ikke hårdere, end øvrighedens ordre binder os til,« svarede de, »og 
hvis andre kommer i ulykke ved deres formastelse, har de sig selv at takke derfor, 
og de må også takke dem, der angiver.« Derpå gav de præsteparret en advarsel og 
mindede dem om, at de måtte svare til deres løfte. Præsten bragte nu bimplen med 
de 30p^ pot ud i vognen, hvorpå rettens folk og vidnerne fra Nisset red bort fulgt 
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af præstens vogn, der nu indeholdt 30|/2 pot brændevin, 2 pakker med piber, 1 
låg og 2 brændevinshætter. Dette blev samme juleaften bragt til herredsfoged 
Lunow i Frausing. Efter at Nisset mændene havde afgivet den lange forklaring, 
skulle der afhøres en del vidner; men ingen af dem var mødt i retten, så sagen 
måtte udsættes i 14 dage.

Da det næste retsmøde blev holdt den 1. februar, blev Niels Andersen Mus og 
hans hustru, Birgitte Ifversdatter, afhørt. De bekræftede ved ed, at de den pågæl
dende juleaften havde set Clemmen Sørensens hustru, Karen Lauridtzdatter, kom
me gående ned ad Gødvad gade sammen med hendes husmand, Niels Christensen 
Grau. Karen havde noget under armen; men hvad det var, kunne de ikke se, fordi 
det var mørkt; men de havde hørt, at hun kom fra præstegården med den konfi
skerede brændevin.

Niels Grau bevidner, at han den pågældende juleaften var gået til Gødvad 
sammen med Karen Lauridtzdatter, der havde sagt, at hun skulle tale med pastor 
Nørholms kone. Hun havde så været inde i præstegården og var kommet tilbage 
med brændevinsbimplen, som hun havde givet ham uden for porten, og han 
havde båret den til hendes hjem på Øster Kejlstrup. Han havde hørt, at hun ikke 
selv havde taget den fra vognen, men fået den af en af præstens folk, men af 
hvem vidste han ikke.

Så blev Karen selv afhørt. Hun sagde, at brændevinen var leveret hende i køk
kendøren af en af præstens folk, og at hun ikke selv havde begæret at få den. I 
køkkenet var hverken ild eller lys. Herredsfogden spurgte, om hun da ikke havde 
kunnet kende den, der havde givet hende brændevinen. Jo, det var pigen Johan
ne Andersdatter; men Johanne havde ikke villet overrække hende bimplen. Hun 
havde lagt den på jorden foran hende, hvorefter præstens kone havde taget den 
op og givet hende den, og dette tilbød hun at aflægge ed på.

Så skulle præstens karl, Rasmus Andersen, afhøres; men han var igen udeble
vet. Herredsfoged Lunow mente da, at han burde betale faldsmål* til kongen. 
Imidlertid kunne sagen jo ikke færdigbehandles, når ikke alle vidner mødte, og 
man måtte igen udsætte sagen i 14 dage til 15. februar, og denne dag mødte 
Rasmus Andersen og aflagde sin ed med oprakt finger.

Derpå blev hele sagen gennemgået påny, og Rasmus Andersen bevidnede, at 
han vidste alt, hvad der var foregået den 24. december 1711 i Gødvad. Han vidste 
desuden besked om, at der brændtes brændevin og var ulovligt krohold i Gødvad. 
Det var ham, der havde båret ankeret med de 30Vi pot brændevin ind i præstens 
stue, og han havde hørt alt om præstens afgivne løfter. Så var han blevet sendt 
ud for at spørge efter en person, der skulle køre alt det konfiskerede til Frausing; 
men denne person fandt han ikke. Mens han var borte, lå Clemmen Sørensens 
konfiskerede brændevin i vognen under forsegling sammen med de konfiskerede 
brænde vi nsredskaber.

Da han kom tilbage, kom Clemmen Sørensens hustru ham i møde med en 
bimpel under armen, og da han spurgte hende om, hvor hun havde fået den fra, 
svarede hun blot, at det havde hun lov til, og da han erindrede hende om, at hun 
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skulle tænke på, hvad hun gjorde, svarede hun blot: »Ti stille«. Herredsfogden 
vil nu vide, om Karen selv havde taget den eller fået den af manden; men Ras
mus Andersen svarer hertil, at det ved han ikke; han har kun hørt, at en af præ
stens piger har givet hende brændevinen.

Herredsfoged Lunow synes at lægge megen vægt på at få dette spørgsmål 
fuldt opklaret, »på det at ikke den uskyldige for den skyldige skulle lide.«

Han vil derfor indstævne nye vidner og udsætter derfor sagen i 4 uger til den 
14. marts og indstævner ikke mindre end 7 vidner, blandt dem pastor Nørholm 
og hustru; men da sagen skal genoptages, er overhovedet ingen af de 7 vidner 
mødt, og sagen må derfor igen udsættes, denne gang til 4. april, og alle de ind
stævnede vidner skal trues med faldsmåls* bøde.

Den 4. april meddeles imidlertid, at justitsråd og amtmand Nansen har givet 
ordre til, at der ingen lovmål* skal være i denne sag. Sagen slutter temmelig brat 
med, at de 4 anklagede: Clemmen Sørensen, Niels Andersen, Anders Hyrde og 
Anders Møller, hver må betale 10 rigsdaler i mulkt og 2 sletdaler* i omkostnin
ger, foruden at de mister det konfiskerede. Hvis noget deraf er bortkommet, vil 
herredsfogden søge regres, hvor han bedst ved, kan og vil. Det sidste har adresse 
til præsten, der får en privat stævning til den 20. juni. I stedet for at møde sender 
pastor Nørholm imidlertid en af sine tjenere med et brev, hvori der står, at han 
er villig til at betale brændevinens værdi med 5 mark, og han forsikrer, at den er 
bortkommet uden hans vidende og samtykke.

Sagen stilles derefter i bero, og tingbøgerne har ikke mere om den.

VI. En beskrivelse af Silkeborgegnen 1744
Videnskabernes Selskab oprettedes 1742 tinder medvirken af gehejmekonferensråd 
i konseilet, kammerherre og oversekretær i det danske kancelli, grev Johan Ludvig 
von Holstein, og den 6. maj 1743 sendte samme von Holstein et spørgeskema ud 
til godsejere, amtmænd og andre og anmodede om forskellige oplysninger.

Således fik Clemen Fischer på Øster Kejlstrup et spørgeskema angående oplys
ninger om Silkeborg amt, og det er mange ting, von Holstein ønsker oplysninger 
om. Han ønsker en geografisk beskrivelse (skove, moser, søer, åer, fjorde, fiske
rigdom o. lign.), oplysninger om jordens beskaffenhed, om der er udyrket jord, 
og hvad årsagen i så fald er, og om det kan betale sig at dyrke den, om der laves 
salt, om mineraler, milepæle, dyrehaver, dyrestutterier, vildt (firbenet og fugle
vildt), insekter, biavl, vejrliget, de almindeligste sygdomme, urterne, navnlig dem, 
der anvendes mod sygdomme, kilder, mærkværdigheder i amtet, kgl. slotte, be
boerne, talemåder i sproget o.s.v. Ialt er der stillet 33 spørgsmål.

Clemen Fischer indleder sin. besvarelse med en bemærkning om, at da en skri
bent bør skrive sandhed, især når der spørges, vil han allerunderdanigst følge den
ne regel; men hans underdanigste forklaring er enfoldig og omtrent som han selv 
begriber tingene, og skulle der være fejl deri, håber han, at von Holstein som en 
kristelig og lærd herre gunstigst vil overse eller rette dem.
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Han vil citere autoriteter som den hellige skrift og andre skrifter, som han 
finder er grundet på den hellige skrift, blandt andet adskillige tyske og latinske 
autoriteter; men han mener dog, at erfaring, så langt som den strækker sig, er 
den bedste læremester.

Han gør dernæst opmærksom på, at hans erfaring kun strækker sig til det ter
ritorium, som hans forfædre har ejet, og som ligger i Hids herred, Silkeborg amt.

Endelig indskyder han en bemærkning om, at såsom en gudelig og kristelig 
konges symbol er »for Gud og folket,« bør en redelig undersåts være »for Gud, 
kongen og staten,« thi gudsfrygt bevarer kongen og befæster tronen, og når det 
går kongen godt, går det landet godt.

Han går derefter over til selve spørgsmålene og begynder med nogle oplysnin
ger om Silkeborg slot, som amtet har navn efter. Han oplyser, at det har været 
bispegård og bl. a. i katolicismens tid været tillagt bisp Niels af Århus. Efter 
reformationen blev det kgl. len, indtil det i 1661 kom i Fischer slægtens eje. (Fre
derik III solgte 1661 Silkeborg gods til sin mundskænk Christian Fischer fra Lu
beck).

Endvidere bemærker han, at de kejserlige tropper i 1624 skød tårnet af bispe
sædet, ikke af militære grunde, da det ikke var befæstet, men af had.

Da amtet ligger midt i landet, kan der ikke være tale om bugter og salte fjor
de; men det gennemskæres af Gudenå og andre ferske strømme og er rigt på søer. 
Hvad navnet Gudenå kommer af, ved han ikke, men han gætter på gulterne eller 
golferne (golt = galt). Det er den vigtigste af åerne og har fra venstre side sit 
udspring i Boelund sø (Bøllingsø?) i Kragelund-Funder sogne. Den kommer fra 
den søndre side og løber gennem adskillige ferske søer fra Silkeborg at regne, 
forbi Randers og ud i Codanum (Codan er ellers det latinske navn på Østersøen. 
Sinus codanus = den codanske bugt. Her må han mene Kattegat).

Fra Boelund sø udgår 2 strømme, af hvilke den ene løber mod øst ud i Gudenå, 
den anden mod vest ud i Bøylund å og omsider ud i Limfjorden (Kamp å).

Gudenå danner skel mellem Løver syssel på den nordlige bred og Åbo syssel på 
den sydlige; men disse navne er nu næsten gået af brug. Folkene i Løver syssel 
kaldes Lovringer, de andre kaldes Åboer. Gudenå har ikke ebbe og flod som de 
åer, der udmunder i Nordsøen. Hvorfra vandet kommer, og hvor det igen bliver 
af, overgår vore begreber, mener han, og han skriver, at det må være os nok, at 
den almægtige Gud, som har skabt alle ting, visselig holder vandet sammen som 
i en flaske efter den hellige skrifts ord, og at man ikke kan bygge på naturfor
skeres og filosoffers meninger, det ved han ikke alene af den hellige skrifts og 
Paulus’s ord; men han kan trods sin egen enfoldighed nogenlunde begribe det, 
for eksempel der, at jorden skulle dreje sig i 24 timer. Enhver bonde, som kender 
Nordstjernen og lægger mærke til den, kan jo se og skønne, at vort land og altså 
den hele jord ligger kl. 1 som kl. 2 og så fremdeles. Clemen Fischer foretrækker 
derfor at henvise alle forudvidende filosoffer til den hellige skrifts ord og for
undrer sig meget over, at de ikke har fastslået, at Nordstjernen drejer sig sammen 
med jorden.
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Med ak det har han villet vise, at ebbe og flod er skjulte ting, at kometer ikke 
er tilfældige hændelser, og at menneskene er sikre som i Noahs ark. Der er adskil
lige søer i amtet, skriver han; men de er ikke så fiskerige. Vandets produkter er 
laks og gråfisk (fællesnavn for skaller, aborrer, brasen o. a.), men nu om stunder 
er der ikke så mange som før. Hovedårsagen er efter Clemen Fischers mening 
menneskenes ugudelighed, egennytte, processer og eder.

Jorden beskrives som mager og sander. Den er ujævn og med mange sandban
ker. Mange steder kan det næppe betale sig at dyrke den, og dette er årsagen til, 
at der findes udyrket jord. Om den udyrkede jord eller hede bemærkes iøvrigt, at 
den er uundværlig for bønderne; thi lyngen kan bruges til foder om vinteren og 
kan som brændsel erstatte tørv og træ, og hedens jord kan bruges som gødning 
i stedet for møg.

Almindinger (uopdyrket land, der tilhørte kongen) fandtes ikke.
Inden for markskellet er enhver jorddrot berettiget til at gøre sig jorden så 

nyttig, som han kan; thi han betaler til kongen af både hede, ager og eng.
Clemen Fischer anfører, at der i hans tid har været projekteret adskilligt om 

heden; men i reglen ikke af den rigtige grund, og een ting ved han: at det er 
farligt at foretage sig ting, som jorden vil råbe over, og menneskene vil sukke 
over, hvilket let kunne ske, hvis skadelige projektmagere ikke blev afskaffet, for 
med projekter om heden kunne landet føres ud i jordstridigheder og processer 
om markskel, hvilket er de allerfarligste; thi i slige tilfælde sker gerne ed over 
ed, mened over mened, kort sagt: Guds fortørnelse og derefter landeplager. Sand
flugten har ingen større rolle spillet nord for Gudenåen. Hvor den har bredt sig 
for stærkt, har beboerne i tide standset den med en slags sæd, der hedder strand
havre (betyder i gi. jydsk almuemål marehalm).

Adskillige steder er der jernerts (jernmalm) under sandbankerne; men den 
udnyttes ikke.

At moser og kær kunne omdannes til agerland, anser Clemen Fischer for 
ubestrideligt; men han mener ikke, det alle steder kan gøres med nytte og fordel, 
og han mener ikke, man skal give sig i lag med den natur, der er så dårlig, at 
den ikke kan hjælpe sig selv. Man skal heller ikke udmatte sine bønder med 
dette arbejde og ikke vove for store bekostninger, og man skal ikke føre den 
gødning til moserne, som man har brug for til sin mark.

Nord for Gudenå er der kun få, mest unge og opelskede skove. I visse tilfælde 
går det med folkene som med træerne: ingen af delene synes at vokse så godt 
eller leve så længe som i forrige tider.

Med kilder og sundhedsbrønde er den magre egn — Gud være lovet - velsignet. 
Milepæle findes ikke i egnen.

Han går dernæst over til at omtale sæden og nævner rug og boghvede som 
den almindeligste sæd og bemærker, at folk i denne egn køber meget korn, især 
i tørre år.

Træfrugter er der kun få af, fordi jorden er for tør og mager til træfrugter. 
Der er agern, bog og hasselnødder, hvor der er skove; men træerne bærer ikke 
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så ofte og er heller ikke så rigtbærende som i forfædrenes tider, og det er ikke 
så underligt, mener han; thi dersom den gode Gud ville lade alle de forbandelser 
falde på jorden og dens produkter, som af menneskene sværges og ønskes til 
tinge og andre steder, så var der hverken træer eller frugt, men alle ting måtte 
fortæres og synke som Sodoma og Gomorrha.

Der udvindes ikke salt, og dyrehaver og stutterier findes ikke.
Bier, humle, hamp og havre kunne efter hans mening avles med fordel; men 

der savnes penge, og der er ikke så mange hampefrø i landet, som burde sås.
Voks er ellers en kurant vare og kunne bringe penge til landet, og ved dyrkning 

af de nævnte planter kunne mange tusinde daler blive i landet. Tingen var ikke 
ugørlig: men de trives ikke så godt som i gamle dage, og det er ikke underligt; 
thi menneskene forbander jorden og dens produkter.

Det ville være nyttigt at anvende skind til klæder, især underklæder, hvis det 
kunne blive skik og brug, og fra gammel tid har det været regel i Jylland at lægge 
kalve til, især studekalve, og Clemen Fischer regner med, at dette er grunden til, 
at jyderne ikke så gerne spiser kalvekød. Handelen med studekalve er nu helt øde
lagt til stor skade for jyderne, og nu opdrætter hollænderne både kalve og øksne, 
og tyskerne har mange okser på markerne, alt sammen til skade for jyderne, og 
når en handel først er gået i stå. er det meget vanskeligt at få den op igen.

Om vinteren er der en mængde havfugle i de ferske vande, men de spiller 
ingen større rolle.

Nord for Gudenå er der ikke meget storvildt. Hyppigst viser det sig, når kornet 
er modent. Det skadeligste er vildsvinet.

Insekterne er de sædvanlige; men bønderne taler meget om en stor krybende 
slange med fødder; om dette er troværdigt, ved han ikke.

Luften er sund - Gud være lovet - og regn og varme er den frugtbareste for 
væksten.

I hårde vintre er vattersot den almindeligste sygdom, i milde vintre med tåge 
er forkølelse almindeligst.

Der er i Silkeborgegnen mange sunde urter, dersom man bare forstod den 
rette brug. Clemen Fischer holder på, at vort eget lands urter er sundere end de 
kinesiske, og skriver iøvrigt om teen: »Den største lykke, jeg finder ved teen, er 
følgende: I min ungdom drak mange for meget af gammelt øl og stærke drikke, 
nu om stunder hører man sjældent om patienter, der lider af den svaghed; thi god 
te driver vandet og skyller og renser blæren.«

Som egnens vigtigste urter nævnes iøvrigt bonderoser, lemmicher, perikon, pim- 
pinelle, engelsød, kalmus, angelik, røllike, skabiose, brøndkarse, rødkløver, iris, 
peberrod, grå sennep, henricus hubertus* og grønkåL Til at drive feber med bru
ges med held centaurium minus (tusindgylden) drukket som te. Mod vattersot 
bruges iris, roden af stolthenrik eller peberrod og grå sennep sat på ekstrakt.1)

l) Lemmika er ifølge gi. ordbøger = tykbladet ærenpris. Brugtes tidligere som lægemiddel, bl. a. 
mod skørbug. Har også været brugt til at blande i salat.
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Tobak er en stærk gift, men ikke gennem piber. Saften af rønnens rod og træ 
skal dæmpe forgiftning.

Det første ved Clemen Fischer deraf, at dersom man sætter et tobaksblad i en 
slanges mund, dør den straks og vil undertiden revne. Om det sidste har han hørr, 
at en slange, der har ædt åkander, som er giftige, straks søger en røn og bider af 
dens blade eller rod; men dersom den bliver forhindret deri, kreperer den straks, 
og dette skal være prøvet.

Om beboernes livsvaner siger han, at de er tarvelige, fordi forholdene forbyder 
pragt. Folkene er i almindelighed arbejdsomme, trofaste og duelige; men leve
måden er adskillige steder ugudelig, især med unyttige trætter og lange processer. 
Nogle har tilbøjelighed til denne last. Onde folk puster til for at fremme deres 
egne ugudelige interesser. Det er den slags mennesker, hvis kirke er tinghuset, og 
hvis plov er processer.

Undertiden begås megen forargelse og gudsfortørnelse, proces over proces, ed 
over ed, sjæls, ånds, levneds, gods og midlers fortærelse. Had og avind, en ond 
samvittighed og meget andet fødes af trætter og megen tinggang.

Han fortsætter med at skrive: Et ondt menneske kan føre mange i ulykke og 
elendighed — Gud fri os fra djævelen og alle hans luner —. Der savnes ikke for
bud mod unyttige trætter; men håndhævelse og lydighed savnes.

Den omtalte last tager mere og mere overhånd, og hvis man ser i en protokol, 
hvor mange unødvendige trætter, der føres i løbet af et år, ville et kristent men
neske grues derover.

Hvis mit enfoldige råd måtte blive fulgt, da ville jeg ikke genere mig ved at 
foreslå et middel, hvorved noget af det onde kunne hemmes, uden at man veg fra 
loven og forordningerne. At forliges er jo både Guds bud og kongens forordning, 
når retten tillader det; men der er sager, som ikke må forliges, men som bør 
straffes.

Det, Clemen Fischer foreslår, er kort og godt, at der anvendes voldgift, hvis 
en sag imellem tvende ikke kan afgøres underhånden efter forligstilbud.

Dette anser han ikke alene for en god gerning og kristen pligt, men også for 
fornuftigt, fordi ingen husbond, bonde eller andre kan være tjent med gennem 
trætter at ernære og underholde fogder, skrivere og prokuratorer, hvorved man 
bare ruinerer sig selv og giver anledning til grusomme og unyttige eder og for
tørner både sjæl og legeme.

Der er ikke i egnen mange sten med runeskrift. Han har kun hørt tale om 
tre; men der er mange sten med udhuggede huler i, og disse er hugget i munke
nes tider til klostre og kirker, og enten er de så glemt eller fundet unyttige.

Hvor enfoldig den jævne mand har været, kan sluttes deraf, at han bildte sig 
ind, at kæmperne i gamle dage havde trykket disse huler med deres fingre.

Han breder sig temmelig meget i sin omtale af de forskellige gamle skrifter 
og beklager, at indtægterne ikke er så gode for nørrejyderne som i gamle dage, 
og mener, at det skyldes menneskenes ondskab.

I sin omtale af stjernerne og planeterne siger han: »Jeg holder mig til den 
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hellige skrift, forkaster al syndig sikkerhed og lover al gudelig frimodighed; thi 
den gode gud kan bevare os, om så heden brændte omkring os. Vi ser store tegn 
på himlen, hører jordskælv på jorden, som ikke tilforn skal være hørt i disse egne 
i 160 år, havet bruser, strid og rygter om strid høres, og kærlighed køles. Alle 
disse ting er forvarsler.

Gud unde os at våge og bede. Det gælder det om i disse tider.«
Han slutter beretningen med at sige, at alder og en konfus hjerne og andre 

omstændigheder har hindret ham i at give så tilstrækkelig en beskrivelse, som 
han ønskede; men han håber underdanigst, at en enfoldig og redelig hensigt må 
tages for værket, og han underskriver sig som:

Eders Excellences, høj- og velbårne Hr. Gehejmekonferensråd, Oversekretær, re
spektive Hr. Patron og Velynders underdanigste Tjener

Kielstrup, den 29. december 1744. Clemen Fischer.

VII. Et selvmord 1748
Den 17. juni 1748 mødte Søren Clemmensen i Gødvad på Clemen Fischers vegne 
i Hids herredsting med et indlæg, der angik et selvmord i Gødvad.

Clemen Fischer har ladet herredsfogdens søn, Jens Låsbye Lunow, og tre mænd 
fra Gødvad, Thøger Sørensen, Chresten Jensen og Johan Andersen, sammenkalde 
for at besigtige et dødt kvindemenneske, og da de kom ind i huset, hvor det døde 
legeme var, viste det sig, at det var mandens hustru. (Manden hed Niels Ander
sen; hans hustru hed Anna Jensdatter).

Hun lå i en seng på sin ryg. Hendes hals og strube var ganske dybt »udiskåret«, 
og hun var blodig på halsen. I den dødes højre hånd var en lille messingskaftet 
kniv. Både den og hånden var ganske blodig.

På hovedet havde hun en sort hue med en hvid linstrimmel, på kroppen en 
blå trøje med blå bundne (strikkede) ærmer i samt hendes underlinned og ej 
videre.

Og da der ikke var andet at bemærke ved dette syn, kunne de på grundlag af 
de anførte omstændigheder kun skønne, at denne beklagelige og bedrøvelige ger
ning var forøvet af den døde selv. De har så nedskrevet deres syn og afleverer et 
dokument, som de alle fire har underskrevet.

Der var endvidere indkaldt to vidner fra Gødvad, Søren Andersen og Maren 
Lauridzdatter, der begge forklarede, at de ikke kunne opgive nogen grund til 
hendes ombringelse. Der kunne hverken nævnes sygdom, raseri eller andre »svær- 
modigheder«. Dog erindrede Maren Lauridzdatter sig, at den døde kort før sidste 
påske havde ladet hende tilkalde og sagt til hende: »Du kan lige så godt sidde 
hos mig og binde på din hose (strikke på din strømpe) som hjemme, thi ved du, 
hvad jeg tænkte?« Vidnet havde svaret nej. »Det var min agt at gå i ilden inde 
i ovnen.«

Hertil havde vidnet sagt: »Gud bevare os, hav ikke sådanne tanker,« og hver
ken dengang eller siden havde vidnet hørt hende sige mere om dette; men ellers 
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forklarede vidnet, at Anna Jensdatter i det sidste forår havde beklaget sig over, 
at det var svært at få føden og komme gennem verden, og dog vidste vidnerne, 
at den døde ikke havde lidt nød. (»Ikke havde haft nød for sit ophold«). - Derpå 
aflagde de deres ed og blev dimitteret fra retten.

Derpå blev den dødes mand, Niels Andersen, fremkaldt og spurgt, om han 
havde noget at indvende mod det, som var fremført.

Det havde han ikke, og retten afsagde da følgende dom:
»Af den i retten fremlagte og oplæste synsforretning af 13. juni såvel som 

af tvende edelig afsagte vidnesbyrd befindes, at Anna Jensdatter, Niels Ander
sens hustru i Gødvad, den 12. ejendom, har, dog ikke i sygdom eller deraf fly
dende raseri, med en kniv skåret sig i struben og derved ombragt sig selv.

Altså eragtes for ret, at hendes legeme ikke enten i kirken eller kirkegården 
må nedsættes, men uden for på Gødvad bys grund, hvor den største lodsejer eller 
jorddrot det bekvemmeligst eragter.

Sagens bekostning erstattes af saggiveren, velbemeldte Clemen Fischer, med 4 
rdlr., og legemets hensættelses bekostning, som ved natmanden* bør ske, besørges 
ligeledes af er meld te sagsøger.«

VIII. Salmebogsstridigheder 1802-04
Så stor modstand vakte indførelsen af en ny salmebog, at præsten søgte bort fra 
sognet.

»En ny salmebog hvert 100 år,« sagde man engang.
Helt nøjagtigt er dette dog ikke. Den første danske salmebog blev udgivet 

1528 af Claus Mortensen Tøndebinder, men en fælles kirkesalmebog for hele 
landet fik vi først 1569 i »Den danske Psalmebog« af Hans Thomissøn. Forøget 
med flere nye salmer blev denne vor almindelige kirkesalmebog i mere end 100 
år, indtil den 1699 afløstes af »Den forordnede nye Psalmebog« (Kingos Salme
bog), der anvendtes i det næste århundrede.

1793 udkom 1. hefte af »Evangelisk christelig Psalmebog«. 2. hefte kom to 
år senere.

Om denne salmebog er der blevet sagt, at den hverken var evangelisk eller 
kristelig, og at den af alle den kristne menigheds salmebøger var den næstdårlig- 
ste. (Den dårligste skulle være en lokal salmebog et sted i Tyskland).

Den blev ikke forordnet. Ved kgL reskript af 13. april 1798 overlodes indfø
relsen til menighedernes frie valg. Det ser imidlertid ikke ud til, at valgene over
alt har været helt frie. En skrivelse af 8. november 1800 fra det kgL danske kan
celli blev således sendt til Hids herred sammen med biskoppens befaling angåen
de forberedelse og foranstaltning til brug af nye salmebøger ved den offentlige 
gudstjeneste.

De nye salmebøger synes at være blevet modtaget uden modstand i alle her
redets sogne med undtagelse af et: Gødvad sogn. Her holdt man så stædigt fast 
ved Kingos salmebog, at der i ca. tre år førtes en stadig kamp mellem sogne
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præsten Ole Bork og menigheden om, hvilke bøger der skulle bruges. Til sidst 
befalede biskoppen provst Aaboe i Kragelund at indsende oplysninger om for
holdene i Gødvad, og i en »Underdanig Erklæring« af 27. marts 1804 meddeler 
da provsten, at han for at søge oplysninger om Gødvad mændenes modstand mod 
den evangelisk kristelige salmebog først havde henvendt sig til »en god mand 
af Gødvad menighed«, hr. forligskommissær Møller på Øster Kejlstrup, hvis svar 
han ydmygst ville medsende. Hr. Møller havde ikke noget imod den nye salme
bog. Angående de øvrige Gødvad mænd havde han fundet det bedst at søge sam
tale med enkelte i stedet for med samtlige.

Han valgte at tale med Willum Hansen og Bertel Rasmussen. Disse to sagde, 
at de pågældende salmebøger nu brugtes på tredie år ved den offentlige guds
tjeneste, men i begyndelsen var nogle derimod, og det faldt de gamle besværligt 
»og fast ej muligt« i kirken at opsøge salmer efter de krævede numre på tavlen.

Det var forgæves at håbe på en samtale med samtlige på denne årstid, da de 
var spredte i skovene for at bjærge træ til at forarbejde. Af den grund havde 
han valgt at sende en skrivelse, som de skulle se og påtegne i løbet af een eller 
to dage. Han anfører heri, at han ikke vidste bedre, end at denne salmebog var 
brugt siden juni 1802, og han formodede, at det var med alles eller dog med 
de flestes samtykke. Hvis hans grunde formåede at udrette noget, ville han ønske, 
at de stadig ville vedblive at bruge den til nyttig brug og andagt; for de vidste 
jo allerede, at deres højærværdige hr. biskop ikke bifaldt nogen forandring, og 
ligeledes kunne han forsikre dem, at hele herreder i Århus stift allerede for længe 
siden havde taget disse bøger i brug, og yderligere havde han erfaret, at et sogn 
i Thy land ikke havde været heldig i sin modstand mod dem.

Dersom de påberåbte sig, at salmerne var dem og deres ungdom ubekendte, så 
ville han i sin indberetning driste sig til at henstille til øvrigheden, at det i den 
første tid blev tilladt dem at bruge nogle enkelte udsøgte salmer, indtil de var 
kendt med bogen.

Der kom ikke noget svar på denne skrivelse, men senere har sognemændene 
åbenbart tilkendegivet deres ønske om at beholde Kingos salmebog, for den 7. 
juli s. å. sender provsten en ny skrivelse »i anledning af nogle sognemænds meld
te ønske om, at der ved deres sognekirkeandagt igen måtte antages den forrige 
salmebog i stedet for den nye.«

Han meddeler heri, at der ved landemodet* den 5. juli d. å. var pålagt ham 
den pligt at bekendtgøre Gødvad sogns mænd, at øvrigheden ikke kunne være 
enig med sognemændene, men fandt det rigtigt, at de vedblev at bruge den i 
tvende år anvendte og de nu ikke mere ukendte salmer i den sidst anbefalede 
salmebog. Han gør opmærksom på, at de jo bekendtgøres for ungdommen både 
i skolerne, ved konfirmation og katekisation, ligesom også hans højærværdighed 
venter, at de, der har lært at tænke over det, der læses, bedes og synges i kirken 
og ved husandagr, her ville finde ypperlig lejlighed dertil, og der var aldeles intet 
anstødeligt for den enfoldige.

Denne skrivelse skulle til offentlig efterretning læses af degnen, hr. Miillertz, 
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ved våbenhusets dør næste søndag den 8. juli, når gudstjenesten var afsluttet, og 
tilbagesendes med påtegning. Præsten har skrevet i randen af den: »Bekendtgjort 
efter ordre. Gødvad Præstegård den 9. juli 1804. Ole Bork.«

Provstens forsøg på at gyde olie på vandene mislykkedes, og den 2. november 
s. å. skrev pastor Bork selv følgende brev til biskoppen:

»Deres Højærværdighed!
Efter i halvtredie Aar at have kæmpet med mangehaande Ubehageligheder 

for at hævde den nye Salmebogs Brug i Gødvad Kirke har jeg omsider den Græm
melse at tilmelde Deres Højærværdighed, at jeg sidste Søndag saa mig nødsaget 
til at bruge den gamle igen ved Gudstjenesten.

Den 21. Søndag efter Trinitatis kom om Aftenen tvende af de Gødvad Sogne- 
mænd til mig, og i de øvrige Mænds Navn nedlagde de de fleste af de i Sognet 
værende nye Salmebøger i mit Hus med den Erklæring, at de ej mere vilde bruge 
dem, førend de ved Kongens Lov vare almindeligen befalede. Jeg gjorde dem 
Forestillinger derimod, men udrettede intet.

Jeg skrev Dagen derpaa en Promemorie til Sognemændene for at bevæge dem 
til at forandre deres Tanker og lod Sognefogden oplæse samme. Den kom tilbage 
besvaret paa en Maade, som maatte krænke mig.

Da nu Rygtet, at Menigheden Søndagen derpaa ville begynde Gudstjenesten 
med de gamle Salmebøger, var i alles Munde, og jeg ved min Ankomst til Kirken 
vitterligen fandt Sognefolkene staaende med de gamle Bøger i Hænderne, fandt 
jeg det ikke raadeligt at lade det komme til det yderste, men lod Degnen for
kynde Menigheden, at jeg for at undgaa Uorden og forebygge Forargelse i Her
rens Hus brugte de gamle Salmebøger til nærmere Ordre.

En Del af mine Sognemænd har ytret kendelig Uvilje imod mig, fordi jeg i 
denne Sag har søgt at opfylde Hans Majestæts Ønske, og de give ej utydeligen 
at forstaa, at mine Indtægter derved skulde vorde ringere.

Jeg beder ydmygt, at denne Omstændighed maa komme mig til Gode hos 
Deres Højærværdighed til Anbefalelse i Kancelliet, at jeg snarest maa blive for
flyttet fra dette Sted, hvor jeg hidtil ofte har haft Aarsag til at forrette mit Arbej
de sukkende og frygter for i Fremtiden endnu oftere at finde Aarsag til det sam
me.

Jeg anbefaler mig til Deres Højærværdigheds Bevaagenhed.
Deres Højærværdigheds ydmygste Tjener 

Ole Bork.
Gjødvad Præstegaard den 2. Nov. 1804.«

Det fremgår af provstens senere »underdanige erklæringer« til biskoppen, at 
dette brev er sendt direkte til biskoppen og uden om provsten; men biskoppen 
sender det tilbage til provst Aaboe med befalinger om nye undersøgelser. Prov
sten modtog det den 18. november og sender sit første svar allerede den 22. Han 
gør opmærksom på, at han har søgt at bilægge stridighederne gennem bekendt
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gøreisen af 7. juli og siden intet har hørt fra pastor Bork før den 16. november, 
da han var på visitats i Gødvad. Da fik han besked om, hvordan det var gået, og 
også på visitatsdagen brugtes den gamle salmebog, men ellers fandt han alt i god 
orden.

Han synes at have fået det indtryk, at der ingen misforståelse er mellem sognet 
og sognepræsten, men at sognepræsten længe har ønsket forflyttelse, og det længe 
før denne modstand.

Han beklager, at andre embedsforretninger hidtil har hindret ham i at foretage 
yderligere undersøgelser, men han sender en ny »underdanigst erklæring« den 
5. december s. å. og bruger her udtrykket »den mig ubevidste andragende fra 
hr. Bork«.

Han har imidlertid skriftligt adspurgt Gødvad mændene om deres stilling. Den 
tidligere omtalte hr. Møller erklærede sig for den nye salmebog. De øvrige - 18 
ialt - erklærede sig med underskrift enstemmigt derimod med udtrykkelig på
stand om, at de ville beholde de gamle salmebøger, indtil de så kgl. anordning 
for, at de nye skulle være gangbare overalt.

Han indrømmer, at hr. Bork har henholdt sig nøje nok til »det kgl. dsk. cancel- 
lis akt af 8. november 1800« og biskoppens befaling om bedste forberedelse og 
foranstaltning til brug af de nye salmebøger; men trods dette vil han ikke anbe
fale, at hr. Bork bliver forflyttet. »Hans ydmygste betænkning« er, at det var 
bedst, at hr. Bork med al mulig lemfældighed søgte at vinde menigheden i alle 
måder, »da bekostelig forflyttelse dog aldrig gjorde fornøjelse på andre steder 
uden sådant sindelag«.

Pastor Bork blev alligevel forflyttet. Han kunne glæde sig over biskoppens 
særlige bevågenhed.

Biskop Jansen var på visitats i Gødvad den 20. juli 1798. Ved denne lejlighed 
skrev han bl. a. følgende om pastor Bork i visitatsprotokollen:

»Alt, hvad jeg ved om ham, lader haabe meget godt af hans Arbejde, og Em
bedsførelse, da han haver gode Hensigter og viser Lyst ril nyttig Virksomhed.

Paa den Dag fandt jeg mig især vel fornøjet med hans Katekisation, som var 
tydelig og ordentlig, og saa maatte det fornemmelig tilskrives ham, at Ungdom
men nu fandtes meget forfremmet i forstandig Kundskab frem for forrige Gang. 
Kun at der af Skolerne vare alt for faa til Stede, ligesom der og endnu klagedes 
meget over Skolernes Forsømmelse.

Menigheden var ellers talrig forsamlet og viste ønskelig Opmærksomhed«.
Fire år senere, den 23. juli 1802, skrev samme biskop: »Sognepræsten Hr. 

Bork er en meget brav Mand, som fortjener at komme i Betragtning fra dette 
Kald til et meget bedre Embede. Ungdommen var talrig forsamlet i Aar og 
gjorde vel Rede for deres Kundskaber, som fandtes meget forbedret siden den 
forrige Gang«.

Den 18. oktober 1805 kom Ole Bork til Borup i Støvring herred, Randers amt.
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IX. Stridigheder mellem Gødvad og Resendal
Gødvads og Resendals marker og enge grænsede til hinanden, og det skete, at 
der opstod grænsestridigheder mellem Gødvad- og Resendal-mændene.

Et par enkelte retssager skal nævnes som eksempler:
Den 27. juni 1682 stod Mads Jacobsen, markmand* i Gødvad, for tings dom og 

vidnede ved ed efter recessen, at da han 3. pinsedag ville se til Gødvads enge, sa 
han Resendals hjorddreng Jens drive med Resendals fæmon (småkvæg som kvier 
og kalve) i Gødvads eng vest og nord for ålegården, og hjorden (ordet brugtes 
også om en hjorddreng, der var omtrent voksen), gik mellem åen og kvæger, og 
så gik han hen til ham og spurgte, hvorfor han drev i Gødvads eng. Han løb 
imidlertid efter ham med en buløkse, så han måtte løbe, og han råbte: »Jeg skal 
se dit hjerteblod«, og han forfulgte ham ind på ålegården.

Anders Andersen i Krudthuset ved Resenbro vidnede med ed, at samme 3. pinse
dags eftermiddag havde han set, at Resendals fæmon gik i Gødvads enge ved 
ålegården, og han havde også set, at Gødvad markmand gik til Resendals hjord, og 
at denne havde forfulgt ham og svinget en økse og truet ham og råbt, at han 
skulle få en ulykke af samme økse.

Han gik over de to første ålegårde, og da han gik tilbage, truede han endnu 
engang markmanden,* hvorpå han forlod kvæget og lod fæmonet gå i engene.

Peder Andersen i Krudthuset vidnede på samme måde.
Det følgende syn viser, at det ikke blot er engene, det er galt med.
Der bliver taget syn på en bygmark, der tilhørte Per Sørensen i Gødvad.
Den lå vest for Resendal, og den var meget opædt af småkvæg, og der var 

gjort skade for en skp. byg. Det bemærkes også, at gærderne omkring Resendals 
tofter var meget brøstfæld ige.

Andre synsmænd har synet en rugmark, der tilhørte Søren Nielsen i Gødvad. 
Den lå vest for Resendals tofter og var opædt fra syd til på midten, og de mente, 
der var gjort skade for tre skp. rug. Der er ikke anført nogen dom i tingbogen.

1775 er det Resendal mændene, der føler sig forurettet af Gødvad mændene.
Den 18. september mødte Jørgen Christensen Skrædder af Gødvad på tre 

Resendal mænds vegne og indstævnede gårdmændene i Gødvad.
De tre Resendal mænd, Johan Andersen, Niels Christensen og Anders Laursen, 

hævder, at Gødvad mændene i deres fraværelse har frataget dem fire hjul og ført 
dem med sig, og de indstævner en hel række: Søren Laursen, Søren Dam, Niels 
Bodder (= Boje), Christen Sørensen, Villum Hansen, Peder Foged, Christen Niel
sens enke med lavværge, Hans Rasmussen, Anders Sørensen, Christen Andersen 
Bodder, Bertel Johansen, Jens Thøgersen, Søren Thøgersen og Jens Hansen, alle 
af Gødvad.

Som vidner indstævnes Anders Rasmussen, Hans Nielsen, Christen Pedersen, 
Jesper Christensen og Hans Knudsen, alle af Gødvad.

Der møder overhovedet ingen af dem, og sagen opsættes derfor til den 2. okt. 
Denne dag mødte nogle af vidnerne, og de blev så taget i forhør. Det fremgår af 

180



dette retsmøde, at Niels Boje engang på byens »Wide«* har sagt, at hverken 
Gødvad eller Resendal mændene måtte køre kornet ind, før de var enige derom, 
og hvis nogen handlede derimod, skulle han straffes efter gammelt pålæg. Imid
lertid havde Resendal mændene alligevel kørt rug ind fra nedermarken. Vidnerne 
vidste ikke noget om, hvorfor de havde kørt ind før Gødvad mændene; men det 
ser ud til, at Gødvad mændene i den anledning har taget de fire vognhjul fra 
Resendal mændene for at hindre dem i at køre mere korn ind; men dette havde 
vidnerne kun hørt. Hvorledes det forholdt sig med husbondens og præstens korn- 
tiende, vidste vidnerne heller ikke noget om.

Man ser ikke, hvad sagen ender med, da der ikke findes mere om den.

X. Landsbystridigheder og landsbysladder
Fæstebøndernes kår var små, og de har haft en lang arbejdsdag. Afvekslinger i 
tilværelsen har der næppe været mange af. De tre almindeligste har vel været 
kirkegangen om søndagen, brændevinen og de mange retssager, så det er vel kun 
naturligt, at man i et sådant lille indelukket samfund, som en landsby jo faktisk 
var, kom til at interessere sig lidt for meget for, hvad andre i landsbyen foretog 
sig Man har snakket så meget om hinanden, at det undertiden har ført til landsby
sladder eller virkelige retssager.

Et par stykker af dem skal nævnes.
Den 31. marts 1760 indstævnede Anders Andersen Foged på sin datters, Anne 

Marie Andersdatters, vegne Maren Nielsdatter for nogle ærerørige beskyldninger, 
hun har fremsat mod Anne Marie.

Han hævder, at Anne Marie var ganske uskyldig i det, hun beskyldes for.
Der er indstævnet mange vidner fra Gødvad, og Anders Foged indleder med at 

spørge, om Maren Nielsdatter vil afgøre sagen i mindelighed, hvortil hun svarede 
nej.

Første vidne var Anne Kirstine Povelsdatter, der sagde, at hun ikke kunne be
nægte, at hun havde hørt Maren Nielsdatter beskylde Anne Marie for ar have 
stjålet et brød fra sin madfader Niels Bertelsen og bagefter afhændet det til 
Maren Mortensdatter.

Maren Nielsdatter blev spurgt, om hun havde nogle spørgsmål at stille dette 
vidne, hvortil hun svarede nej uden iøvrigt at sige noget imod det, vidnet havde 
fremført. Vidnet aflagde da ed og blev dimitteret fra retten.

Dernæst fremstod tre vidner samtidig. Det var Lisbeth Christensdatter, Søren 
Boje (Boddcr) og hustru, Else Sørensdatter Boje, der alle enstemmigt og med 
samme ed vidnede, at for en fjorten dages tid siden kom Maren Nielsdatter ind 
i Søren Bojes hus, hvor vidnerne var samlet. Da hørte de, at Maren Nielsdatter 
sagde, at Kirsten Grav i Gødvad spurgte hende, om hun havde hørt til det brød, 
som var blevet borte for Niels Bertelsen i Gødvad, og da Kirsten Grav havde 
sagt disse ord, sagde Maren Nielsdatter, at det vedkom ikke hende, om det var 
blevet borte eller ikke.

181



Derpå spurgte vidnerne Maren Nielsdatter om, hvad det var for et brød, som 
skulle være bortkommen fra Niels Bertelsen, og som hans pige, Anne Marie An
dersdatter, skulle have taget og solgt til Christen Larsens hustru, Maren Mortens
datter. Det var et brød, der vejede 26-28 mark* (13-14 pund).

Ingen af parterne ville tilspørge disse tre vidner, og Maren Nielsdatter tilsto , 
at deres vidneudsagn var rigtigt. De aflagde da deres ed og blev dimitteret.

Dernæst fremkom Christen Høyeriis og Anders Laursen af Gødvad for at 
vidne. De forklarede, at de havde været hos Maren Nielsdatter og spurgt, om hun 
ville tilstå at have beskyldt Anne Marie for at have frastjålet Niels Bertelsen i 
Gødvad et brød, hvortil hun svarede, at hun havde ikke beskyldt hende derfor, 
men hun havde hørt det og skulle nok opgive sin »Sagnsmand«.

Dernæst gik de til Maren Mortensdatter for at spørge, om hun havde faet et 
brød af Anne Marie, hvilket Maren Mortensdatter ved ed benægtede, og hun var 
til stede i retten og tilbød ved lovens ed at bekræfte, at hun ikke havde fået noget 
brød af Anne Marie, heller ikke købt og langt mindre fået det tilbudt.

Vidnerne havde været hos de to kvinder efter Anders Fogeds begæring.
Ingen ønskede at spørge dem om noget, hvorfor de aflagde deres ed.
Retten gav Maren Mortensdatter lov til at aflægge ed, og da de sidste vidner 

ikke var mødt, udsattes sagen i 14 dage og blev genoptaget den 14. april.
Da var Maren Nielsdatter ikke mødt, og Anders Foged krævede sagen optaget 

til dom og nedlagde påstand om, at Anne Marie blev frifundet for de mod hende 
rettede beskyldninger, og at Maren Nielsdatter straffes med mulkt og betaler 
sagens omkostninger.

Dommen falder den 2. juni. Anne Marie frikendes. Beskyldningerne kendes 
døde og magtesløse, og Maren Nielsdatter må betale to rigsdaler til justitskassen, 
to rdlr. til herredskassen og to rdlr. 4 mrk. i sagsomkostninger.

Også mændene kunne blive uvenner, og da kunne det undertiden gå hårdere til.
Den 6. oktober 1760 anlagde Søren Christensen Dam sag mod Christen Nielsen 

i Gødvad og Johan Andersen i Resendal. Søren Dam klager over, at Christen 
Nielsen havde kaldt ham til sig og lukket ham ind i et kammer og beskyldt ham 
for tyveri og søgt at tvinge ham til at tilstå og sagt, at han ikke skulle komme ud, 
før han kunne føre ham lige ind i Viborg tugthus.

Da Søren Dam kom fri, ville han tage en af sine heste for at ride til Øster 
Kejlstrup og klage til Clemen Fischer, men Christen Nielsens karl, Lars Christen
sen, og tjenestekarlen Bertel Johansen af Resendal tvang ham til at blive tilbage 
og førte ham igen ind i Christen Nielsens hus, hvor nu også Johan Andersen af 
Resendal var til stede. Han og Christen Nielsen begyndte nu igen at angribe ham 
med skældsord og trusler og sagde, at han nu ikke mere skulle komme løs, før de 
leverede ham ind i Viborg tugthus.

Da en af de nærværende bebrejdede dem deres fremfærd mod Søren Dam, 
havde de befalet ham at gå bort og sagt, at en tyv var han, og en tyv skulle han 
blive og Christen Nielsen havde tilstået, at han havde gjort det, fordi han ville 
have proces med Søren Dam og nøde ham til at søge ham.
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Der var indstævnet 7 vidner; men der forelå en skrivelse fra Christen Nielsen, 
der anmoder om en uges opsættelse, da han og Johan Andersen er uden fornøden 
og behøvende forsvar. Han skriver, at sagsøgeren er enig med dem deri, og at 
vidnerne også er villige til at møde om 14 dage.

En uge senere ender imidlertid sagen med et forlig. Det viser sig, at Christen 
Nielsen mener, at Søren Dam har stjålet tobak fra ham, fordi han har tilført kro
manden noget tobak. Imidlertid kan Søren Dam bevise, at han har købt denne 
tobak af en købmand i Viborg. Han har kvittering for pengene.

Christen Nielsen indrømmer, han har fremsat sine beskyldninger i ophidselse 
og på grund af vrang fremstilling. Han tager alle sine beskyldninger tilbage med 
en uforbeholden undskyldning.

Det kedelige for Christen Nielsen er, at han omtrent samtidig er i konflikt 
med Clemen Fischer, der den 30. september 1760 lader ham stævne, fordi han 
»af modvillighed og opsætsighed plat ud nægter at gøre hoveri på Kejlstrup, 
skønt han ifølge sit fæstebrev er forpligtet til det,« og både ved sit eksempel og 
på andre måder søger han at bringe sine naboer og medtjenere i byen til opsæt
sighed og overhørighed, snart når de tilsiges til at gøre husbondens rejser med 
heste og vogn, snart i andre tilfælde. Blandt andet nægter Christen Nielsen at 
slå sin del af Øster Kej Is trups engslæt, skønt han to gange er blevet advaret. Cle
men Fischer mener, Christen Nielsen bør straffes, have sit fæste forbrudt og 
holde ham skadesløs.

På Clemen Fischers vegne mødte hans søn Andreas Fischer; men Christen Niel
sen er ikke mødt, og sagen blev derfor opsat til den 13. september; men også 
denne sag ender med et forlig. Den ophæves helt, fordi Christen Nielsen og 
Clemen Fischer indgår et personligt forlig.

Christen Nielsen synes iøvrigt at have haft svært ved at forliges med de 
øvrige bymænd, og 1772 mener han sig stærkt forurettet af dem og specielt af 
Niels Boje og Jens Thøgersen, som han lader stævne den 29- juni. Han påstår, 
at de har bemægtiget sig til fælles brug og drift ikke alene den jord, som han 
har i fæste, men også en del jord som han har lejet og betalt for. Han har forgæ
ves søgt en mindelig løsning og stævner derfor de to bymænd, og der indstævnes 
en del vidner.

Imidlertid møder ingen af de indstævnede, og sagen udsættes derfor i 14 dage 
til den 13. juli.

Her tilbød han at frafalde sagen, hvis Niels Boje og Jens Thøgersen ville give 
ham 1 rdlr. hver.

De svarede, at dette var de villige til, når han havde bevist, at de var skyldige; 
men de var af den formening, at de søgtes uden at være skyldige, og at sagen 
ikke angik dem mere end enhver anden mand i sognet.

Der afhørtes så en række vidner, uden at det bringer nogen klarhed i sagen.
De fleste synes at mene, at der ikke er sket Christen Nielsen nogen uret. Han 

er heller ikke tilfreds, men ønsker sagen opsat i 14 dage, fordi han agter at føre 
flere vidner, og da han ikke kan få sin vidneliste i orden, opsættes den senere 
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til den 28. september. Også dette godkender retten; men der findes ikke mere 
om sagen, så enten har han givet op, eller også har de indgået et privat forlig.

Der er flere sådanne skærmydsler, der fører til retssager, men senere løber ud 
i sandet og ender uden dom.

Jørgen Christensen Skrædder af Gødvad indstævner således den 19. juni 1775 
en del bønder. Han har et selvejerhus med et par tofter, hvori der var sået rug, 
byg, havre og boghvede, og hvor der også var noget græs. Han mener, at nogle 
bønder med forsæt har ladet deres heste nedtrampe og afæde hans tofter en nat. 
Han ved ikke, hvem det er; men han indstævner som mistænkte Søren Dam, 
Niels Boje, Christen Sørensen, Wilhelm Jensen, Anders Larsen, Christen Ander
sen, Bertel Johansen, Søren Thøgersen, Jens Laursen og Christen Nielsen, alle af 
Gødvad, og som vidner har han indstævnet ikke mindre end 13, hvoraf to kun 
var 14 år.

Da der kun mødte et par af vidnerne, og ingen af de indstævnede, krydsfor
hørtes de mødte vidner, hvorefter sagen blev opsat i 14 dage og genoptoges den 
3. juli.

Da afhørtes igen nogle vidner, deriblandt de to 14-årige, og dernæst opsattes 
sagen i tre uger og senere til den 7. august; men denne dag møder overhovedet 
ingen, hvorfor sagen helt udgik.



Gødvad Kirke

Ifølge professor Løffler lå der i gamle dage et gudehov (hedensk offersted), hvor 
Gødvad kirke nu ligger, og dette gudehov mentes anbragt der, fordi stedet kan 
ses helt nede fra Gudenåen1).

1) I en doktordisputats »Hørg, hov og kirke«, forsvaret af Olaf Olsen ved Københavns universitet 
1966, bliver teorien om, at kirkerne hyppigt blev bygget over de gamle gudehov, draget meget 
stærkt i tvivl.

~) I Nationalmuseets indberetningsarkiv findes et håndskrevet manuskript af F. Uldall. Det om
handler ca. 180 kirker, og hele manuskriptets titel er »Om de danske Landsbykirker«. Det blev 
påbegyndt 1862, og Gødvad kirke blev beskrevet 1880.

Senere - efter kristendommens indførelse - byggedes en trækirke.
Den nuværende kirke stammer sandsynligvis fra den store kirkebygningstid 

under Valdemarerne, antagelig fra tiden 1140-1150. Der er dog nogle, der mener, 
den er bygget før 1140, og at den er en af de ældste kirker i landet.

Oprindelig bestod den kun af skib og kor, der begge er fra den romanske tid, 
og hvis tykke mure er opført af granitkvadre,* der er hentet fra sognets marker 
og tilhugget på stedet. Muren hviler på en skråsokkcl.

I de ældste tider var der ikke meget inventar i kirken. Der var i middelalderen 
et muret alter ved korets østlige gavl. Gulvet bestod af pikkede mursten, og kun 
langs ydervæggene var der stenbænke.

Oprindelig havde kirken to indgange: en i sydvæggen for mænd og en i nord
væggen for kvinder. Den sidste blev muret til i det 15. århundrede samtidig med, 
at tårnet blev bygget. Dens konturer kunne dog tydeligt ses, og ved et provstesyn 
1895 blev der givet ordre til, at portalen skulle fremdrages påny. Portalerne er 
ganske simple og kun omgivet af almindelige glatte granirkvadre.

I »De jydske Granitkvaderkirker« -’) skriver Uldall 1880 blandt andet følgende 
om Gødvad kirke: »Foran våbenhuset henligger en ret smuk tympanon* med et 
stort og to mindre kors. Dog synes den ikke oprindelig at have hørt til denne 
kirke, hvilket dog ej til fulde kunne afgøres, da omstændighederne ej tillod at 
komme op på våbenhusets lavtliggende loft.« Fem år senere skriver samme Uldall, 
at den lå henslængt på kirkegården, men samtidig med, at der blev givet ordre 
til at fremdrage nordportalen påny, fik man besked om at anbringe den omtalte 
tympanon over den, hvilket skete et års tid senere, efter at kirkeværgen havde 
fået en bøde, fordi det ikke var sket straks.

Da den er for smal til portalen, ses det tydelige, at den ikke har hørt til der. 
I Traps »Danmark« har man udkastet den tanke, at den måske stammer fra en 
tredie indgang, måske en præsteindgang, som der ikke mere er spor af.
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Gødvad kirke set fra Harsneb høj. I baggrunden t. h. for kirken skimtes dalen, som Gudenå 
strømmer igennem. H. C. Boje fot. 1923.

Nordmuren med portalen til den gamle kvindeindgang og den gamle tympanon. 
V. Thonesen fot. 11/8-1968.
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Den gamle tympanon. Glorieskiverne og de to små kors t. h. og v. for det store kors er ikke 
tydelige på billedet. Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

Angående de tre kors skriver Mackeprang i »Vore Landsbykirker«: »Hyppigst 
var der kun eet kors. Undertiden kan dækstenen dog - ligesom selve Golgata - 
bære tre kors som i Gødvad kirke ved Silkeborg, hvor de er smykket med glo
rieskiver.«

Tårnet — i sengotisk stil — er bygget i det 15. århundrede, forneden af granit
kvadre, foroven af store munkesten. Der blev laver en åbning med runde buer 
mellem kirkeskibet og det nederste tårnrum,der fik hvælvet loft (krydshvælving). 
Sandsynligvis er det de sten, der her blev tilovers, der blev brugt til tårnets neder
ste del.

På sydsiden af tårnet står med jernbogstaver C. F. 1755 CAR. (Christian Fischer 
til Allinggård og hans anden hustru, Charlotte Amalie Reenberg). Ifølge »Pontop- 
pidans Atlas« lod Christian Fischer både kirke og tårn istandsætte 1755.

Kirkeskibet har fladt loft; men i koret er der indbygget en stjernehvælving 
med firkantede ribber, formentlig samtidig med, at tårnet blev opført. (Ifølge 
Uldalls arkiv i Nationalmuseets indberetningsarkiv).

Kirkeklokken er støbt 1466 af en ukendt støber. Det var i den sene middel
alder meget almindeligt at forsyne klokkerne med indskrifter: religiøse indskrifter, 
personalhistoriske oplysninger eller meddelelser om, hvornår klokkerne var blevet 
støbt. Dog var mange klokker uden indskrift.

På Gødvad kirkes klokke stod følgende: + + anno dni - mcdlxvi + alpha + 
et o - devs et homo o rex gie veni cvm pace + .
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Tårnets sydmur med den udvendige opgang 
til klokken. De i teksten nævnte bogstaver 
og det anførte årstal fremtrådte tidligere 
som mørke bogstaver og tal. Her er de des
værre kalket over, så de ikke kan ses på bil
ledet. Foran tårnets vestmur skimtes den i 
teksten omtalte sten, som en tid lå foran en 
dør i Resendal.
V. Thonesen fot. 11/8-1968.

Indskriften har været forelagt professor Blatt ved Århus universitet, der har 
sendt følgende oversættelse: I det herrens år 1466, alpha og omega, Gud og men
neske, o ærens konge, kom med fred.

I 1889 sendtes klokken til omstøbning, og nu bærer den en mere prosaisk 
indskrift, der fortæller, at den blev omstøbt hos Frichs i Århus. (Alfa og omega = 
det første og sidste bogstav i det græske alfabet, bruges ofte som betegnelse for 
Kristus som altings begyndelse og mål).

Uldall mener, at tårnet er opført ved den på den gamle klokke opgivne tid, 
altså 1466. (Samme arkiv).

I kirkens kor findes en niche, der viser, at der tidligere har været et hul der. 
Det var det såkaldte spedalskhedsvindue, hvorigennem de spedalske fik den hel
lige nadver, fordi de ikke måtte komme ind i kirken.

Våbenhuset er opført i nyere tid af små røde mursten.
1897 blev sydmuren sat om, og det samme er sket med korets østgavl. De op

rindelige højtsiddende vinduer erstattedes med de nuværende store lyse vinduer. 
Af de oprindelige rundbuede vinduer findes endnu eet på skibets nordside, eet 
på samme side af koret og et tilmuret i korets østgavl. Gulvet, der havde mur
stenslag, blev belagt med fliser og træ.

I tidens løb forandredes der meget i kirkens indre. Ca. 1620 fik kirken en alter
tavle i renæssancestil. I Uldalls arkiv betegnes den som et tarveligt bondearbejde 
fra renæssancetiden. Der findes dog beslægtede arbejder i flere af herredets kir
ker, og tavlen i Lemming kirke er en kopi af Gødvad tavlen. Den fik sine første
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Den gamle klokke fra 1466 med den latinske indskrift, som den bar før omstøbningen 1889. 
Fra Nationalmuseet.

Spedalskhedsvinduet i koret. V. Thonesen fot. 11/8-1968.
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Kirkens sydmur med de store lyse vinduer og våbenhuset. 
Vagn Thonesen fot. 11/8-1968.

billeder; men 1876 bestemtes, at tavlen skulle restaureres og et nyt billede ind
sættes. Et år senere, den 20. juni 1877, udtaltes ved provstesynet, at alteret, der 
var blevet egetræsmalet, nu var en prydelse for kirken, og at det nye billede ville 
blive indsat inden denne måneds udgang. Det er det nuværende korsfæstelsesbil- 
lede af Smidt Sinding. Sidefelterne fik ikke nye billeder, men forsynedes med 
brudstykker af nadverordene. Topfeltet fik indskriften fra Joh. 3. k. 16. v., og i 
fodfeltet stod: Det er fuldbragt.

Den 18. november 1949 afsluttedes en ny stor istandsættelse. Det oprindelige 
farvelag bar årstallet 1650, og da altertavlen skulle være ca. 30 år ældre, menes 
den at have stået umalet til 1650.

Bag Smidt Sindings korsfæstelsesbiIlede, der er på lærred, fandtes det oprinde
lige korsfæstelsesmaleri uovermalet. Sidefelterne havde mindre rester af malerier: 
Marie og Johannes. Topfeltet havde ubetydelige rester af et Getsemane maleri. 
Fodfelterne havde forgyldte indskrifter på sort bund. På gesimsfelterne stod: »Tag 
denne kalck bort fra mig; dog icke huad ieg vil, men huad du vilt.« På fodfel
terne stod: »Frygt gud, saa skalt du stadig sta, din fod skalt ike skride fra. 1650.«

De oprindelige farver var så dårligt bevarede, at man opgav at istandsætte ma
lerierne. Tavlerne er vendt, så de gamle malerier nu ses på bagsiden af alteret. 
Smidt Sindings billede blev renset og præpareret med mastix og igen anbragt i 
midterfeltet. De oprindelige indskrifter i gesims- og fodfelterne blev bibeholdt, 
men nyforgyldt. Sidefelterne har nu de komplette nadverord, topfeltet indskriften 

190



fra Joh. 3,16 i forbindelse med et forgyldt Kristus monogram, og topgesimsen har 
ordene: »Jeg er Opstandelsen og Livet.«

Alt træværket blev iøvrigt grundigt konserverer, og tavlen blev forankret til 
øsrvæggen med nye jernstænger. Alterbordspanelet blev nymalet.

(Oplysningerne om istandsættelsen er brudstykker af en skrivelse i National
museers indberetningsarkiv, underskrevet Georg N. Kristiansen).

Prædikestolen, der også er i renæssancestil, bærer følgende indskrift: »H. Niels 
Lauridzøn Hase, Ps. i Selvf (Sjelle) oc 
Provist i Framløf Herrit med sin Høstrv 
Maren Nielsd. fød i Vesrerborrig (Vester- 
bording) gaf dene Predicke Stoel til Re- 
sen Sognekirke 1603.«

I frisen står: »Så elskede Gud Verden 
o.s.v.« Skrifrordet slutter med »H. Niels 
Lauridzøn Hase.«

I en artikel i Silkeborg Avis stod: 
»Hvorledes Prædikestolen er kommet fra 
Resen til Gødvad vides ikke.« I »Silke
borg Slot« af Edv. Egeberg anføres imid
lertid, at kirkens navn oprindelig var Re
sen kirke, og at sognets landsby lå om
kring den i gamle dage. Ifølge traditionen 
skal der også have ligget en særlig by - 
Resen — østlig i sognet, og man har talt 
om Resen sogn. Der er således al mulig 
grund til at tro, at prædikestolen oprinde
lig er skænket til Gødvad kirke.

Hertil kommer, at Niels Lauridzøn 
Hase var søn af Laurids Jepsen i Re
sendal, og hvis kirken har været kaldt 
Resen kirke, var det jo naturligt for 
ham at bruge dette navn, når han selv 
indberetningsarkiv ligger en seddel, der er 
at prædikestolen er lavet af »Moten Sneker«, og denne Morten Snedker skal have 
været mester for flere prædikestole i kirker mellem Silkeborg og Århus, blandt 
andet Skovby kirke ved Århus. Seddelen oplyser også, at prædikestolen er over
målet og har rig staffering under de senere lag.

Der kom efterhånden mere inventar i kirken. De første stolesæder var nærmest 
almindelige bænke, hvoraf der findes et par dårligt bevarede indbygget i den nu
værende degnestol, på hvilken der findes et våbenmærke for den næstsidste katol
ske biskop i Århus, Niels Clausen, der døde på Silkeborg slot 1531.

Af de nuværende er kvindesidens de ældste og smukkest udførte, og der findes 
smukke ornamenter under malingen.

Altertavlen efter istandsættelsen 1949. 
V. Thonesen fot. 11/8-1968.

var fra Resendal. I Nationalmuseets 
underskrevet Kristian Due. Her står,
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Prædikestolen og en del af kirkens kor. På prædikestolen står sognets nuværende præst, 
pastor Møller Rasmussen; bagved ses den indmurede prædikestols »vindue« og over dette 

nogle gamle kalkmalerier. V. Thonesen fot. 11/8-1968.

Stolestaderne har oprindelig været åbne, men er nu lukkede. Alle lågerne er af 
nyere dato. Stolegavlene er antagelig alle lige afskåret, og den nye dæksliste på 
lågernes overkant er ført hen over gavlene. (Ifølge indberetning fra oktober 1922, 
underskrevet Povl Jensen).

Degnestolen stod tidligere i koret, men blev fjernet derfra 1861, da det under 
et provstesyn blev bestemt, at degnestolen skulle borttages fra koret og plads for 
kirkesangeren indrettes i den øverste mandfolkestol. Pladsen har åbenbart i første 
omgang været for umagelig, da der fra 1870 findes følgende passus i synsproto
kollen: »Kirkesangerens stol må indrettes således, at rygstødet får en passende 
hældning.«

Præsten blev heller ikke glemt. 1863 dekreteredes, at der skulle anskaffes en 
passende lænestol til brug for præsten samt et lille bord med skuffe.

Kirken har en granitdøbefont med løvefigurer (tvillingløver med fælles hoved 
og et kors mellem bagkroppene) både på fod og kumme. Tidligere var der et 
lille tindåbsfad, der bar indskriften: »Skænket til Gjødvad Kirke af Sognets Præst 
Jørgen Johan Tønning 1854.« Dette dåbsfad er nu erstattet af et af messing.

Døbefonten er så særpræget, at kendere har talt om Gødvad gruppen af døbe
fonter, fordi den tilsyneladende stilmæssigt har været toneangivende for en række 
andre arbejder. Mackeprang taler i sin fyldige bog »Danmarks middelalderlige 
Døbefonte« om Gødvad-Alling gruppen, som han kalder en lille løvefonregruppe, 
og han skriver om fonten i Gødvad kirke blandt andet følgende:
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Degnestolen med den næstsidste katolske 
biskops våbenmærke.

V. Thonesen fot. 1968.

»I Gødvad kirke findes en fortrinlig hugget font, hvis i lavt relief udførte dyr 
gør et ejendommeligt stærkt bistert indtryk. Motivet er det sædvanlige, og dyrenes 
haleduske med det dobbelte akantusblad er åbenbart et lån fra den klassiske type. 
Men indtrykket er alligevel meget forskelligt takket være deres grimmige kløer 
og det i samme plan som kroppen liggende trekantede dyrehoved med de små 
spidse øren, de runde øjne og det kraftigt svungne overskæg, der har afløst de 
andres rolige lidenskabsløse mandehoveder.

Det er dog foden, der giver denne font 
dens særlige interesse. Den er profileret 
som en attisk base; men den lave firkan
tede plint, hvorpå basen ellers hviler, er 
blevet adskilligt højere og konkavt afslut
tet foroven. Her er i meget lavt relief og 
med tydeligt viste dobbeltkonturer hugget 
fire dyr, der parvis har fælles hoved, hvis 
underlige næbformede flab bider om ba
sens ring og gør det ud for hjørneknop
per, medens den svejede ryg danner plin
tens cirkelslag.«

Han anførte dernæst, at »søsterfonten« 
i Alling kirke gentlig kun afviger fra den 
i Gødvad ved, at de mellem Gødvads 
dyrepar anbragte kors er erstattet med et 
lille akantustræ. Det har sikkert været 
meningen, at foden skulle udstyres på 
samme måde; men af en eller anden 
grund er alene hovederne gjort færdige, 
mens siderne er plane.

Han omtaler slægtskab med fonterne 
i Asmild kirke ved Viborg og Hinge i 
Lysgård herred, hvor kummen har form 
og inddeling fælles med Asmild, medens foden er en ikke helt vellykket efter
ligning af Gødvad med de over ringen bidende dobbeltløver, men tilføjer: »At 
tale om værkstedfællesskab mellem Hinge og de to fonter i Gødvad og Alling 
ville være en fornærmelse mod Gødvad mesteren.« Det har åbenbart været en 
lokal stenhugger, der har været på spil.

Mackeprang nævner i denne forbindelse flere efterligninger, nogle mere klun
tede, og slutter sin omtale af Gødvad fonten med at skrive, at han har dvælet så 
længe ved Gødvad fonten og dens udløbere, fordi den er et af de smukkeste eks
empler på forbindelse mellem en bestemt egns fonter og arkitektonisk skulptur. 
Han anser det for sandsynligt, men ikke sikkert, at Gødvad-Alling mesteren har 
lavet de to kirkers smukke korbuekragsten, hvis akantusrankers blade går igen i 
fontedyrenes haleduske, (Gødvads kragsten* omtales senere), og han anfører som
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givet, at de rige søjleportaler i Serup kirke (Hids herred), Hørup kirke (Lysgård 
herred) og Sjørring kirke i Ty skyldes denne mester. Alle har de baser, der er en 
fuldstændig kopi af Gødvad foden. Ja, så stor er ligheden, at vi på flere af dem, 
trods det mindre format, både finder dyrenes dobbeltkonturer og en enkelthed 
som den lille kugle, der er anbragt i halens krumning.

Han drager dernæst sammenligning mellem de nævnte arbejder og nogle kapi
tæler i Viborg domkirke, der kan føres tilbage til den gamle kirke, og kommer 
til det resultat, at Gødvad mesteren har tilhørt domkirkens håndværkerstab, og

Granitdøbefonten. Efter et billede fra

»han har just ikke været den ringeste 
mellem dem.«

Tidspunktet for fonterne i Gødvad og 
Alling sætter Mackeprang til ca. 1130. 
Hvis dette årstal er rigtigt, er der altså 
sandsynlighed for, at Gødvad kirke er 
bygget før perioden 1140-50.

Når man har læst alt dette, hvoraf 
noget er uddrag af tidligere publikationer 
om kirken, får man måske det indtryk, at 
alt er gået roligt og støt og uden større 
vanskeligheder. Dette er imidlertid ikke 
tilfældet. Gamle lensregnskaber, kirke
regnskaber m. m. viser, at der ofte har 
været store økonomiske vanskeligheder.

Gødvad sogn har været et fattigt sogn. 
Fæstebønderne var fattige og stævnedes 
gang på gang for restancer af landgilde, 
skatter og andre afgifter. Præster og deg
ne måtte lade stævne for at få deres ind

pastor Møller Rasmussen. tægter ind, og det har knebet lige så
stærkt med at betale det, der skulle kom

me selve kirken til gode. De gamle lensregnskaber fra Silkeborg len fortæller lidt 
om kirkens indtægter. Regnskaberne for 1598/99 nævner således, at kirkens anpart 
af korntienden var 4 ørter* rug og 2 ørter* havre.

Kirkens indtægter skulle jo gerne komme kirken til gode, og undertiden greb 
kongerne ind for at sikre dette. Den 5. august 1648 fik således lensmanden på 
Silkeborg slot, Jochum Bech, et lensbrev, hvori der står, at han skal have ind
seende med kirkens indtægter, at de bliver brugt til kirkens bedste. Kirkekornet 
skal han ved kirkeværgerne lade sælge til formuende borgere og hvert år gøre 
nøjagtigt regnskab til rentekammeret.

I lensregnskaberne er endvidere anført, at kirken har et bol i Gødvad, som Re
sendal har givet til kirken. Efter kopier af gavebrevet svarer bolet årligt 1 ørte* 
byg og 1 ørte* rug til kirken. Ejendommen betegnes ofte som kirkebolet. Den, 
der fæstede det, betalte, som skik og brug var, stedsmål,* når han overtog det, og 
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derefter den årlige afgift til kirken. 1596/97 ser man således, at Jens Persson har 
givet 3 øksne som stedsmål af det kirkebol i Gødvad, »som Erik Larssøn afdøde,« 
og 1618/19 læser man, at Erik Eriksen i Kielstrup (Kejlstrup) fæstede det kirke
bol i Gødvad, »som Jacob Pedersen fradøde« for 20 daler.

(1836 blev kirkebolet lagt ind under præstegården. Kirkeværgerne havde året 
før ansøgt kancelliet om tilladelse til at sælge det for 100 rigsdaler sølv (hartkorn 
2 tdr., 3 fjerdingkar og 1 album). Kancelliet ville dog først have nærmere oplys
ninger hos pastor Holst, »naar han kommer til Kaldet.« Han ønskede det lagt 
ind under præstegården, og den 18. marts 1836 tillod Frederik VI allernådigst, at 
det blev lagt ind under præstegården. Til gengæld skulle præsten udrede skatter 
og afgifter samt konge- og kirketiende, erlægge til kirken 4 rigsbankdaler sølv 
årligt og holde både Gødvad og Balle kirke med vin og brød.)

Men kirkens indtægter slog ikke til, og den var i disse tider meget fattig. Kirke- 
regnskaberne for 1616 oplyser således, at Gødvad kirke »er bortskyldig 7114 da
ler, 14 skilling og 2*4 album.« Endvidere anføres, at der savnes fem fag loft, som 
skal lægges med nye fjæle, og at der fattes en hegnsport til at lukke fæmon af 
kirkegården med.

Dette år oplyses der ikke noget om, hvem kirken står i gæld til; men et par 
år senere fremgår det af kirkeregnskaberne, at den skylder kirkeværgen 49 daler 
9 skilling og 2|4 album,* og desuden skylder den Svostrup kirke 9 daler 7 sk. 
Kirkeværgen har åbenbart selv måttet lægge pengene ud, når kirkens indtægter 
ikke slog til.

1621 synes forholdene at være blevet noget bedre, idet gælden til kirkeværgen 
er nedbragt til 2614 daler 11 sk., og gælden til Svostrup kirke er åbenbart betalt, 
da der står følgende: »Har desforuden til en anden kirke derudi Herredet skyldig 
været 14 rdlr.«

Under Svenskekrigen blev det igen galt. Ifølge tingbogen var der syn på kirken 
den 19. februar 1661, og selv om meget af det, der står i tingbogen, er ulæseligt, 
kan man dog få så meget ud af det, at man forstår, at den har været meget med
taget. Der savnes blandt andet 500 tagsten, og der skal bruges 200 mursten og 
et læs kalk. Seks skamler er brækket løs fra muren og borttaget, og der savnes 
messehagel, messesærk og to lys.

Da krigen jo også gik hårdt ud over bønderne, har det sikkert været vanskeligt 
at få kirkens indtægter ind. Endnu i 1663 ser man kirkeværgerne, Laurids Ander
sen i Resendal og Niels Nielsen i Gødvad, stævne bønderne for resterende kirke
tiende for 1660: 8 mark for en helgårdsmand, 3 mk. 4 sk. for halvgårdsmænd og 
inderster,* samt penge for så mange kjærver,* som de yder til præsten.

Undtaget fra stævningen var Anders Lauridsen i Resendal, der havde erklæret, 
at 1660 - to dage før mikkelsdag (29. september) — kom i hans fraværelse en 
kaptajn med et helt kompagni soldater og 18 heste og hopper (senere skrives 
24). De opbrød hans ladedør og udtog både kirkens og kongens tiendekorn, som 
stod der afsat i laden, sammen med det bedste af hans eget korn. De havde huse
ret i to dage og to nætter.
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Endnu en snes år senere, da de værste følger af krigen vel skulle være for 
vundet, synes det at knibe med at få kirkekornet betalt. Den 5. maj 1685 stævner 
kirkeværgen Jens Lauridsen 6 bønder, som ikke har betalt det. Ingen af dem 
mødte i retten, og sagen blev derfor genoptaget den 10. juni, og da ville kirke- 
værgen ikke tillade, at den opsattes længere. Der gøres omhyggeligt rede for, nor 
meget hver af dem skylder; men heller ikke denne gang mødte bønderne, og a 
deres navne var blevet råbt op tre gange, uden at der kom noget svar, dømtes de 
til at betale det, de stævnedes for »eller lide Nam* og Vurdering i deres Bo og 
Gods, hvor det findes eller opspørges kan efter Loven.«

Men lige meget hvad man gjorde for at inddrive kirkens indtægter, den an 
stadigvæk ikke holdes i forsvarlig stand. Den 11. april 1698 blev der udtaget 
synsmænd til at syne tre kirker i Hids herred. Resultatet blev fremlagt en uge 
senere. Den mest medtagne kirke var Gødvad kirke. Det ville koste 246 slet
daler* 2 mark at reparere den. Til sammenligning kan anføres, at Balle kirke 
kunne repareres for 131 sletdaler* 1 mark og Funder kirke for 81 sletdaler* 3 
mark.

Herefter findes der i de hidtil gennemlæste dokumenter intet om kirkens ved
ligeholdelse før i biskop Jansens visitatsbog ca. 100 år senere. Han er pa visitats 
i Gødvad-Balle den 7. august 1794 og har ved denne lejlighed noteret følgende 
i visitatsprotokollen: »Begge disse kirker tilhører nu proprietær Niels Hastrup pa 
Wester Kielstrup. Den i Balle meldes at være i fortrinlig god stand, fordi ejerens 
grund hører til dette sogn. Gødvad kirke er noget ringere og behøver hist og 
her forbedring, hvilket blev erindret, og lovedes, at det manglende skulle istand
sættes.«

Fire år senere skriver samme biskop: »Kirkernes ejer er proprietær Hastrup på 
Kielstrup, der holder dem begge i forsvarlig stand,« og under sin sidste visitats 
i Gødvad-Balle 1802 skrev han om begge kirker: »Ved kirkerne fandtes ingen 
mangler, der kunne udfordre nogen påtale.«

Senere var der hvert år provstesyn over både kirke og præstegård. Fra 1854 og 
fremefter er synsprotokollerne opbevaret i landsarkivet i Viborg. Hvert år gøres 
der rede for, hvilke mangler, der findes og skal afhjælpes, og det er alt muligt, 
der er tale om.

Det er naturligvis håbløst at opremse alle enkeltheder. Eksempelvis kan anfø
res, at der skrives om, hvor brede gangene på kirkegården skal være, græsset, der 
trænger til at holdes under leen, sten, der skal omsættes i kirkegårdsdiget, hvidt
ning af kirken, mangler ved tag og vinduer, alterdug og alterklæde, korsets stør
relse på alterklæder, tækning af præstegårdens tag, forandringer i stuehus og ud
bygninger, nyt cementgulv i forpagterboligens pigekammer o.s.v.

I begyndelsen af det 20. århundrede fik kirken varmeapparat, der 1938 udskif
tedes med det nuværende.

Ved opførelsen af skorstenen i kirkens nordøstlige hjørne stødte man på nogle 
gamle kalkmalerier, der strakte sig over hele korbuen. En undersøgelse, der blev 
foretaget af folk fra Nationalmuseet, viste imidlertid, at de var dårligt bevaret.



Efter 1. verdenskrig - 1920 - fik kirken et smukt orgel. En sølvplade med en 
lovsyngende engel fortæller, at »Da Verdenskrigens Uvejr var ovre, rejste Menig
heden dette Orgel og takkede Gud. I Menighedsrådet: K. P. Skorstengaard, J. N. 
Sørensen, Rasmus Rasmussen, Mariane Espensen og Jens Andersen.«

Om kirken må endnu nævnes, at der findes et Epitafium over Johanne Bor- 
nich, gift med Clemen Fischer til Øster Kejlstrup, død 1753. Epitafiet, der er 
uden kunstnerisk værdi, har følgende indskrift:

Her lige over for hviler salig og velbaame Frue Johanne Bornich, Født paa 
Farregaard 1692 af Faderen, ædle og velbaarne Andreas Bornich, fordum hans 
kgl. Majestæts velb. Major, Moderen, den ædle og velb. Frue Jytte Krag, kom i 
Ægteskab med velbyrdige Clemen Fischer til Kejlstrup, kgl. Majt.s Regimens- 
quartermester - Anno 1716, 7. Augustii, og avlede ved hannem 13 Børn, 7 Søn
ner og 6 Døtre.

Se, Børn er en Guds Gave, og Livs Frugt er en Skienk. Salme 127 - og er 
hensovet i Herren den 3. Nov. 1753 i den salige Frues Alders 61. Aar 8 Maane- 
der 1 Uge 5 Dage.

Gud give hende med alle Christne en glædelig Opstandelse.
Saa døde Rachel og blev begraven, og Jacob satte et Tegn op over hendes 

Grav, og dette er Rachels Gravs Tegn. Indtil paa denne Dag. Genesis C 35 V 20. 
Salige er de, som dø i Herren, ja Aanden siger, at de skal hvile af deres Arbejde.

Iche os Herre, iche os, men syng dit NafnÆre for din Naade og Sandhed: Sal
me 115. Komet lader os tilbede og falde paa Knæ og nedfalde for Herren som 
os gjorde. Salme 95. Jeg vil kundgøre Herrens Gjerninger, alligevel, at de ikke 
kunne tælles. Salme 40. Lovet være Herren, som hauer bevist mig en underlig 
Gerning i en fæst (= befæstet) Stad, Salme 31. Herren haver frelst mig af 6 
Bedrøvelser, og i den 7. skal intet ondt røre dig, og i den dyre Tid fra Døden 
og i Strid fra Verdens Haand. Jacobs Gud forlad mig ikke i min Alderdom, naar 
jeg bliver graahaardet. Salme 71.«

Derefter følger en indskrift på latin:
»Symbolica et con Solatoria Dicta dementis Fischeri De Segnatores Diver 

Soriorum et Metatoris castrorum Devi Frederici 4 ti Reg. Dan. Norv. p.p. viventis 
Ao. 1754 ætatis Suæ 66: Mariti qvidem charissima suæ uxoris Div. Johanne Bor- 
nichem et mortui 1781 d. 29. Juni Ætatis suæ 94 Annis 5 Mensibus et 7 Diebus«.

Det har været meget vanskeligt at få denne latinske indskrift oversat, da selv 
eksperter har givet op med bl. a. den begrundelse, at en del af ordene overhove
det ikke findes i den latinske ordbog.

Det synes dog at fremgå af de modstridende oversættelser, at epitafiet er fra 
1754 - altså ophængt et års tid efter Johanne Bornichs død, og at Clemen 
Fischer dengang var 66 år, og at han selv døde den 29. juni 1781 i en alder af 
94 år, 5 måneder og 7 dage. Se billedet s. 41.

Indskriften stemmer ikke mere med de faktiske forhold. Hun hviler ikke mere 
over for epitafiet. I synsprotokollen fra 1861 findes følgende bemærkning: »I den 
vestlige hvælving i kirken er en kælderbegravelse fyldt med kister. Disse må efter
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Kirkens orgel. Foran dette sidder 
organisten, fru Jenny Lund. 
V. Thonesen fot. 11/8-1968.

Dragon Jens Simonsens gravsted. 
V. Thonesen fot. 11/8-1968.

forudsket bekendtgørelse borttages og nedsænkes på kirkegården, hvorefter kælde
ren fyldes og belægges med gulv af mursten, hvilket må være en alen over kirke
gulvets højde med passende trappeopgang«. (Denne forhøjning findes ikke mere).

Endvidere findes der en fortegnelse over sognets præster efter reformationen.
I våbenhuset står en ligsten over præsten Peter Harch, død 1760. I »Uldalls 

Arkiv« oplyses, at den 1885 henlå ved våbenhuset. Hvor graven har været, aner 
ingen. Først ved provstesynet 1881 forlangtes, at der skulle anskaffes og føres en 
protokol over de på kirkegården jordede; men der står ikke noget om, at der 
skulle noteres, hvor på kirkegården de blev jordet.

Mens pastor Biilow var sognepræst, blev der ophængt lysekroner til levende lys. 
1945 ombyrtedes de med elektriske lys.

Kirken blev restaureret 1949. Den fik nyt tag, gipsloftet blev erstattet med 
rent træloft, orgelpulpituret fjernedes, så tårnrummet blev en del af kirkerummet, 
og orgelet blev anbragt der. En smuk ornamenteret konsolsten* i tårnets sydvest
lige hjørne blev renser. Den er dekoreret med bladornamenter på den lange side 
og en løvefigur på den korte ende og afsluttes indadtil med en nu ikke ganske 
synlig profil. I det modsatte hjørne af tårnet nær ved jordlinien sidder en anden, 
men i alt væsentlig glathugget sten.

De skal engang have siddet i den oprindelige romanske korbue inde i kirken.
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Mackeprang skriver i bogen »Jydske Granitportaler«, at der var mange korbuc- 
kragsten med dekorativ udsmykning. Dette er måske grunden til, at en del af dem 
ved korbuens udvidelse blev indmuret et andet sted på kirken. Man har ikke 
nænnet at kassere dem.

Yndlingsmotivet var Acantus søjlen, og blandt de bevarede fremhæver han den 
fra Gødvad som en af de allerbedste, og han gør opmærksom på, at bladværkct 
har lighed med bladene på døbefonten.

Under restaureringen kom adskillige interessante ting for dagens lys. Da man 
lagde nyt tag på, opdagede man, at flere af de gamle sten var mærket med en
fisk. Mureren vidste, at der var tilsvaren
de mursten på Allinggård, hvorunder kir
ken engang har hørt. En af ejerne, Chri
stian Fischer, har som »Patron for Gød
vad Kirke« kaldet flere præster til at 
være sognepræst for Gødvad-Balle. Den 
mest nærliggende forklaring er vel da, at 
der har ligget et teglværk ved Allinggård, 
og at Chr. Fischer har benyttet fisken 
som mærke, og at de mærkede sten i kir
ken er kommet fra dette teglværk, måske 
til istandsættelsen 1755.

Det mest interessante fund var dog 
sikkert en gammel muret prædikestol i 
korbuen bag den nuværende. Den var 
indrettet sådan, at menigheden kun har 
kunnet se præstens ansigt og bryst, me
dens han iøvrigt var skjult af murværket.

Konsolstenen i tårnet.
Mama Clausen fot. 1967.

I bunden af denne ejendommelige prædikestol er der trin, og over den er der i 
kalken malet tre kroner over hinanden. Neden for »vinduet« sås rester af kalkma
lerier, bl. a. et, der forestillede en mandsskikkelse. Dette er nu overkalket.

Arkitekt Skov fra Århus, der ledede restaureringen, mente, at prsedikestolens 
indgang var blevet lukket, da man byggede den nuværende korbue, og at man 
derefter var gået over til at bruge træprædikestol.

Prædikestole i mure er meget sjældne i Danmark. Før man fandt den i Gødvad 
kirke, kendtes i hele landet kun tre: en i Ørsted kirke ved Randers, en i Tistrup 
kirke og en, der sidder udvendig på Gråbrødre kirke i Odense.

Den i Gødvad kirke er den bedst bevarede i Danmark.
På kirkegården har adskillige gamle Gødvad slægter haft familiegravsteder i 

århundreder; men flugten fra land til by og overgang fra landbrug til byerhverv 
ses også her. Gamle slægtsgårde skifter ejerslægt. Nye slægter kommer til, og de 
gamle går i glemme, og deres efterkommere glemmer vel efterhånden også, at de 
stammer fra Gødvad, og at deres gamle familiegravsteder var på Gødvad kirke
gård, og når de ikke mere interesserer sig for dem, overtages de af andre, og selv 
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om en eller anden har søgt at holde forbindelsen med Gødvad ved lige, viser det 
sig alligevel, at hvis man et halvt århundrede efter, at man har forladt sognet, går 
rundt på kirkegården, opdager man, at medens man engang kendte næsten alle 
navne på gravstenene, er de fleste nu ukendte, og man søger forgæves efter min
der over mennesker, hvis begravelse man husker fra sin barndom og ungdom i 
sognet.

Et gravsted fredes der dog om, mindet over dragon Jens Simonsen, der faldt 
ved Fuldbromølle natten mellem 15. og 16. juli 1849. Hans forlovede satte et 
minde over ham. På forsiden stod: »Dette Æresminde over Dragon Jens Simonsen 
Lifstrup, som faldt 16. juli 1849, er bekostet af hans Forlovede«. Hun nævner 
ikke sit navn; men indskriften slutter med følgende vers:

»Du for Ret og Ære stred, 
og for Danmark sank du ned. 
Nu du Fredens Land har fundet. 
Jeg har tabt, du har vundet«.

Dette gravminde findes ikke mere; men det smukke vers fortjener at bevares.
Senere satte Gødvad sogns beboere og Silkeborg Våbenbrødre et nyt og større 

monument på graven. Her findes følgende indskrift:

Jens Simonsen
af 3. Dragonregiment, falden for 

Fædrelandet ved Fuldbromølle
16. Juli 1849.

Dette Mindesmærke er reist af 
Gjødvad Sogn og Silkeborg Vaabenbrødre.

Våbenbrødrene lod marmorpladens indskrift istandsætte til hundredeårsdagen 
for hans død, og træfningen, hvori han faldt, hans familieforhold m. m. blev 
mindet i en artikel i Silkeborg Avis af førstelærer Præsius-Madsen fra Gødvad.

Til slut skal lige nævnes, at der foran tårnet står en sten, hvis indskrift det har 
været meget vanskeligt at tyde. Under særlige gunstige forhold lykkedes det for
fatteren sammen med overlærer Broch i Bjerringbro at finde ud af den. Stenen er 
bevokset med mos, og en dag, da mosset var vådt af regn eller dug, trådte bogsta
verne frem som mørkere linier i den dugskinnende mosvegetation. Der stod 
følgende:

Her under hviler
A. L. Melgaard, død 1815
og Hustru Else Jensdatter, død 1791. 
Fred med deres Støv.

M. Lihme
og
L. Melgaard.
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A. L. Melgaard og Else Jensdatter boede i Resendal, og ifølge senere oplysnin
ger fra hr. Broch er M. Lihme deres datter Anne Thomine, der 1827 blev gift 
med sin fætter Jacob Lihme, købmand i Randers, og som måske ved giftermålet 
fik råd til, sammen med sin broder, at sætte sine forældre et minde.

Der er en stribe af tjære hen over stenen. Graveren Hjort Andersen kunne op
lyse, at stenen engang havde ligget som trappesten foran Resendalgårdens ladedør. 
Tjæren stammer fra ladens tagdryp.

Ca. 1920 lod den daværende kirkeværge, Rasmus Rasmussen i Mejlgård, stenen 
føre tilbage til kirkegården.



Præsterne efter reformationen

Gødvad - Balle. 1558-1937
1. Christen Jensen ................................................. 1558 -
2. Peder Melchiorsen Thorning ......................... 1618-

Provst over Hids herred .................................... ca- 1620 -
3. Anders Andersen Wiborg .............................. 21/2 -1658 —
4. Anders Lauridsen Wivild, kapellan................. 30/6 -1674 -
5. Valdemar Petersen Hissel .............................. 1691 -
6. Jens Petersen Nørholm .................................. 1/2 -1698 -
7. Jacob Ostenfeld Jensen Nørholm ................. 1/5 -1738
8. Michel Pedersen Aaboe .................................. 18/9 -1745
9. Peder Naamensen Harch.................................. 10/4 -1755

10. Morten Christiansen Reenberg ..................... 28/4 -1760
11. Ole Bork.............................................................. 20/5 -1796
12. Ole Tideman Meldal........................................ 18/2 -1806
13. Jens Peter Schou ............................................... 2/4 -1823
14. Jacob Jelstrup ................................................... 9/1 -1835
15. Ernst Henrik Holst ........................................... 22/4 -1835
16. Jørgen Johan Tønning...................................... 16/5 -1837
17. Daniel Heinrich Jacobsen................................ 20/8 -1855
18. Frederik Engelhart Nannestad.......................... 6/9 -1863
19. Mathias Theodor Madsen.................................. 5/3 -1864
20. F. Chr. Fischer - hjælpepræst..........................
21. Johan Severin Jacobsen - hjælpepræst.............
22. Jacob Ludvig Bang ........................................... 8/7 -1874
23. Frederik Vilhelm Henrik Hansen................... 21/11-1882
24. Aage Bojsen Møller ........................................ 4/6 -1885
25. Anders Larsen ................................................... 24/2 -1893
26. Waldemar Julius Biilow .................................. 21/1 -1903
27. Jens Andersen ................................................... 19/3 -1913

1618 
24/1 -1658 
24/1 -1658

1691 
11/11-1687

1697 
1/5 -1738 

20/8 -1745 
10/3 -1755 
21/4 -1760 
28/2 -1796 
18/10-1805 
6/12-1822 

31/10-1834 
9/2 -1835 
7/3 -1837 
2/6 -1855 

15/6 -1863 
10/12-1863 
24/4 -1874

1872 
1873 

15/9 -1882 
19/3 -1885 
15/12-1892 
29/11-1902 

4/12-1912 
1/5 -1937

Gødvad - Svostrup. Fra 1937
1. Niels Thun ........................................................ 2/9 -1937
2. Henning Møller Rasmussen.............................. 27/10-1945

- 14/6 -1945
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Samtlige præster i Gødvad-Balle. 1558-1937
Den 2. oktober 1558 udsendes et åbent brev om, at Gødvad og Balle sogne her
efter altid skal være under een præst, der skal bo i Gødvad præstegård og må 
oppebære landgilden af Balle præstegård, hvorimod herligheden* af begge præste
gårde som hidtil skal ligge til Silkeborg slot. (Kancelliets brevbøger).

1. Magister Christen Jensen. 1558-1618.
Den første prsest efter reformationen var Christen Jensen.
I Wibergs præstebøger oplyses, at han var fra Randers og døde 1600, samt at han 
var præst i 60 år.

Ikke alle oplysninger er korrekte. I jordebog- og landgilderegnskaber kan han 
følges til 1618. Dette år må være hans dødsår, da hans efterfølger samme år ind
sender en ansøgning om at måtte få noget korn fra Silkeborg slot »ligesom hans 
Forgænger havde faaet«, og da nr. 3 i rækken senere skriver, at »den første Præst 
efter Reformationen har været Hr. Christiern Jenssøn her udi Gødvad Kald, som 
haver betjent Menigheden i henved 60 Aar,« så kan man altså regne med, at han 
er kommet i 1558, — det år, sognene blev lagt sammen - og han har været præst 
i 60 år, som der står i Wibergs præstebøger; men årstallene må altså være 1558- 
1618. Hans hustru har åbenbart overlevet ham, for i lensregnskaberne 1617-18 står 
følgende: »I Gødvad er brændt en Gaard, som Hr. Christen Jensens Hustru udi 
bor. Den fik stor Skade, og en Del af Gaardens Afgifter eftergives.«

Meget ved man forøvrigt ikke om Christen Jensen; men der er ting, der tyder 
på, at han finder sin indtægt for ringe. D. 17. juli 1573 udstedes et åbent brev om, 
at han måtte oppebære 2 pund* korn af Silkeborg, da han havde klaget over, at 
han kun havde ringe underholdning.

Den 27. august 1578 fik han ifølge et nyt åbent brev lov til årligt at oppebære 
3 ørter* korn af loftet på Silkeborg slot. Dette kvantum må senere være blevet 
forhøjet, for i lensregnskaberne for Silkeborg slot 1596-97 står følgende: »Giffuet 
Præsterne efter kgl. Maj. Breffue — Gødvad Hr. Christen: 314 ørter* Rug og 314 
ørter* Malt.« Det samme står også i de følgende års lensregnskaber.

Endvidere oplyser Kancelliets brevbøger, at han den 14. maj 1584 fik besked 
om, at han indtil videre skal være fritaget for at svare ægt og arbejde af et bol 
i Gødvad, som han havde fæstet af lensmanden på Skanderborg.

Han har åbenbart godt kunnet lide ål. 1608 købte han 14 td. saltede ål på 
Silkeborg slot.

2. Peder Melchiorsen Thorning. 1618 — 24/1-1658.
Hans farfar, Peder Melchiorsen, havde været munk og blev første præst efter 
reformationen i Torning. Han efterfulgtes af sin søn Melchior Pedersen, hvis søn 
Peder Melchiorsen Thorning blev præst i Gødvad-Balle og provst over Hids herred.

Ifølge Wibergs præstebøger døde han 1658 efter at have været præst i Gødvad- 
Balle siden 1600.
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Årstallet 1600 er omtrent rigtige, hvis man medregner den tid, han var kapel
lan, før han blev præst. Hans efterfølger Anders Andersen Wiborg skriver - 
efter at have omtalt Christen Jensen - om ham: »Efter ham er kommet Hr. Peder 
Melchiorsøn, som først har været Medtjener 17 Aar, senere er blevet Sognepræst 
og har betjent Menighed og Sogn i over 50 Aar. Provst her i Hids Herred og 
døde Anno 1658 den 24. Januar.«

I Kancelliets brevbøger anføres, at han i 1618 ansøgte om at få 7 ørter* korn 
af Silkeborg slot, ligesom hans forgænger havde fået. Som grund angiver han 
»sine Sognes Ringhed«.

Lensmanden på Silkeborg slot, Christen Holck, skal ifølge missive* af 2. august 
1618 erklære sig om, hvordan det forholder sig hermed, om kornet har fulgt Hr. 
Peders forgænger, til han døde, og om Hr. Peders sogne er så ringe, at han ikke 
kan hjælpe sig uden de 7 ørter korn, og indsende sin erklæring til kancelliet.

Ifølge en indsendt beretning fra hans efterfølger får han kornet bevilget, men 
vistnok aldrig udleveret.

Der findes et mandtal over præsterne og kirkerne i Århus bispedømme fra 1. 
september 1645, altså fra den tid, da Peder Melchiorsen Thorning var præst. Heri 
skrives blandt andet om præsternes skat:

»Naar undtages 7 Præster, som ikke giver Skat, saa bliver der udi Aarhus Bispe
dømme 170 Præster, som giver Skat, og naar hver Præst giver 4 Rdlr. i Skat, be
løber det sig til en Sum af 680 Rdlr., hvilket er lig med 1020 Sletdaler.* Men 
naar hver Præst giver i Skat 8 Rdlr., beløber det sig til en Sum af 1360 Rdlr. = 
2040 Sletdaler.«

Alle præsterne skal efter kgl. majestæts befaling og missive* udlægge deres 
præsteskat i Vrads herred »og det for Kaldets Ringheds Skyld.«

3. Anders Andersen Wiborg. 21/2-1658 — 1691.
Ifølge Wibergs præstebøger er han gift med sin forgængers datter, Anna Peders- 
datter. Han skal være kaldet den 16/4 og ordineret den 22/4-1654 som hjælpe
præst for Peder Melchiorsen Thorning og var bestemt til at være dennes efter
følger. Han skal være født i Viborg og heraf fået navnet Wiborg. Ifølge samme 
bøger døde han 1674.

Den sidste oplysning er forkert. I tingbøgerne kan han følges til den 3. decem
ber 1678, og endnu i 1690 findes han på skattelister over ekstraordinære skatter. 
Her anføres han som enkemand.

Der findes en herredsbog fra 1690. Indberetningen om Gødvad er underskrevet 
af Anders Andersen Wiborg. Der er således beviser nok for, at han var præst 
til 1690, men længere kan han heller ikke følges, men hans efterfølger V. P. 
Hissel blev præst i Gødvad-Balle 1691.

Derimod viser konsumptions- og folkeskatteregnskaberne fra 1672, at hans hu
strus navn er rigtigt.

I Hids herredsbog fra 1661 skriver han om sig selv: »Anno 1654 i Marts er 
jeg uværdige Anders Andersen Wiborg kaldet af Hr. Peder Melchiorsen til at 
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være hans Medtjener i Embedet, er ordineret i Aarhus Domkirke den 26. April.
Anno 1658 paa Fastelavnssøndag er jeg kaldet til at være Sognepræst.«
I samme herredsbog skriver han om præstegårdens indkomster blandt andet: 

»Præstegaarden er den ringeste i Byen paa Avl, eftersom en Del af Bønderne er 
Selvejere og har den største Del af Marken. Ikke heller vangerer (betyder om
trent det samme som at spadsere hen over markerne (vangene)) Bønderne med 
Præsten, og ikke til visse derfor kan jeg vide, hvad der aarligen kan saas. Dog, 
siden jeg anfangede har jeg saaet Byg: 2 Tdr., Rug: 3 Tdr., Havre: 3 Tdr. Hø
bjærgning er lidet, det bedste 8 smaa ? (ordet ulæseligt). Og formedelst Kaldets 
og Præstegaardens Ringhed har i fordums Tid den høje kristne Øvrighed af Kgl. 
Benaadning givet til Præstens Ophold 7 Ørter Korn paa Silkeborg aarlig at an
namme.

Men der salig Hr. Peder er udi Kaldet kommet, er det hannem ikke blevet 
leverer, endog der derpaa var givet 2 Kongebreve, som udi den kejserlige Krig 
er hannem fraberøvet, og alle hans Efterkommere til største Skade.«

Han nævner derefter, at der er 9!/2 gårde i Gødvad by, og fortæller, at bøn
derne betaler deres tiende i kjærven.* (De betaler med korn). De betaler 1 td. rug, 
1 td. byg og Vi td. havre. Han tilføjer, at avlen (kornet) ikke er lige godt.

Derefter opremser han indtægterne fra Balle. Fra anneksgården får han 5 skp. 
rug, et svin og et pund smør. Også bønderne i Balles 18 gårde betaler deres tien
de i kjærven, en del betaler mere, en del mindre end de forrige. (Bønderne i 
Gødvad).

At præsten også havde andre indtægter end de ovennævnte, viser et skiftedo
kument efter Ifver Christensen (Boje). Det er fra marts 1685. Her står, at han 
fik 2 sietdaler* »for den salige Mands Ligprædiken«.

Iøvrigt er der flere ting, der tyder på, at det kneb med at få bønderne til at 
betale ham, hvad de skulle. I tingbøgerne er optegnet adskillige retssager. Den 
16. oktober 1660 lader han en del bønder i Balle indstævne, fordi de i 3 år ikke 
har villet betale korn til vin og brød i kirken, og han beklager sig over, at han 
i de 3 år har måttet købe vin og brød for egne penge. Hver gård skulle betale 1 
skp. årlig. Her bør man måske til forsvar for bønderne huske på, at de 3 år var 
Svenskekrigens dage, men den 4. oktober 1670 lader han igen nogle mænd ind
stævne, fordi de ikke har betalt deres afgifter til ham.

En anden gang synes han at være kommet i strid med lensherren på Silkeborg 
slot om sine skovrettigheder i Gødvad. Herom beretter tingbogen fra 30. Septem
ber 1662:

»For Dom stod Peder Lassen i Gødvad, der kan mindes i 60 Aar og mere, og 
vandt (vidnede) med oprakt Finger efter Recessen, at det er ham i Guds Sandhed 
vitterligt, at Præsterne i Gødvad, Hr. Anders Andersens Forgængere, har haft 
Majlund Skov, kgl. Majestæts Anpart, til Olden til Præstegaardens Svin, ufor- 
ment af Øvrigheden. De har også nydt og haft samme Skovpart til Brænde og 
andet fornødent til Præstegaarden.«

Dette bekræftes af flere vidner, der kan huske fra 30 til 50 år tilbage.
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Per Jensen og Per Lassen i Gødvad bevidner, at de har været for Silkeborg 
port og talt med ridefogdens dreng Matz og givet velbyrdige lensherre, Hans Fris 
til Clausholm, varsel »for dette Vinde (tingsvidne) her i Dag at tage beskrevet.«

1671 kommer præsten i strid med en bondefamilie i Gødvad. Dette er beskre
vet under titlen: »En retssag i Gødvad i året 1671,« side 160 f. f.

Hans sidste retssag er fra december 1687, og denne gang drejer det sig igen om 
skovene. Der er imidlertid sket det, at Frederik 111 efter Svenskekrigen har solgt 
Silkeborg slot med tilhørende jordegods til Christian Fischer fra Lubeck. Efter 
dennes død deltes godset mellem hans arvinger, og 1687 lader Lau rid tz Chri
stophersen på Vester Kejlstrup — gift med Anne Clemensdatter Fischer - præsten 
indstævne angående hans rettigheder i skovene. En del bønder vidner igen til 
fordel for præsten, der fremlægger det tidligere omtalte tingsvidne fra 1662, men 
samtidig bekendte, at han ingen ejendom eller skovpart havde i Gødvad Øster- 
skov, kaldet Mailund Skov; men han bad om, at han måtte nyde det samme, som 
hans formænd havde nydt.

Lauridtz Christophersen spurgte, om han havde noget fra hans kgl. majestæt 
eller noget andet, der kunne svække kongens skøde til Christian Fischer og hans 
arvinger, idet han mente, at et »Tingsvinde« uden lovlig kald og varsel ikke kun
ne fratage Chr. Fischer og hans arvinger nogle af deres friheder, langt mindre 
deres skovgrunde og ejendom. Dokumentet fra 1662 kunne ingen betydning have, 
da Chr. Fischer på dette tidspunkt havde skøde på skovene, og han var ikke ind
varslet.

Trods bøndernes vidneudsagn til fordel for præsten går dommen ham imod, 
for så vidt som den fastslår, at Anders Andersen Wiborg for fremtiden kun kan 
nyde svins olden og brænde med Lauridtz Christophersens viden og samtykke.

4. Anders Lauridsen Wivild. Kapellan fra 30/6-1674 — 11/11-1687. 
Anders Lauridsen Wivild blev ifølge kaldsbrev af 30/6-1674 kaldet til kapellan 
for Anders Andersen Wiborg, der på grund af alder og svaghed ønskede en ka
pellan, og i kaldsbrevet tilføjes: »Såfremt han sig imidlertid udi i Lærdom og 
Levned tilbørlig skikker og forholder, skal han, hvis han overlever Anders Ander
sen Wiborg, ubehindret som Sognepræst succedere.«

Dette oplevede han imidlertid ikke, da han ifølge to forskellige kilder døde 
11/11-1687, ca. 4 år før Anders Andersen Wiborg.

Ifølge Wibergs præstebøger stammer han fra Vivild-Vejlby og blev i Gødvad 
kaldt »Unge Hr. Anders.«

Ifølge samme kilde skulle han være blevet gift med sin forgængers enke, og 
hans steddatter, altså Anders Andersen Wiborgs datter, Karen Andersdatter, skul
le senere være blevet gift med efterfølgeren, V. Petersen Hissel.

Dette kan ikke være rigtigt, da Anders Wiborg levede til 1691 og dengang var 
enkemand.

Mere sandsynligt er det vel, at Anders Wivild blev gift med Karen Anders- 
datter, og da han så døde 1687, og den næste efterfølger, V. P. Hissel, derefter 
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udnævntes til »successor in spe« den 29. januar 1689, er pastor Hissel derefter 
blevet gift med Karen Andersdatter. En skatteliste viser i hvert fald, at pastor 
Hissels hustru hed Karen Andersdatter, og ifølge Wibergs præstebøger blev hun 
og pastor Hissel gift i Gødvad den 10. september 1689.

I tingbogen findes Anders Wivild nævnt 1679. Det er en Jens Pedersen fra 
Balle, der den 11. marts d. å. på Anders Wivilds vegne indstævner nogle, der 
skylder ham penge. Blandt de indstævnede er Anna Jensdatter i anneksgården i 
Balle.

På listerne over forskellige ekstraordinære skatter nævnes han 1675, 1679 og 
1683. På den sidste liste er hans navn dog ikke anført. Der står »Præsten med 
Kapellan.«

5. Valdemar Petersen Hissel. 1691—1697.
Noget kaldsbrev som præst findes ikke i kaldsprotokollen, formodentlig fordi 
han tidligere var kaldet som »successor in spe«, og da Wibergs præstebøger des
værre har en del fejl, må hans årstal gives med forbehold.

Ifølge disse bøger skulle han være fra Grinderslev-Grønning sogn og være ble
vet student 1683, cand. theol. 1687 og kaldet til residerende kapellan ved Grå- 
brødre kirke i Viborg den 18/7-1688. Den 29. januar 1689 blev han kapellan og 
»successor in spe« i Gødvad. Her blev han den 10. september 1689 gift med 
Karen Andersdatter, der som anført under Anders Wivild sikkert er datter af An
ders Wiborg og tidligere var gift med Anders Wivild. Hun blev født den 8. au
gust 1659 og døde i Viborg den 11. august 1715. Selv døde han 1697. De havde 
en søn.

Angående hans årstal som præst kan der være små tvivlsspørgsmål. Som før 
nævnt står Anders Andersen Wiborg som enkemand på en skatteliste fra 1690; 
men på en tilsvarende fra 1691 står præstens hustru, og præsten er ikke nævnt. 
Det samme er tilfældet med flere skattelister over ordinære skatter fra de følgende 
år, men nogle af dem er underskrevet af V. P. Hissel. Da man således ser, at Wi
borg altid nævner sig selv på listen, medens Hissel aldrig gjorde det (måske af 
den grund, at han som præst ikke skulle betale for eksempel familieskat for sig 
selv, men derimod for sin hustru), er der stor sandsynlighed for, at han var præst 
1691; rnen man kan jo ikke heraf se, om præsteskiftet fandt sted i slutningen af 
1690 eller i begyndelsen af 1691.

Dødsåret 1697 er sikkert rigtigt. En af hans efterfølgere, Morten Reenberg, 
skrev, at han døde »ungefahr 1697«. Hertil kommer, at af to skattelister over 
familieskat m. m. for 1698 var den første, der skulle betales til nytår, underskre
vet af Hissel, medens den anden, der skulle betales til St. Hans, var underskrevet 
af hans efterfølger. På denne nævnes fra præstegården præsteenken, hvilket tyder 
på, at det er rigtigt, at Hissels hustru overlevede ham.

I tingbøgerne finder man også hr. Hissel. Den 23. oktober 1693 indstævner 
han Peder Thomessen i Hvinningdal samt hans dreng (søn) Olluf Peersen. Dren
gen er fæstet af præsten, og da han ikke har indfundet sig, kræver præsten, at 
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han skal betale fæstepengene tilbage og efter loven betale 14 års løn, fordi plov 
og avl er forsømt, ialt to sietdaler.*

Olluf Peersen mødte, men havde ingenting at fremføre, hvorfor han dømmes 
efter præstens krav.

Han må imidlertid have tjent hos præsten før, for samtidig stævner Per Degn 
i Frausing på Ollufs vegne præsten for to sietdaler,* som han havde til gode for 
Vi års tjeneste. Præsten mødte ikke for at svare noget hertil, derfor dømmes han 
også, og de to domme går lige op.

De følgende retssager tyder på, at hr. Hissels økonomiske forhold ikke har 
været gode. Den 24. december 1694 bliver han stævnet af en mand i Skive, som 
han skylder 16 sietdaler. Dommen falder den 12. februar 1695. Præsten mødte 
ikke, og da heller ingen anden møder på hans vegne, dømmes han til at betale 
inden 15 dage med alle omkostninger, ialt 22 sletdaler* og 3 sk., eller lide nam* 
og udlæg.

I juni 1697 rejses påny sag imod ham på grund af gæld til en Per Andersen 
Gødvad. (Det fremgår ikke tydeligt, om manden hedder Gødvad eller er fra 
Gødvad). Der fremlægges en obligation af 11. november 1694, og gælden er med 
påløbne renter 21 rdlr. og 2 mk. Præsten er ikke mødt, og han dømmes til at 
betale inden 15 dage.

Supplerende oplysning:
1 »Jydske Samlinger«, 1. række, bind 4, side 367, oplyses, at V. P. Hissel (her 

står nu Hessel) blev præst i Gødvad 1691, og da han var kaldet til »successor in 
spe« og således automatisk efterfulgte Anders Wiborg, må denne være død sam
me år.

6. Jens Petersen Nørholm. 1/2 1968- 1/5 1738
Pastor Nørholms kaldsbrev er dateret 1. februar 1698, og han bliver ordineret den 
15. april s. å. i en alder af 26 år.

Af kaldsbrevet citeres følgende:
»Vi Christian den Femte, af Guds Naade . . . Giøre alle vitterlig, at vi aller- 

naadigst haver beskikket og forordnet, saa og hermed beskikker og forordner Jens 
Petersen Nørholm til at være Sognepræst til Gødvad og Balle Sogne i Aarhus 
Stift i vort Land Nørre-Jylland i den forrige, nu ved Døden afgangne Sognepræst 
Valdemar Petersens Sted, saafremt han efter foregaaende Eksamen saa dygtig, udi 
Liv og Levned saa skikkelig, og af den Alder efter Loven befindes, at hannem 
Prsedikeembedet kan betroes. Forbydendes alle og enhver herimod, eftersom fore
skrevet staar, at hindre eller i nogen Maade forfang* at giøre.

Under vor Hyldest og Naade.
Givet paa vort Slot Kjøbenhafn den 1. febr. Anno 1698.
Under vor kongelige Haand og Segl

Christian.«
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Han stammer fra Nørholm og er født 1672 som søn af pastor Peter Jensen 
Nørholm og dennes hustru Karen Jensdatter Ibsen og døbt i Nørholm kirke den 
28. juli s. å. Ifølge Wibergs præstebøger blev han student fra Ålborg 1693. Han 
var gift med Mette Harder Fischer fra V. Kejlstrup og havde 2 sønner og 2 døtre. 
Den ene søn, Jacob Ostenfeld Nørholm, efterfulgte ham som præst i Gødvad- 
Balle, den anden, Peter Jensen Nørholm, var præst for Tårup-Kvols menigheder. 
Under arveskiftet nævnes i tingbogen de to Døtre, Christiane Catarina Nørholm, 
der senere blev gift med Josef Brinchmann, hospitalspræst i Randers, og Anne 
Jensdatter Nørholm, gift med Hans Carø i Randers.

Mens hr. Nørholm var præst i Gødvad, brændte præstegården den 10. juni 
1719 om formiddagen. Til hjælp til genopbygningen fik han bevilget 1 rdlr. af 
hver kirke i Århus stift.

Lovens mange krinkelkroge synes pastor Nørholm ikke at kunne finde rundt 
i, og han har temmelig mange retssager. Der er for eksempel nogle angående hans 
tjenestefolk. Den 30. september 1709 indstævner Hans Thomsen på Vinderslev - 
gård præstens tjenestekarl Jens Christensen. Han har tjent på Vinderslevgård siden 
landmilitsens indrullering og er nu gået derfra uden pas og lovlig opsigelse og har 
fået tjeneste hos pastor Nørholm. Sagen er åbenbart, at han er indrulleret i land
militsen (skulle være soldat) og nu er rejst for at unddrage sig militærtjenesten. 
Sammen med andre vidner er pastor Nørholm indstævnet, »om han vil have noget 
dertil at svare.«

Her kommer imidlertid Christian Fischer på Vester Kejlstrup præsten til 
hjælp, idet han samme dag indstævner Hans Thomsen »for Vidner at høre og 
Spørgsmaal at besvare, angaaende hvorledes Jens Christensen har opført sig i hans 
Tjeneste, og ril hvilken Tid og på hvilken Maade han er blevet opsagt, og om 
han kunde have nogen Aarsag til at nægte ham Pas og Afsked, som var begæret 
baade skriftligt og mundtligt.«

Sagen blev opsat, og der findes ikke mere om den i tingbogen.
En anden gang drejer det sig om en tjenestepige, Anne Jensdatter, der har 

fæstet sig til tjeneste hos bonden Thomes Andersen i Hvinningdal fra mikkels
dag 1714 til mikkelsdag 1715 og fået 8 skilling i fæstepenge. Lønnen skulle være 
6 sletdaler* og nogle naturalier, ialt 7 sletdaler og 15 skilling, men derefter har 
hun uden pas forladt Silkeborg gods og taget tjeneste hos pastor Nørholm. Den 
8. oktober 1714 bliver baade hun og præsten indstævnet af Hans Jacob Bæhr fra 
Silkeborg slot på Thomes Andersens vegne. De indstævnede vidner bekræfter, at 
hun tilhører Silkeborg gods, og Thomes Andersen er en af Silkeborgs tjenere. Ved 
indstævningen har hun sagt, at hun agter at blive, hvor hun er, og fæstepengene 
siger hun, at hun har betalt tilbage.

Hverken hun eller præsten møder i retten, og hr. Bæhr kræver, at hun skal 
vende tilbage til Silkeborg gods og tiltræde sin tjeneste hos Thomes Andersen, 
til lovlig adskillelse kan finde sted, og hun skal betale sagens omkostninger med 
3 sletdaler,* alt under lovens tvang. Den hurtige behandling begrundes med, at 
sagen ikke tåler opsættelse, fordi det er til bondens skade og ruin.
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Retten bestemmer, at hun tilhører Silkeborg gods og ma indfinde sig i sin tje
neste. Den skade, hun har forvoldt Thomes Andersen ved at udeblive, skal hun 
erstatte med 2 rigsdaler. Hun og præsten skal tilsammen betale sagens omkost
ninger med 4 sletdaler,* og præsten skal, fordi han har taget en andens tjeneste
pige i sin tjeneste, betale 2 rigsdaler til Vor Frelsers Kirke i København.

At Christian Fischer fra Vester Kejlstrup på pastor Nørholms vegne den 29. 
september 1710 indstævner anneksbonden Peder Andersen i Balle for det, han 
skylder præsten, nævnes kun for en ordens skyld. De fleste præster matte stævne 
for restancer. Anneksbonden mødte for øvrigt ikke i retten, og han dømtes til 
at betale.

Den 9. februar 1711 rejses en sag mod fru Nørholm (Mette Harder Fischer) 
angående en seddel, hun skal have skrevet. Da bladene i tingbogen her er meget 
ukomplette, er det ikke helt klart, hvad det drejer sig om, men det synes, som 
om sedlens indhold regnes for vanærende for en eller anden.

Det er muligvis den samme sag, der genoptages den 1. februar 1712, selv om 
der her står breve i stedet for seddel. Det er herredsfoged Lunow, der nu stævner 
præsten, men denne gang ordnes sagen i mindelighed. Præsten afleverer det ene 
brev og siger, at de to andre er kasserede. Han betaler sagens omkostninger og 
lover at give noget til de fattige, »og dermed var Partnerne venlig og vel for
nøjede om denne Sag i alle Maader.«

Mere besvær har han med en sag, som Christopher Ebbesen fra Vester Kejl
strup den 18. januar 1712 på hans vegne anlægger mod Søren Basse i Gødvad. 
Pastor Nørholm har herligheden* til den gård »på Bachet i Resendal«.

Inden kaldsmændene (stævningsmandene) kom videre, kræver Søren Basse at 
få beviser for, at Christopher Ebbesen har fuldmagt til at føre nogen sag imod 
ham for pastor Nørholm, og da han ingen kan fremvise, må sagen i denne om
gang opgives.

Den 1. februar indstævner pastor Nørholm selv Søren Basse, og det viser sig 
nu, at det drejer sig om ulovlig skovhugst i den skovpart, der hører til den gård 
på bakken i Resendal, som er beboet af en Lauridtz Madsens enke med umyn
dige børn. Søren Basse vil nu vide, med hvilken myndighed præsten stævner ham. 
Han svarer, at han har herligheden* til den ejendom. Så vil Søren Basse se skødet, 
men det har præsten ikke ved hånden, og sagen må påny udsættes.

Den 15. februar s. å. stævner præsten igen, og nu har han skødet med. Dette 
viser, at han har herligheden til den omtalte ejendom.

To indstævnede vidner, Niels Christensen og Anders Pedersen fra Gødvad, 
bevidner, at de har fældet en bøg for Søren Basse. Denne indrømmer, at han 
har ladet den omtalte bøg hugge efter egen fri vilje og uden andres tilladelse 
og samtykke. Yderligere tilstod han, at han havde ført toppen og noget af krop
pen hjem. Nar han havde brugt den omtvistede bøg til brænde, håbede han at 
få en anden. Han gør opmærksom på, at han ikke har anden skovpart i samme 
s ov til brænde end det, som hans adkomst ham hjemler. (Hvilken adkomst, han 
har, nævnes der ikke noget om).
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Pastor Nørholm kræver tingsvidne beskrevet og sagen opsat i tre uger, men 
der findes ikke mere om den, så man ser ikke, hvad den ender med.

Juleaften 1711 bliver pastor Nørholm indblandet i en sag om ulovlig hjemme- 
brændt brændevin. Sagen, der behandles i flere retsmøder i begyndelsen af 1712, 
er beskrevet under titlen »Da juleaften i Gødvad blev ødelagt i 1711« s. 166, f. f.

Det er imidlertid ikke den eneste gang, han er i vanskeligheder på grund af 
hjemmebrænding. 1714 er det galt igen med brændevinen, og denne gang er det 
mere alvorligt, da man ikke blot har brændt brændevin i præstegården, men fru 
Nørholm har solgt af den. Da sagen er meget langtrukken og behandles i flere 
retsmøder, gengives kun nogle hovedpunkter.

Baggrunden for sagen er følgende:
Hjemmebrænding og salg af hjemmebrændt brændevin var forbudt ifølge »Hans 

kgl. Majestæts allernådigste forordninger af 4. april 1689, 31. januar 1690 og 31. 
marts 1700.« Herredsfoged Lunow havde ifølge fæstebrev, udstedt af amtmanden, 
eneret på at sælge brændevin og drive krohold i Gødvad ved hvem, han ville, 
mod at svare en afgift til kongen. Der var imidlertid mange, som selv lavede 
deres brændevin, og nogle solgte af den. Dette førte til, at herredsfogden mistede 
sin fortjeneste og ikke kunne svare sin afgift til kongen, og den 16. april 1714 
indstævner han 10 mænd og kvinder, blandt dem degnen Hans Lauridsen og fru 
Nørholm, og sagsøger dem for ulovlig hjemmebrænding og salg af brændevin. 
Kvinderne indstævnes med lavværge, hvilket for gifte kvinders vedkommende 
var deres ægtemænd. Han gør dem opmærksom på, at de både overtræder kon
gens bud og hans eget fæstebrev på kroeriet, og han går særlig stærkt i rette 
med fru Nørholm:

»Og som I, Madam Mette Harder, velærværdige Hr. Jens Nørholms Hustru 
udi Gødvad, paa samme Maade skal understaa Eder med Brændevinssalg ved 
Christen Holch i Gødvad og derved gør det største Indgreb i Herredsfogdens 
Rettigheder, saa stævnes I til bemeldte Tid og Ting tillige med Eders Lawærge 
for Vidner med Sigtelse derom at modtage, samt for at bevise, hvad Ret I har 
til sligt, medmindre I saavel som de andre vil lide Dom derfor.« (Sproget er 
moderniseret).

Der var indstævnet 3 vidner fra Gødvad, men ingen af dem var mødt. Sagen 
blev derfor udsat i 14 dage, og vidnerne får strengt pålæg om at møde.

Sagen genoptages den 30. april, og denne gang er vidnerne mødt.
Af de indstævnede kommer Christen Holch først frem, men inden der bliver 

indført noget, fremstod pastor Nørholm på sin hustrus vegne og forklarede, at 
»det lidet Brændevin«, som hun af pengetrang til fornødne udgifter havde ladet 
sælge gennem Christen Holch, først var tilbudt Anne Thomesdatter (gift med 
Søren Basse), som ikke ville tage imod det. Han vidste ikke, at der var forkyndt 
noget kroholdsbrev, som var givet af kongen eller den højædle amtmand. Hvis 
dette havde været ham vitterligt eller kundgjort, skulle hans hustru i højeste re
spekt have skikket sig derefter. Han formodede derfor, at retten ikke ville tillade 
noget lovmål* mod ham eller hans hustru.
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Herredsfogdens svar er nærmest lidt ironisk. Han siger, at han er præsten me
get forbunden, fordi han nu selv har tilstået det, som stævningen skulle bevise, 
nemlig at han og hans hustru med brændevinssalg ikke alene har overtrådt lovens 
§ 288 og hans Majestæts allernådigste forordninger, men også gjort indgreb i 
den ham af amtmanden givne frihed til kroeriholdelse.

Han er meget forbavset over, at hr. Nørholm som præstemand kan sige, at han 
ikke vidste, det var ham forbudt at sælge brændevin ud af sit hus, thi derom 
havde man hans Majestæts over hele Europa velkendte lov og mange forordnin
ger, som man ikke kunne nægte var publiceret på alle vedkommende steder.

Præsten kunne ikke med god samvittighed benægte, at han selv med hånd 
og mund havde forsikret hr. Lunow, at intet af den brændevin, der blev brændt 
i hans hus, skulle blive solgt i Gødvad sogn, eftersom det ikke var tilladeligt. 
(Den sidste bemærkning kunne tyde på, at præsten i modsætning til bønderne 
havde ret til at fremstille brændevin til eget brug).

Endelig mener hr. Lunow, at præsten sparer på sandheden, når han kan sige, 
at han er uvidende om, at han havde amtmandens fæstebrev på kroeriet i Gød
vad, thi det var bekendtgjort for hele menigheden ved oplæsning af degnen, hvil
ket han skulle bevise med det originale dokument.

Det er meget muligt, at han har tilbudt Søren Basses kone brændevinen, men 
han havde måske sat en så ublu pris på den, at hun ikke uden tab kunne mod
tage den, og hun havde Lige så lidt ret til at købe, som han havde til at sælge, 
for han (hr. Lunow) alene var autoriseret til at holde kro.

Hr. Nørholm mente, at ingen kunne beskylde ham for, at han havde holdt kro
hus, og for at søge godt venskab med herredsfogden lover han, at han aldrig skal 
gøre indgreb i hans fæstebrev på krohold, og formoder så, at sagen for hans hus’s 
vedkommende frafaldes.

Hr. Lunow svarer, at han håbede, retten observerede, at den hårfine forklaring, 
hvormed hr. Nørholm besmykkede sin forseelse, ikke på forhånd kan afgøre sagen 
og skade hans ret, for hr. Nørholm vidste godt, at det var ham forbudt at sælge 
brændevin.

Hvad det fredsommelige tilbud angår, da var han godt tilfreds med »Hoved
posten«, nemlig at der herefter ikke skulle blive solgt brændevin fra Gødvad 
præstegård udi Gødvad sogn, hvis gerningen blev som løftet. Dog, da hr. Nør
holm havde givet ham udgifter til stævningsmændene m. m., så tvivlede han ikke 
på, at han ikke alene ville betale dette, men også sagsomkostninger for retten (ret
tens salarium), så herredsfogden ikke skulle lide tab og bagefter være nødt til 
at udbede sig rettens kendelse angående det, der mangledes.

Da pastor Nørholm ikke gav tilstrækkeligt svar, begyndte herredsfogden at 
fremstille sine vidner, og da de havde udtalt sig og »gjort deres Ed efter Loven«, 
og en del af de indstævnede har tilstået at have brændt og solgt brændevin, for
langer hr. Lunow tingsvidne beskrevet og sagen opsat i 4 uger, hvilket retten 
samtykkede i; men derefter findes ikke mere om sagen i tingbogen.

Også i kirken har pastor Nørholm sine besværligheder. Den 16. december 1715 

212



har han indstævnet en Birgitte Ifversdatter med lavværge på grund af hendes op
førsel i kirken, og sammen med hende er indstævnet ikke mindre end 34 vidner.

Sagen er i korthed den, at Birgitte Ifversdatter har sat sig i en kirkestol på 
mandssiden, vistnok den, hvor hendes mand har sin plads. Et vidne bekræfter, at 
da han ville gå ind i sin stol, sad Birgitte Ifversdatter der. Under salmesangen gik 
hun over til sin egen stol, hvor der sad en Mette Christensdatter, og da Birgitte 
Ifversdatter ikke kunne få hende væk, gik hun igen over i vidnets stol.

Vidnet blev derefter spurgt, om Birgitte i lang tid havde søgt mændenes stole, 
skønt der var god plads til hende i hendes egen stol, hvor Mette Christensdatter 
sad på det inderste sæde. Vidnet svarede, at Birgitte Ifversdatter i længere tid 
var gået over i sin mands stol og havde svoret på at ville gøre det, så længe Mette 
Christensdatter sad i hendes stol.

Det oplyses, at Birgitte havde taget den anden i klæderne, hvorpå Mette havde 
sat sig på forsædet i stolen. Birgitte havde ingen fortræd gjort hende, men hæg
ten var røget af.

Der bliver nu spurgt, om den stol, Mette Christensdatter sad i, hørte til den 
gård, hun boede i, men svaret var, at den hørte til vidnets gård og den gård, Bir
gitte Ifversdatter og hendes mand boede i.

Et andet vidne har hørt, at Birgitte spurgte Mette Christensdatter, om hun 
ikke ville gå af stolen, som var Birgittes, og da hun ikke ville, sagde Birgitte, at 
hun skulle vel lære hende til det, og så tog hun hende i kjolen, så hægten røg af. 
Der blev en sådan bulder i kirken, at pastor Nørholm vendte sig om foran alteret 
og formanede dem til at holde sig i ro, så gudstjenesten ikke skulle forhindres. 
Mette Christensdatters sønnekone havde sagt: »Hvordan er det dog fat, når vi 
ikke engang har fred i Guds hus?«

Alle vidnerne udtalte sig omtrent ens. En havde dog hørt, at Birgitte Ifvers
datter sagde til en mand: »Griner du af mig?« En anden havde hørt, at hun 
havde sagt til Mette Christensdatter at hun skulle søge den stol, der ligger til den 
gård, hun bor i.

Retssagen ender med, at pastor Nørholm begærer retsvidne beskrevet, og Tho
mes Mus (vistnok Birgitte Ifversdatters mand) begærede en genpart, som også 
blev udstedt.

Pastor Nørholm spekulerer i landejendomme, og heller ikke dette går af uden 
retssager. Baggrunden for hans vistnok største ejendomshandel er, at Anders Jo
hansen i Resendal den 16., 23. og 30. maj 1718 »lovbyder« sin selvejerbondegård 
(som dog kun var Vi gård) i Resendal, fordi han ikke mere kan klare sine skatter, 
og fordi han vil »fornøje« (tilfredsstille) sine kreditorer. Ingen af frænderne mød
te for at svare noget derimod; men den 30. maj fremstod Niels Worm fra Vester 
Kejlstrup og sagde, at Anders Johansen ikke kunne sælge sin bondeejendom, før 
han havde betalt, hvad han skyldte i landgilde (31 rdlr., 4 mk. og 8 sk.), og hvad 
Niels Worm selv havde udlagt for ham i kgl. skat (23 rdlr., 5 mk. og 2 sk.).

Anders Johansen vil ikke på stående fod tage stilling til summen, men for at 
hr. Worm kunne være sikret, tilbød han kaution. Pastor Nørholm, som var til ste
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de, tilbød at kautionere, og dermed erklærede hr. Worm sig tilfreds. Det må vel 
så være en formssag, at han alligevel samme dag lader Anders Johansen stævne 
for hele beløbet. Denne svarer med at kræve sagen opsat til 13. juni, for at han 
kan tage stilling til restancerne.

Sagen fortsættes den 13. juni, og denne dag fremlægger pastor Nørholm et 
skøde, udstedt til ham den 8. juni af Anders Johansen, der sælger ham sin halve 
selvejerbondegård samt sin halvpart af to huse i Gødvad med tilhørende tofter. 
Prisen var 220 sietdaler.* Straks efter begyndte retssagerne mellem køber og 
sælger.

Den 22. august er der et retsmøde med en lang strid imellem dem. Præsten har 
ikke underskrevet skødet, hvilket Anders Johansen hævder var en aftale. Præsten 
mener ikke, Anders Johansens påstand stemmer med aftalen. Det ender med, at 
sagen opsættes i 14 dage og senere efter Anders Johansens ønske til 19. septem
ber. I mellemtiden indstævner præsten Anders Johansen til denne dag og hævder, 
at han mod kontrakten har tilladt mænd fra Gødvad at høste og hjemføre korn 
og hør fra den gård, han har købt. Der nævnes også, hvor meget hver har købt og 
kørt hjem. Da et meget vigtigt vidne savnes, opsættes sagen i 14 dage.

Den 3. oktober fortsættes begge sagerne, først den om underskriften. Præsten 
tilbyder at underskrive, hvis han må se, om den »Concept« (vel sagtens en slags 
slutseddel), de begge har underskrevet sammen med herredsfogden og sognedeg
nen Hans Larsen, stemmer med kontrakten. Efter en lang diskussion optages sagen 
til dom den 17. oktober.

Så fortsætter præsten sin sag mod Anders Johansen angående det korn og 
den hør, der er bortsolgt fra gården. Også denne sag optages til dom den 17. ok
tober. Begge sager opsættes senere til 31. oktober og den sidste igen til den 7. 
november.

Den 31. oktober falder der så dom i den sag, hvor Anders Johansen er ankla
ger. Pastor Nørholm dømmes til at overholde alle kontraktens punkter uden hen
syn til, om han vil underskrive eller ikke, så meget mere, som han har fået skøde.

Dommen i den sag, hvor præsten er anklager, falder den 7. november. Anders 
Johansen dømmes til at tilføre gården lige så meget foder, som der er ført bort 
derfra, og betale sagens omkostninger.

Sin sidste retssag fører pastor Nørholm kort før sin død. Den 17. februar 1738 
indstævner en hr. Woltmann fra Silkeborg på pastor Nørholms vegne hans svo
ger Clemen Fischer på Øster Kejlstrup. Hr. Nørholm mener sig arveberettiget til 
Vs af Vester Kejlstrup og kræver, at der skal udtages 4 synsmænd til at syne 
bygninger, agre, enge, skove, gødning o.s.v., for at det kan deles, og han vil nu 
bebo sin trediedel af Vester Kejlstrup.

Pastor Nørholm er her i sin gode ret. Anne Clemensdatter Fischer er død, og 
hendes eneste levende arvinger er Clemen Fischer, der nu bor på Øster Kejlstrup, 
og hans søster, Mette Harder Fischer, der er gift med pastor Nørholm, og når 
hr. Nørholm kun kræver Vs, skyldes det, at en søsterpart var halvdelen af en 
broderpart.
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Clemen Fischer svarer imidlertid, at kvinden, som er viet til sin mand, og man
den, som er viet til sit kald, bør blive på sin præstegård, som de af Gud og kaldet 
var befalet. Endvidere svarer han blandt andet, at da han ikke har krævet syn 
eller ny rebning af jorden, kan man ikke kræve nogen betaling af ham for synet.

Hr. Woltmann svarer blandt andet, at pastor Nørholm er en gammel og svag 
mand, der ikke mere kan betjene sit embede, og at der allerede er ordineret en 
ny præst i embedet, og at han derfor vil benytte sin ret til at bebo sin trediedel 
af Vester Kejlstrup. Endvidere mener hr. Woltmann, at det er lige så meget i 
Clemen Fischers interesse som i hr. Nørholms interesse, at delingen bliver fore
taget, så betalingen bør påhvile hele boet. Der bliver så udnævnt synsmænd.

Clemen Fischer møder iøvrigt med et langt skriftligt indlæg, som han lader 
tilføre protokollen. Heri står blandt andet:

»Velædle Hr. Herredsfoged Signeur Christian Lunow! At jeg i denne hellige 
Faste skal søge Rettergang er mig hjertelig imod og dertil ved Citation nødtvun
gen. Min nu salige Moder, hvis eneste sande Arvinger min Søster, Signeur Jens 
Nørholms Hustru, og jeg er, har befalet os med efter tænkelige Ord og Forma
ninger, at vi som selvmyndige kærligen skulde skifte og dele. Jeg har efter sønlig 
Pligt ikke alene villet holde mig min salig Moders sidste Vilje og Befaling efter
rettelig, men ogsaa foreholdt min Søster og hendes ærværdige Sønner deres Moders 
og Mormoders Befaling.«

Det ser ud til, at Clemen Fischer søger at undgå deling af Vester Kejlstrup. 
Han skriver nemlig, at han har tilbudt medarvingerne meget fine vilkår. Han har 
tilbudt skove for skove, hartkorn for hartkorn, o.s.v., og det langt bedre hartkorn 
end Vester Kej Istrups.

Han erindrer om, at det ikke er ham, der har ønsket øvrigheden indblandet i 
sagen, og når de andre nu ønsker det, må de selv betale det.

Den 17. marts har synsmændene delt Vester Kejlstrup i tre lodder, og der 
trækkes nu lod, således at Clemen Fischer trækker den første lod, pastor Nør
holms fuldmægtig trækker den anden, og den sidste tilfalder Clemen Fischer. Der
efter udtages delingsvidner til at dele de under Gødvad by liggende skove.

Imidlertid dør pastor Nørholm den 1. maj 1738. Debitorer og kreditorer ind- 
varsles, og skiftet finder sted i Gødvad præstegård den 4. august. Det ser således 
ud til, at præsten aldrig nåede at flytte til Vester Kejlstrup.

Også arveskiftet medfører stridigheder og retssager. Den sidste retssag, der fin
des omtalt i tingbøgerne, var berammet til den 24. november 1738 og drejede sig 
om en obligation i dødsboet. Denne sag afviser retten med den motivering, at 
den faldt ind under arveskiftet, som var foretaget i Gødvad præstegård og derfor 
måtte være afgjort der.

Fru Nørholm fortsætter imidlertid sagen om Vester Kejlstrup mod sin broder 
Clemen Fischer. Gennem en prokurator Hiørring fra Skive lader hun ham ind
stævne til den 16. marts 1739. Clemen Fischer protesterer mod stævningens lov
lighed. Han hævder blandt andet, at en stævning kun må indeholde een sag, og 
han stævnes for flere ting.
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Hr. Hjørring gør gældende, at der kun er een kreditor og een debitor, og des
uden er det tydeligt anført, at det drejer sig om de penge, Clemen Fischer bør 
lægge fra sig efter den afsluttede delingsforretning over Vester KejIstrups byg
ninger, skove, mark og ejendomme, samt hans andel i delingsforretningens om
kostninger. Der var ganske vist en ekstra sag om nogle vindfældede træer, og den 
ville han gerne lade dommeren separere fra, hvis han fandt det forsvarligt.

Dommeren ville overveje sagen i 8 dage, og den 23. marts er der en lang pro
cedure mellem hr. Hiørring og Clemen Fischer, hvorefter sagen optages til dom 
den 6. april.

Denne dag bliver der tilført protokollen et langt indlæg fra Clemen Fischer. 
Delingsudgifterne afviser han stadig som noget, der ikke vedkommer ham, og 
hvad den anden regning angår, da hævder han, at hans søster på anden måde har 
fået valuta. Han har således betalt ligklæderne for hende til pastor Nørholm, og 
han har givet dem sædekorn til præstegårdens tilsåning.

Da sættedommeren, som skulle afsige dom i denne sag, var fraværende på 
grund af sygdom, opsattes den i endnu 4 uger. Dommen skulle så afsiges den 4. 
maj, men inden den blev afsagt, meddeltes, at Citantinden (fru Nørholm) havde 
ladet sagen falde.

Fru Nørholm, der synes at være en dame, der holder på sin ret, indstævner til 
den 16. marts også de to bønder, der bor på anneksgården i Balle, for det, som 
hun mener, de skyldte hendes mand. Begge hævder, at hun kræver mere, end de 
skylder. Denne sag behandles både den 6. april og den 4. maj, og dommen falder 
den 18. maj. Anneksbøndernes påstand tages til følge, og de dømmes kun til at 
betale, hvad de selv indrømmer at skylde.

Knap et år senere er det fru Nørholm, der er den anklagede. Den 9. januar 
1741 rejser kongens overauditør sag mod hende for hendes forhold med hendes 
skovpart i kongens vildtbane, dens ruin og forhuggelse. Der er indstævnet en del 
vidner fra Gødvad og nabosognene, og alle tilstår de, at de har købt træ af hende.

Sagen fortsættes den 27. februar. Der har været udtaget synsmænd til at syrne 
hendes skovparter, og de kommer til det resultat, at de er helt ruinerede. Fra to 
skovparter, der vistnok begge lå i Balle sogn, var der hugget 120 ege og 1589 
bøge. De fleste var gode friske træer.

Der er ikke anført nogen dom i tingbogen.
Fru Nørholm døde i en meget høj alder den 2/5 1768 i Nimtofte præstegård 

hos Clemen Fischers datter Gertrud Marie, der var gift med pastor Riise i Nim
tofte.

Hendes begravelse kostede 5 rdld., men hun er ikke begravet i Nimtofte. Sand
synligvis er hendes kiste ført til Gødvad.

Hun fik en portion fra Randers hospital den 8/1 1759, og blev til dels under
holdt af en brodersøn.

Det oplyses, at hun intet efterlod sig. Hendes børn var på dette tidspunkt døde 
med undtagelse af Peiter (Peter) Nørholm, der sad som en slags fange på Chri- 
stiansø, hvor han døde 1770. Han blev begravet den 22/6 1770.
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7. Jacob Ostenfeld Jensen Nørholm. 1/5 1738 — 20/8 1745.
Den 4. august 1732 bliver Jacob Ostenfeld Nørholm af Christian Fischer til 
Vinderslevgaard udnævnt til at være sognepræst for Gødvad og Balle menigheder, 
når Jens Petersen Nørholm dør, eller embedet på anden måde bliver ledigt. Chri
stian Fischer skriver, at det er som patron for Gødvad kirke, han har kaldet ham. 
Han blev ordineret den 20. maj 1735 i en alder af 32 år. (Jacobus Ostenfeldius 
Ordinatur Pastor Ecclesiorum Giødvad et Balle. Anno ætatis 32). 1738 efterfulgte 
han sin fader som prasst.

Ifølge Wibergs præstebøger er han født 1703 og gift med Christiane Rasmus- 
datter Lihme af Tem. De havde en datter.

Hans tilværelse synes at have formet sig lidt mere stilfærdigt og fredeligt end 
hans faders, og retssager har han ikke mange af selv. Derimod er han engang ved 
at blive inddraget i retssager, der er anlagt mod hans broder, og som er af så 
alvorlig karakter, at de koster ham »Kald og Krave«. Broderen lader ham ind
stævne som vidne, men pastor Ostenfeld Nørholm synes ikke at være interesseret 
i at møde sin broder i retten. Han sender en seddel, hvorpå der står, at hvis Peiter 
Nørholm har noget at søge ham for, må han søge ham for den gejstlige ret. (I 
Wibergs præstebøger kaldes broderen Peter. I tingbogen står hele tiden Peiter).

Den første sag, pastor Ostenfeld Nørholm selv fører, drejer sig om nogle 
skærmydsler med hans gamle morbroder Clemen Fischer.

Den 5. september 1740 indstævner velærværdige Hans Ravn af Hinge på sin 
svogers, pastor Ostenfelds og hans kærestes, vegne Clemen Fischer for ærerørige 
og nærgående udtalelser om dem. (Da pastor Ostenfeld Nørholm er gift, må »hans 
kæreste« betyde hans kone).

I stævningen hævdes, at Jacob Ostenfeld og hans kæreste var taget på besøg 
på Øster Kejlstrup og her blevet mødt med ærekrænkende ord af Clemen Fischer.

På Clemen Fischers vegne møder hans søn Daniel Fischer med en skriftlig 
udtalelse, hvori Clemen Fischer betegner stævningen som barnagtig og ulovlig. 
Den ene stævningsmand lean ikke læse, og den anden læser meget dårligt, så de 
kan ikke med ed afhjemle en stævnings lovlige forkyndelse.

I indlægget siges videre, at hvis hans sjælesørger og hans kæreste erindrede sig 
deres katekismus's forklaring, lod de nok være med at genere deres gamle frede
lige morbroder med tingrejser, som han hverken havde tid eller lyst til. Han 
skriver, at han søger fred, og gør opmærksom på, at hans sjælesørger og dennes 
kæreste ofte tirrer ham, så der kunne komme proces. Siden kyndelmisse er det 
sket mindst 10 gange, men han har hver gang firet for at undgå processen.

Efter et indlæg fra Hans Ravns side kendes stævningen lovlig og ved magt, 
men da ingen af de fire indstævnede vidner er mødt, opsættes sagen i 14 dage, 
men allerede en uge senere meddeltes det, at der var opnået forlig.

Lidt mere alvorligt for præsten er det måske, at birkeskriver Niels Vissing af 
Skanderborg den 7. august 1741 på Consumptions-, Familie- og Folkeskatsforpag- 
teren over Silkeborg, Mariager og Dronningborg amters vegne indstævner ham 
for formentlig urigtige skattemandtalslister.
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Han fragår ikke, at der kan være urigtigheder og forglemmelser, men for at 
undgå processer og pengespild tilbyder han at betale skatteforpagteren 15 rdlr. for 
det tab, denne kan have haft.

Sagen udsættes derefter i 14 dage, og der findes ikke mere om den.
Pastor Ostenfeld Nørholm synes ikke at have haft så stor lyst til landbruget, 

som hans far har haft. Den jord, hans far har købt af Anders Johansen, bortfor
pagter han til nogle bønder for 20 sletdaler* årligt. Han skal selv udtage korn- 
tienden og føre den til tiendeejerne og lønne markmanden.* Til gengæld for dette 
skal bønderne gøre en dags arbejde for præsten og tage deres hustruer med, når 
han forlanger det.

Et stykke jord, der lå ved vestre side af mølledammen, solgte han til Søren Sø
rensen Møller, Resendal Mølle.

Ifølge efterfølgerens kaldsbrev døde Jacob Ostenfeld Nørholm den 20. august 
1745. I begyndelsen af 1746 oplæses i retten en auktionsplakat, ifølge hvilken der 
skal holdes auktion over hans dødsbo i Gødvad Præstegård den 17. marts s. å. 
Der nævnes guld, sølv, kobber, messing, tin, malm, kakkelovne, stentøj, linned, 
senge- og gangklæder, den salige mands bøger, gårdens besætning m. m.

Ifølge den gejstlige skifterets auktionsprotokol fandt auktionen sted den 18. 
marts. Det ser mærkeligt ud, at alt - selv sådanne småting som en lille saks - 
skal på auktion. Det er åbenbart sådan, at hvad enken selv vil beholde, må hun 
købe på auktionen. Her ser man således, at enken selv køber alt af sølv, nogle 
tin- og messingsager, en del linned og sengetøj, et stort spejl med brun ramme og 
en krone oven over, skabe, borde, stole, o.s.v., en vogn, alle tønder fra kælderen, 
et bagetrug, et par svin, der begge vejede 24 pund, en blakket ko og alle fårene.

Den 1. august kommer en oplysning om en auktion, der skal finde sted den 
4. august. Der skal ved denne lejlighed sælges en part af Vestergården i Resendal 
og en gård i Gødvad by, beboet af Anders Andersen og Niels Andersen.

Enken, Christiane Lihme, flyttede ind i et hus i Resendal. Her lod hun selv en 
del bohave og effekter bortsælge ved auktion den 16. juli 1747.

Hun flyttede senere til Gødvad by, og da hun døde den 16. november 1786, 
boede hun der hos en Christen Jørgensen. Auktionen over hendes dødsbo blev 
holdt hos ham den 8. januar 1787. Der reklameredes navnlig med gangklæder, 
sengeklæder, Vi sengested, bord, skilderier, et par sko og spænde, uldent tøj og 
linned.

8. Michel Pedersen Aaboe. 18/9-1745 — 10/3-1755.
Michel Aaboe er født i Vellev den 20. december 1718 som søn af sognepræst 
Peder Pedersen Aaboe og dennes hustru Maren Henriksdatter Blichfeldt. Privat 
student 1735.

Det er Christian Fischer fra Vinderslevgård, der den 18. september 1745 kalder 
Michel Aaboe til efterfølger efter »den ved Døden afgangne Jacob Ostenfeld 
Nørholm«. Kongen stadfæstede kaldelsen på Hierschholm slot den 15. oktober s. å. 
Ordinationen fandt sted den 21. januar 1746. Michel Aaboe var da 28 år.

218



Han blev gift med Jytte Kragh Clemensdattcr Fischer, en datter af regiments
kvartermester Fischer på Øster Kejlstrup og Johanne Andersdatter Bornich. I 
ægteskabet var tre sønner og to døtre. To af sønnerne blev præster, Peder Aaboe 
i Kragelund-Funder og Thomas Aaboe i Grønbæk-Svostrup 1801-1831. Det ser 
dog ud til, at den sidste også har været en tid i Kragelund-Funder. Under en 
visitats der den 5. august 1794 skrives nemlig om Peter Aaboe, at han er brodér 
til den forrige præst. Han var forhen præst i Viborg og kom til disse menigheder 
1778.

Michel Aaboe døde — ifølge efterfølgerens kaldsbrev — den 10. marts 1755, og 
der holdtes skiftemøde i præstegården den 9. april s. å. Der var fem umyndige 
børn: Sønnen Peder i 6. år, datteren Johanne Marie i 5. år, sønnen Christian i 4. 
år, sønnen Thomas i 3. år og datteren Sophie Cathrine i 2. år.

På børnenes vegne mødte deres morfader Clemen Fischer, og han lovede at 
varetage deres tarv indtil videre. Enken, Jytte Fischer, havde som lavværge antaget 
sin broder Andreas Fischer, og da han var fraværende, trådte Peter Mønster fra 
Allinggård i hans sted.

Sagen trækker længe ud, og inden den er afsluttet, er to af børnene, Christian 
og Sophie Cathrine, døde.

Der holdes auktion over dødsboet den 24. september 1755. En stor del købes 
af efterfølgeren, pastor Harck. Også nogle af bønderne mødte op som købere, og 
nogle af dem må have været ret velhavende. Man ser således, at en Christen 
Nielsen køber sølvtøj for 11 rdlr. 3 mk og 3 sk. Andre købte mere beskedent. 
En Søren Boje købte således en halmsælde for 6 sk. Enken køber selv en del 
bøger: nogle theologiske bøger, Ciceros catalinariske taler, Horatses bøger, noget 
af Holger, »Primitiv Græsk«, og Ciceros Epistler.

Auktionen fortsættes den 25. februar 1756. Præsteenken køber mere denne 
gang, blandt andet en lille kobberkedel, et par malmlysestager, et glassaltkar, der 
betales med 6 sk., en 5 potters flaske ril 1 mk., nogle små duge til 2 rdlr. 4 sk., 
en lille ildklemme til 1 mk., et par lagner til 1 rdlr. 2 mk., to andre par for til
sammen 1 rdlr. 4 mk., nogle sengeklæder, et bord, et spejl med glas og ramme, et 
par gryntønder, en seng, en kakkelovn og flere andre ting. Desuden køber hun 
et svin til 1 rdlr.

Degnen Vald. Christensen køber en bog om lærerembedet til 2 sk.
Pastor Harck er også denne gang blandt de største købere.
Det sidste møde afholdes den 26. januar 1757. Enken får som sin andel det 

halve af boets midler: 293 rdlr. 1 mk. Den ældste søn Peder får 117 rdlr. 1 mk. 
9% sk., som Rasmus Blickfeldt i Vinkel modtager og værger for efter loven. 
Sønnen Thomas får det samme som broderen. Hans arv udbetales til pastor Harck 
i Gødvad. Daniel Fischer modtager datterens part, som er 58 rdlr. 3 mk. 12% sk.

Michel Aaboes enke giftede sig ca. 11 år senere med pastor Peder Lauritsen 
Kogh til Sejling-Sinding menigheder. Han døde den 21. januar 1799, hun den 9. 
februar s. å. Deres ægteskab var barnløst. Da han døde, var hans arvinger - for
uden enken - en broder, der hed Hans Kogh og var skoleholder i Setup, og en 
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søster, der hed Nelle Marie Kogh og var enke efter Benjamin Kjersgård, forhen
værende sognedegn til Kragelund-Funder.

(I Wibergs præstebøger står Michael Aaboe, men både i tingbogen, den gejst
lige skifteprotokol og auktionsprotokollen står Michel Aaboe).

Om Michel Aaboes virksomhed som præst er der i det gennemarbejdede mate
riale ikke fundet mange oplysninger. Efter hans egne bøger at dømme har han 
vistnok stået Pietismen temmelig nær.

Retssager har han ikke mange af. Tingbogen nævner kun een. Det drejer sig 
om en Kirsten Pedersdatter, som han lader indstævne den 17. august 1750, fordi 
hun har nægtet at gøre den høstdag hos præsten, »som i Loven er hende anbe
falet«.

Et andet sted i tingbogen ser man, hvorledes man i de tider bar sig ad, når et 
dyr løb væk. I september 1754 lader han i tre på hinanden følgende tingdage 
lyse efter en jagthund - tæve, hvid med brun plet i rumpen og et brunt øre i 
venstre side.

Som præst kunne han naturligvis let blive inddraget i andres sager. Et par af 
disse sager anføres, fordi de oplyser noget om datidens menneskers meninger om 
smitte og moralske forseelser.

Den 18. september 1747 lader Clemen Fischer en erklæring oplæse på tinge 
og begærer den indført i tingbogen. Han erklærer, at nogle blødagtige og for
skrækkede kvinder og nogle sladderagtige mænd har udspredt rygter om, at Gød
vad var befængt med Franzoser (syfilis), så fremmede folk turde ikke komme 
byens folk nær eller stå sådan, at vinden blæste imod dem.

Han erklærer, at ingen i sognet har vist smitte uden en landsoldat Jens Larsen 
og dennes moder Apelone, og de er begge kommet under »salvationskur«. Han 
havde endvidere hentet en edssvoren kirurg fra Viborg, Sebastian Stabel, og ladet 
ham undersøge befolkningen, alt for at dæmpe de løgnagtige tunger og for at tage 
sine bønder i forsvar.

Sebastian Stabel erklærer at have undersøgt 68 personer af mandkøn og 42 
personer af kvindekøn (heri indbefattet halvvoksne og børn), og han havde ingen 
tegn fundet på sygdom.

Det meddeles så, at præsten ligeledes havde ladet sine folk undersøge (lian hav
de ikke mindre end 6 tjenestefolk), og heller ikke hos dem fandtes tegn på syg
dom.

Beboerne undersøgtes i overværelse af dannemændene Johan Andersen og 
Lars Larsen og dannekoneme Anne Andersdatter og Maren Sørensdatter.

Den anden sag drejede sig om et ægteskabsbrud. Bertel Nielsen i Gødvad, som 
boede på en gård, der tilhører hr. Fischer på Allinggård, har forladt sin hustru 
Kirsten Laursdatter og er flyttet ind til sine forældre sammen med Maren Niels
datter Bodder (= Boje), med hvem han har en datter, der er født ca. en uge før 
retssagen føres. Han er den 12. november 1753 stævnet af hr. Fischers fuldmægtig 
for »sin i sit Ægteskab begangne Scandalum og Horeri med Maren Nielsdotter 
Bodder.« Fuldmægtigen Peder Mønster har udbedt sig en erklæring om dem af 
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pastor Aaboe, der har indsendt to. Begge erklæringer bliver »læst og påskrevet« 
i retten. Ordlyden af den første er følgende:

»Mons. Mønster, højstærede Ven!
Ved nærværende Lejlighed kan jeg ikke undlade at notificere, at Bertel Nielsen 

her af Gødvad, som er i Ægteskab med Haarup-Lauses Datter Kirsten Laursdatter, 
og som boede samme Sted paa velbemeldte Hr. Fischers Gods til Allinggaard, er 
i Dag her i Gødvad Kirke ved Pub. Ab. blevet udlagt som Barnefader af Maren 
Nielsdatter Bodder. Jeg har den fortrolige Tillid, at det velbyrdige Herskab gør 
de fornødne Anstalter, at den Forargelse, som allerede er begaaet her i Menighe
den, ikke skulle blive større, især da han nu har forladt sin Ægtehustru og der
imod opholder sig hos sine Forældre med ovenmeldte Kvinde Maren Nielsdatter 
Bodder, med hvilken han har begået Forargelsen.

Næst min ydmyge Respekt at formelde for det velb. Herskab samt kærlig Hil
sen for mon Amy (min ven) forbliver jeg i al Oprigtighed Mons. Mønsters, højst
ærede Vens oprigtige og ergivne Ven og Tjener.

Gødvad den 12. August 1753. Af. Aaboe.*

Den anden erklæring lyder således:
»Monsør Mønster, højstærede Ven!

Jeg har tilforn ved Skrivelse notificeret ham, at Bertel Nielsen, velb. Herskabs 
Fæstebonde her i Gødvad, og som er gift med Haarup-Laurses Datter samme Sted, 
er ved Pub. Ab.* udlagt her i Gødvad Kirke som Barnefader af Maren Nielsdotter 
Bodder. Jeg har nu herved at tilmelde, at ovenmeldte Bertel Nielsen og er blevet 
pub. absolveret sidst afvigte Dom. 14de Post. Trinit. (14. søndag efter trinitatis) 
og derved offentlig har tilstaaet sin begangne Forseelse og afbedt hans derved 
givne Forargelse for Menigheden.

Min Kones og min ærbødige Kompliment beder jeg maatte formeldes for det 
velb. Herskab saavel som vore kærligste Hilsener for ham selv, hvornæst jeg for
bliver Mons. Mønsters, højstærede Vens tjenstgivne Ven og Tjener.

Gødvad den 5. november 1753. Af. Aaboe.*

9. Peder Naamensen Harck. 10/4-1755 - 21/4-1760.
Peder Harck er født i Viborg 1727, hvor faderen var rådmand, og han er student 
fra Viborg 1747.

Han blev kaldet til Gødvad-Balle menigheder den 10. april 1755 af Christian 
Fischer til Allinggård og Gravballegård. Kongen stadfæstede kaldelsen den 9. 
maj s. å., og ordinationen fandt sted den 25. juli.

Pastor Harck var dengang 27 år, og kun 5 år fik han lov at øve præstegerning. 
Han døde ugift den 21. april 1760. Hans gravsten findes endnu i våbenhuset til 
Gødvad kirke.

Der er ikke fundet andre oplysninger om hans korte præstetid, end at han som 
så mange af de tidligere præster havde besvær med at få sine indtægter ind. Også 
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han må lade stævne. Den 18. juli 1757 indstævner således Daniel Fischer på Ve
ster Kejlstrup på hans vegne fæstebønderne på annexgården i Balle, fordi de ikke 
i mindelighed vil betale præsten hans landgilde for 1756.

Dødsåret findes både i tingbogen og i de protokollerede breve fra Viborg lands
ting. I de sidste findes anført, at arvinger, debi- og kreditorer indkaldes til onsdag 
den 20. august for at »varetage deres tarv,« og til den 2. oktober, på hvilken dag 
skifter skal finde sted. Præsten kaldes her Peder Naamensen Harck.

Skifteretten samles i præstegården den 20. august 1760. Der er en efterlevende 
søster, jomfru Agnete Cathrine Harck. En anden søster, Anne Harck, var død, men 
havde været gift med en Peder Lind i Viborg. I dette ægteskab var tre børn: An
ders, Karen og Charlotte Amalie Lind. Hr. Lind mødte på børnenes vegne.

Skiftet er imidlertid en langvarig historie, der fylder mere end 25 tætskrevne 
foliosider i den gejstlige skifteprotokol, men ca. 14 af hver side er ødelagt og 
ulæselig, så en sammenhængende skildring af skiftet kan ikke gives, men det 
trækker i hvert fald ud til den 26. februar 1763, da der holdes et - vistnok - 
sidste møde i Serup præstegård.

Den første auktion over dødsboet finder sted den 25. juni 1760. Blandt de 
største købere er efterfølgeren Morten Reenberg, Andreas Fischer fra Allinggård 
og kromanden i Gødvad. Noget købes af den efterlevende søster. Blandt de bøn
der, der møder op som købere, er denne gang særlig Boje-slægten repræsenteret. 
Der nævnes en Jens Bodder (= Boje), Niels Boyer (= Boje) og Anders Bodder 
(= Boje). Den sidste køber rug for 4 rdlr. 3 mk. 10 sk.

Anden auktion afholdes den 20. august 1760. Morten Reenberg er igen blandt 
de største købere.

10. Morten Christiansen Reenberg. 28/4-1760 — 28/2-1796.
Morten Reenberg var søn af Pietismens ivrigste bekæmper Chr. Reenberg, resi
derende kapellan ved St. Nikolaj kirke i København, og tog studentereksamen i 
Roskilde 1746.

Den 28. april 1760 blev han af Christian Fischer til Allinggård kaldet til at 
være afdøde pastor Harcks efterfølger. Hr. Fischer skriver, at det er i henseende 
til hans berømte lærdom og skikkelighed, han har kaldet ham. Kaldelsen stad fæ
stedes af Frederik V, og Morten Reenberg blev ordineret den 26. september 1760 
i en alder af 31 år.

Han var gift to gange. Hans første hustru, Maren Langgaard, blev født ca. 1737 
og døde den 8. november 1775. Hendes søster, Cathrine Nicolaja Langgaard, døde 
ugift i Gødvad præstegård den 25. juni 1779.

Anden gang blev han gift med Charlotte Amalia Johanne Danielsdatter Fischer, 
f. den 25. november 1757 som datter af kammerråd og regimentskvartermester 
Daniel Fischer til Vester Kejlstrup og dennes hustru Inge Pedersdatter Fabich af 
Gjern-Sminge. I det sidste ægteskab var en søn, Christian Michael Reenberg, f. 
den 6. november 1777.

Den 7. august 1794, ca. 114 år før pastor Reenberg døde, kom biskop Jansen 
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på visitats i Gødvad. Fra denne visitats er skrevet følgende i visitatsprotokollen: 
»Endnu den samme sognepræst hr. Morten Rcenberg, som allerede 1760 er 

kaldet af Chr. Fischer på Allinggård, haver altså været 34 år i embedet og har 
65 leveår, hvilken alder og især en ham overkommen tunghørighed haver svækket 
hans kræfter noget, så at han ikke kan arbejde med den nytte og virkning, han 
vel selv ønskede. Dog anvender han al flid i sit embede, og om hans dygtighed 
og retsindighed haver heller aldrig hersket tvivl.

Ved præstegården fandtes i det væsentlige ingen fejl, men tværtimod, at den 
hidindtil var skikkelig vedligeholdt.«

Da Morten Reenberg døde, studerede sønnen i Århus. Enken og sønnen var 
enige om, at boet ikke skulle under skifterettens behandling. Enken skulle sidde 
i uskiftet bo. Dette blev sanktioneret af den gejstlige skifteret.

I en herredsbog fra Hids herred 1772 giver pastor Reenberg en redegørelse for 
præstens indtægter svarende til den, Anders Andersen Wiborg gav i en tidligere 
herredsbog. Det er interessant at læse, at han i sin indberetning skriver om bøn
dernes avl: » . . . ikke desto mindre kunne der avles mere, dersom fællesskabet 
blev ophævet, og hver mand fik både sine agre såvel som eng for sig selv, da 
den ene opæder den andens korn og eng med sine kreaturer.«

1 sin indberetning nævner han navnene på alle sine forgængere lige fra Chri
sten Jensen. For de sidste fires vedkommende anføres tillige dødsåret.

Derefter går han over til at opregne sine indtægter, der er delt i forskellige 
afdelinger. Under rubrikken »Decimantes« (tiendeydere) bemærkes, at der i Gød
vad sogn er 11 hele gårde, 7 i Gødvad by, 3 i Resendal og desuden Øster Kejlstrup. 
Af de 10 gårde i Gødvad og Resendal er tienden på kærven dette år som følger: 
rug: 18 traver, byg: 2 traver, 10 kærver, havre: 11 traver, 6 kærver og boghvede: 
11 traver, 16 kær ver. Øster Kejlstrup betaler ikke efter høstudbyttet, men har en 
fast akkord (»er accorderet«).

Balle sogns tiende er noget større, fordi sognet har 16 gårde.
Kvægtienden af Gødvad sogn er 2 rigsdaler 3 mark, af Balle sogn 3 rigsdaler 

2 mark.
Under næste rubrik, som kaldes reditus festivales (afgifter ved højtider), anfø

res, hvor meget præsten får som offer af Gødvad og Balle ved de tre store høj
tider. Måske kniber det med at få disse indtægter ind, da han tilføjer: »når de 
kan indkomme«. Der skulle indkomme 16 rigsdaler ved hver højtid, hvoraf Øster 
og Vester Kejlstrup hver giver 2 rigsdaler.

Så er der noget, der hedder St. Hans rente. Hver halve gård i Gødvad by svarer 
en ost eller 12 skilling, og hver halve gård i Resendal giver en ost. I Balle er det 
lidt anderledes. Hver halve gård svarer 15 skilling i stedet for en ost.

Der svares ikke julerente, men i påskerente svarer hver halve gård i Gødvad 
by to snese æg, og hver af de tre gårde i Resendal svarer et brød til 12 pund og 
2 snese æg.

I Balle svares 8 skilling i stedet for de to snese æg, men i Balle by, hvor 9 
gårde er gjort til 7, svares af hver halve gård 10 skilling i stedet for 214 snese æg.
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Der følger nu en rubrik, der kaldes Ædificia (bygninger). Herunder beskrives 
præstegården.

Gødvad præstegård består af fire bygninger.
1) Stuehuset, som ligger norden i gården, består af 17 bindinger med to fløje- 

Den østre fløj består af 11 bindinger, den vestre af 6.
2) Østrehuset består af 15 bindinger, hvoraf 3 bindinger er til tørvehus, 9 

bindinger er til stald, og 3 bindinger er vognskur.
3) Sønderhuset, som er lade, består af 18 bindinger.
4) Norderhuset (her må vistnok være noget forkert, da det er anført, at stue

huset lå »norden i gården«), som er fæhus, består af 17 bindinger, alt sam
men af godt egetømmer, som er godt vedligeholdt.

Norden for stuehuset er en liden frugthave, og vesten for fæhuset er en liden 
køkkenhave.

Østen og norden omkring præstegården er en toft, mestendels indhegnet med 
stendiger, som ialt kan besås med to tdr. 4 skp. sæd.

Om præstegårdens marker skrives, at nedermarken er skarp sandjord, overmar
ken er middelmådig jord med blanding af muld og sand, og noget opbrudt skov- 
jord betegnes som mådelig. Fruerlund (i tidligere tid omtalt som skov) er måde
lig og ringe jord.

Alle agre, enge og folde er specificeret og nævnt ved navn. Herunder kommer 
mange gamle navne frem, hvoraf en stor del vel nu er glemt: Mailund, Mølbæk, 
Mølmose, Kirkefaldet, Korsager, Hundhøj, Harresnaphøj, Skadekæret, Maarmo- 
sen, Anhøj, Revsdal, Bombæk og flere andre.

Præstegården er i matriklen takseret til 4 tdr. hartkorn, men er fri for at betale 
matrikelskat efter de gejstliges privilegier. Dens værdi angives til 500 sletdaler.*

Også anneksgården beskrives, og det bemærkes, at landgilden tilkommer præ
sten i Gødvad, men herligheden* tilhører husbonden Daniel Fischer til Vester 
Kejlstrup.

Under den følgende rubrik Beneficia (gunstbevisninger eller offentlige gaver) 
skrives, at der hverken findes indtægter af sædegårde eller tillæg af kongetiende 
o.s.v. Derimod er der et legat til brød og vin til begge kirker. En halv gård i Gød
vad, kaldet kirkebolet, betaler hertil 11 sletdaler.* Den ejes af velbårne hr. Chri
stian Fischer til Allinggård.

Fri ildebrænde og olden af skovene er der ikke mere noget af til kaldet, da 
skovene for mange år siden er ophugget, men tørvejord er der overflødigt af, og 
bønderne af begge sogne indager hver 5 læs tørv årlig, og i Gødvad sogn gør de 
a parte een villighedsdag enten med møgagning eller med jord i gården. Des
foruden kører hver mand i Gødvad sogn præsten een gang hvert år til Balle kirke. 
De begynder 1. juledag, hvilket har været i brug i 34 år og mere. Af Gødvad og 
Balle sogne gør enhver husmand med sin kone årlig en høstdag for præsten.

Der er også en rubrik, der hedder Gravamina (klager og besværinger). Her
under bemærkes, at pensionen til enken i kaldet er 24 rdlr. årlig. (Præsteenken 
må være pastor Ostenfeld Nørholms enke, der levede til den 16. november 1786).
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Endvidere anføres, at der årlig betales 4 mark i gæsteripengc (f. eks. til kongen 
og hans følge), 2 rigsdaler til enkekassen, 5 mark 4 skilling til studiekassen, 2 
mark 4 skilling til Provincial Medicum (provinslæge), 4 mark til provsten tilVia- 
ticum (rejsepenge), 6 rigsdaler 1 mark 4 skilling i familieskat og 10 skilling til 
Viborg tugthus.

Der nævnes også, at i Balle by har der været 18 halve gårde, men nu er de 
gjort til 14, og da jorden drives af de 14 halve gårde, mister både præsten og 
degnen deres offer og rettighed.

Angående mangel på hø og foder mener præsten, at det kan der ikke svares 
på, da der undertiden avles meget, undertiden lidet, men han anfører nogle eks
empler på, hvad der er avlet dette år.

Endelig er der en rubrik, der hedder Hospitia Pauperum et Scholæ Publicæ 
(hospitaler for fattige og offentlige skoler), og herunder oplyses, at der ingen 
hospitaler er i Gødvad og Balle sogne, men i Gødvad er der en skole i den vestre 
ende af degneboligen. Den er bygget og vedligeholdes af velbårne hr. Christian 
Fischer til Allinggård og velbårne hr. regimentskvartermester Clemen Fischer til 
Øster Kejlstrup; og her holder degnen skole for sognets ungdom og lønnes derfor 
efter oprettet fundats. Der findes også en skole i Balle. Skoleholderen her er ikke 
degn.

Den sidste rubrik er kun et par linier om offentlige dokumenter.
Underskriften er som følger:
At dette befindes således i sandhed, som foreskrevet står, det bekræfter jeg 

med egenhændig underskrift
Gødvad præstegård, den 15. december 1772. Af. Reenberg.

I betragtning af, at han har øvet præstegerning i 36 år, og der i denne periode 
kun er fundet een retssag om hans indtægter, ser det ud til, at han ikke har haft 
større besvær med at få dem ind, medmindre den i kaldsbrevet omtalte skikke
lighed har gjort, at han har været overbærende, når det kneb. Retssagen, der var 
berammet til den 29. oktober 1764, førtes mod en Niels Sørensen i Kjærsgård, 
der indførte sit korn, uden at der var betalt tiende af det. Han mødte ikke i ret
ten, og sagen blev derfor udsat ril den 12. november. Denne dag kom pastor 
Reenberg med et langt skriftligt indlæg; men Niels Sørensen var heller ikke 
mødt denne dag, og sagen blev derfor igen udsat, denne gang til den 26. novem
ber; men heller ikke denne gang mødte han, og sagen blev derfor optaget til 
dom, der skulle afsiges den 17. december. Det blev imidlertid opsat til den 24. 
december, og dommen blev en kedelig julegave til Niels Sørensen.

Det fremgår af præmisserne, at præsten har tilbudt ham, at han kan betale 
med penge, som hans naboer gør, hvis han hellere vil det; men han har nægtet alt 
og egenrådig kørt kornet ind uden at ville lade kornet tælle og tiende udtage. 
Han har endvidere brugt grove ord mod præsten.

Han dømmes nu til at betale præsten tiende i penge, og for sine grove ord 
skal han betale 4 rigsdaler til Balle sogns fattige, og for sin opsætsighed skal
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han endvidere betale 1 rigsdaler 2 mark til de fattige. De grove ord kendes døde 
og magtesløse. I sagsomkostninger skal han betale 4 rigsdaler.

11. Ole Bork. 20/5-1796 - 18/10-1805.
Ole Bork blev kaldet den 20. maj 1796 i en alder af 25 år og ordineret den 7. 
september s. å.

I vitaprotokollen skriver han om sig selv:
»Jeg Ole Bork er født i Århus den 29. april 1771. Min Fader var Peter Støv

ring, Klokker til Frue Kirke i samme By, min Moder var Johanne Støvring. 1790 
blev jeg af Hr. Rektor Krarup dimitteret af Århus Skole. Samme Aar tog jeg 
philosofisk philologisk Eksamen med laudabilis.

Siden den Tid conditionerede jeg (havde jeg stilling) hos Hr. Høegh, Sogne
præst i Gjentofte, i hvilken Condition (stilling) jeg tog Attestats med laud 1793, 
prædikede Dimisprædiken med laud 1794 og tog den kateketiske Eksamen med 
laud 1795.

Den 20. Maj 1796 blev jeg af Hans Majestæt Kongen allernaadigst beskikket 
til Sognepræst for Gødvad og Balle Menigheder.

Aarhus, den 3. September 1796.
Ole Bork.*

Wiberg oplyser, at hans far, som her kaldes Peter Jensen, var tjener hos stift
amtmand Ole Bork, før han blev graver ved Frue kirke. Det er sikkert grunden 
til, at han blev døbt Bork i stedet for Støvring. Her oplyses endvidere, at han 
blev consistorialråd den 20. maj 1846. (Medlem af et konsistorium. Der fandtes 
ikke noget kirkeligt konsistorium i Danmark, men titlen consistorialråd tildeltes 
særlig fortjente præster indtil midten af det 19. århundrede). 1796 blev han gift 
med Else Høegh, der var døbt på Hvaløerne (ved kysten af Bohus len) den 8. 
februar 1767 og død den 17. marts 1821. Hendes fader var professor. Moderen 
hed Helene Margrethe Ramshardt og var en broderdatter af statsminister Ove 
Høegh-Guldberg. De havde 2 sønner og 3 døtre. Folketællingslisten over Gødvad 
1801 nævner en datter, Ane Johanne Bork, 4 år.

Fra Gødvad kom Ole Bork til Borup i Støvring herred, Randers amt, hvor han 
døde den 15. december 1846.

Han havde det ord på sig, at ingen præst overgik ham i samvittighedsfuld nid
kærhed og kun få i populær dygtighed. Han samlede indtil sin høje alderdom 
hver eneste søndag den hele menighed i en næsten eksempelløs fuldtallighed i sin 
kirke og katekiserede så efter prædikenen ligeledes næsten hver søndag den tal
rige voksne ungdom med et liv, der affødte liv.

Også i visitatsprotokollen får Ole Borch et fint skudsmål.
Mens han var sognepræst i Gødvad-Balle, kom biskop Jansen pa visitats den 

20. juli 1798. Ved denne lejlighed skrev han i visitatsprotokollen:
»Til sognepræst ved disse menigheder var nu i den afdøde hr. Reenbergs sted 

beskikket hr. Ole Borch, kaldet af hans majestæt i året 1796. Hans alder er 27 år.
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Ak, hvad jeg ved om ham, lader håbe meget godt af hans arbejde og embeds
førelse, da han haver gode hensigter og viser lyst til nyttig virksomhed.

På den dag fandt jeg mig især vel fornøjet med hans katekisation, som var tydelig 
og ordentlig, og så måtte det fornemmelig tilskrives ham, at ungdommen nu fand
tes meget forfremmet i forstandig kundskab frem for forrige gang. Kun at der 
af skolerne vare alt for få til stede, ligesom der og endnu klagedes meget over 
skolernes forsømmelse.

Menigheden var ellers talrig forsamlet og viste ønskelig opmærksomhed.
Ved præstegården fandtes ej noget at udsætte.«
Fire år senere, den 23. juli 1802, skrev samme biskop: »Sogneprtesten hr. Borch 

er en meget brav mand, som fortjener at komme i betragtning fra dette kald til 
et noget bedre embede.

Ungdommen var talrig forsamlet i år og gjorde vel rede for deres kundskaber, 
som fandtes meget forbedret siden den forrige gang.

Ved præstegården fandtes ingen mangler, som kunne udfordre nogen påtale.«
P.S. I nogle dokumenter står Olaf Borch og Olaus Bork.
Under vakancen efter pastor Borchs forflyttelse opgjordes embedets indtægter 

til 396 rdlr. Herfra gik enkepensionen til madam Reenberg: 28 rdlr., skatter og 
andet: 54 rdlr., ialt 82 rdlr. Tilbage: 314 rdk.

12. Ole Tideman Meldal. 18/2-1806 - 6/12-1822.
Ole Meldals kaldsbrev er dateret 18. februar 1806.

Wibergs præstebøger giver følgende oplysninger: »Født i Oddernes, Christians- 
sand, 1766. Hans far var sognepræst Theodor Bergman Meldal, hans mor Nico
line Palludan. Han blev student i Christianssand 1786, cand. theol. 13. juli 1792, 
kaldet til skibspræst 16. oktober 1795 og ordineret 6. november s. å.«

Da han blev kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle menigheder, opholdt han 
sig i Ålborg hos amtsforvalter Splid. Rejsen fra Ålborg til Randers tog tre dage 
på grund af uføre og slette veje. Han opgav derfor at rejse om ad Århus for at 
gøre biskoppen »sin skyldigste opvartning« og anmodede om at få kollats sendt 
til Gødvad.

Brevet er dateret »Randers den 7. februar 1806«, hvilket kunne tyde på, at han 
er kaldet før den 18. februar 1806 (Wiberg skriver 3/1-1806). Datoen på kalds
brevet er da muligvis datoen for den kgL stadfæstelse af kaldelsen.

Den 30. maj 1806 ansøgte pastor Meldal om tilladelse til at forlade sit embede 
2!/2 måned for at holde bryllup i Ålborg. Sogneprassten i Sejling og degnen i 
Gødvad vil sørge for de løbende forretninger.

Idet han gifter sig, skal han indmelde sig i præsteenkekassen og give et ind
skud for sin tilkommende kone. Dette har han ikke råd til, og han anmoder der
for om henstand i to-tre år.

Han fik meddelt både henstand og rejsetilladelse den 5. juni s. å., og den 2. 
juli blev han så i Hammer ved Ålborg viet til Cecilie Cathrine Bruun, datter af 
kobbertrykker Gottlieb Bruun og dennes hustru Marie Ibsen. I kirkebogen står 
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»viede efter kgl. bevilling af 2. juni 1806.« Forloverne var amtsforvalter Spli<l 
og en rådmand Splid.

Ifølge Wibergs præstebøger var der i ægteskabet en søn og to døtre. Om søn
nen findes ingen oplysninger; men begge døtrene findes i kirkebøgerne for Gød
vad:

1) Nicoline Marie Meldal, f. i Gødvad ca. 1811, d. 1. juli 1818
2) Ane Sophie Johanne Martine Meldal, f. i Gødvad 14. november 1814.

Den 1. marts 1816 søgte pastor Meldal forfremmelse til et noget bedre kald. 
Han oplyser, at han har været præst i 20 år, de første 10 under trende lange og 
besværlige Kina-rejser, de næste 10 år i Gødvad-Balle, »et lidet, men besværligt 
kald«.

Amtsprovsten i Århus amt anbefalede ham og skrev, at »han som en værdig 
religionslærer røgter sit kald med troskab og nidkærhed. Hans anbefalende karak
ter og moralske fortrin har gjort ham det til en hellig lov at pryde lærdommen 
med ustraf felighed og strengeste sædelighed.«

Forsøget mislykkedes imidlertid, og han blev i Gødvad, til han fik afsked (»ent- 
lediget i nåde med pension«) den 6. december 1822. Han var da så evnesvag og 
sløv, at det var hans kone, der på hans vegne søgte kongen om hans afsked.

Der findes en del skriverier om og regnskaber for det, herredets andre sogne
præster skal have for at besørge de løbende handlinger. Der var under vakansen 
kun tre præster i Hids herred.

Den 18. oktober 1825 meddeles, at hans kgl. majestæt ved allerhøjeste resolu
tion af 5. forrige måned har forundt hr. Meldal, der nu bor i Ålborg, en årlig 
pension på 300 rigsbankdaler sølv af den almindelige pensionskasse.

Han døde 1829. Enken boede efter hans død stadig i Ålborg.

13. Jens Peter Schou. 2/4-1823 - 31/10-1834.
Cand. theol. J. P. Schou blev kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle menigheder 
den 2. april 1823 som efterfølger for den forrige sognepræst hr. Meldal og ordi
neret den 6. juli s. å.

I vitaprotokollen skriver han om sig selv:
»Jeg undertegnede er født den 4. februar 1795 i landsbyen Esbønderup på 

Sjælland.
Mine forældre: Faderen Niels Schou, moderen Marie Schou, født Melbye, lever 

endnu samme sted som detailhandlere. I året 1806 kom jeg i latinskolen i Hel
singør, hvorfra jeg blev dimitteret til universitetet 1811. Ved eksamen artium 
erholdt jeg karakteren g. Ved eksamen philol. erholdt jeg karakteren laudabilem 
og ved eksamen philoso. haud illaudabilem.

Derpå bestemte jeg mig til theologiens studium og underkastede mig den 
theologiske embedseksamen i oktober måned 1821, ved hvilken mig tilkjendtes 
karakteren laudabilis, hvilken karakter jeg og erholdt ved de tvende praktiske 
prøver.

Siden den tid har jeg opholdt mig i København, indtil jeg nu ved kongens 
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nåde er blevet kaldet til sognepræst for Gødvad og Balle menigheder her i stiftet. 
Århus den 6. juni 1823.

Jens Peter Schoit.*

Mens han var præst i Gødvad Balle, blev han den 26. september 1824 gift med 
Petrine Georgine Albertine Hastrup, født den 23. april 1799 som datter af kam
merråd N. Hastrup til Vester Kejlstrup og dennes hustru Christine Lund. Deres 
tre sønner og to døtre blev født i Gødvad. Folketællingslisten fra 1834 nævner 
tre børn:

1) Niels Peter Hastrup Schou, 9 år.
2) Petra Maria Dorthea Schou, 7 år (født den 10/3-1827).
3) Albert Christian Hendrik Theodor Schou, 5 år (født den 7/7-1829).

De to sidste børn døde som spa?de. Datteren, Cathrine Lassia Palmine Vilhel- 
mine Schou, blev født den 12. marts 1833 og døde allerede den 14. april s. å. og 
blev begravet på Balle kirkegård. Sønnen, Lauritz Georg Frederik Schou, blev født 
den 21. februar 1834 og døde den 7. marts s. å.

Biskop Paludan-Miiller var på visitats i Gødvad-Balle den 15. august 1833. Han 
var ikke ubetinget tilfreds. Om præstens skolebesøg og katekisation bemærkes, at 
de vel ikke har været flittige, men de var heller ikke forsømt. Begge dele var 
sket for få gange. Hans ministerialbøger var i god orden og vel førte samt kon
fererede. Hans øvrige embedsbøger var i orden, men vel lidt indført i lib. daticus. 
(Dagbog).

Om katekisationen i kirken skrives, at den voksne og konfirmerede ungdom 
svarede upåklageligt efter de befalede lærebøger. Dog var mange tavse, og dersom 
man ikke spurgte med lærebøgernes ord og udtryk, fik man intet svar, thi med 
egne ord kunne intet svares. Kundskaben var blot og bar hukommelsesværk, og 
dette endda ikke fortrinligt eller sikkert.

Om præsten personlig bemærker biskoppen, at hans stemme var ganske god. 
Hans prædiken over Pauli ord: »Evangeliet er en Guds kraft til salighed etc.« 
var ordentlig og ganske godt disponerer, men hans foredrag var yderst langsom 
og kedelig. Han brugte papiret meget, gjorde ingen gestus, men hans stemme var 
ret god. Som kateket viste han sig just ikke fortrinlig. Han havde vanskelighed 
ved at få svar.

Ifølge kaldsbreveprotokollen blev pastor Schou sognepræst i Ørting-Falling den 
31/10-1834 og kom herfra til Værslev-Jordløse den 16. januar 1847. Han fik af
sked 4. juni 1864 og døde på Frederiksberg den 19. april 1867.

Biskop Miinster omtaler i sine visitatsberetninger hans prædiken som jævn tri
viel snak uden ånds og krafts bevisning, foredraget af papiret og kedsommelig 
skønt just ikke svag.

Katekisationen betegner han som ret god og skriver, at der var en smuk forsam
ling af ungdom, som var opmærksom og svarede godt.

På nogle områder synes pastor Schou at have været lidt forsømmelig. 1830 faldt 
et 6-fags hus sammen af alder og brøstfældighed. Den 21. september s. å. fik han 

229



Frederik den Sjettes tilladelse til at undlade at genopbygge det, mod at han holdt 
præstegårdens øvrige bygninger forsvarligt i stand.

Kort efter at han var forflyttet, var provst Kjerulf i Gødvad (maj 1835), og 
da han så, at pastor Schou intet havde gjort for præstegårdens jorders dyrkning, 
mente han, at præsten burde drages til ansvar.

Embedets indtægter blev opgjort til 82 tdr. rug 6 tdr. 4 skp. byg og 6 tdr. hav
re. Dertil kom 128 rigsbankdaler 46 mark sølv, hvorfra gik 28 rbdlr. i skat, 28 
rbdlr. i enkepension og 5 rbdlr. 82 sk. til landemode.*

14. Jacob Jelstrup. 9/1-1835 - 9/2-1835.
Pastor Jelstrups kaldsbrev findes ikke i kaldsbreveprotokollen.

Ifølge Wibergs præstebøger er han født i Svenstrup den 21. januar 1800 som 
søn af løjtnant Henrik Jelstrup og dennes hustru Ane Marie Holm. Han tog stu
dentereksamen i Ålborg 1820 og blev cand. theol. 1826.

Jelstrups hustru, Ingeborg Elisabeth Blicher, er født i Hatte (Ribe amt) som 
datter af sognepræst - senere amtsprovst — Niels Gudme Blicher og dennes hu
stru Anne Marie Brøchner og ifølge Wibergs præstebøger død i Særslev den 24. 
oktober 1862. - I ægteskabet var en søn.

Jacob Jelstrup blev kaldet ril kapellan i Gauerslund-Vinding den 31. oktober 
1827 og ordineret den 14. december s. å. Herfra kom han den 10. januar 1834 
til Hvirring-Hornborg, hvor han var, da han blev kaldet til sognepræst for Gød- 
vad-Balle. Han døde imidlertid i Hvirring en måned efter kaldelsen og kom 
aldrig til at træde i funktion i Gødvad-Balle.

Hans dødsdag står i kirkebogen for Hvirring, og han er anført som kapellan 
for Hvirring-Hornborg menigheder, ikke som sognepræst for Gødvad-Balle.

Den 26. jan. 1835 skrev hans hustru følgende brev til biskop Paludan-Miiller: 
»Deres Højærværdighed vilde modtage min Mands ærbødige Taksigelse, fordi 
De ved Deres meget formaaende Indflydelse, som han er overbevist om at have 
at takke for den Lykke at være bleven kaldet til Sognepræst for Gødvad-Balle 
Menigheder. Men da hans Sundhedstilstand desværre er yderst slet, føler han kun 
selv sin Lykke, idet han næppe selv nogen Tid kommer til at nyde Frugten deraf. 
Her bliver sandsynligvis Maalet for hans Gerning, og Gud styrke mig, naar dette 
tunge Slag rammer.

Atter da maa jeg vove at henty til Deres Højærværdigheds alt for bekendte 
Godhed, der aldrig glemmer Enker og faderløse, og jeg har den Tro, at mit Haab 
ingenlunde skal blive skuffet.

Med sand Højagtelse, allerærbødigst
I. Jelstrup.*

15. Ernst Henrik Holst. 22/4-1835 - 7/3-1837.
Den 22. april 1835 blev Ernst Henrik Holst kaldet til sognepræst for Gødvad- 
Balle efter den afdøde Jacob Jelstrup.

Ifølge Wibergs prsestebøger er han født i Ellidshøj den 6. februar 1803 og har 
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taget studentereksamen på Frederiksborg 1822. Han blev cand. theol. den 10. 
januar 1828 og derefter kaldet til kapellan i Vigersted-Kværkeby den 30. maj s. å. 
Ordinationen fandt sted den 2. juli.

Den 2. oktober 1829 kom han til St. Hedingc-Højrup, hvor han var, da han 
blev kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle. Her var han i knap to år, før han 
rejste til Jystrup-Valsølille, et embede, han også forlod for at rejse til Borup- 
Kimmerslev den 21. oktober 1844. Han døde den 5. januar 1867.

Han blev gift den 26. oktober 1831 med Christiane Nicoline Lassen, født i 
Kongsdal den 18. oktober 1806 som datter af kammerråd Niels Lassen. I ægte
skabet var en søn og fire døtre.

Han er skildret som en kraftig personlighed og en samvittighedsfuld præst. 
Biskop Miinster fandt hans prædiken ret god med kraft og frimodighed, men 
stemmen mindre behagelig. (Visitatsberetningcr I, s. 25).

Da han kom til Gødvad, var der tre enker i kaldet: Rcenbergs, Meldals og Jel- 
strups, og pastor Holst kommer med nogle forslag angående pensionens fordeling. 
Kancelliet bestemmer, at de tre enker skal dele enkepensionen af embedet.

16. Jørgen Joban Tønning. 16/5-1837 — 2/6-1855.
Pastor Tøn ni ng er født i Skagen den 1. august 1801. Faderen, Hans Tønning, var 
præst i Grundfør-Spørring. Han fik flere gange evangelisk-luthersk prædikelegat. 
Der skrives om ham, at han var en brav, men temmelig bondsk mand. Moderen 
var Elisabeth Marie Rømer fra Hygum i Sønderjylland.

Jørgen Johan Tønning selv tog studentereksamen i Århus 1821 og blev cand. 
theol. den 24. oktober 1828. Den 15. april 1831 blev han kapellan i Lundum- 
Hansted, hvor han senere blev kaldet til præst. Herfra kom han til Gødvad-Balle 
menigheder 1837.

Som sognepræst i Gødvad-Balle var han ikke venlig stemt over for den væk
kelse, der var ved at bryde frem i Balle sogn.

Den bærende i denne bevægelse — Andreas Ravn fra Østerbording - har givet 
en meget mørk beskrivelse af den åndelige tilstand. »Ingen tyv eller dårlig person 
er så foragtet som alvorlige gudfrygtige folk.«

Han siger, at præsterne prædikede om alle mulige timelige ting som kreaturer
nes røgt, staldenes indretning og dyrkning af kålrabi. Undertiden kom præsterne 
slet ikke til gudstjeneste, for det var almindeligt, at folk blev borte fra kirken.

Da pastor Tønning jo også var præst i Balle, må man regne med, at udtalel
serne også var møntet på ham, og hvis man ikke havde andet at bygge på end 
Andreas Ravns sønderlemmende kritik, ville man få et sørgeligt indtryk af pastor 
Tønning. Imidlertid findes der i visitatsprotokollerne oplysninger, der stiller ham 
i en helt anden belysning.

Biskop Paludan-Miiller var på visitats i Gødvad-Balle den 21. juli 1838. Han 
skriver om præsten: »Vel er han en simpel forstand, men en god og samvittigs- 
fuld mand, der vist vil gøre sin flid,« og om hans prædiken står der følgende: »En 
ganske sund og god prædiken, rigtig disponeret og forfattet i et simpelt og klart 
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sprog, blev ret godt holdt. Med deslige prædikener kan en landsby menighed være 
tjent.«

Om den voksne ungdom oplyses, at i kirken mødte så mange, som den omtrent 
kunne rumme. Sangen var god, messen ganske antagelig. Præsten katekiserede 
antageligt, men om han gjorde det flittigt, kunne ikke ses, da han ikke førte bog 
om det. De sidste konfirmander og enkelte af de andre svarede ret vel, men i det 
hele taget viste ungdommen ingen tilfredsstillende oplysning.

Ministerialbøgerne var i orden og confererede, kun i jævnførelsesregistret stem
te de ikke. De øvrige embedsbøger var i orden.

Der var provstevisitats et par år senere. Provsten skriver: »Den 13. maj 1840 
visiterede jeg Gødvad kirke for Gødvad og Balle menigheder. De fire sidste års 
konfirmander var til stede og beløb sig efter de fremlagte skoleregistre til 60, 
hvoraf kun nogle få var borte. De tilstedeværende gjorde ret godt rede for deres 
kristendom. Boglæsning blev ikke prøvet. Hr. Tønning prædikede til opbyggelse 
over Esajas 60. 1. Dog manglede prædikenen kraft og liv«.

Biskop Brammer kom på visitats den 21. juni 1846. Han var godt tilfreds med 
pastor Tønning. Han fandt hans prædiken ret god og var tilfreds med såvel de 
katekiseredes kundskaber som tilhørernes antal.

Under ny visitats den 29. maj 1852 skrev samme biskop, at visitatsen var i 
kirken på 1. pinsedag. Præsten holdt »en upåklagelig prædiken« over pinsens 
evangelium, og de katekiseredes fremgang var tilfredsstillende.

Om embedsførelsen skriver han lidt mere forbeholdent, at den befandtes til
børlig, ikke fortrinlig.

Pastor Tønning døde ugift i Gødvad den 2. juni 1855 og blev begravet på 
Gødvad kirkegård den 12. juni.

Tindåbsfadet i Gødvad kirke bærer indskriften: »Skiænket til Gjødvad Kirke 
af Sognets Præst Jørgen Johan Tønning 1854.«

Natten mellem 18. og 19. dec. 1839 brændte præstegården, og d. 21. febr. 1840 
spurgte stiftamtmanden og biskoppen kancelliet, om bygningshjælpen ville blive 
udbetalt, hvis præstegården, som på grund af sin beliggenhed ved andre bygnin
ger ikke kunne blive opført på den plads, hvor den før stod, blev opført på en 
anden plads.

I skrivelse af 14/2-1840 lovede kancelliet at tage sagen under velvillig over
vejelse, og den 24. marts meddeltes, at præstegården måtte opføres efter den ind
sendte tegning. Brandforsikringssummen kunne ikke slå til, og pastor Tønning 
fik bevilling til at oppebære resten af stiftets kirker, en rigsbankdaler sølv af hver.

17. Daniel Heinrich Jacobsen. 20/8-1855 - 15/6-1863.
Pastor Jacobsen er ifølge Wibergs præstebøger født i Aabenraa amt den 11. no
vember 1805. Hans far var bonde. Han tog studentereksamen i Kiel 1828 og 
theologisk embedseksamen på Gottorp 1832. Han blev derefter kapellan i Keitum 
og kom til Kettinge den 7. februar 1837. Herfra rejste han til Marstal den 31. 
december 1840. Den 5. april 1845 blev han sognepræst for Frederiks-Karup, hvor 

232



han var, da han blev kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle den 20. august 1855. 
Herfra kom han til Vejerslev-Aidt-Torsø den 15. juni 1863. Han døde den 14. 
oktober 1868.

Wiberg skriver, at han blev gift den 8. januar 1845 med Ida Schaarup af Mar
stal, født den 24. januar 1799. Dette stemmer ikke helt med folketællingslisten 
over Gødvad sogn 1860. Her står Ida Conradine Cathrine Schaarup født i Vesten
skov i Maribo amt. Hendes alder opgives til 54 år, hans til 56. Ifølge Wiberg 
havde de ingen børn, og folketællingslisten nævner heller ingen.

D. H. Jacobsen var som sin forgænger imod de vakte fra Balle.
Biskop Brammers visitats den 10. juli 1857: Sognepræsten er en from Mand, 

der lever et stille kristeligt Liv. Hans Prædiken over Joh. 11, 25-26, var vel ikke 
grundig, men blev holdt med en Fyrighed, der endog syntes meget forceret, men 
vel var en Følge af en tysk Prædikemanér, han tidligere har tillagt sig. Den kri
stelige Tilstand har forbedret sig noget i Hr. Jacobsens Embedstid. Katekumener- 
nes* Bibellæsning og Svar vidnede om en god Undervisning, for nogle endog om 
kristeligt Liv og indre Erfaring.

Under en ny visitats den 4. juni 1863 skrev samme biskop: Pastor D. H. Ja
cobsen, som for mange Aar siden har været en flittig Tilhører af Claus Harms 
(en tysk theolog), bærer endnu Præg deraf, naturligvis uden at kunne give sig 
sit Mønsters Begavelse. Hr. Jacobsen holdt paa Visitatsdagen en opbyggelig Præ
diken over Dagens evangeliske Tekst. Katckumenerne svarede godt. Der var en 
stor Mængde Tilhørere i Kirken.

18. Frederik Engel hart Nannestad. 6/9 — 10/12-1863.
Frederik Nannestad er ifølge Wibergs præstebøger født i Nakskov 1822. Han 
tog studentereksamen i Randers 1841 og blev cand. theol. den 17. januar 1848. 
Han blev derefter kapellan i Vestenskov-Kappel i Maribo amt den 24. juni 1849, 
ordineret den 13. august s. å. og gift i Nakskov den 24. september 1855 med Ane 
Marie Møller, født i Nakskov den 31. januar 1833 som datter af læge Niels Chr. 
Møller og dennes hustru Augustine Dorph. I ægteskabet var tre børn.

Den 30. juli 1855 blev han sognepræst og skoleholder på Hirtsholmene. Herfra 
blev han kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle. Kaldsbrevet er dateret den 6. 
september 1863. Kollats udstedtes den 31. oktober s. å.

Han døde imidlertid på Fussingø den 10. december 1863 - vistnok uden at 
tiltræde i Gødvad-Balle. I kirkebogen står der, at dødsårsagen var tæring.

19. Mathias Theodor Madsen. 5/3-1864 - 24/4-1874.
Pastor Madsen er født i Hobro den 30. august 1823. Faderen var den senere provst 
Matzen i Hygum i Sønderjylland, død 1854. Selv var han også døbt Matzen; men 
den 3. august 1858 fik han kgl. bevilling til at føre navnet Madsen.

Han tog studentereksamen i Ribe 1842 og blev cand. theol. den 4. november 
1850 (laudabilis). Samme år blev han huslærer. Den 20. marts 1858 blev han 
hjælpepræst i Jelling-Hover, og han blev ordineret den 5. maj s. å.
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Den 24. juni s. å. blev han gift med sin kusine Andrea Jacobine Matzen, født i 
Ribe den 14. maj 1832 som datter af farver Mathias Christian Frederik Matzen 
og dennes hustru Mette Sophie Lange. Ægteskabet var barnløst.

Da prøjserne i 1864 gjorde en razzia i Jelling, blev pastor Madsen tillige med 
flere andre taget til fange og ført til Vejle for at gøre skansearbejde. Efter et 
døgns forløb fik de lov til at vende tilbage.

1864 blev han sognepræst for Gødvad-Balle. I kaldsbrevet, der er dateret 5. 
marts 1864, står, at hidtilværende ordineret medhjælper for sognepræsten for Jel
ling og Hover menigheder, hr. Mathias Madsen, er beskikket til at være sogne
præst for Gødvad-Balle menigheder i stedet for den ved døden afgangne F. E. 
Nannestad. Kollats udstedtes den 26. juni 1864.

Pastor Madsen var meget politisk interesseret og skrev både politiske og kirke
lige artikler. 1863 blev han landstingsmand.

Under en sygdomsperiode 1873-74 havde han en hjælpepræst, J. S. Jacobsen, 
der senere blev sognepræst i Bjergby-Mygdal i Ålborg stift.

Den 24. april 1874 flyttede pastor Madsen til Ringe. Her fik han i 1878 en 
bøde på 80 kr. for at have ladet en lægmand prædike for sig langfredag.

Han var stadig politisk interesseret og stiller for Høgsbro.
Han var regnet for cn brav og frisindet mand og fik mange venner i Ringe. 

Han var også stærkt folkelig og samarbejdede med valgmenigheden i Ryslinge.
Han fik afsked den 31. december 1893 og døde den 25. april 1904. Hustruen 

døde den 19- januar 1903.
Biskop Brammers visitats i Gødvad-Balle den 28. juli 1872: Sognepræsten 

holdt en opbyggelig Prædiken. Skønt han hylder grundtvigske Anskuelser, traadte 
de dog ikke frem i hans Prædiken. Han talte med Varme og kraftigere, end jeg 
havde troet ham i Stand til, da han i lang Tid har været meget svagelig. Hans 
Hjælpepræst, Fischer, katekiserede. Han synes mig en lidet begavet, ogsaa i rime
lig Henseende meget fattig mand. Hos Pastor Madsen ophører hans Stilling til 
November.

I Balle Sogn er der mere kirkeligt Liv end i Gødvad.
Randbemærkning: F. Chr. Fischer, nu Kapellan, havde han midlertidig antaget 

som Hjælpepræst.

20. J. Chr. Fischer. Hjælpepræst 1872.
J. Chr. Fischer er omtalt under biskop Brammers visitats i Gødvad-Balle den 28. 
juli 1872.

Yderligere oplysninger om ham er ikke fundet.

21. Johan Severin Jacobsen, hjælpepræst 1873—74.
J. S. Jacobsen er født på Rævkærgård ved Åby, Kær herred, den 1. december 1841 
som søn af forpagter Johan Frederik Jacobsen og dennes hustru Karen Sørens
datter.

Han blev student i Ålborg 1859, cand. theol. 1865 (haud.) og derefter hus
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lærer på Vestruplund i Saltum. Han oprettede og ledede en lille højskole i Åby
bro ved Åby.

Fra 15. november 1869 ti) 21. november 1873 var han hjælpepræst i Bodilsker- 
Neksø, hvorefter han blev hjælpepræst for pastor Madsen i Gødvad-Ballc.

Han blev kaldet til sognepræst i Råbjerg fra den 19. december 1873, men kom 
først fra Gødvad efter nytår.

Den 23. juni 1874 blev han gift med Cathrine Christensen, født den 21. no
vember 1843 i Åstrup ved Åby som datter af senere teglværksejer i Vadum sogn 
Niels Christensen og dennes hustru Maren Larsdatter.

Han blev senere - 12. april 1878 — sognepræst i Bjergby-Mygdal, hvor han 
døde den 8. januar 1894.

Ved jordpåkastelsen mindedes provst Kampmann ham som en sand Herrens 
tjener, som selv provsten måtte se op til som den troende og ydmyge, der havde 
forstand på skriften som næsten ingen anden.

Provsten berørte hans forhold til menigheden og omtalte, hvor vanskelige de 
lige fra hans første færd havde været, hvilken smerte, det havde voldt ham, at 
han ikke rigtig kunne samle menigheden, og hvor villigt han selv havde påtaget 
sig skylden derfor. Stor havde hans glæde været sidste juledag, da mange af hans 
menighed havde været oppe at hilse på ham.

Hans sympati for sønderjyderne og hans fædrelandskærlighed omtaltes i et 
sørgedigt.

Det var særlig politikken, der skilte ham fra menigheden. De politiske bølger 
gik højt.

Pastor Jacobsen syslede meget med latin og græsk og havde et meget stort 
bibliotek. Han samlede også oplysninger til belysning af biskop P. C. Kierkegaards 
virksomhed.

Hans hustru døde den 24. juli 1895.

22. Jacob Ludvig Bang. 8/7-1874 - 15/9-1882
J. L. Bang er født i Akkerup præstegård den 25. november 1833. Hans far, Lau
ritz Peter Bang, var sognepræst i Hårby. Hans mor hed Magdalene Lise Schmidt.

Han blev student i Odense 1852, cand. rheol. 1862 og hjælpepræst i Dronning
lund den 9. marts 1867. En tid var han rejsepræst for Indre Mission i Sjællands 
stift.

Den 12. oktober 1868 blev han hjælpepræst i Rørby. Også her var han nær
mest Indre Missions ven. Han ledede møderne, der blev holdt hos en boelsmand 
Morten Nielsen (»Lille Morten«) eller i kirken som aftenmøder.

Under en bispevisitats begik han den uforsigtighed at lægge Indre Missions 
salmebogstillæg på alteret. Biskop Martensen blev meget forbitret og forbød ham 
strengt at gentage dette forsøg på at indsmugle en ikke autoriseret bog i kirken.

Pastor Røgind, som han var hjælpepræst for, havde tre døtre. Den yngste blev 
forlovet med pastor Bang, der imidlertid hævede forlovelsen, hvilket gav anled
ning til et spændt forhold mellem de to præster.
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Fra Rørby kom pastor Bang til Tikøb-Hellebæk-Hornbæk, hvor han blev resi
derende kapellan den 20. maj 1873. Mens han var her, blev han gift den 28. 
januar 1874 med Alma Olivia Schou, født den 21. januar 1851. Folketællings
listen over Gødvad 1880 oplyser, at hun er født i København, men hendes far, 
Christian Frederik Hagen Schou, blev senere realskolebestyrer i Slagelse. Hendes 
mor hed Clara Sophie Marie Larsen.

I dette ægteskab var to sønner, der begge blev født i Gødvad: Peter Eigil Ha
gen Bang, født den 11. januar 1875, og Axel Asbjørn Schou Bang, født den 18. 
okt. 1877. Den ældste søn blev præst i Nysted den 17. maj 1920 og var der til sin 
død den 5. april 1931.

Fra Tikøb kom J. L. Bang til Gødvad-Balle. Kaldsbrevet, der er dateret 8. juli 
1874, meddeler, at hidtilværende residerende kapellan for Tikøb-Hellebæk-Horn
bæk menigheder, Jacob Ludvig Bang, er beskikket til herefter at være sognepræst 
for Gødvad-Balle menigheder i stedet for den forrige Mathias Theodor Madsen, 
som er beskikket til Ringe.

Pastor Bang virkede for folkeoplysningens fremme og for skolereformer og 
førte ordet for disse idéer i en række dagblade. Han opfandt ordet efterskole i 
stedet for fortsættelsesskole og arbejdede for indførelse af rekrutprøver her i 
landet, som man havde det flere steder i udlandet, og i flere år bedømte han 
på krigsministeriets foranstaltning rekrutternes færdighed i læsning, regning og 
skrivning. 1883 (altså efter at han havde forladt Gødvad) rejste han med støtte 
fra Carlsbergfondet og kongen til Tyskland og Schweiz for at studere de tilsva
rende forhold der.

Trods sin mangesidige virksomhed blev pastor Bang aldrig særlig agtet i Gød
vad-Balle. Navnlig synes man at have været utilfreds med ham i Balle, for allerede 
1874 løste ca. 60 familier sognebånd til pastor Møller i Sejling. Pastor Bang for 
voldsomt frem mod pastor Møller. I en prædiken sagde han: »Når Vorherre rev
sede folkets synder, hængte de ham på korset. Når jeg revser eders synder, løser 
I sognebånd til pastor Møller.«

Han søgte også at få nabopræsterne med i en klage til biskop Brammer over 
»pastor Møllers forsøg på at splitte hjorden;« men aktionen mislykkedes.

Den 15. september 1882 flyttede pastor Bang ril Langå-Øksendrup, hvor han 
blev til den 1. december 1894, da han flyttede til Vollerslev-Gørslev. Her døde 
hans hustru den 19. december s. å. Han giftede sig igen. Den anden hustru hed 
Petrine Schmidt.

Han fik afsked den 20. september 1898 og døde den 17. februar 1900. Hans 
sidste tid siges at have været tragisk. Hans 2. ægteskab var ulykkeligt, hans bo 
gik til tvangsauktion, og hans død var tragisk. Han tog sit eget liv.

Under en visitats i Gødvad-Balle den 25. juli 1877 skrev biskop Brammer: 
»Det er langtfra, at der fattes Pastor Bang Gaver og Iver efter at anvende dem 
til Menighedernes Bedste, men det var ham ingen let Opgave at blive en grundt
vigsk Sognepræsts Eftermand, tilmed da hans Pastorat er omgivet af Menigheder, 
hvor Grundtvigianismen har faaet Overhaand. Adskillig Sognebaandsløsning fra
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Nogle af præsterne ved Gødvad kirke

D. H. Jacobsen 
20/8 1855-15/6 1863

M. T. Madsen 
5/3 1864-24/4 1874

J. L. Bang F. V. H. Hansen
8/7 1874-15/9 1882 21/11 1882-19/3 1885

Aage Bojsen Møller 
4/6-1885-15/12 1892

A. Larsen 
24/2 1893-29/11 1902

W. J. Biilow 
21/1-1903-4/12 1912

J. Andersen 
19/3 1913-1/5 1937

hans Pastorat har han maattet finde sig i. Da jeg ikke tvivler om hans gode 
Vilje, haaber jeg, at de Erfaringer, han har gjort, ville blive frugtbringende for 
ham og hans fremtidige Virksomhed.«

Katekumenernes fremgang fandtes nogenlunde tilfredsstillende.

23. Frederik Vilhelm Henrik Hansen. 21/11-1882 - 19/3-1885.
F. V. H. Hansen var kapellan pro loco for Vesterborg-Birket menigheder, da han 
ifølge kaldsbrev af 21. november 1882 blev kaldet til sognepræst for Gødvad- 
Balle menigheder i stedet for J. L. Bang, der var beskikket til Langå-Øksendrup 
på Fyn. Kollats udstedtes den 14. december s. å.

Hans hustru hed Jutta Thora Brodersen. En søn, Vilhelm Hansen, blev født i 
Gødvad den 18. marts 1884.

Pastor Hansen var afgjort grundtvigsk og samlede mange; men en del fra Balle 
søgte stadig til Sejling.

Han virkede imidlertid knapt 2 Vi år, før han fik afsked (entlediget i nåde).
Han blev senere valgmenighedspræst i Balle ved Bredsten.

24. Aage Bojsen Maller. 4/6-1885 — 15/12-1892.
Aage Bojsen Møller er født i Sejling den 30. oktober 1857 som søn af sogne
præst Frederik Ditlev Møller og dennes hustru Jutta Kunigunda, f. Bojsen. Fade
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ren blev senere sognepræst i Marvede-Hyllinge på Sjælland. Han døde 1892. Mo
deren, bedst kendt som Jutta Bojsen, har udfoldet et stort arbejde for højskole
sagen og desuden været en af kvindesagens første og betydeligste forkæmpere. 
Endnu efter mandens død virkede hun en årrække i højskolens tjeneste, bl. a. pa 
Rødkilde, og fra 1894 til 1910 var hun leder af Dansk Kvindesamfund.

Aage Bojsen Møller blev student fra Frederiksborg 1876, cand. theol. 1882 (h1), 
og derefter seminarielærer i Gedved og fra 30. april 1883 hjælpepræst i Marvede- 
Hyllinge.

Ifølge kaldsbrev af 4. juni 1885 blev han dernæst kaldet til sognepræst for 
Gødvad-Balle i stedet for den forrige sognepræst, der var »entlediget i Naade«.

Som præstesøn fra Sejling var han godt kendt på egnen, og det var efter op
fordring fra beboerne, at han søgte embedet.

Han skrev selv, at han glædede sig til at komme tilbage til sin barndomsegn 
og til Gødvad med den højtliggende præstegård med udsigten til Himmelbjerget. 
Når det blæste, kunne det godt knage i spærene. Under et tordenvejr slog lynet 
ned, dog uden at antænde stråtaget. »Det var et koldt lyn,« skrev han.

Samtidig med, at han blev præst i Gødvad-Balle, blev han lærer ved Th. Langs 
Skoler i Silkeborg.

Halvdelen af præstegård sj ord en var bortforpagter. Resten drev han selv, og 
han havde altid raske heste til de lange og undertiden kolde anneksture til Balle 
kirke. Kirkerne var dengang ikke opvarmet; men han skriver, at man sang af 
fuld bryst for at holde sig kulden fra livet. Om kirkegangen skriver han, at den 
i Gødvad var nogenlunde; men i Balle var der et rigt menighedsliv, og kirken 
var altid fuld af tilhørere. Blandt dem var der mange ældre, der tidligere havde 
søgt til hans far i Sejling.

Han skriver endvidere, at han havde stor glæde af præstekon ven terne. Han 
omtaler således et præstekonvent hos pastor Lund i Vium. Han og nogle andre 
præster var blevet indkvarteret i Dollerup mølle, der lå smukt ved enden af Hald 
sø. De blev godt modtaget af ejeren og dansede om aftenen med husets døtre.

Der holdtes også konventer i Silkeborg med prædiken i kirken og forhandling 
på Højskolehjemmet. Der var også lægfolk med og selvfølgelig præstekonerne. 
Man var ikke bange for at køre et stykke vej, uagtet man hverken havde biler 
eller cykler; men som regel blev man også et par dage.

Fra sit hjem var pastor Bojsen Møller opdraget i grundtvigske kredse, der stod 
højskolen nær, og hele sit liv forblev han trofast mod de grundtvigske idealer, 
og skolen havde hans store interesse. Han var også en dygtig prædikant.

Han fandt dog, at livet i Gødvad-Balle ikke var som i Sejling, og 1892 søgte 
han nyt embede. Han blev sognepræst i Sædder den 1. januar 1893, i Ørslev- 
Bjerge den 29. maj 1900 og endelig sognepræst og provst ved St. Peders kirke 
i Slagelse den 22. november 1907. Han blev R.a.D. 1910 og fik afsked den 10. 
august 1931.

I Slagelse var han formand for Sønderjydsk Forening og var desuden besty
relsesmedlem i Almindelig dansk Præstekonvent og i Kalkutta-missionen.
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Aage Bojsen Mølier blev gift den 28. august 1883 med Kathrine Frederikke 
Adolpha Kølner, født i Gevninge den 8. april 1858 som datter af godsforvalter 
på Lindholm Henrik Arnold Kølner og dennes hustru Caroline Marie Henriette 
Riitzow. 1 ægteskabet var der fire børn:

Vagn Aagesen Møller, født i Hyllinge den 27. oktober 1884.
Ellen Jutta Kathrine Møller, født i Gødvad den 30. august 1886.
Axel Bojscn-Møller, født i Gødvad den 30. august 1888.
Karoline Marie Elisabeth Møller, født i Gødvad den 26. januar 1892.
Den ældste søn blev forstander på Rødkilde højskole på Møn og har denne 

stilling endnu (1962). Hans hustru Ulla Bojsen, f. 1884, døde 1953.
Ellen, der var udlært gartner, døde ugift 1922.
Axel, der som barn blev kaldt »den lille husmand«, var en tid forstander for 

Vejlby landbrugsskole og en ivrig globetrotter. Han har hentet mange ting hjem 
til Nationalmuseets etnografiske afdeling fra Ny Guinea. Han købte det fra »Mon
sunens sidste Rejse« så kendte skib Monsunen, men forliste med det ved Ny Gui
nea. Mandskabet rejste hjem; men han fortsatte sin rejse ind i Ny Guinea. Han er 
medlem af »Eventyrernes Klub«.

Elisabeth er udlært fotograf. Hun blev gift med en kaptajn H. K. Hansen. Han 
er død, og hun bor som enke i Fredericia (1962).

Da Aage Bojsen Møller tog afsked, flyttede han og hans hustru til Lendemark, 
der ligger i nærheden af Rødkilde højskole. Der kunne de følge sønnens arbejde 
og glæde sig over børnebørnenes liv og færden. Hustruen, der blev kaldt Frede, 
døde 1932, og efter den rid kom den fhv. provst endnu oftere vandrende til Rød
kilde, hvor han holdt foredrag for sygeplejeeleverne. Han prædikede undertiden 
i Stege Kirke. Han blev altid glad over en opfordring til at prædike og følte sig 
frisk og rørig trods sin høje alder. Hans stemme var høj og klar til det sidste.

Han havde et ukueligt humør, der blandt andet gav sig udslag i et særligt fa
milie vrøvlesprog, som de unge fandt festligt.

Der var noget rastløst ved ham. Var han ude, skulle han skynde sig hjem, og 
var han hjemme, måtte han snart ud igen. Endnu på sine gamle dage var han 
ofte på vandring med stok og hund. Hjemme var han en ihærdig arbejder i ha
ven, og ofte stod han og huggede brænde.

Der var familiefest på Rødkilde 1946. De, der var med, glemte aldrig den 89- 
åriges morgenandagt, som i sin klare form blev et udtryk for et rigt og kristent 
sind.

Han var 91 år, da han døde, og hans børnebørn »Rødkillingerne« mindes ham 
stadig som deres djærve kække farfar.

25. Amters Larsen. 24/2-1893 - 29/11-1902.
Anders Larsen er født i Ørre sogn i Ringkøbing amt den 3. april 1866 som søn 
af landmand Lars Jensen på Ørregård og dennes hustru Kirsten, f. Hansen.

Han kom fra København til Gødvad-Balle 1893. Kaldsbrevet, der er dateret 
24. februar 1893, meddeler, at kandidat i teologien Anders Larsen er beskikket 

239



til herefter at være sognepræst for Gødvad-Balle menigheder i Arhus stift i ste
det for den forrige sognepræst, hr. Aage Bojsen Møller, som er beskikket til 
Sædder menighed i Sjællands stift. Han blev ordineret i København den 15. marts 
1893, og kollats udstedtes den 23. marts s. å.

Hans hustru Johanne Marie, f. Christophersen, er født i Glumsø på Sjælland 
den 7. februar 1872. Familien flyttede senere til Ringsted. Faderen var læge. Hun 
kom til Gødvad fra Ringsted 1893. Tre af deres børn, Astrid Kirstine Larsen, 
født den 28. maj 1894, Jens Juul Larsen, født den 16. oktober 1895 og Svenning 
Juul Larsen, født den 10. november 1896, er født i Gødvad. Den yngste datter, 
Gerda Larsen, blev født i Jelling den 26. oktober 1903.

Pastor Nedergaard skriver om pastor Larsen, at han var en solid, nærmest 
grundtvigsk præst.

Mens han var præst i Gødvad-Balle, byggedes Gødvad forsamlingshus, hvor 
der rørte sig en del liv med foredrag, gymnastik og fester.

1902 flyttede pastor Larsen til Jelling. Han glemte dog ikke helt Gødvad, hvor 
han stadig havde venner, og da han engang kom til Gødvad for at tale i forsam
lingshuset, var der fuldt hus.

Den ældste af sønnerne, Jens, er uddannet på Kunstakademiet i København 
og afdelingsarkitekt ved D.S.B.

Astrid, der var uddannet som violinist ved Musikkonservatoriet, blev gift med 
pianist og komponist Valdemar Høeberg. Han døde af spansk syge efter ca. Vi års 
ægteskab. Hun rejste da en tid til Berlin for at tage videre uddannelse. Senere 
indgik hun et nyt ægteskab med lærer Roiver, øvelsesskolen ved Jelling statssemi 
narium. Også han er død, og hun bor som enke i Jelling.

Svenning er dyrlæge og har stilling som slagteridyrlæge i Brørup.
Gerda er gift med overlærer Asbjørn Maltesen i København. (Alle oplysninger 

er givet i januar 1962).
Der var endnu tre børn, alle født i Gødvad; men de døde som spæde.

26. Waldemar Julius Biilow. 21/1-1903 —4/12-1912.
Waldemar Julius Biilow er født i Randers den 11. december 1864 som søn af 
ritmester, postmester i Hjørring, Christen Mathias Ludvig Biilow og dennes hu
stru Nicolette Pauline Ivare, f. Nyegaard.

Han tog studentereksamen som privatist 1884 og blev cand. theol 1892 (n. c.: 
non contemnendus = ikke at foragte).

Den 31. december 1892 blev han kapellan i Harridslev-Albæk for en årsløn 
af 800 kr. + fri kost, logi, lys, varme og vask i præstegården eller som vederlag 
herfor 400 kr. årlig. Han skulle desuden have fri befordring i alle embedsrejser 
og en offerdag årlig af menigheden.

Mens han var her, blev han gift den 18. juli 1893 med Anna Rasmine Marie 
Larsen, født den 20. januar 1865 i Ejby, Vends herred, som datter af gårdejer og 
murermester Jørgen Larsen og dennes hustru Marie, f. Nielsen. I ægteskabet var 
en datter, Jenny Biilow, født den 25. februar 1895.
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1900 blev han kapellan i Brænderup-Ore på Fyn, og den 21. januar 1903 blev 
han sognepræst for Gødvad-Balle menigheder.

Trods den lille eksamen, der måske kunne tyde på, at han ikke var nogen stor 
teolog, var pastor Biilow en dygtig taler, og han blev meget afholdt af beboerne; 
men han havde vanskelige hjemlige forhold og var altid i pengetrang.

Han var en overgang redaktør af »Sygeplejen«, udgivet af Centralforeningen 
for Sygepleje virksomhed uden for København. Han skrev endvidere prædikener 
og julebetragtninger til forskellige blade, blandt andet Silkeborg Avis.

Mens han boede i Gødvad præstegård, var han en ivrig jæger, og han gik meget 
på jagt sammen med sin nabo Niels Boje. Lidt rastløs syntes han at være. Han 
var flere gange daglig på besøg i Niels Bojes gård. Som regel gik han lige ind i 
køkkenet, satte sig på køkkenbordet og snakkede lidt med Niels Bojes hustru, 
Rikke, altid rygende på en stor cigar. Det varede i reglen ikke længe, før han 
gik; men han kom hurtigt igen, og da han var flyttet fra Gødvad, skrev han, at 
der, han savnede mest i Gødvad, var Rikkes køkkenbord.

Han blev kaldet til sognepræst for Ejlby-Melby menigheder på Fyn fra 4. de
cember 1912.

Da han var kaldet, sagde han til sit sidste konfirmand hold i Gødvad: »Ja, det 
ser jo stærkt ud til, at jeg skal forflyttes. Spørgsmålet er nu: Hvad skal jeg gøre 
ved jer?« Han ville helst selv konfirmere holder, og han håbede på, at han kunne 
få en præst fra Silkeborg til at tage ud til Gødvad og fortsætte konfirmationsfor
beredelsen og så få en søndag fri i sit nye embede for at kunne rejse over til 
Gødvad og konfirmere holdet.

Imidlertid blev han så længe i Gødvad, at han med biskoppens tilladelse kun
ne holde sin sidste konfirmation i Gødvad den 19. januar 1913.

Pastor Biilow søgte temmelig tidligt sin afsked. Den 17. november 1921 trådte 
han tilbage, og han døde den 18. august 1932. Hans hustru døde den 18. februar 
1941.

27. Jens Andersen. 19/3-1913 - 1/5-1937.
Jens Andersen er født i Igelsø, Kvanløse sogn, Holbæk amt, den 12. september 
1880 som søn af gårdejer Jens Andersen og dennes hustru Inger Kathrine, født 
Jensen.

Om sin barndom har han selv skrevet følgende:
»Fra min barndom mindes jeg husmændene fra Igelsø græsmark gå til Kvan

løse kirke om søndagen i gammeldags blåt vadmelstøj, kabuds af samme slags og 
med egespire i hånden. Et par skridt bagud og til siden kom konerne i omfangs
rige skørter og med sort kyse på hovedet, omviklet med et fint, sort sjal med 
broget kant. De tænkte hverken på grundtvigianisme eller Indre Mission. Guds
tjeneste om søndagen var for dem noget selvfølgeligt som sliddet og nøjsomheden 
om hverdagen. Enkelte familier var der af hellige, som holdt sig for sig selv både 
om søndagen og om hverdagen. En enkelt familie hørte til en sekt, som jeg 
ikke kendte. Den blev efterhånden til een person, en gammel ungkarl, som hed
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Gødvad præstegårds stuehus, mens det endnu var stråtækt. Det blev bygget 1840. 
Foran står pastor Jens Andersen med frue og deres ældste datter.

Fra Silkeborg Avis.

Søren Jørgen. Han var meget fingernem og lavede min barndoms gyngehest, en 
dejlig hest var det, gråskimlet med ører af læder, manke og hale af hestehår, tøm
me, bidsel og det hele. Jo ældre han blev, desto mere sær og folkesky blev han. 
Den lille jordlod, som hørte til huset, passede han mindre og mindre. I stedet for 
gav han sig til at vandre rundt som kolportør. Han var meget nøjsom, og intet 
gik til spilde. Når han stod op om morgenen, klappede han dynen til, for at var
men kunne blive der, til han kom i den igen om aftenen. Om sommeren og om 
efteråret levede han af de vilde bær og frugter, som voksede i hegnene.«

Jens Andersen skriver også nogle linier om præsten Adam Vind, der konfir
merede ham.

»Han var en gammel mand, skaldet og med stort, hvidt overskæg, noget brun
farvet af piben, som sjældent var kold. Han var en god og flink mand, og jeg 
holdt overmåde meget af ham.«

Jens Andersen tog studentereksamen på Frederiksberg 1902 og blev cand. theol. 
1908. Året efter, 23. september 1909, blev han personel kapellan i Rårup. Herom 
skriver han selv 1950:

»Jeg sidder her på Allehelgens søndag og tænker på, at i dag for 41 år siden 
blev jeg indsat som pers, kapellan for Rårup og Klejs menigheder. Glæden var 
stor over at have fået en gerning. Det var egentlig et gammelt kaldskapellani, som 
engang var blevet nedlagt. Derfor fik jeg ikke min løn - 1200 kr. + en offerdag 
— af sognepræsten, men af stiftskassereren i Århus, og jeg kunne nu gifte mig, 
hvis jeg kunne finde en bolig, og det havde jeg håb om. Det lykkedes også. Rårup 
havde en gammeldags, meget kirkeligsindet befolkning. Den store kirke var fuld 
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hver søndag, ligegyldigt hvem der prædikede. Der var i Rårup en del af de stærke 
jyder. De var endnu mere gammeldags end de andre, men flinke og gæstfri folk 
og meget dygtige landmænd. Deres tjenestekarle fik ikke nær så stor løn som de 
andres; men de kunne sagtens få dem, for de stærke måtte kun tjene hos de 
stærke. De havde en lille privatskole, ledet af en husmand, som hed Jens Kusk, 
en meget flink og dygtig mand. Foruden sin ejendom og skolen passede han en 
hel række offentlige hverv til alles tilfredshed. Og børnene kunne noget. Konfir
manderne kunne Kingos salmer og Pontoppidans forklaring på fingrene.

Rårup har haft mange dygtige præster. Før Andreas Barfod, som var min sog
nepræst, var Hafstrøm, hvis veltalenhed berømmedes, og vistnok Ingerslev, som 
der gik mange frasagn om. Men størst betydning for egnen havde gamle pastor 
Fog i Skjolde. Han var den første grundtvigske præst. Han prædikede over bespis
ningen i ørkenen og sagde: »Tro ikke, det var almindelige brød og fisk, nej, det 
var fisk som Rårup kirke og brød som Bjerrelide banke.«

Den 3. maj 1910 blev pastor Andersen vier i København til Astrid Jensine 
Michelsen, født den 3. juni 1886, datter af bagermester Adolf Michelsen og den
nes hustru Maren Kirstine, født Christiansen, København. I ægteskabet var 5 børn: 
Inger Kirstine Andersen, født den 16. juni 1911, Ellen Margrethe Andersen, født 
den 22. juni 1914, Jens Adolph Mandix Andersen, født den 5. december 1919, 
Herdis Agnete Andersen, født den 9. august 1921 og Else Birgit Andersen, født 
den 14. august 1927.

Inger er født i Rårup. De øvrige fire børn er født i Gødvad.
Den 19. marts 1913 blev Jens Andersen kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle 

menigheder. Han var en meget afholdt præst, og at han samtidig var en dygtig 
landmand, der selv drev præstegård s jorden, forøgede kun den agtelse, man havde 
for ham.

Om sin tid i Gødvad-Balle har han blandt andet skrevet følgende:
»I 1913 blev jeg så sognepræst i Gødvad-Balle. De to sogne havde altid hørt 

sammen, og dog var der forskel på dem. Selve sproget er lidt forskelligt, så den, 
der har øre for det, let kan høre forskel. Men også folkene er forskellige. I Gød
vad er der dels gammeldags gudsfrygt, der let kan gå over i Indre Mission, dels 
en ukirkelighed, der let kan gå over i drik og udskejelser. Dette hænger måske 
sammen med folkets fortid. Gødvad sogn var fattigt, sandbakker langs Gudenåen, 
hede på den anden side og kun et lille smørhul i midten. Derfor måtte beboerne 
se sig om efter andre leveveje. Der var to: pramfarten på åen og fremstilling af 
træsko. Træskokarlens stille liv med båndkniv og navr gav tid til tænkning og 
meditation, mens pramfolkene førte et vildt liv på åen og i kroerne langs den.

En helt anden befolkning var der i Balle, ranke, stejle, højt begavede slægter. 
Man kan ikke forstå kirkelivet i Balle uden at tage Sejling med. De ypperlige 
preester: gamle Møller, store Møller og bette Møller øvede en indflydelse langt 
uden for Sejling, særlig i Balle. Store Møller var gift med Jutta Bojsen. De red 
rundt i sognene, begge på den samme store hest. Næsten alle i Balle var sogne
båndsløsere til Sejling i den tid. Om søndagen var præstegården fuld af vogne.
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Men selv om kirken var fuld og præsten var kommet, måtte de alligevel vente 
med at begynde gudstjenesten, til fru Jutta kom. Hun skulle synge for. Hun havde 
travlt med megen opvartning, at alt kunne være rede, til folk kom fra kirke. Bør
nene af de gamle sognebåndsløsere har jeg kendt som gamle folk. De var kristne 
personligheder, som har givet mig meget, og hvem jeg er megen tak skyldig. Men 
deres børn og børnebørn bor nu i Balle, og det, der dengang gik hen over sognet, 
mærkes endnu.«

1937 flyttede pastor Andersen til Alderslyst som sognepræst for Alderslyst- 
Balle. Da forfatteren af dette skrift spurgte ham, om han ikke troede, han ville 
komme til at savne Gødvad præstegård, svarede han: »Jo, Holger, det vil jeg; 
men når Gødvad og Balle nu skal skilles, og Gødvad skal høre sammen med Svo
strup, medens Balle skal høre sammen med Alderslyst, så er jeg selvskreven, hvis 
jeg vælger Alderslyst-Balle, der begge hører til mine gamle menigheder; men hvis 
jeg vælger Gødvad-Svostrup, skal jeg på valg i Svostrup, og det vil jeg ikke i min 
alder.«

Han virkede som sognepræst for Alderslyst-Balle fra 1937 til 1950. Som eme
ritus boede han i Nørreskov bakke, Gødvad sogn, hvor han døde den 24. maj 
1960. Han blev begravet på Alderslyst kirkegård den 28. maj. Hans enke bor 
stadig i villaen Nørreskov bakke (1962).



Den ideale præst

Skrevet om Jens Andersen:

Gud signe den bolig, 
hvor folket som gæst 
af hjertet kan føle sig hjemme. 
Gud signe hver dag 
for den elskede præst, 
som dalfolket aldrig vil glemme. 
Jævn i sin tale 
og jævn i sit sind 
og flg l & følsomme hjerte 
stod han for os 
med et smil pa sin kind, 
parat til at lindre vor smerte.

Gud signe hans gerning 
på mark og i eng, 
hvor folket kan spore hans færden. 
Gud signe den mand, 
som kan stemme hver streng 
til fredsklang i dalfolkets verden. 
Tjener for Herren, 
for land og for folk, 
men selv i sin tanke kun lille, 
blev han et lys 
med det blideste skær, 
som stod for os tidligt og silde.

Gud signe vor klokke, 
dens bedende klang 
fra sognets hvidkalkede kirke. 
Gud signe vor præst, 
lad den tid blive lang, 
at han ejer kraft til at virke. 
Lykken kan findes 
bag harve og plov, 
ved syslen med koen og hesten, 
det har vi set, 
og vi fandt det så smukt. 
Gud gav os eksemplet i præsten.

P. M. CHRISTIANSEN.
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Præster i Gødvad-Svostrup fra 1937
Mens Jens Andersen var sognepræst for Gødvad-Balle menigheder, byggedes en 
kirke i Alderslyst, der hørte til Balle sogn.

At samme præst derefter skulle betjene tre menigheder og prædike i tre kirker, 
måtte naturligvis betragtes som en uholdbar situation.

Resultatet blev da, at Gødvad-Balle skiltes efter at have hørt sammen fra 
1558 til 1937. Alderslyst-Balle blev et præstekald for sig, og Svostrup, der tidli
gere havde hørt sammen med Grønbæk, sluttedes sammen med Gødvad.

Sognepræsten for Gødvad-Svostrup menigheder bor i den gamle Gødvad præ
stegård. Til sognepræsten for Alderslyst-Balle menigheder er der indrettet præste
bolig i en villa i Alderslyst.

1. Niels Thun. 2/9-1937 - 14/6-1945.
Niels Thun er født den 13. januar 1907 i Nørager, Randers amt, som søn af gård
ejer Niels Thun. Fra 1923-1928 var han ansat i ØK og læste samtidig privat til 
studentereksamen på Skindergades Studenterkursus i København. Han tog sin stu
dentereksamen 1928 og blev cand. theol. 1932. Fra den 1. oktober 1932-1937 var 
han sognepræst for Øster og Vester Vandet menigheder. Mens han var her, blev 
han den 17. marts 1933 i Vester Vandet kirke viet til Ellen Johanne Nielsen, født 
den 9. november 1906 i København som datter af typograf Niels Nielsen.

I ægteskabet var 4 børn: Kirsten Thun, født den 17. april 1935, Ebba Thun, 
født den 24. september 1936, Nina Thun, født den 3. januar 1939 og Niels Thun, 
født den 26. oktober 1942. De to ældste børn er født i Vester Vandet, de to yng
ste i Gødvad.

Pastor Thun blev kaldet til sognepræst for Gødvad-Svostrup menigheder den 
2. september 1937 og var således den første sognepræst, der flyttede til Gødvad 
præstegård, efter at den gamle forbindelse mellem Gødvad og Balle var ophørt.

Han sluttede sig nærmest til Indre Mission og var kredsformand for Indre Mis
sion for Silkeborgegnen 1939-1945, kredsformand for Silkeborgegnens DMS 1940- 
1945 og provstirepræsentant for DKU 1940-1945.

Den 14. juni blev pastor Thun sognepræst i Åby ved Århus. Også her fik han 
adskillige hverv at passe ved siden af sin præstegerning.

1939 opgives, at den kirkelige interesse er størst i Svostrup, der er præget af 
den gamle forbindelse med Grønbæk, medens Gødvad sogn præges af gammel 
kirkelighed uden særlig partipræg.

2. Henning Møller Rasmussen. 27/10-1945 —
Henning Møller Rasmussen er født den 12. november 1914 i Pederstrup, Løvel 
sogn, Viborg amt, som søn af gårdejer Niels Christian Rasmussen og dennes hustru 
Marie Kirstine, f. Nielsen.

Han er student fra Rønde gymnasium 1937 og blev cand. theol. 1944. Den 18. 
oktober s. å. blev han viet til Ester Kronborg Nielsen, født i Vivild den 26. april 

246



1915 som datter af gartner og kirkebetjent Julius Kronborg Nielsen og dennes hu
stru Andrea, f. Løfkvisr. I ægteskabet er en datter, Edel Møller Rasmussen, født 
i Gødvad den 18. juli 1949.

Pastor Møller Rasmussen blev hjælpepræst i Vammen-Lindum-Bigum den 
3. oktober 1944 og sognepræst for Gødvad-Svostrup menigheder fra den 27. 
oktober 1945. Han betjener stadig dette sidste embede og er således Gødvads nu
værende sognepræst (1968).

Han er desuden herredsrepræsentant for »Kirkesagens Venner« fra 1949, og 
1958 blev han formand for skolekommissionen i Gødvad.



Degne, skoleholdere, lærere og kirkesangere 
i Gødvad efter reformationen

1. Søren Degn, nævnes i lensregnskaberne......... 1596/97
2. Laurs Degn, nævnes i lensregnskaberne......... 1611/12
3. Jørgen Degn, nævnes i lensregnskaberne......  1625
4. Jens Andersen ................................................... 9/11-1649 - 1690
5. Per Olufsen ....................................................... (5/5 1691) 11/11-1697
6. Thomas Rasmussen ........................................... 1697 - 1699
7. Niels Larsson...................................................... muligvis 1700 - 1706
8. Hans Lauridtzøn, kan følges fra..................... 1707 - 1718
9. Søren Jensen »Skolemester« .............................. omkring 1716

10. Rasmus Jensen Emborg .................................. 16/4-1720 - 1765
11. Valdemar Christensen........................................ 5/12-1765 — 14/7 -1794
12. Christen Miillertz............................................... 13/4 -1795 — 6/3 -1836
13. Peter Anholm, hjælpelærer .............................. 1830 - 26/3 -1836
14. Ivar Christian Christensen .............................. 21/3 -1836 — 1843
15. Hans Peter Andreas Thorresen ..................... 20/11-1843 - 3/12-1850
16. Frederik Christian Kier...................................... 27/1 -1851 — 1861
17. Peter Nielsen Hørlyck...................................... 12/11-1861 - 11/7 -1867
18. Ole Anton Valdemar Wissing, vakancelærer . . 1867
19. Christian Mortensen........................................... 16/9 -1867 - 1/1 -1876
20. Broder Nissen Knudsen ................................... 18/3 -1876 - 15/7 -1879
21. Søren Kristian Sørensen .................................. 9/10-1879 — 21/6 -1894
22. Niels Jensen Julius Sørensen Dvinger ............ 10/9 -1894 — 1/7 -1903
23. Anders Christian Christensen Korsgaard...........  1/9 -1903 — 31/3 -1911
24. Niels Thøgersen, vakancelærer.......................... 1911
25. Christian Dissing............................................... 1/6 -1911 — 30/9 -1942

Om degneboliger
I kancelliets brevbøger nævnes et brev angående degneboliger, der den 3. oktober 
1558 sendtes til lensmanden på Silkeborg slot, Erik Rosenkranz.

Superintendenten (biskoppen) i Arhus stift har klaget over, at der ikke findes 
degneboliger nok i Silkeborg len. Findes der nogen degn, hvem ingen degne
bolig er tillagt, skal han skaffe ham en.

Det fremgår ikke heraf, hvordan forholdene på dette tidspunkt var i Gødvad; 
men der er oplysninger i lensregnskabeme, der tyder på, at de første degne har 
boet i de almindelige fæstegårde og ingen fast degnebolig har haft.
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Præstens medhjælpere
Dec har tidligere været almindeligt i Jylland at kalde en landsbylærer degnen; 

men en degn var i ældre tider ikke det samme som en skoleholder eller lærer. 
Degn (af græsk diakon) er den danske betegnelse for den kirketjener, der gik 
præsten til håndc under gudstjenesten og ledede børnenes katekismusoplæring.

Senere forsvandt degneembederne og afløstes af skolelærerembeder, hvortil der 
hyppigt var knyttet hvervet som kirkesanger.

De gamle degneembeder var iøvrigt meget dårlige stillinger, og degnene var 
som regel lidet agtede personer. De skulle ringe med kirkeklokkerne, trække 
kirkeure op og ombære præstens embedsskrivelser. De måtte ikke rejse uden for 
herredet uden præstens vidende og samtykke, og de kunne af præsten beordres 
til »uvægerlig« at indfinde sig hos misdædere, der ventede på reb eller økse, for 
med bøn og sang at søge at oplyse dem og vejlede dem. De skulle forrette auk
tioner efter de fattige, der havde nydt almisse, og degneboligerne var i reglen små 
bol i landsbyerne eller jordløse huse. Degnene sang for betaling i kirken og ved 
gravene og fik ellers deres løn i form af brød, kage, gæs, æg o.s.v. De fik degne
trave i skæppen og kærven, men kun en trediedel af det, præsten fik.

Det skete også, at degnene stak af fra deres embeder, fordi de ikke kunne 
leve af dem.

Foruden degnen har præsten også haft en medhjælper blandt bønderne; men 
denne »præstens medhjælper« havde for en stor del verdslige hverv.

Bestemte regler for medhjælperinstitutionen blev givet med Christian IV’s for
ordning af 27/3 1629.

På landet skulle lensmanden efter samråd med præsten udvælge to af de bedste 
bønder i sognet til kirkeværge og medhjælper. Funktionstiden var 3-4 år, og de 
fritoges til gengæld for visse pligtige kørsler.

Ved tiltrædelsen skulle de aflægge ed på, at de med flid og troskab ville fore
stå deres kristelige embede og af al magt søge at befordre Guds ære samt kirkens 
og de fattiges tarv og bistå præsten i at holde kirketugt efter de i forordningen 
givne regler. De skulle blandt andet, når præsten krævede det, samles med ham 
til forhandling om menighedens kristelige opførsel. Udeblev de, måtte de bøde 
10 rdlr. til husbonden eller de fattige. De skulle være til stede, når præsten for
manede de ubodfærdige, og de skulle flittigt skaffe sig underretning om, hvordan 
det stod til med de enkeltes liv og levned. Var der noget at påtale, var det deres 
pligt at forhandle med hinanden derom og i enrum søge at retlede vedkommende. 
De skulle være rede til at mægle og stifte forlig i private og huslige stridigheder. 
De skulle arbejde på, at der ydedes værdige fattige hjælp, men angive dagdrivere 
for øvrigheden. Hvad de erfarede, skulle de uden persons anseelse angive for deres 
præst, ellers fik de en bøde på 10 rdlr., men røbede de noget for andre, fik de 
en bøde på 30 rdlr. De skulle også hjælpe præsten med at lave skattelister.

Hjælpernes arbejde i kirketugtens tjeneste menes at have været af liden værdi, 
fordi de nødigt handlede på egen hånd, og oprettelsen af institutionen anses af 
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mange for at have været en stor misforståelse. Alligevel holdt den sig i ca. 200 år.
Stillingen som medhjælper forekom vistnok ofte indehaveren at være en attrå

værdig post, fordi den gav en vis anseelse i sognet; men der findes også beviser 
på, at medhjælperne ikke var særlig begejstret for deres æreshverv. Således udsen
des den 22. januar 1790 følgende plakat:

»Vi Chr. VII etc. gøre alle vitterligt, at eftersom det allerunderdanigst er blevet 
os foredraget, at præsternes medhjælpere næsten bestandigt udebliver fra ekstra
skats listering, forfattelse og underskrift, og at de ofte undskylder en sådan ude
blivelse med hoveri eller andet påskud, så ville vi, for at forekomme sådant, her
med allernådigst have anordnet, at intet uden bevislig sygdom skal anses for lov
ligt forfald for medhjælperens udeblivelse, og når de forsætligt udebliver fra de 
møder, som præsten i foranførte embedsforretninger måtte bestemme for dem, 
skulle de betale en mulkt på een rdl. til sognets fattige - hvorefter alle vedkom
mende sig allerunderdanigst have at rette.

Givet på vort slot Christiansborg. 22. januar 1790.
Under vor kgl. hånd og signet Christian R.«
Der findes ikke mange oplysninger om medhjælperens virksomhed i Gødvad; 

men at der har været en der som i andre sogne, ses blandt andet af en retssag 
1671. Præsten Anders Andersen Wiborg skal hen for at formane nogle bønder, 
der har ladet deres hopper gå i byens rugmark. Der anføres, at han gik til dem 
sammen med blandt andet kirkeværgen, præstens medhjælper og markmanden.*

De ældste kendte degne: 1. Søren, 2. Laurs og 3. Jørgen Degn.
Den første degn, der er fundet, blev kaldt Søren Degn. Meget ved man ikke om 
ham; men det fremgår af lensregnskaberne for Silkeborg len, at han har beboet 
Vi gård i Gødvad, men åbenbart er blevet ked af det hele og er stukket af. I 
lensregnskaberne for 1596/97 står nemlig, at hr. Christen (præsten Christen Jen
sen) har fæstet den halve gård, som Søren Degn frarømte, og betalt to øksne og 
to dir. i stedsmål.

Den næste degn, der omtales, findes i lensregnskaberne for 1611/12. I forteg
nelsen over dem, der betaler oldengjæld, nævnes en Laurs Degn, der betaler 24 
sk. for to oldensvin.

1625 nævnes en Jørgen Degn, der havde tre oldensvin i skovene.
Da de tre degne hidtil ikke er fundet omtalt andre steder, kan man ikke se, 

hvor længe de har fungeret.
Deres efternavne kendes ikke. I lensregnskaberne anføres personerne hyppigt 

med fornavn og stilling, hvis de ikke er bønder, f. eks. nævnes Rasmus Snedker, 
Anders Bødker og Ebbe Skrædder. Kun foran prsesternes navne skrev man hr. 
(Hr. Christen).

4. Jens Andersen. 9/11-1649 — 1690.
Ifølge kaldsbreveprotokollen er Jens Andersen blevet kaldet til sognedegn for 
Gødvad Balle den 9. november 1649. Hans hustru hed Meta Pedersdatter, og 
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listen over konsumptions- og folkeskarteregnskaber 1672/73 viser, at han havde en 
datter, der også hed Meta. De kan alle følges på forskellige skattelister til 1682, 
men 1684 og 1687 står der kun »degnen med hustru«, og 1688 og 1690 er Jens 
Andersen anført som enkemand.

På en senere liste fra 1690 står »degnen Per Olu fsen«, hvoraf man så kan 
slutte, at Jens Andersen har været degn fra 1649-1690.

Under svenskekrigen har det naturligvis knebet lige så stærkt for ham som 
for præsten med at få indtægterne ind, og den 17. december 1661 stævner han 
bønderne i Balle for løn og degnetjeneste i 1658. Retssagen ender med et forlig. 
Bønderne lover at betale inden mikkelsdag (29. september) 1662.

I Hids herredsbog fra 1661 findes en oversigt over »degnens indkomst årligen 
udi fredens tider«.

Indtægterne er følgende:
1. haver han udi Gødvad by et lidet hus, som han påbor, med en liden toft 

til, hvorudi kan sås tre skp. rug.
2. gives ham udi hartkorn af Gødvad sogn af hver mand: rug: fem kjærver, 

byg: 5 kjærver.
3. til jul gives hannem af hver gård fire brød og et fårelår.
4. til påsken en kage og 20 æg af hver gård.
5. af hver inderste udi Gødvad sogn både til jul og påske tre skilling.

I Balle er der flere gårde, men hver gård betaler nogenlunde det samme, som der 
betales i Gødvad.

Af punkt 1 synes at fremgå, at der nu er en degnebolig i Gødvad.
Der findes også en herredsbog fra 1690. Den er underskrevet af præsten Anders 

Andersen Wiborg og degnen Jens Andersen.
Foruden de faste indtægter kunne der godt af og ril falde lidt ekstra af til deg

nen. I skiftedokumentet efter Ifver Christensen Boder (Boje) 1685 står, at præ
sten fik to sletdlr. for »den salige mands ligprædiken«, og degnen fik to mark.

Selv om degnen egentlig var kirketjener for præsten, kunne han også godt få 
overdraget verdslige hverv. Da Anders Lauridsen i Resendal i oktober 1660 på 
præstens vegne stævner en del bønder i Balle, fordi de i tre år ikke har villet 
betale korn til vin og brød, er degnen den ene stævningsmand, og den 4. oktober 
1670 stævner han selv på præstens vegne nogle personer i Balle, der ikke har 
betalt deres afgifter til præsten.

Den 17. maj 1670 bliver Jens Andersen selv stævnet af Iffer Thomsen (Iver 
Mus) i Gødvad, der hævder, at degnen har indhegnet noget af grandernes (na
boernes) jord, og at han har truet og undsagt ham.

Så mødte »fornævnte Jens deigen« og svarede, at den jord, han havde ind
hegnet, havde været sådan i over 20 år, uden at nogen havde klaget og gjort ind
sigelse imod det, (haffde saa standen W.last och WKerred offer 20 Aar), og ej 
heller skulle førnævnte Iffer Thommessen kunne bevise, at han havde undsagt 
ham.

Angående degnens skatter kan anføres, at der den 15. marts 1687 i herreds
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tinget oplæses en kgl. forordning om ryttere, skatter m. m. Her står om degne
boliger: »Hvad degneboliger med tilliggende jord angår, da nyder de samme fri
hed for skat som de gårde, præsterne besidder, dermed dog ej at forstå, hvad 
grunde og jorder, degnen siden kgl. allernådigste udgangne lov kan være tillagt, 
som tilforn i matriklen var beregnede, hvoraf degnen skal svare som af andre 
bøndergårde.«

5. Per Olujsen. 5/5 1691 - 11/11 1697.
Der vides ikke meget om Per Olufsen. Han skal være kaldet fra 5/5 1691; men 
han nævnes allerede på en skatteliste fra slutningen af 1690. Muligvis har han 
begyndt sin virksomhed som vakancedegn efter Jens Andersen.

Han kan så følges på forskellige skattelister til 1697; men på den sidste fra 
dette år står et nyt navn.

På den fra januar 1691 står »degnen med hustru«, men hans hustrus navn 
nævnes ikke.

6. Thomas Rasmussen. 1697-1698 eller 1699.
Thomas Rasmussen har kun været degn i Gødvad et par år. Han findes på en 
skatteliste fra 1697 sammen med sin hustru, og på en liste over familieskat m. m. 
fra 1698 står: Degnehuset: Degnen Thomas Rasmussen med hustru Anne Niels
datter.

Derefter er han stukket af fra embedet; men om det er sket i slutningen af 
1698 eller i begyndelsen af 1699, kan ikke ses. Oplysningen findes på en liste 
over kopskat 1699. Her står blandt andet følgende:

»Degnens embede betjenes nu med sang af bønderne, såsom dets betjening er 
så ringe, at ingen degn sig her kan opholde, hvorfor den person, som samme 
embede---- til forne opvarter, herfra er bortløbet.«

Nu er han jo ikke den første, der har forladt degneembedet i Gødvad; men 
man kan ikke heraf slutte, at så har degneembedet i Gødvad været et usædvanlig 
dårligt embede. Det skete jævnligt, at et embede stod ledigt, fordi ingen ville 
have det.

Frederik IV søgte at råde bod på det. Den 25. januar 1715 sender han et brev 
til biskoppen i Århus, hvori der står, at det sker, degneembederne står tomme, 
fordi de er så ringe, at ingen student vil modtage dem, og undertiden besættes 
de med ustuderede.

Biskoppen får nu besked om, at hvis ingen søger embedet, skal han publicere 
det ved universitetet og hvor studenterne spiser. Muligvis vil der da kunne findes 
en fattig student, som gerne vil modtage det vakante embede.

7. Niels Lars s on. Muligvis 1700-1706.
Hvor længe degneembedet stod ledigt efter Thomas Rasmussen, vides ikke. Den 
næste degn, man kender navnet på, hedder Niels Larsson; men hans navn er hidtil 
kun fundet et sted, nemlig i tingbøgerne, hvor han nævnes i en retssag fra den 
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18. januar 1706. Han anføres her som Niels Larsson, degn til Gødvad og Balle 
menigheder.

Derimod kan det siges med sikkerhed, at der var en degn i Gødvad år 1700. 
På en skatteliste fra dette år står »præsten og degnen«, men uden navn. På en 
anden liste fra 1705 oplyses, at degnen er enkemand, og at hans indkomster af 
begge sogne består alene af rug: 4 tdr. og 3 skp., hvoraf han »penserer«* Vs = 7 
skp. til Århus skole; men heller ikke her er navnet anført.

Dette, at man nøjes med at skrive degnen og udelader navnet, gør, at det er 
umuligt at afgøre, om det er samme Niels Larsson, der har været degn i Gødvad 
fra 1700-1706.

8. Hans LauricUzsfrn. Ca. 1707—1718.
Man kan så nogenlunde afgøre, hvor længe Hans Lauridtzsøn har været degn i 
Gødvad, da der i Århus bispearkiv findes en pakke med fortegnelser over deg
nenes kvitteringer for deres pensioner (lønninger) i tidsrummet 1707-1719. Her 
er kvitteringer fra Hans Lauridtzsøn fra 1707—1718.

Ellers ved man ikke andet om ham, end at han jævnlig har figureret som vidne 
i retssager, for eksempel den 21. februar 1707, hvor han kaldes Hans Lauridtzøn, 
degn af Gødvad. 1712 underskriver han som vitterlighedsvidne et skøde, da kro
mand Basse sælger et hus til Christopher Ebbesen på Vester Kejlstrup, og han 
dukker op i tingbøgerne igen den 16. april 1714, denne gang i en retssag om 
hjemmebrænding og salg af hjemmebrændt brændevin.

Da denne sag er nøjere beskrevet i præstehistorien (Jens Nørholm), skal her 
kun anføres, at blandt de indstævnede er degnen Hans Lauridtzøn af Gødvad.

Sidste gang, han findes i tingbøgerne, er den 3. oktober 1718, da han har under
skrevet en »concept« i anledning af en ejendomshandel mellem pastor Nørholm 
og Anders Johansen i Resendal. Her står Hans Larsen, sognedegnen.

Mens Hans Lauridtzøn er degn i Gødvad, bliver der gjort forsøg på at få bygget 
skoler i Hids herred. I en indberetning af 17. december 1716 fra provst Hvass i 
Serup til biskoppen i Århus meddeles, at der ingen skolehuse findes i Hids her
red, og der er heller ikke noget tillæg til skoler eller skolemestre. Provsten gør 
rede for, hvor mange skoler der behøves, og anfører blandt andet, at Gødvad kun 
behøver een skole.

Han har hørt sognemændenes betænkning om, hvorvidt de var villige til årligt 
at yde noget korn eller nogle penge af hver gård til en skolemesters »subsistens«.

De fleste svarer nej. En del svarer, at når deres børn vokser til og har lært 
deres børnelærdom, så har de ikke nødig at bekoste mere på dem med skolehold. 
Andre, som ikke selv har børn, finder, at de har udgifter nok, uden at de bekoster 
noget på andre folks børn med skolegang.

Der tilføjes dog, at »en del Guds børn vil efter evne vel contribuere (bidrage) 
hertil og ønsker gerne, at velædle biskoppens gode og gudelige forsæt kunne nå 
sin fuldkommenhed;« men provsten har selv sine betænkeligheder med hensyn 
til de meget små sogne. Han kan ikke se, hvordan man årlig skal skaffe så meget, 
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at en skolemester kan subsistere i så små sogne som Serup, der kun består af 8 
hele gårde og en halvgård, eller Lemming sogn, der består af 15 gårde.

Hvad skolehuse angår, da kan bønderne ikke formå at opbygge dem. Man kun
ne måske formå proprietærerne dertil, hvis der ikke var det, at godset i hele her
redet er under reluition (indløsningsret), og de ved ikke, hvor snart det behager 
hans maj. at indløse det.

Provsten underskriver sig som
Deres velædle Højærværdigheds 

ydmygste Tjener
Serup, den 17. december 1716. /I.Hvass.
(Silkeborg slot indløstes ved reluition af Frederik IV 1719. 1767 solgtes det 

ved offentlig auktion til ritmester Hoff for 35.000 rdlr.).

9. Søren Jensen. 1716.
1716 dukker en skolemester Søren Jensen op i tingbøgerne; men hvad han 

egentlig har været, er ikke til at afgøre. Degn har han ikke været, da Hans Lau- 
ridtzøn endnu på dette tidspunkt var sognedegn, og skole fandtes ikke i Gødvad. 
Måske har han været en slags privatlærer, der gav undervisning for betaling.

Han nævnes i en retssag, der blandt andet angår en 12-årig dreng, Anders Laur
sen i Resendal. Da denne retssag er beskrevet under selvejerbøndernes stridigheder 
med Christian Fischer og hans arvinger, skal her kun nævnes, at drengens far er 
død, og at formynderen, Jens Madsen i Nisset, blandt andet klager over, at mode
ren, Maren Lauridsdatter, ikke har holdt ham til ære og lære. To vidner erklærer, 
at Anders sidste vinter kun blev holdt til skolen nogle få uger hos »en karl, der 
hed Søren Jensen,« udover at han tilforn var undervist en smule af degnen i 
Gødvad.

Herredsfoged Lunow fremlagde en attest fra »skolemesteren i Gødvad, Søren 
Jensen.« Den blev læst og påskrevet, og i den stod der: »Efter begæring af hans 
kgl. Maj.’s herredsfoged, Christian Lunow udi Frausing, meddeles min sandfærdige 
attest, at Maren Lauridsdatters søn Anders Laurzen har aleneste afvigte vinter gået 
til skole hos mig udi 15 uger, og da han derefter kom fra mig, havde han så vel 
profiteret, at han havde læst sin katekismus igennem, hvilket jeg bevidner med 
egenhændig underskrift.

Gødvad, den 13. december 1716. Søren Jensen.*

10. Rasmus Jensen Emborg. 16/4-1720 — ca. 1765.
Rasmus Jensen Emborg er født i Jeksen nord for Skanderborg 1692 og er student 
fra Århus 1714, hvorefter han blev degn i Adslev-Mjesing. Herfra kom han til 
Gødvad den 16. april 1720, kaldet af Christian Fischer på Allinggård. Han blev 
gift i Them den 4. oktober 1719 med Mette Marie Enochsdatter Green af Them.

Han nævnes på en skatteliste over ekstraskatter fra 1743 og kan i tingbøgerne 
følges til 1751.

Her nævnes han adskillige gange, og han synes - som flere andre degne - at 
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have haft økonomiske vanskeligheder. Han stævnes således den 3. marts 1738 
for 4 rdlr. og 1 mark, som han skylder Knud Larsen, der er ladefoged på Grau- 
ballegård, og den 25. januar 1740 er han stævnet sammen med flere andre for 
auktionspenge, der ikke er betalt.

I juli 1743 er han igen i retten, men denne gang som vidne i en sag, som 
pastor Peiter Nørholm, en broder til pastor Ostenfeldt Nørholm i Gødvad, har 
anlagt mod Clemen Fischer på Øster Kejlstrup.

Selv bliver han igen stævnet den 17. oktober 1746, fordi han ikke godvilligt 
vil betale, hvad han skylder Christen Møller i Kjærsgård Mølle. - Da mødte han 
ikke, og sagen blev derfor udsat i 14 dage; men da den skulle genoptages den 
31. oktober, var han heller ikke mødt, og den blev derfor påny udsat i 14 dage.

Den 14. november er han imidlertid heller ikke mødt; men nu mødte fuldmæg
tig Peter Mønster på Christen Møllers vegne og fremlagde et stemplet papir, ifølge 
hvilket degnen den 19. juli 1745 fik to rdlr. af Christen Møller og herfor pant
satte to traver af det korn, som var ham tillagt af Balle by, og den 22. juli s. å. 
fik han en rdlr. på Hvinningdals korn.

Emborg har denne gang sendt en skrivelse og anmodet om udsættelse af sagen 
til den 28. november, hvilket bevilges, og denne dag fortsættes sagen. Mølleren 
forklarer, at han foruden de tre rdlr. har 2 rdlr. 4 mk. 8 sk. til gode. For den 
sidste sum havde degnen pantsat 10 sølvknapper. Rasmus Emborg sagde, at han 
kun skyldte 2 rdlr. og 3 mk., for hvilken sum han havde pantsat sølvknapperne. 
Resten benægtede han pure. Han sagde endvidere, at Christen Møller måtte bevise 
sit krav.

Dommeren spurgte, om nogen af dem havde vidner. Dette svarede de nej til, 
og sagen blev optaget til dom til den 9. januar 1747.

Dommen lyder på, at da Christen Møller ikke kan føre bevis for sin påstand, 
dømmes Rasmus Emborg kun ril at betale de 2 rdlr. og 3 mk., som han selv ind
rømmer at skylde, samt 2 rdlr. til sagens omkostninger. De 10 sølvknapper skal 
han have tilbage, når pengene betales, hvilket skal ske inden 15 dage.

Den 12. februar 1748 lader herredsfoged Lunow nogle skyldnere indstævne. 
Blandt dem er også Rasmus Emborg. Han møder ikke og får derfor tilhold om at 
møde om 14 dage; men der findes ikke mere om denne sag.

Endelig bliver han den 19. juli 1751 sammen med en del andre indstævnet for 
skatterestancer. Han skylder fra 1. januar 1740 til 1. januar 1751.

På en skatteliste fra 1761 står, »hvor meget Gødvad sogn til degnen årlig yder.« 
I Gødvad sogn, som består af noget over 60 tdr. hartkorn, findes 11 gårde; af 
hver gård ydes degnen i rug og byg Vi trave: 5 traver, 10 kjærver.

Rasmus Emborg menes at være død 1765. Hans hustru døde den 28. februar 
1780 i degneboligen i Gødvad hos datteren, Mette Marie Emborg, og svigersøn
nen Valdemar Christensen.

Den gejstlige skifteret bestod af provst Ulrich Christian Schnell og hans tvende 
assessorer, pastor Peder Kogh (Koch) fra Sejling og pastor Morten Reenberg fra 
Gødvad.
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I ægteskabet var der fire børn, datteren, der var gift med efterfølgeren i degne
boligen, Valdemar Christensen, og tre sønner. Sønnen Enoch havde boet i Lange
sund i Norge, men var død for 14 år siden. Han havde efterladt sig børn; men 
hvor mange, og hvor de nu var, kunne Valdemar Christensen ikke give tilforlade
lige oplysninger om. Så var der to levende sønner: Jens, der boede på Lille Rolgård 
i Giested sogn, og Elias, der boede i Hansted ved Horsens.

Da arvingerne således ikke kan samles, skal skiftet bekendtgøres, og kreditorer 
og debitorer skal indkaldes.

Der indløber breve fra begge de levende sønner. De kan ikke komme; men 
de erklærer, at de ikke har noget at erindre mod skiftet og intet at fordre. Elias 
har skrevet et nydeligt brev om den pleje og omhu, Valdemar Christensen og 
hans kone har vist den afdøde, og da boet dårligt kan betale en hæderlig begra
velse, finder han, at det ville være urimeligt af ham at fordre noget.

Boet overlades da til Valdemar Christensen og hans kone, »der dog skal holde 
skifteretten skadesløs.«

Mens Rasmus Emborg var degn, indrettedes den første skole i Gødvad. Niels 
Worm Lauridsen Fischer på Kejlstrup lovede 1735 at betale 4 sk. af hver td. 
hartkorn til løn for en skoleholder, og den første skole menes indrettet 1741. Om 
der ved denne lejlighed blev bygget en skole, eller om den indrettedes i degne
boligen, findes der ingen oplysninger om; men man ved med sikkerhed, at den 
ca. 30 år senere fandtes i den ene ende af degneboligen.

Efter ca. 1741 var degnen i Gødvad altså samtidig skoleholder.
I Rasmus Emborgs tid udsendes nogle forordninger om degneboliger m. m.
Den 7. juni 1743 har Kristian VI udsendt en befaling om, at alle degne skal 

være bosiddende i sognene og nyde en degnebolig. Dette brev har næppe spillet 
nogen rolle for Gødvad, da der allerede fandtes en degnebolig i Gødvad by, da 
Jens Andersen var degn; men den 9- maj 1744 sendes et brev til biskop Hygom 
og stiftsbefalingsmand Benzon i Århus. De bliver mindet om, at degnenes boliger 
med deres tillæg og huse skal indføres i tvende bøger, hvoraf den ene skal være 
hos stiftsbefalingsmanden og den anden i biskoppens gemme i stiftskirken, og 
der skal være en ordentlig fortegnelse over alle degnekald, og det skal anføres, 
om degnene har bekvem bolig, og hvor der ingen degnebolig er, skal kirkepatro
nerne tilholdes at bygge en, og hvor der findes en, som ikke eragtes i forsvarlig 
stand, skal den bringes i orden, alt inden næste Mikkelsdag.

Brevet er underskrevet:
Cancelliet 9. maj 1744. I. L. von Holstein.

11. Valdemar Christensen. 5/12 1765 — 14/7 1794.
På mødrene side stammer Valdemar Christensen fra Gødvad, idet hans moder, 
Karen Jørgensdatter, var datter af Jørgen Valdemarsen i Gødvad og dennes hustru, 
Else Andersdatter fra Resendal. (De omtales i afsnittet om selvejerbøndernes stri
digheder og i Erik Brochs »Resendal gennem 500 år«). Hans fader, Christen Jør
gensen, var snedker i Viborg. Karen Jørgensdatter, som han blev gift med i Linå
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den 11. december 1715, var hans anden kone. Hun tjente på Silkeborg slot, da 
de skulle giftes. Begge forældrene døde i Viborg Sdr. sogn, faderen den 16. no
vember 1734, moderen den 29. marts 1755.

Både Valdemar og hans ældre broder Jørgen blev født og døbt i dette sogn. 
Jørgen blev døbt den 11. november 1719, Valdemar den 26. marts 1724.

Jørgen Christensen blev skrædder i Gødvad og kaldes i de fleste gamle doku
menter Jørgen Skrædder. Hans kone var født Lassegård. En broder til hende blev 
ifølge »Jydske Samlinger« dødsdømt for falskmøntneri.

Jørgen Skrædders søn, Christen Jørgensen, købte 1783 sin fars hus i Gødvad, 
men flyttede senere til Vinderslev. Han var murermester, og under skiftet efter 
Valdemar Christensen var han værge for dennes datter, der altså var hans kusine.

Valdemar Christensen selv tog studentereksamen i Viborg 1748. Som degn i 
Gødvad blev han gift med sin forgængers datter, Mette Marie Emborg, født 1734.

Om indtægterne står følgende:
Hans indtægter står optegnet i Hids herredsbog fra 1772. Det fremgår af bogen, 
at Gødvad og Balle stadig har fælles degn, der tillige er skoleholder i Gødvad.

Fortegnelse over degnens indkomster af Gødvad og Balle sogne.
Gødvad by består af 7 hele gårde og Resendal af 3 gårde, er 10 gårde og er 

degnen tillagt og nyder i degnekjcerver af hver hel gård årlig en halv trave korn, 
rug 5 kjærve og byg 5 kjærve.

St. Hans rente af Gødvad by: mælk til en ost og af Resendal ligeledes mælk 
til en ost.

]ide-rente af Gødvad by: af hver halvgård 1 brød til 8 pund, et fårelår af værdi 
5 å 6 sk., og i Resendal af hver: 1 brød til 12 å 14 pund og et fårelår til 6 å 8 sk.

Påske-rente af Gødvad by og Resendal: ligeledes af hver 1 brød af førommeldte 
vægr og en snes æg. Hver husmand og inderste svarer i nannest* (afgifter, spise
varer) til jul 3 sk. og til påske 3 sk.

Af Øster Kejlstrup nyder degnen efter en gi. akkord årlig 2 skp. rug og 2 skp. 
boghvede og for St. Hans, jule- og påske-rente 4 mk.

Herefter omtales indtægterne fra Balle. Af hver gård får han nogenlunde det 
samme; men da der er flere gårde i Balle, bliver degneindtægten større i dette 
sogn.

Derefter skrives om degneboligen, at den ligger i den vestlige ende af Gødvad 
by. Den består af tvende huse. Stuehuset er 8 fag iberegnet skolen, som findes i 
den vestre ende. Bygningen er i nogenlunde forsvarlig stand. Nord for den ligger 
laden og fæhuset, som er en gammel, lav og liden bygning, 10 fag i længden. Øst 
for husene er en liden kålhave med nogle frugttræer i, og tæt nord for fæhuset 
er en liden toft af sandjord, som ialt kan besås med 7 å 8 skp. rug.

For Gødvad sogns ungdom holder degnen skole, og efter oprettet fundats nyder 
han derfor årlig 2 tdr. rug, hver ansat til 1 rdlr. og 4 mk., hvilket korn sognet 
leverer. Desforuden skal bønderne levere 28 forsvarlige læs klyntørv til skolen.

Gravamina (klager og besværinger): Pensionen til Århus latinske skole er ansat

17 Gødvad Sogn 257



årlig til 5!4 skp. rug og 314 skp. byg, hvilket betales efter kapitelstakst. Familie
skatten er årlig 4 mk.

At dette således rigtigt er optegnet testerer
Gødvad degnebolig, den 15. december 1772. Valdemar Christensen.

Angående indtægterne kan også oplyses, at Clemen Fischer den 3. maj 1781 
lod udfærdige et dokument, ifølge hvilket han giver og skænker til Valdemar 
Christensen og hans efterfølgere som degne i Gødvad et stykke eng på Resendals 
grund kaldet Tueengen. Det bemærkes, at det er til hjælp til dette kalds ringe 
indtægter.

Valdemar Christensen døde den 14. juli 1794, og den gejstlige skifteret samle
des den 13. august. Til stede var blandt andet herredsprovsten Peder Kogh (eller 
Koch) af Sejling med to assessorer: pastor Peder Aaboe af Kragelund-Funder og 
pastor Thomas Aaboe af Setup Præstegård.

Der var to børn: sønnen Christen Valdemarsen, 22Vi år, og datteren Mariane 
Valdemarsdatter, der var i sit 20. år. Sønnen, der dengang var hos borgmester 
Rhode i Århus, var til stede, og på den umyndige datters vegne mødte Christen 
Jørgensen i Vinderslev som hendes værge. Enken, Mette Marie Emborg, havde 
udset sig hr. Møller til Øster Kejlstrup som lavværge. Vurder i ngsmændene var 
sognefoged Jens Thøgersen i Gødvad og Anders Sørensen samme sted.

Som sædvanligt er alt optegnet med pinlig nøjagtighed, og efter vurderingen 
fremlagde hr. Møller et gavebrev, der var udstedt af Valdemar Christensen, mens 
han levede, og hvori han som brudegave overdrager sin hustru et hus, han har 
skøde på. Hr. Møller mener, dette hus bør tilfalde hende uden for skiftet. Sønnen 
og datterens lavværge kunne ikke samme dag give svar på dette. Forskellige ting 
angaves at tilhøre datteren og andre ting sønnen. Ingen indvendte noget mod 
dette.

Af hensyn til høstens travlhed blev det hele så stillet i bero til den 6. oktober.
Der meldte sig tre kreditorer. Den ene var skrædderen i Hvinningdal.
Enken må betale den nye degn, Christen Miillertz, 16 rdlr. 4 mk. 4 sk., fordi 

degneboligen blev efterladt i brøstfældig tilstand; men bagefter klager hun over, 
at han egenmægtig har tilegnet sig 4 kjærver og 2 neg rug tillige med riveisen, 
da det stod færdigt på ageren til indkørsel. Hr. Miillertz svarede, at han under
kastede sig hans højærværdighed biskop Jansens resolution.

Auktionen over dødsboet fandt sted den 24. juli 1795. Enken købte selv noget 
af boet, blandt andet sengeklæder, gardiner og skilderier. En del købtes af efter
følgeren. Ialt indbragte auktionen 153 rdlr. 4 mk. 7 sk. Gælden, vurderings- og 
auktionsomkostningerne beløb sig til nøjagtigt det samme, så der blev ikke noget 
til overs til enken og børnene. Det føromtalte hus blev dog holdt uden for skiftet 
og tilkendt enken.

Mette Marie Emborg døde den 12. april 1796, og den gejstlige skifteret sam
ledes igen. Skifteretspersoner og vurderingsmænd var de samme som ved man
dens død.
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Sønnen opholdt sig dengang i Kristiania (Oslo), og da også datteren var fra
værende, mødte Christen Møller på Øster Kejlstrup på deres vegne.

Datteren var hos sin morbroders enke, der skulle bo i nærheden af Kolding 
købstad. Hun kom hjem, inden vurderingen og optegnelserne var færdige, og 
hun blev spurgt, om der nu fandtes mere. Hun svarede, at hun ikke vidste mere, 
udover at noget hør var sået »til halvs« med Rasmus Thomsen, og en skp. bog
hvede hos Villum Hansen.

Den videre behandling udsattes, og nogle møntsorter: 5 dsk. helkroner, en 20 
skilling og to holstenske pengestykker, en sk. og en 5 sk., samt 19 sk. i løse penge 
og ejendomsskødet blev overgivet til datteren. Hun skal indtil videre være ansvar
lig for dødsboet, »såfremt stervbostedet (dødsbostedet) desimidlertid bliver beva
ret for ulykkelige tilfælde.«

Man mødes igen den 13. maj s. å. Alt er i orden, og forseglingen er ubrudt.
Da den nye pinligt nøjagtige gennemgang og optegnelse var i orden, spurgte 

provsten datteren om, hvornår hun som eneste tilstedeværende arving ønskede at 
bestemme auktionens afholdelse. Han mente ikke, der var grund til nogen udsæt
telse. Hun svarede, at hun skulle give provsten besked om tiden; men hun ønskede 
først at få brev fra sin broder i Norge. (Hun siger i Lauervigen = Larvik).

Der melder sig en kreditor med et skadesløsbrev på 50 rdlr., og da ingen andre 
meldte sig, blev skiftesamlingen og auktionen udsat til 12 ugersdagen, den 5. au
gust, og med fru pastor Rcenbergs samtykke holdes auktionen i præstegården. 
Skiftesamling og auktion skal meddeles i Københavns Berlingske Tidende og am
tets offentlige tidender. Datteren er stadig ansvarlig for dødsboet. Hun underskri
ver med navnet Mariane Valdemarsen, medens skriveren har skrevet Mariane Val- 
demarsdatter i protokollen.

Auktionen fandt så sted den 5. august. Mariane købte selv enkelte ting. Auk
tionen over boets løsøre og effekter indbragte 108 rdlr. 5 mk. og 6 sk. Huset ind
bragte 60 rdlr.

Sidste og afsluttende møde holdtes i Sejling præstegård den 21. november 1797. 
Efter at gæld og omkostninger var trukket fra, fik sønnen 33 rdlr. 2 mk., datteren 
16 rdlr. 4 mk.

1785, altså mens Valdemar Christensen var degn og skoleholdet, modtager 
stiftsbefalingsmand Ove Høegh-Guldberg og biskop Jørgen Hee i Århus et brev 
fra det kgl. danske kancelli.

Der står heri, at en for det almene meget nyttig sag er skolevæsenets forbed
ring på landet; men så længe skoleholdernes kår ikke kan sættes på en bedre fod, 
vil det være forgæves at tænke på forbedring. Ingen duelig student vil påtage sig 
at være skoleholder. Dette overlades til de sletteste personer, som ikke har andet 
at gribe til for ikke at dø af hunger; men i sammenligning med dem er en ustu
deret skikkelig person, selv om det også var en bonde, langt nyttigere. I der mind
ste arbejder han med større flid og lader sig bedre lede af sine foresatte.

For at forbedre skoleholdernes løn er der derfor fremsat det forslag, at degne
embederne ophæves, efterhånden som de bliver ledige, og indkomsterne deraf 
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henlægges til skoleholderne, hvilket man formener hverken kan være skadeligt 
eller ubilligt, da degneembederne — for sig betragtet — er til liden nytte.

Hvad degnene skal forrette i kirken med hensyn til sang og katekisation, kan 
også gøres af skoleholdere, og degnens læsning i byerne om vinteraftenerne resul
terer mange steder ofte i større fordærvelse og uorden end opbyggelse. Det menes 
at være langt bedre og vigtigere, at den voksne ungdom i overensstemmelse med 
forordningen om skolerne på landet af 23. januar 1739, art. 20, hver onsdag og 
søndag eftermiddag eller aften samles i skolen til undervisning, hvor da præsten 
undertiden kunne være til stede for at efterse, om vedkommende gjorde deres 
pligt, og selv vejlede dem med sine formaninger.

Hvad angår de andre degneforretninger ved skriftemål, communicanternes* an
tegning, embedsbrevenes besørgelse, kirkernes rengøring, klokkeringning med vi
dere, da kunne den skoleholder, som boede i kirkebyen, forpligtes dertil, mod at 
han fik noget højere løn end de andre.

Når så i det mindste en af sognets skoleholdere, og navnlig den, som havde 
kirkebyens skole at forestå, altid var en studeret person, kunne formentlig præ
sterne af ham erholde al den hjælp, som nu forventes af degnene, men ofte for
gæves, da disse på mange steder skal være ustuderede.

Dernæst formenes, at ingen fornærmelse vil finde sted, når enhver nuværende 
degn forbliver i sit embede og beholder sine indkomster til sin død, hvorefter 
hans enke, så længe hun lever, ligeledes må vedblive at have den allernådigst af 
kaldet tillagte pension, som da måtte fordeles på skoleholderne, mod at deres 
enker til sin tid må nyde samme ret.

Enkekassens tilgodehavende kunne ved dødsfaldet inddrives enten af korntien
den, som da måtte »sequestreres« (beslaglægges) de to første år efter døds
faldet, og skoleholderne må i den tid lade sig nøje med offeret, eller det kunne 
inddrives af degneboligen, som kunne sælges, hvis ikke den skulle bruges til 
skolebygning.

De, som havde ret til at kalde degne, tabte heller ikke noget af deres ret, hvis 
de fik ret til at beskikke en af sognets skoleholdere.

Nu kunne det jo synes, at i de menigheder, som er forsynet med en dårlig præst, 
kunne savnet afhjælpes ved en brav degns årvågenhed; men brave skoleholdere 
ville i deres kreds lige så godt kunne virke på en nyttig måde til kristelig kund
skabs udbredelse, hvis præsten mangler lyst eller evne. Desuden kan det vel under
tiden hænde, at brave degne gør magelige præster, når disse ikke drives af en 
tilbørlig embedsiver, men har deres degn at stole på.

Derfor formenes også, at provst og biskop måtte have større magt til at drive 
på de magelige og efterladende, end de nu har. Heller ikke skulle nogen kandidat 
have lov til at søge præsteembede uden i forvejen at have aflagt offentlig kate- 
kisationsprøve for biskoppen og tvende præster, hvis fælles vidnesbyrd skulle ved
lægges ansøgningen.

Brevet slutter således: »Thi skulle man tjenstlig anmode Deres Excellence og 

260



Deres Højærværdighed at ville meddele Canccllict Deres Tanker om dette således 
gjorte forslag.

D. kgl. d. Cancelli. 5. marts 1785. Luxdorph. Aagaard.«

I Gødvad gik det sådan, at da den første skole indrettedes, måtte degnen sam
tidig være skoleholder, og da degneembedet blev nedlagt, var det skoleholderen, 
der samtidig skulle være degn, en titel, der senere afløstes af titlen kirkesanger, 
og det gik på samme måde mange andre steder i landet.

12. Christen Miillertz. 13/4-1795 — 6/3-1836.
Ifølge kaldsbreveprotokollcn blev »Studiosus Christen Miillertz« kaldet af biskop
pen den 13. april 1795 til at være degn for Gødvad-Balle menigheder. Han har 
dog fungeret ca. 8 måneder, før dette kaldsbrev blev udstedt. I en kgl. skrivelse 
af 1795, hvori der tillades ham at være degn, skønt han ikke tilforn har været 
ordentlig beskikket skoleholder, kaldes han Christen Miillertz af Østergård i Århus 
stift.

Han er født 1759 (eller 1760) og blev gift den 26. oktober 1796 med Else 
Thorsdatter, født 1771, død den 27. maj 1830. På folketællingslisten over Gødvad 
1801 står han som degn og skoleholder med jord. Hans alder opgives til 41 år, 
hans kones til 29. Der nævnes to børn: Celia Thorine Miillertz, 3 år, og Arnold 
Theofilus Miillertz, født den 12/7 1800.

Efter konens død har hr. Miillertz spurgt, om han stadig er pligtig til at betale 
til degneenkekassen, skønt han ikke agter at indgå nyt ægteskab. Det sidste har 
han åbenbart været ved at fortryde, for den 1. august 1831 spørger han påny om 
sine forpligtelser over for degneenkekassen, da han agter at indgå nyt ægteskab. 
Sandsynligvis er det dog ikke blevet til noget med dette nye ægteskab. 1834 står 
han på folketællingslisten som enkemand, 75 år.

De sidste år havde han substitut (hjælpelærer), og den 12. juni 1834 ansøger 
han om, at Peter Jørgensen Anholm, der i fire år har været ham behjælpelig 
med bestyrelsen af hans embede, nu må blive konstitueret til på eget ansvar at 
bestyre hans embede som kirkesanger for Gødvad og Balle kirker og skolelærer 
i Gødvad, da han på grund af alder og svaghed ikke ser sig i stand til at udføre 
sit kalds pligter. Biskop Paludan-Miiller har ikke noget at indvende mod konsti
tutionen. (Her skrives altså kirkesanger i stedet for degn og skolelærer i stedet 
for skoleholder).

Biskop Jansen var på visitats den 7. august 1794 og har ved denne lejlighed 
skrevet i visitatsprotokollen:

»Degnekaldet var den tid for kort tid siden blevet ledigt, og da kirkernes nu
værende ejere ikke er berettiget til at kalde præst og degn, så haver jeg benyttet 
mig af denne lejlighed og på Deres majestæts vegne beskikket en duelig student 
Christen Miillertz til at være degn for disse menigheder og skolelærer i Gødvad.

Jeg håber meget af hans for mig viste mere end almindelige kundskab og hans 
hidindtil udviste gode forhold.
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Og her er vist meget tilbage at ønske, da menighedens og ungdommens oplys 
ning rand tes langt ringere end på andre steder. Bøndernes genstridighed, hvormc 
de afholde deres børn fra undervisningen, er nok en del årsag til denne beklage
lige mangel. Kan den nye degn overvinde denne, tvivler jeg ikke, at han jo vil 
udrette noget og komme præsten til hjælp med sin flid og stræbsomhed.«

Genstridighederne har muligvis været for store og fået ham til at give op. Under 
en ny visitats den 20. juli 1798 skrev biskoppen: »Degnen Miillertz er uden tvivl 
en duelig mand. Det kommer kun an på hans vilje og flid, hvortil han ved denne 
lejlighed blev formanet.«

Det ser ud til, at formaningen har virket. Under sin sidste visitats i Gødvad 
den 23. juli 1802 skrev biskop Jansen: »Om degnen Miillertz, som tillige er skole
lærer for Gødvad sogn, kan ikke meldes andet, end at han er vel (= meget) 
kyndig og duelig til at undervise ungdommen.«

Christen Miillertz døde den 6. marts 1836. Mens han var lærer i Gødvad, blev 
det lovbefalet at bruge Pontoppidans forklaring til Luthers katekismus. I et brev 
af 12. november 1768 fra kancelliet til biskop Bildsøe i Århus skrives, at Pontop
pidans forklaring til Luthers katekismus skal bruges i skolerne; men mange travle 
præster, degne og skoleholdere betjener sig af andre forklaringer, der er mere 
kortfattede, for at føje en eller flere, der gerne vil slippe lettere fra det.

Biskoppen skal erindre og tilholde vedkommende, at de ved ungdommens un
dervisning ikke betjener sig af anden end Pontoppidans forklaring. Der vil blive 
sørget for et kort og tydeligt udtog af Pontoppidans forklaring, der for visse per
soner er for vidtløftig, så at de enfoldige kan blive lettet på bedste måde.

I en indberetning fra provsten til biskoppen 1806 oplyses, at degneboligen er 
på seks fag og sammenbygget med skolen, der er på to fag. Samme år ønsker bi
skoppen at vide, hvor mange af degneboligerne, der er forsikret i landets alminde
lige brandkasse. Gødvads er ikke assureret. Degnen her vil - som flere andre deg
ne i Hids herred — lade denne bekostning bero indtil videre.

I en ny indberetning fra provst Åboe den 8. november 1809 oplyses, at de ene
ste skoleholdere i herredet, der er studenter, er skoleholderne i Gødvad og Krage
lund.

Den 2. februar 1799 sendte rentekammeret et promemoria til biskop Jansen 
i Århus i anledning af, at provsten i Hids herred har anmodet om, at nogle degne, 
deriblandt Miillertz, må fritages for at svare ekstraskatter, fordi de også er skole
holdere. I promemoriet siges, at så længe de virkelig er skoleholdere, er de fritaget 
for ekstraskatten for sig og familie i henhold til kgl. resolution af 23. januar 1739 
og resolution af 5. februar 1765.

Chr. Miillertz’es børn:
1. Celia Thorine Miillertz, f. ca. 1798.
2. Arnold Theofilus Miillertz, f. d. 12. juli 1800, konfirm. 1815. Karakter: 

Meget god kundskab og anstændig opførsel.
3. Jeanette Dorine Miillertz, f. d. 18. maj 1804, konfirm. 1819. Karakter: 

Tålelig god kundskab og god opførsel.
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4. Heloise Lamia Miillertz, f. d. 2. april 1806, konfirm. 1820. Karakter: God 
kundskab og opførsel.

5. Julius Theodor Miillertz, f. d. 10. februar 1808, konfirm. 1822. Karakter: 
Temmelig god kundskab og opførsel.

6. Joachim Ravensborg Miillertz, f. d. 13. maj 1810, konfirm. 1824. Karakter: 
Meget god kundskab og opførsel.

7. Ismene Beate Miillertz, f. d. 11. december 1811, konfirm. 1826. Karakter: 
Meget god kundskab og opførsel.

8. Aurelius Anselmo Miillertz, f. d. 5. februar 1814, konfirm. 1828. Karakter: 
Meget god kundskab og sædelig opførsel.

9. Ulrikke Philandrine Miillertz, f. d. 21. august 1816, konfirm. 1831. Karak
ter: God kundskab, sædelig opførsel.

Supplerende oplysning angående nr. 12.
Christen Miillertz.

I landsarkivet i Viborg ligger en approberet skoleplan for Gødvad-Balle pastorat 
fra 1815. Den angår skoledistrikternes inddeling og lærernes lønninger.

Om Gødvad oplyses, at når præstegården bliver lagt til, er der ialt 74 tdr. 3 skp. 
og to alb. hartkorn. Gødvad by har 16 gårde og 13 huse. Resendal by har 5 gårde 
og 5 huse. Øster Kejlstrup har 1 gård og 1 hus. Der er ialt 42 skolepligtige børn.

Lærerens løn efter den gamle indretning: 2 tdr. rug, 4 rigsbankdaler 4 mark 
slet,* 6 tdr. land græsningsjord.

For fremtiden foreslås 5 tdr. rug og 6 tdr. byg in natura, 10 tdr. byg efter kapi
telstakst; for pålagt degnetjeneste: nannestbrød.* 20 pund, nannestæg: 18 snese, 
fårelår: 18 srk., nannestpenge: 4 rigsbankdir. sedler, offerpenge: 2 rigsbankdir. 3 
mark sølv, degnekorn: 3 skp. rug og 3 skp. boghvede, degnetrave: 2*4 tr. rug og 
2V2 tr. byg.

På sognet lignes heraf 5 tdr. 3 skp. rug in natura og 9 tdr. byg efter kapitelstakst.

13. Peter Jørgensen Anholm. Hjælpelærer 1830 — 26/3-1836.
Peter Anholm er født i Nordby på Samsø som søn af husmand Jørgen Petersen 
Anholm og dennes hustru Ida Johanne Pedersdatter. Han blev døbt den 12. marts 
1800.

Efter at have taget eksamen ved det kgl. skolelærerseminarium på Samsø var 
han en tid lærer i Stødov på Helgenæs. 1830 blev han substitut (hjælpelærer) for 
Christen Miillertz i Gødvad; men han blev ikke hans efterfølger. Han er den før
ste, der kom til Gødvad som seminarieuddannet.

På folketællingslisten over Gødvad fra 1834 står han som substitut. Hans kone 
hedder Ane Nielsen og er født i Kragelund 1800. Der nævnes endvidere fire børn: 
1. Niels Jørgen Anholm, 8 år. 2. Ida Annette Christiane Anholm, 6 år. 3. Ane 
Marie Kirstine Elisabeth Anholm, 4 år, og Christiane Petrea Anholm, 1 år.

Mens hr. Anholm var substitut i Gødvad, kom biskop Paludan-Miiller på visitats 
d. 15. august 1833.
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I viskatsbogen anføres, at pastoratet har to skoler, Gødvad og Balle, og at der 
findes en approberet skoleplan for pastoratet.

Endvidere anføres, at degn for pastoratet og skolelærer i Gødvad, Miillertz, fun
gerer ikke selv, men har en substitut, Peter Anholm, der er seminarist fra Samsø.

Han har været i Gødvad i tre år. Han har ministerialbogen for begge sogne i orden 
og confererede. Ligeså communionsbøgerne.

I Hids herred går begge klasser i skole fra 12-3 daglig, hvilket er en meget ube
lejlig tid på dagen med hensyn til børnenes fremgang. Skoleprotokollerne er i 
orden. Der er mange forsømmelser, og man er begyndt med mulktering.

I Gødvad skole var der 18 børn i 2. kl. og 26 børn i 1. kl. Den voksne konfir
merede ungdoms antal var 41 personer.

Om skoleungdommens fremgang skrives, at substitutten katekiserede upåklage
ligt. »Han er just ingen begavet eller kraftig person, men heller ikke uduelig og 
har også en portion af omhu for sit kald«.

I 2. kl. var læsningen ret god, religion nogenlunde og bibelhistorien temmelig 
god, skrivning for de flestes vedkommende ret god, men kun en enkelt var god 
til regning.

I 1. kl. var stavningen god, læsning på tabel upåklagelig, men usikker og uden 
færdighed. Dog bemærkes, at de kendte tallene godt.

I sin slutbemærkning drypper biskoppen en dråbe malurt i bægeret, idet han 
skriver, at Gødvad skole kunne man have ventet bedre, da læreren der er en ung 
mand.

Den 26. marts 1836 blev hr. Anholm kaldet til lærer og kirkesanger i Funder, 
hvor han blev, til han fik afsked den 1. september 1859. På folketællingslisten 
over Funder fra 1840 står han og hans hustru og de samme fire børn, som var 
anført på folketællingslister over Gødvad 1834.

14. Ivar Christian Christensen. 21/3-1836 — 1843-
I kaldsbreveprotokollen står, at biskop Paludan-Miiller »gøre vitterligt, at da kirke
sanger- og skolelærerembedet for Gødvad menighed og skole ved kirkesanger og 
skoleholder Miillertz’es død er blevet ledigt, beskikkes seminarist Iver Christian 
Christensen, som i decbr. 1830 er dimitteret fra det kgl. skolelærerseminarium i 
Skårup til at være skolelærer og kirkesanger for ovennævnte Gødvad menighed 
og skole«.

Man bemærker, at der nu i kaldsbreveprotokollen skrives kirkesanger og skole
lærer i stedet for degn og skoleholder. Endvidere bemærkes, at I. C. Christensen 
kun kaldes som kirkesanger for Gødvad menighed. Balle får åbenbart nu sin egen 
kirkesanger.

På folketællingslisten over Gødvad fra 1840, hvor hr. Christensen også står som 
kirkesanger og skolelærer, angives hans alder til 37 år. Hans kone, Vilhelmine 
Hansen, er 30 år. 1843 blev han forflyttet.

Biskop Paludan-Miiller var på visitats d. 21. juli 1838. Han bemærker, at kirke
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sanger og skolelærer Ivar Christian Christensen er 33 år, seminarist og har været 
her i 2Vi år. Der var 26 børn i 2. kl. og 24 i 1. kl.

Han er denne gang særdeles godt tilfreds med Gødvad skole. Det bemærkes, at 
gymnastik er indført i begge skoler, og at skoleprotokollcrne er ordentligt førte. 
Læreren i Gødvad katekiserede godt, han i Balle simpelt.

Om læreren i Gødvad bemærkes, at han er en duelig mand med et dannet væsen. 
Han er præstesøn fra Fyn. (Han var søn af afdøde pastor Christensen i Lunde på 
Fyn). Endvidere bemærkes, at han har forpagtct kirkebolet af præsten.

Om præstens tilsyn med skolerne skrives, at det ikke kunne bedømmes; men 
det er troligt, at han ikke har forsømt at besøge skolerne. Der er stadigvæk mange 
forsømmelser af enkelte.

I sin slutbemærkning anfører biskoppen, at skolekommissionen har for sjældent 
holdt møde. Balle skole trænger højligt til ophjælpning og tilsyn, og også Gødvad 
skole, skønt bedre, kunne og burde være endnu bedre. Han har sagt vedkommende 
det fornødne og i besynderlighed talt med præsten (pastor Tønning), som lovede 
den bedste bestræbelse.

Provsten har været på visitats tre gange; men at dømme efter de karakterer, 
han giver skolen, har han ikke været så godt tilfreds. Den 1. maj 1839 skriver 
han: Læsning: g, udenadsstavning: tg, udvikling: g, calligrafi (skønskrift): g, ret
skrivning: g, tavleregning: tg og gymnastik: mg. Der var 28 elever i øverste kl., 
21 i nederste. Den 12. maj 1840: Øverste kl. 28, nederste 33. Læsning: mg, uden
adsstavning: g, udvikling: g, calligrafi: tg, retskrivning: tg, tavleregning: tg, hoved
regning: tg. Der er tilføjet en bemærkning om, at læreren holder aftenskole for 
konfirmerede. - Den 12. maj 1841: Øverste kl. 32, nederste 31. Læsning: tg, uden
adsstavning: tg, religion: udvikling og udenadslektier: mg, calligrafi: g, regning: 
tg. Her er tilføjet en bemærkning om mangel på læsebøger.

Den 13. maj 1837 modtog kancelliet en skrivelse om, at beboerne i Gødvad 
anmoder om, at der på grund af sognets fattigdom må udarbejdes en ny skoleplan, 
hvorefter degnetraven kunne bortfalde. Kancelliet udbeder sig biskoppens betænk
ning og en lignende fra skoledirektionen.

15. Hans Peter Andreas Thorresen. 20/11-1843 — 3/12-1850.
Hr. Thorresen blev født i Fredericia d. 14. april 1810 som søn af artillerisergent 
Amund Thorresen, der senere blev lærer i Randers, og dennes hustru Kirstine 
Marie Vinther. Han blev dimitteret fra Lyngby 1835.

En overgang var han konstitueret lærer ved Lading skole. Herfra kom han til 
Gødvad. Hans hustru, Kirstine Cathrine Lind, blev født i Lading skole d. 4. febr. 
1813 som datter af degnen Jens Munkebo Lind og dennes hustru, Kirsten Thomas- 
datter.

På folketællingslisterne over Gødvad 1845 og 1850 er hans navn staver Thore- 
sen. Den sidste liste nævner to børn: 1. Henrich Amund Thoresen, 7 år (født 5. 
december 1843) og Kirstine Marie Thoresen, 2 år (født 25. april 1848).

Den 3. december 1850 blev H. P. Thoresen forflyttet til Hundslund, hvor han 
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også var kaldet til skolelærer og kirkesanger. Her blev han, til han fik afsked 
1870.

Hans kaldsbrev til Gødvad lyder som følger: »Biskop Jens Paludan-Miiller over 
Århus stift gøre vitterligt, at da kirkesanger- og skolelærerembedet for Gødvad 
menighed og skoledistrikt ved skolelærer og kirkesanger I. C. Christensens forflyt
telse derfra er blevet ledigt, så haver jeg på embeds vegne kaldet og beskikket, 
ligesom jeg herved kalder og beskikker hidtilværende konstitueret lærer ved 
Lading skole, seminarist Hans Peter Andreas Thorresen, som i året 1835 er dimit
teret fra det kgl. skolelærerseminarium i Lyngby med hovedkarakteren beqvem, 
og som har underkastet sig nye prøver for vedkommende provst overensstem
mende med skoleordningens § 46, til at være kirkesanger og skolelærer for be
meldte Gødvad menighed og skoledistrikt. Velærværdige pastor Tønning anmodes 
om på lovlig måde at indstille ham i embedet.

Århus. 20. november 1843.«
Den 21/6-1846 skrev biskop Brammer i visitatsprotokollen, at han katekise

rede ret godt og røbede flid i embedet. Der var ca. 60 elever i skolen.
1844 meldes om boligen, at den er på 7 fag, skolestuen 3 og udhuset 8 »for 

nylig og godt indrettet.«
Der er også provstevisitats, og provsten synes stadig at være mindre godt til

freds end biskoppen. Den 8. maj 1845 skrev han, at der var 30 elever i hver 
klasse, og gav følgende karakterer og vidnesbyrd: læsning: g, religion: udvikling 
og udenadslektier: g, skrivning: godt grundtræk, men der savnes færdighed i 
sammenskrift, regning blev ikke prøvet; udenadsstavning: mg. Den 30/11-1848: 
31 og 32 elever i klasserne, læsning g?, skrivning: g?, regning: tg, stavning: g 
og geografi: g+.

Hr. Thorresens svageste side synes at have været, at det kneb med at holde 
disciplin. Han løb ude i toften bag efter børnene.

Supplerende oplysninger angående nr. 15, Hans Peter Andreas Thorresen.
1846 fremsættes forslag til en ny skoleplan. I mellemtiden er der sket det, at 
læreren ifølge resolution af 22. maj 1834 har fået tillagt 10 rigsbankdaler i kirke
sangerløn og ifølge resolution af 22. juni 1840 fem rigsbdlr. for kirkens rengø- 
relse. Han har desuden fået et tillæg på en td. byg efter kapitelstakst.

For fremtiden foreslås som løn: 6 tdr. rug og 8 tdr. byg in natura, 20 tdr. 3 
skp. byg efter kapitelstakst, 128 lispund* hø, 192 lispund halm, seks favne bøge
brænde eller 36 læs tørv å 25 snese pr. læs.

De 15 rigsbdlr. for kirkesang og rengørelse af kirken bliver uforandret. Des
uden får han den skolen tilliggende jordlod og fri bolig.

Af det nedlagte degneembede får han offer og accidenser* af Gødvad sogn, 
hvilket anslås til 25 rigsbdlr. omsat til byg å 15 mark = 10 tdr.

Ministeriet approberer planen på betingelse af, at det kvantum byg, der er til
lagt læreren in natura, forhøjes med to tdr.

I den foreslåede skoleplan oplyses, at der nu er 68 skolesøgende børn.
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16. Frederik Christian Kier. 27/1-1851 — 1861.
Hr. Thorresens efterfølger blev F. C. Kier, der ifølge kaldsbrev af 27. januar 1851 
blev »kaldet og beskikket« til at være skolelærer og kirkesanger i Gødvad. (Hans 
navn er muligvis blevet udtalt Kjær. På folketællingslisten står Kjer).

Han blev født i Udbyneder i Randers amt den 12. maj 1822 som søn af skov
foged Lars Kier, der senere blev avisbærer i Randers, og dennes hustru Kristine 
Marie.

Han tog lærereksamen i Lyngby 1842 og var derefter privatlærer i Gummerup, 
til han kom til Gødvad. 1861 flyttede han til Fjelde på Lolland, hvor han var, til 
han fik afsked 1884. Han døde i København den 7. marts 1900.

Hans hustru, Christiane Frederikke Engel, blev født i Nakskov den 9- januar 
1822 som datter af urmager Lars Engel og dennes hustru, Dorthea Elisabeth 
Mørk. Hun døde den 6. august 1908 i Brønshøj.

På folketællingslisten over Gødvad 1855 nævnes to børn, der begge er født i 
Gødvad: 1. Bianca Marie Helene Elisa Kier, 4 år, f. den 17/1-1852 og 2. Johan 
Andreas Neergård Kier, 2 år, f. den 26/5-1853. 1860 nævnes det første barn 
ikke; men der er anført to nye, der også er født i Gødvad: 3. Sophie Charlotte 
Kier, 4 år, f. den 6/1-1856 og 4. Gerhard Peter Brammer Kier, 1 år, f. den 21/3- 
1859. Senere fik ægteparret endnu en søn: 5. Lars Kr. Kier, født den 7/4-1861.

Den ældste søn blev cand. med. i 1877 og gik ind i hæren, hvor han avance
rede til stabslæge. 1885 tog han den med. doktorgrad og beklædte derefter en 
del stillinger og æreshverv og blev dekoreret med både danske og udenlandske 
ordener. Han døde 1931.

Den yngste søn var købmand i Lemvig og en tid vicekonsul.
Under en visitats i Gødvad-Balle den 29. maj 1852 skrev biskop Brammer: 

»Kjer, lærer for Gødvad skole, er en dygtig kateket og liar bragt sin skole - hvor 
der sjældent finder forsømmelser sted — videre frem i alle fag, end tilfældet er i 
Balle skole. Her læres også dansk grammatik og geografi. Der er 28 børn i øver
ste og 36 børn i nederste klasse.

Den 10. juli 1857 har skolen 25 børn i øverste og 30 i nederste klasse. Biskop 
Brammer er stadig godt tilfreds med læreren. »Kjær er fortrinlig dygtig. Frem
gangen i skolen er bedre end i de fleste skoler, især med hensyn til udviklingen 
af elevernes forstandsevner og talefærdighed.« Angående de enkelte fag roser han 
især børnenes standpunkt i religion, hovedregning og geografi.

»Også udmærkede børnene sig ved at kunne mange, både gudelige og fædre
landske sange.«

Den 25. november var der provstevisitats, og denne gang synes provsten at 
være enig med biskoppen, dog ikke om geografi. Hans karakterer var følgende: 
religion og bibelhistorie: mg, læsning: mg?, skrivning: gd-, regning: mg og 
geografi: g.

1857 blev der bygget en ny skole.
I »Jydske Samlinger«, 4. række, 5. bind, side 44, er Kier omtalt i en afhand

ling om Viborg amts haver og havebrug igennem vekslende tider: »1855 nævnes 
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med hæder skolelærer Kjær i Gødvad, fordi han i en egn, hvor havedyrkning og 
træplantning stadig står meget langt tilbage, giver et godt eksempel i denne 
retning.«

Efter alle disse udtalelser at dømme har hr. Kier været en virkelig fremragende 
og energisk lærer; men han har efterladt sig eet mindre heldigt minde i Gødvad: 
han var slem til at slå. En af forældrekredsen, Erik Skomager, ville ril gengæld 
banke læreren. Han klædte sig i konens tøj og mødte ham i en mose.

Den 25. april 1861 skriver forstanderskabet (sognerådet) for Gødvad-Balle 
kommune til skoledirektionen og anmoder om at få bevilget et lån på 500 rdlr. 
af skolefonden eller en anden offentlig kasse med 100 rdlr.s afdrag om året. An
søgningen begrundes med store udgifter til skolevæsenet, opførelse af tvende nye 
skolebygninger, tvende nye brønde, indkøb af jordlod til den ene skole og et ud
hus’ opførelse herpå. Det har været nødvendigt at ligne 4 rdlr. pr. tønde hartkorn 
foruden over 100 rdlr. på formue og lejlighed, og det vil ikke blot blive nødven
digt at vedblive dermed i flere år; men også at forhøje, hvis man ikke kan få et 
passende lån og derved fordele byrderne. Man anfører, at det allerede nu falder 
trykkende nok for de fleste at udrede ovennævnte bidrag ved siden af andre 
uundgåelige udgifter.

I en skrivelse fra 1864 ses, at lånet bevilgedes. Man fik det i Viborg spare
kasse. Den 26. oktober d. å. sender ministeriet en skrivelse til skoledirektionen 
om, at der påhviler pastoratets skolevæsen en af tvende poster bestående gæld på 
600 rdlr., hvortil ministeriets samtykke ikke er erhvervet. Direktionen skal ind
hente forstanderskabets forslag til samme gælds afbetaling og indsende det sam
men med egne ytringer.

Den 31. januar 1865 svarer pastor M. Th. Madsen, at det må være en fejlta
gelse, når der skrives 600 rdlr. Gælden var ved udgangen af 1863: 500 rdlr. + 
de 200 rdlr., som var restlån i Viborg sparekasse.

Supplerende oplysninger om nr. 16, Frederik Christian Kier.
1856 fik kommunerne tilladelse til midlertidig afkortning af lærernes løn for 
offer og accidenser.* Afkortningen skulle bortfalde fra den 17. januar 1860. 
Sogneforstanderskabet (sognerådet) for Gødvad-Balle mente, at afkortningen kun
ne fortsætte; men i et brev, der er sendt til skoledirektionen, meddeler ministe
riet, at dette selvfølgelig ikke var tilfældet.

I en ny skrivelse af 13. september 1861 siges, at de afkortede kornbeløb i hen
hold til lov af 18. marts 1856 § 15 bliver at udbetale de pågældende med deres 
fulde beløb efter kapitelstakst fra den tid, da afkortningen efter ministeriets skri
velse skulle ophøre: den 17. januar 1860.

Den 28. december 1861 meddeler sogneforstanderskabet, at hr. Kier har fået 
udbetalt det afkortede bygkvantum efter kapitelstakst. På dette tidspunkt var han 
flyttet fra Gødvad.

Da han rejste, var der foruden ovenstående en del mere uenighed mellem ham 
og sogneforstanderskabet om, hvor meget han havde til gode for kirkelige hand
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Linger. Forstanderskabet gør blandt andet gældende, at han har været fritaget for 
klokkeringning morgen og aften, fordi kirken lå så langt fra skolen. En del af 
kravene mener det at kunne afvise som det ganske uvedkommende, fordi kom
munen ikke ejer kirken. Det må blive en privat sag mellem kirkeejeren og kirke
sangeren. Det anføres også, at det er et spørgsmål, om han er kirkebylærer, da 
kirken ikke ligger i byen, og Gødvad by således ikke er en kirkeby. Det må derfor 
stå kirkeejeren frit for, om han vil anvende ham, og det må også stå læreren frit 
for, om han vil påtage sig de kirkelige forretninger.

Hr. Kier beder provsten afgøre, om han er kirkebylærer. Denne synes at stå 
på Kiers side og mener, at han har penge til gode, men forstanderskabet svarer 
med en lang skrivelse til provsten. Der er stor uenighed om fortolkningen af 
paragrafferne, og forstanderskabet synes at være lige så godt inde i loven som 
provsten.

Da det vil føre for vidt at komme ind på alle enkeltheder, skal blot anføres, at 
sagen går til ministeriet, der den 23. februar 1864 sender en skrivelse til direk
tionen. Det mener også, at lærer Kier har penge til gode. Afkortningen har været 
for stor, så han må have krav på erstatning for den fejlagtige beregning af afkort
ningen. Det kommer til det resultat, at han har 100 rdlr. til gode. (Det samme 
gælder lærer Mortensen i Balle).

Pastor Madsen i Gødvad skriver den 20. januar 1865 på sogneforstanderskabets 
vegne til ministeriet. Der var valgt nyt forstanderskab, som ikke havde kendskab 
til sagen; men det vil ikke sidde ministeriets skrivelse overhørig; men han tillader 
sig at henlede opmærksomheden på, at Gødvad-Balle — og navnlig Gødvad — er 
fattige sogne og meget bebyrdede med udgifter til skolevæsenet. Hertil kommer 
de tab, krigen har forvoldt beboerne. Man er betænkelig ved at ligne 200 rdlr. 
mere i skat og anmoder om tilladelse til lån. (Skolekassens gæld var i forvejen 
700 rdlr.)

Provsten afæsker den tidligere formand en erklæring. Denne er harmfuld og 
mener, at alle og enhver kendte den sag.

Efter endnu en del skriverier ender sagen med, at man frafalder ansøgningen 
om lån, da hr. Kier har erklæret sig villig ril at give henstand, hvis forstander
skabet giver ham sikkerhed for, at pengene vil blive betalt til en vis termin og 
med renter fra 23. februar 1864.

Sogneforsranderskabet takker ham for hans imødekommenhed.
1861 er der en sag om skolemuIkter. Der har været for mange forsømmelser, 

og man skærper derfor reglerne. Ved kirkestævne bliver bekendtgjort, at såfremt 
børnene forsømmer, og forældre, værger og husbonder ikke kan påvise lovlig 
grund, bliver der mulkteret.

Da det ikke syntes at hjælpe, blev en del idømt muIkter.
Seks fædre indsender i den anledning en harmfuld protest til skoledirektionen. 

De anfører forskellige grunde ril forsømmelserne og hævder, at nogle af mulk- 
terne er forældede, og de ansøger om fritagelse for at betale. Hvis ikke direktio
nen kan eftergive, ønsker de sagen forelagt ministeriet.
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En skriver, at han er meget fattig. Han og hans kone må gå på arbejde hver 
dag, så det er nødvendigt, at det eneste skolepligtige barn må blive hjemme og 
passe de mindre, ellers ville resultatet blive, at de måtte under fattigforsørgelse.

Der klages også over forskelsbehandling. En mand, hvis to børn har forsømt 
24 dage, er ikke idømt mulkt.

Sogneforstanderskabet sender direktionen en saglig redegørelse for hvert enkelt 
forhold. Det indrømmer, at han, der klager over fattigdom, trænger til at få mulk- 
ten eftergivet, men det har ikke ment sig kompetent til at undlade mulktering på 
grund af fattigdom. At en mand blev fritaget for mulkt, skyldes, at vedkommen
des kone var syg, så børnene ikke kunne undværes i hjemmet, og det var et hjem, 
hvorfra børnene ellers ikke forsømte. Nogle af ansøgerne var så velhavende, at 
de havde råd til at betale hjælp, hvis det var nødvendigt, så der var ingen und
skyldning for, at de lod deres børn forsømme.

I et brev fra sogneforstanderskabet af 23. juni 1859 om gælden — 500 rdlr. - 
ses, at Kloborg er skolepatron og i de sidste måneder af 1858 var valgt til for
mand for forstanderskabet, fordi dens egentlige formand som sindssvag var ind
lagt på anstalten i Århus.

17. Peter Nielsen Hørlyck. 12/11-1861 - 11/7-1867.
P. N. Hørlyck blev født i Åstorp, Taps sogn, den 6. marts 1840 som søn af gdr. 
Niels Christian Hørlyck og dennes hustru, Kathrine Marie Friis, og dimitteret fra 
Jelling 1860. Den 20. juli s. å. blev han lærer og organist i Skovgårde i Hyllested 
sogn.

Den 12. november 1861 meddelte biskop Brammer i Århus, at han havde be
skikket ham til skolelærer og kirkesanger i Gødvad under dags dato.

Han har dog ikke overtaget embedet denne dag. Den 16. november s. å. skriver 
sogneforstanderskabet til provst Krarup og meddeler, at lærer Anholm, der har 
været ansat i Funder, men nu opholder sig i Silkeborg, er villig til at lade sig 
konstituere under vakancen.

Hr. Hørlyck var gift to gange. Hans første hustru, Julie Vilhelmine Laurentze 
Constance Schjøtt, blev født på Heliumlund, Helium, den 27. december 1838 
som datter af gårdejer, senere købmand i Hals, Chr. Schjøtt og dennes hustru 
Elise Schack. De blev gift i Jelling den 2. september 1862, og hun døde den 1. 
marts 1899.

Den 24. juni 1902 indgik han i Bedsted et nyt ægteskab med Christiane Au
gusta Liitzhoft, født den 14. september 1860 i Tandrup, Bedsted, som datter af 
proprietær Jes Eske Chr. Liitzhoft og dennes hustru, Anna Augusta.

Han døde i Gentofte den 14. januar 1924. Hun døde samme sted den 20. maj 
1929.

Der var fem børn i 1. ægteskab; en søn, Jørgen Kristian Hørlyck, blev født i 
Gødvad den 5. december 1865.

1863 blev betalingen for de forretninger, der påhvilede læreren som kirkeby- 
lærer, forhøjet fra 10 rdlr. til 14 rdlr. om året, men der har været vrøvl med beta
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lingen. Hr. Hørlyck har selv lejet en mand til at ringe morgen og aften og skal 
derfor have fuld betaling for ringningen. Den 22. januar 1863 klager han over, at 
pengene, som han skulle have haft den 1. november 1862, endnu ikke er betalt 
ham. Skolebestyrelsen har nægtet at udbetale dem til ham. Så har lian henvendt 
sig til kirkeværgerne, som også har nægtet at betale, og den mand, han har lejet 
til at ringe, kræver nu sine penge, derfor klager han nu til sogneforstanderskabet, 
hvem han meddeler, at han har klaget til skolebestyrelsen.

Der er ikke fundet oplysninger om, hvad sagen ender med.
Kort efter høstferien 1864 indtræffer en sygdomsperiode i Hørlycks hjem.
Den 10. oktober d. å. skriver pastor M. T. Madsen, at fru Hørlyck har tyfus.

Lærer Hørlyck kan ikke holde skole, fordi han må være hos hende. Hun fantase
rer og vil springe ud af sengen, hvis ingen er hos hende. På grund af smittefaren 
anså distriktslægen det også for uforsvarligt at holde skole. Den blev lukket den 
30. september.

Da brevet blev skrevet, syntes hendes tilstand en tid at have bedret sig, og 
præsten havde bekendtgjort fra prædikestolen, at hr. Hørlyck var villig til at 
begynde, men netop denne dag blev sygdommen igen værre, og Hørlyck var selv 
meget bekymret og erklærede, at det var ham umuligt at holde skole, da han 
måtte sørge for at få lægen hentet.

Nu vil præsten gerne spørge provst Jessen om, hvad der skal gøres. Skal man 
lade stå til, indtil sygdommen er overstået. Det bliver vanskeligt at finde et lokale, 
da børneantallet er for stort, og blandt befolkningen er der så stor skræk for 
smitte, at ingen ønsker at se Hørlyck inden for dørene, og selv er han vistnok så 
ængstelig for sin kone, at han er ude af stand til at holde skole.

Måske kunne der tænkes den udvej, at børnene fordeltes i de omliggende skoler.
I slutningen af oktober kom skolen igen i gang; men så blev Hørlyck selv syg, 

og det syntes at blive langvarigt.
Den 8. november 1864 skrev præsten, at det desværre så bedrøveligt ud i Hør

lycks hjem. Da hans kone begyndte at blive bedre, mente han, at det var bedst, at 
skolen kom i gang. Dette skete i slutningen af oktober, men med et meget ringe 
børnetal, da forældrene var bange for smitte, men sidste lørdag klagede Hørlyck 
over ildebefindende og sagde, at han følte feber i legemet.

Efter endt skolegang gik han til lægen i Silkeborg, der erklærede, at feberen 
var »noget gastrisk« og tilrådede ham at holde sengen 3-4 dage. Man lukkede så 
skolen en uge i håb om, at det bare var en forkølelsesfeber pådraget ved over
anstrengelse med nattevågen m. m.

Distriktslægen, som præsten denne gang selv har hentet, gav også de bedste 
forhåbninger. Præsten tilføjer, at det jo også ville være strengt, hvis fru Hørlyck 
nu skulle stå op fra sit sygeleje for at pleje sin mand.

Allerede to dage senere skriver pastor Madsen igen til provsten om den påny 
afbrudte skolegang. Hørlyck selv har givet præsten to forslag. Det ene er at an
mode den for tiden ledige lærer Pedersen i Funder om at overtage undervisningen 
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i Gødvad skole, hvis han er villig til det. Det andet er at fordele undervisningen 
mellem forskellige af omegnens lærere.

Præsten kan acceptere begge forslag, men anmoder provsten om at træffe afgø
relsen, og han tilføjer: Da skolegangen har været meget afbrudt sommer og efterår 
på grund af sygdommen i Hørlycks hjem, og da det i det mindste er muligt, at 
Hørlycks sygdom kan blive af længere varighed, var det vistnok rigtigst straks at 
få skolegangen ordnet på den bedst mulige og mindst besværlige måde.

Den 16. november 1864 skriver distriktslæge Fibiger til pastor Madsen, at 
da skolen i Gødvad ved en gårdsplads er skilt fra Hørlycks bolig, kan han ikke 
se noget til hinder for, at børnene samles der, især hvis skolestuen holdes godt 
ren og udluftes ved åbne vinduer om natten.

Fru Hørlyck kan nu anses for rask. Han selv må anses for rekonvalescent, og 
da han ikke har haft tyfus, men kun lidt af gastrisk feber, tror han ikke, han vil 
blive smitter. Han mener, smittefaren kun kommer, hvis man sover i samme hus 
som den syge.

Imidlertid har hr. Pedersen fra Funder meddelt, at han ikke kan overtage under
visningen i Gødvad, og præsten ser nu ingen anden udvej end at prøve på at få 
undervisningen fordelt mellem andre lærere, medmindre provsten selv kender ledi
ge lærere. Præsten har hørt om, at der skal findes en ledig lærer i Ring sogn og 
en i et nærliggende. Han er villig til at skrive til præsten i Ring. Han vil også 
gerne prøve på at skrive til seminarieforstander Svendsen i Jelling og spørge, om 
han kan overlade dem en dygtig seminarieelev.

Skolen ligger Hørlyck meget på sinde, og tanken om, at den har stået ledig så 
længe, piner ham nat og dag og bidrager vistnok meget til at forværre hans til
stand. Kunne der blot komme en lille smule gang i det igen, ville det sikkert 
hjælpe på hans nedtrykte sind og måske også have indflydelse på hans legemlige 
befindende.

Foreløbig har præsten formået en begavet ung mand fra byen, en søn af sogne
fogden, der er Hørlycks ven, til at begynde med undervisningen førstkommende 
mandag. Han er villig til uden vederlag at læse med børnene et par dage om 
ugen af kærlighed til Hørlyck. Han tør af forskellige grunde ikke påtage sig hele 
undervisningen. Dels mener han ikke, han er dygtig nok, dels må han gå sin far 
til hånde i sognefogedforretningerne, men det vil i hvert fald være en nødhjælp.

Hvem der til sidst kom til at vikariere, vides ikke, men den 1. januar 1865 kan 
præsten endelig meddele, at Hørlyck nu føler sig så rask, at han selv kan overtage 
undervisningen fra tirsdag den 3. januar, og den 7. februar 1865 fik han med
delelse om, at han på grund af sygdom har fået bevilget 40 rdlr.

Udover, at man under sygdomsperioden har set, at skolen lå ham meget på 
sinde, haves ikke mange oplysninger om Hørlycks lærergerning i Gødvad og ny
anskaffelser til skolen i hans tid. Man ved, at der efter provst Jessens ønske blev 
anskaffet to bibler og 12 »Nye Thestamente« til skolen i 1864.

Aret efter fik Hørlyck besked om, at der også skal gives gymnastikundervisning 
i nederste klasse.
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1867 flyttede han til Serridslev ved Horsens.
Han opgav senere lærergerningen og blev cand. theol. 1885. Den 30. oktober 

s. å. blev han sognepræst i Bedsted-Grurup, hvor han blev, til han fik bevilget 
afsked den 1. december 1910.

Embedet i Gødvad skulle så opslås ledigt efter Hørlyck, og pastor Madsen sen
der i den anledning provsten en opgørelse over indtægterne: 6 tdr. rug, 30 tdr. 3 
skp. byg efter kapitelstakst, skolepenge 41 rdlr., for ringning 14 rdlr., kirkesanger
løn 10 rdlr., offer og accidenser* i gennemsnit de sidste fem år 85 rdlr. 13 sk., 
boligen gammel, men vel indretter og med en stor og smuk have, anordningsmæssig 
fourage og fornødne tørv til skolens eget brug, jordlod: 2 skp. 1 fj. V/2 alb. hart
korn, er noget fraliggende, en toft ved skolen og et engstykke *4 mil derfra.

Man henstiller, at der ved bekendtgørelsen af det ledige embede antydes, at den, 
der måtte blive kaldet, ikke kan gøre krav på et større jord tilliggende end det, der 
nu haves.

Under vakancen havde man først truffet aftale med en seminarist A. Jensen af 
Hvinningdal om at bestyre embedet mod et vederlag af 25 rdlr. Af en eller anden 
grund blev dette ikke til noget, og senere meddelte præsten, at seminarist Vissing 
var villig til at bestyre embedet under vakancen mod at erholde en quota del af 
lønnen.

Fra Serridslev skrev lærer Hørlyck den 7. november 1867 til skoledirektionen 
og anmodede den om at ordne det mellemværende, han havde med sin eftermand 
i Gødvad.

En skrivelse fra efterfølgeren, C. Mortensen, den 11. november s. å. viser, at 
uenigheden drejer sig om, hvor meget Hørlyck skal have for avlen, der er høstet 
på skolelodden, men også han ønsker skoledirektionens kendelse.

Efter et sognerådsmøde den 16. februar 1862, hvori præsten deltog, tilførtes 
protokollen en bemærkning om, at »den mindre fuldstændige grad af gymnastik
undervisning finder sted i alle kommunens tre skoler.«

Provst Jessen har ønsket oplysning om Gødvad-Balles skolekasses gæld og om 
skoleforsømmelserne og dikterede bøder for 1863. Den 12. februar 1864 medde
ler forstanderskabet, at skolekassens gæld pr. 31. december 1863 var 800 rdlr. De 
idømte mulkter ved Gødvad skole beløb sig til 3 rdlr. 39 sk. Den 23. juni 1865 
skriver formanden for sogneforstanderskabet, M. Mortensen, om mulktering: I 
april måned har man kun idømt mulkt for dem, der uden lovlig grund har for
sømt mere end to dage. I maj har man gjort det samme, dog således at hvis det 
er de samme børn, som uden lovlig grund forsømmer, får de mulkt for alle for
sømmelserne.

Den 12. oktober 1865 skriver pastor M. Th. Madsen til skoledirektionen, at da 
han forrige år prøvede de privatunderviste børn, blev der af branddirektør Boserup 
bemærket, at denne prøve nok egentlig kun gjaldt de til almueskolen pligtige 
børn, og at sådanne børn som hans var fritaget. Han påberåbte sig en paragraf, 
som pastor Madsen ikke huskede. Han anmoder derfor provst Jessen om oplys
ning i så henseende.
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Den 16. februar 1865 skriver ministeriet til direktionen, at man endnu ikke har 
modtaget forslag til afbetaling af skolevæsenets gæld i Gødvad-Balle.

Sogneforstanderskabet har så åbenbart indsendt et forslag om, at gælden på 500 
rdlr. henstår uden afdrag til udgangen af 1866 (vel sagtens til lånet i Viborg spare
kasse er afviklet), og derefter afdrages med mindst 100 rdlr. årligt. - Ministeriet 
skriver den 28. marts 1865, at dette forslag bifaldes.

18. Ole Anton Valdemar Wissing. Vakancelærer 1867.
Hr. Wissing er født i Søby i Gjern herred den 28. april 1836 som søn af lærer 
Niels Rasmussen Wissing og dennes hustru, Maren Rasmusdatter.

Han blev dimitteret fra Lyngby 1867 og blev s. å. for en periode af tre måne
der vakancelærer i Gødvad. Derefter havde han forskellige andre embeder, inden 
han den 28. november 1877 blev ansat ved Lånum skole, hvor han blev, til han 
på grund af sygdom fik afsked den 2. april 1893. Sit otium tilbragte han i Alders
lyst, hvor han døde 1907.

Hans hustru hed Helle Andersdatter og blev født 1835.
Der var fire døtre i ægteskabet.
Wissing ville gerne have haft embedet i Gødvad, og sognerådet havde lovet 

ham, at han skulle komme på listen; men så skete det for ham meget uheldige, 
at Anders Poulsen traf ham beruset i kostalden. Han havde da besøgt kroerne i 
Mollerup, Linå og Resenbro.

19. Christian Mortensen. 16/9-1867 — 1/1-1876.
Christian Mortensen blev født i Balle skole den 12/9-1845 som søn af lærer Niels 
Mortensen og dennes hustru Else Marie Christiansen.

Han blev dimitteret fra Lyngby 1865 og derefter lærer i Emborg i Ry sogn, 
hvorefter han ifølge kaldsbrev af 16. september 1867 forflyttedes til Gødvad. Den 
1. januar 1876 flyttede han til Eltang, hvorfra han senere kom til Bredstrup i El
bo herred. 1906 fik han afsked på grund af svaghed.

På folketællingslisten over Gødvad 1870 står han som ugift, og endnu 10 år 
senere var han ugift. Da havde han sin søster Martha som husbestyrerinde.

Som lærer i Gødvad fik han det skudsmål, at han gerne ville hjælpe de dygtige, 
men de »noget trykkende« lod han sidde.

Supplerende oplysninger om nr. 19, Christian Mortensen. 1)
Angående hans flytning til Eltang kan bemærkes, at han blev kaldet dertil den 
23. december 1875 og skulle fratræde embedet i Gødvad den 19. januar 1876.

Når han som lærer i Gødvad har fået det skudsmål, at han lod de noget »tryk
kende« sidde, kan det godt skyldes, at der var så mange børn i Gødvad skole, at

1) Ved venlig imødekommenhed fra landsarkivaren i Viborg, der er den eneste, der kan dispen
sere fra arkivets faste regler, fik forfatteren lov til at gennemgå en pakke, der endnu ikke var 
frigivet til frit studium. Herfra summer de fleste af de supplerende oplysninger. 
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dec simpelthen har været umuligt at yde tilstrækkelig hjælp til alle dem, der 
trængte hårde til det.

1873 spørger han, om ikke 4-5 steder kunne overflyttes til den nye skole (Nør
reskov), da der stadig er for mange børn i Gødvad. Forespørgslen går naturligvis 
til skoledirektionen, og sognerådet bemærker, at der er for mange børn i Gødvad 
skole, og at der er lagt for få til den nye skole, men det skyldes forældrenes mod
stand, fordi deres børn ville få længere skolevej til den nye skole.

Under vakancen efter hr. Mortensen har en lærer Nielsen været konstitueret. 
Mens dette stod på, skrev sognerådsformand Kloborg til direktionen, at man me
ner, der ved denne lejlighed bør flyttes nogle beboere og børn fra Gødvad til 
Nørreskov, da der er for stor forskel på børnetallet. Pr. 5. februar 1876 var der 
90 i Gødvad skole og kun 40 i Nørreskov. Man mener, det ville være hensigts
mæssigt at flytte fem beboere til Nørreskov. Man synes ikke om at gå videre.

Pastor Bang anbefaler med den motivering, at de børn, der overflyttes, vel får 
længere skolevej; men til gengæld er den bedre, da den længste vejstrækning føl
ger chausséen.

1873 indsender sognerådet forslag til en ny skoleplan. Indtægterne af embedet 
opgives, og de er i det hele og store, som de var, da embedet sidst blev opslået 
ledige.

Provsten har sikkert udbedt sig nærmere oplysninger, og der indsendes en ny 
skrivelse, hvori det bl. a. oplyses, at skolelodden er på 7 tdr. land. Før havde man 
opgivet dens hartkorn. Det oplyses også, at tørvenes antal er 18000 stk. De skal 
være 10 tommer lange, 5 tommer brede og 3 tommer tykke.

Næste år har provsten spurgt om, hvad sognerådet agter at gøre for at imøde
komme lærerne med forbedring af deres økonomiske stilling.

Hr. Kloborg svarer den 29. december 1874, at man ikke tror sig berettiget til 
over for beboerne at tiltræde noget tillæg til lærernes lønning, da embederne i 
kommunen anses for passende og ikke viser trang til tillæg. Han betoner, at ud
gifterne i forvejen er trykkende for beboerne, og man vil nødigt påligne dem mere 
end de 13 rdlr. pr. td. hartkorn.

Han oplyser også, at der på Nørreskov skole er en byggegæld på 3000 kr.

20. Broder Nissen Knudsen. 18/3-1876 - 15/7-1879.
Broder Nissen Knudsen blev født i Egtved den 16. august 1851 som søn af gård
ejer Knud Jensen og dennes hustru Kirsten Brodersen.

Efter at være dimitteret fra Gedved 1872 blev han lærer i Stenderup. Herfra 
kom han som andenlærer til Sorring den 24. januar 1874.

Godt to år senere flyttede han til Gødvad. Kaldsbrev og kollats er dateret den 
18. marts 1876.

Her blev han kun i godt tre år, før han flyttede til Sdr. Vilstrup, hvor han blev, 
til han fik afsked den 1.oktober 1921.

Han blev gift i Holsted den 22. august 1874 med Ellen Marie Antoinette Knud
sen, født i Starup, Haderslev amt, den 13. marts 1853 som datter af indsidder Lars 
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Knudsen og dennes hustru Anna Christine Søgård. I ægteskabet var 5 børn:
1. Kristine Knudsen. 2. Thyra Knudsen. 3. Helga Knudsen. 4. Peder Larsen 

Knudsen og 5. Knud Knudsen.
Kristine Knudsen blev født i Gødvad den 4. januar 1878. - Peder døde af 

strubehoste den 15. april 1876 i en alder af 9 måneder.

Supplerende oplysninger om nr. 20
Broder Nissen Knudsen.
1877 skal B. N. Knudsen være soldat i 30 dage og anmoder om tilladelse til at 
lade præparand Peder Andersen bestyre embedet i de 30 dage fra 12. september. 
Pastor Bang anbefaler.

Fra 1879 er der nogle skrivelser om for mange forsømmelser i Gødvad-Balle 
kommune. Det drejer sig mest om fattige folk, som lader de store børn passe de 
små, mens begge forældrene er på arbejde. Kommunen gør ikke meget for at ind
drive mulkter. Sognerådet gør gældende, at det mest drejer sig om mennesker, der 
bisser rundt, hvor de lettest kan få arbejde, og derfor sjældent er i kommunen 
ret længe.

Den 28. juli 1879 meddeler hr. Knudsen selv provst Mollerup, at han har draget 
omsorg for, at embedet i Gødvad bliver besørget de første seks uger efter 15. juli, 
idet den hidtilværende hjælpelærer ved Nisset skole, seminarist S. K. Sørensen, i 
den tid overtager embedet. Samme S. K. Sørensen blev hans efterfølger i embedet.

21. Søren Kristian Sørensen. 9/10-1879 — 21/6-1894.
S. K. Sørensen blev født i Demstrup i Sjørslev sogn den 29. marts 1856 som søn 
af gartner på Avnsbjerg, Jens Peter Sørensen, og dennes hustru Birthe Marie 
Hansen.

I »Folkeskolen« af 18. december 1959 har forfatteren Aug. F. Schmidt skrevet 
om S. K. Sørensen, som han kalder »den lærde lærer i Gødvad«. Af denne artikel 
anføres nogle uddrag:

»Under små kår voksede sønnen (S. K. Sørensen) op. Efter konfirmationen kom 
han i huset hos en ung lærer, og her greb han enhver lejlighed til at tilegne sig 
kundskaber.

1872 kom han på Gedved seminarium, hvorfra han dimitteredes 1875. Han var 
dernæst lærer ved Smidstrup højskole, i Bøvling, Testrup og Silkeborg, før han 
1879 blev ansat som lærer og kirkesanger i Gødvad, hvor han blev resten af sin 
levetid. Kaldsbrev og kollats er dateret den 9. oktober 1879. Her bruges stadig 
udtrykket skolelærer.

Stadigt udvidede han sine kundskaber. Han studerede sprog, sociale forhold og 
ældre tiders kulturhistorie, og han dyrkede sang og musik.

Han var en meget dygtig lærer, der kunne fortælle, så børnene glemte alt andet 
i timerne. Også de voksne hørte ham gerne. Når han om vinteren skiftevis med 
præsten holdt bibelske foredrag i skolen, havde han langt flere tilhørere end 
præsten.
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Nogle af lærerne ved Gødvad skole

P. N. Hørlyck 
12/11 1861 — 

11/7 1867

B. N. Knudsen 
18/3 1876 — 

15/7 1879

S. K. Sørensen 
9/10 1879 — 

21/6 1894

N. J. J. Sørensen 
(D vi nger) 

10/9 1894
1/7 1903

A. C. C. Korsgaard 
1/9 1903 — 
31/3 1911

C. Dissing 
1/6 19H — 
30/9 1942

Han var ikke ukendt som forfatter. Hans hovedværk »Araberne og deres Kultur 
i Middelalderen« røber en uhyre belæsthed. En litteraturfortegnelse bag i bogen 
viser, hvor meget han har læst, inden han skrev bogen. Der nævnes bl. a. en 
række store tyske værker. Et andet værk »Fremmede Guder« behandler kong 
Akabs anfald på Nabots vingård. »Stjernens Søn«, 1893, handler om Bar Kochbar, 
der udgaves for Messias og førte jøderne til sejr over romerne, men senere tabte 
og faldt i kampen. Han skrev også mindre digte, bl. a. et til Bjørnsonfesten på 
Himmelbjerget 1892.

På alle livets områder forfægtede han kraftigt sine meninger og afveg aldrig fra 
det, han anså for det rigtige.

Han blev angrebet af tuberkulose. I et frikvarter fortalte han børnene, at han 
måtte rejse bort og at det var uvist, om han kom tilbage. Han lod sig køre til sin 
mor i barndomshjemmet, og her døde han den 21. juni 1894, kun 38 år.

Han blev begravet på Gødvad kirkegård. Over hans grav står en usleben granit
sten. Senere er lærer K. P. Skorstengård og hustru stedet til hvile i samme grav
sted; men S. K. Sørensens gravsten står stadig ved siden af deres«.

Aug. F. Schmidt skriver endvidere, at han er blevet omtalt ikke alene for sin ud
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mærkede lærervirksomheds skyld, men også for de særlige evner, han besad både 
som digter og populærvidenskabelig forfatter. En lærer med sådanne gaver kan 
ikke undgå at påkalde opmærksomhed, og han fortjener at huskes af eftertiden

Lærer Sørensens hustru, Mette Cathrine Nielsen, blev født i Demstnip den 
20. november 1860 som datter af skrædder Niels Christian Madsen og dennes 
hustru Ane Kirstine Andersen. Hun flyttede senere til Silkeborg, hvor hun boede 
1908.

Det er ikke alle, der deler forfatteren Aug. F. Schmidts mening om lærer S. K. 
Sørensen. Evald Tang Kristensen kalder ham en underlig mand, der har skrevet to 
bibelske dramaer, og forholdet mellem ham og pastor Bang, der var sognepræst 
i Gødvad-Balle de første tre år af hans funktionstid i Gødvad, synes at have været 
meget spændt.

Følgende træk kan fremhæves:
April 1882 sendte pastor Bang et cirkulære til samtlige lærere i Gødvad-Balle 

om, at man ikke overholdt en § 18 i instruksen for lærere i almueskolen om, at 
børnene skulle sidde efter de ved eksamen givne karakterer, og han fordrer denne 
bestemmelse overholdt i fremtiden.

Han anker endvidere over, at retskrivningen i modersmålet står langt tilbage, 
og han anbefaler, at den øves flittigere, og han har ikke noget at indvende imod, 
at der til retskrivningen tages en time fra skrivning og regning og to halve reli
gionstimer i de øverste klasser, og han beder lærerne om at veksle med diktat, fri 
udarbejdelse og genfortælling og ikke udelukkende anvende den ene måde.

Samtidig bedes hovedkaraktererne ved sidste eksamen udregnet og indført for 
hver enkelt elev i journalen i en rubrik ved siden af de meddelte eksamenskarak
terer.

Næste måned, den 11. maj, sender pastor Bang et nyt cirkulære rundt. Han gør 
heri opmærksom på, at mange elever til eksamen skriver utilladeligt utydelige og 
ulæselige tal, og at mange tavler er for små, og nogle er itu, så de er aldeles ubru
gelige. Han mener, at inden for visse grænser bør tavler til fattige børn betales af 
kommu nekassen.

Angående »leksion stabellen« gør han opmærksom på, at timer mellem 6 og 8 
ikke blot er ulovlige, men også forekommer ham at være uheldige, og han anmo
der om at erfare lærernes mening om det hensigtsmæssige i at vende tilbage til 
den i loven fastsatte skoletid: 1. marts-1. oktober: 9-11 og 1-4, 1. november-1. 
marts: 9-12 og 1-3. (Der må være en fejlskrivning i den gamle embedsprotokol, 
da der jo ingen regel er givet for oktober).

Der følger flere bemærkninger. Bl. a. mener præsten, at der bør angives timer 
til gymnastik, at børnene ikke må beskæftiges med samme ting i mere end een 
time, og at undervisning i danmarkshistorie og geografi må anbefales også i 1. kl.

Endelig anbefaler han, at undervisningen om formiddagen begynder med andæg
tig sang og bøn og ender med en kort bøn og et vers. De børn, der kommer for 
sent, skal stå uden for døren, til bønnen er til ende.

Lektionstabellen skal opslås i skolestuen, og hvis læreren afviger fra denne, bør 
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han antegne i journalen, hvornår og hvorfor han i enkelte tilfælde afviger fra 
denne.

Disse to cirkulærer fører til, at lærerne i Gødvad-Balle pastorat sender en skri
velse til skolekommissionens to øvrige medlemmer, købmand Mortensen i Gødvad 
og husmand Rasmussen i Balle. De skriver, at de har fået det indtryk, at cirkulæ
rerne er udgået fra formanden alene, og ønsker en erklæring om formandens beret
tigelse til at sende dem i skolekommissionens navn samt de to medlemmers me
ning om deres indhold.

Da alle fire lærere fra Gødvad-Balle har underskrevet i Gødvad skole, kunne 
det se ud til, at S. K. Sørensen har været initiativtageren.

De to medlemmer svarer, at de ikke har deltaget i noget møde, hvor disse cir
kulærer har været forelagt, og at de ikke har givet formanden tilladelse til at 
udstede noget i skolekommissionens navn, uden at det først er vedtaget i et sam
let møde. Angående deres dom over skolernes tilstand henviser de til de karak
terer, de har givet ved eksamen. En forandring af skoletiden finder de uheldig, 
da den nuværende efter deres overbevisning er den, der stemmer bedst med både 
børnenes og beboernes tarv.

Lærerne går nu et skridt videre og sender en afskrift af cirkulærerne vedlagt 
en afskrift af de to skolekommissionsmedlemmers skrivelse til provsten og anmo
der ham om at meddele dem, hvad de nu skal rette sig efter. De anmoder ham 
om en visitats eller en udtalelse om skolernes tilstand på grundlag af sidste visi
tats. De havde det indtryk, at deres skoler, når uheldige lokale forhold toges i be
tragtning, nogenlunde præsterede, hvad man med billighed kunne fordre, og nu 
mener de, pastor Bang har anket stærkt over deres virksomhed, medens de to 
andre skolekommissionsmedlemmer finder skolernes tilstand tilfredsstillende.

De gør opmærksom på, at præstens kendskab til skolerne er meget ringe. To 
af skolerne har han overhovedet ikke besøgt i de ansatte læreres funktionstid. I 
Gødvad skole har han i S. K. Sørensens tid været to gange, men den sidste gang 
var det åbenbart kun for at give en uartig dreng en ørefigen. — Også det, præ
sten har skrevet om tavlerne, mødetiden, skrivning af tallene o.s.v. bliver fremhæ
vet og kommenteret.

Provsten svarer, at han efter de modtagne skrivelser og sognepræstens erklæring 
ikke finder anledning til en øjeblikkelig visitats i skolen. Han har været der for 
et år siden og fundet tilstandene tilfredsstillende.

løvrigt tager han præsten i forsvar og misbilliger den tone, hvori lærerne i 
deres besværing har ment at turde udtale sig om sognepræsten.

Angående cirkulærerne hævder han, at det er en forsætlig eller uforsætlig 
misforståelse, når lærerne føler sig så ubehageligt berørt. Det var ikke specielt 
deres skoler, der var tale om, men for eksempel retskrivningen i al almindelighed.

Han mener endvidere, at skolekommissionens formand i visse tilfælde har ret 
til at udtale sig uden om de øvrige medlemmer, for eksempel har han ret til at 
påtale det, hvis lovgyldige bestemmelser ikke overholdes.

Han har ikke forelagt sagen for den samlede skoledirektion, fordi skrivelsen 
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var stilet til ham og ikke til direktionen, og han finder den heller ikke skikket 
til fremlæggelse; men hvis der ønskes en udtalelse fra den samlede direktion, er 
der intet til hinder derfor.

Lærerne svarer, at efter at have modtaget provstens skrivelse og fået den ud
talelse, at skolernes tilstand er tilfredsstillende, og samtidig erfaret, at præstens 
cirkulærer ikke tør opfattes som klage og dadel over deres skoler, men som en 
almindelig fremhævelse af det lave standpunkt, retskrivningen i almindelighed 
befindes at stå på, er de tilfredse med provstens udtalelse om sagen og ønsker 
ikke sagen bragt for direktionen. (Dat. Gødvad skole den 23. juni 1882).

Der er mange andre stridigheder mellem pastor Bang og lærerne, specielt S. K. 
Sørensen i Gødvad, og også mellem pastor Bang og de øvrige skolekommissions
medlemmer og mellem præsten og sognerådet. Pastor Bang synes at stå temmelig 
isoleret.

Den 20. juli 1882 sender hr. Morrensen og hr. Rasmussen sammen med sogne
rådsformand M. Johansen et brev til S. K. Sørensen om, at sognepræsten uden 
deres vidende har bestemt, at høstferien skal begynde den 24. juli. De opfordrer 
læreren til at fortsætte undervisningen indtil videre, navnlig indtil de har fået 
svar på en skrivelse, de har sendt til skoledirektionen.

Den 2. august s. å. modtager han et brev fra hr. Mortensen, der skriver, at 
ferien skal begynde næste mandag og vare fire uger. Han underskriver sig som 
»Deres hengivne M. Mortensen«.

Imidlertid sender skoledirektionen den 12. august en skrivelse til sognerådet 
og beklager meget, at det har troet sig berettiget til at tiltage sig myndighed til 
at forandre den af skolekommissionens formand tagne bestemmelse i stedet for 
at følge den ene berettigede vej: først at indstille sagen ril højere myndigheders 
afgørelse.

Skrivelsen går også til pastor Bang, der den 22. august sender en skrivelse til 
alle fire lærere med en beklagelse over, at de har rettet sig efter et af sogne
rådet uberettiget givet pålæg. Han advarer dem mod at gøre sligt i fremtiden, da 
sådant vil blive indberettet.

Pastor Bang søger imidlertid bort fra pastoratet, og den 15/9-1882 bliver han 
kaldet til sognepræst for Langå-Øksendrup menigheder på Fyn; men det ser ikke 
ud til, at han og S. K. Sørensen skilles fra hinanden med den tanke, at så må 
det gamle had være glemt.

Fra Langå præstegård sender pastor Bang skolekommissionen for Gødvad- 
Balle et brev, hvori han anmoder den om at tilekndegive for lærer Chr. Sørensen 
i Gødvad, at de anbefalinger, han har givet ham til brug ved ansøgninger, kun 
gælder til underskriftens dårum og altså ikke med sandhed kan benyttes mere, 
hvilket han også har tilskrevet skoledirektionen.

Han har samtidig spurgt skoledirektionen, om der ikke bør foretages skridt til 
undersøgelse af vedkommende lærers adfærd og udtalelser, »dersom han, som mig 
af forskellige er meddelt, skal have brugt løgnagtige og usandfærdige ytringer om 
min virksomhed og menighedens forhold ved offentlige lejligheder, hvilket må 
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anses for fornærmeligt såvel mod menigheden som mod mig. Dette bedes tilført 
skolekommissionens protokol.«

S. K. Sørensens svar lader ikke vente længe på sig.
Den 3. december 1882 returnerer han anbefalingen og bemærker, at det må 

være en fejltagelse, når der skrives anbefalinger, da han kun har modtaget een.
Med hensyn til den øvrige del af skrivelsen anmoder han om, at pastor Bang 

vil meddele ham, hvem der har tilstillet ham oplysninger om de fremsatte beskyld
ninger, for at han kan få lejlighed til at rense sig. Han vil også gerne vide, hvori 
disse beskyldninger bestod.

Han slutter med at skrive: »Jeg kan ved samme lejlighed meddele, at mit navn er
5. K. Sørensen.*

Samme dag sender han følgende skrivelse til skolekommissionen for Gødvad- 
Balle:

»Med samme ret som hr. sognepræst Bang i Langå på Fyn forlanger en skri
velse angående mig tilført skolekommissionens protokol, forlanger jeg neden
stående af mig i denne sag indhentede nærmere oplysninger indførte i protokollen.

1. Det beror på en fejl ved samme sognepræsts hukommelse, når han forlanger 
anbefalinger annullerede; jeg har kun modtaget een, dateret 29. september 1880; 
denne er ham tilsendt.

2. Et par brevskrivere herfra skulle have meddelt hr. Bang et referat af et her 
i skolen afholdt møde, ved hvilket en adresse til kultusministeren om at erholde 
en præst af den grundtvigske retning blev oplæst; vedkommende have da ment, 
at adressen var et produkt af mig, husket noget af dens indhold, meddelt hr. pa
storen dette; men - da adressens indhold efter min mening hverken var løgnagtigt 
eller usandfærdigt, og da 124 af pastoratets beboere - den ærede skolekommis
sions samtlige medlemmer indbefattede — deler det juridiske ansvar med mig i 
denne sag, så betegner jeg de af pastoren brugte udtalelser som særligt rammende 
mig, for at være aldeles ubeføjede; men

3. da jeg formener ingen af underskriverne vil tage de brugte benævnelser på 
sig, så har jeg opfordret hr. sognepræst Bang til at nævne d’hrr. brevskrivere samt 
meddele, hvad der er anført, som er løgnagtigt og usandfærdigt; giver han sådanne 
oplysninger, kunne d’hrr. jo tiltales ad rettens vej, hvis ikke vil jeg, da fornær
melsen ikke mere rammer mig end de andre medunderskrivere af adressen, ikke 
ene optage sagen; men hvis en del af underskriverne ville gå med, skal jeg være 
villig til i forening med dem at få den bragt frem, om den findes at have så stor 
betydning, at den er værd at røre ved. Dette beder jeg den ærede skolekommis
sion tilføre protokollen.

Ærb. S. K. Sørensen, 
lærer.

Gødvad skole, den 3. december 1882«.
Den omtalte adresse har følgende ordlyd:
»Deres excellence kirke- og undervisningsminister Scavenius!
I anledning af den ved hr. pastor Bangs bortflytning fra Gødvad-Balle indtrådte 
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vakance tillader undertegnede beboere af nævnte pastorat sig herved underdanigst 
at fremsende D. e. nedenanførte ytringer.

Idet vi forudsætter, at D. e. ikke er ukendt med, hvorledes forholdene her i 
pastoratet har udviklet sig i hr. pastor Bangs embedstid, skulle vi blot uden at kom
me ind på en undersøgelse af grundene dertil nævne som fakta, at en større del af 
pastoratets beboere har løst sognebånd til de omliggende sogne, og at kirkerne i 
reglen har været besøgt af 10-20 af de tilbageblevne, undertiden over 20, men 
også under 10. Nu er det imidlertid et stærkt og inderligt ønske hos grundtvi
gianere så vel som ikke grundtvigianere, hos sognebåndsløsere som hos ikke sog
nebåndsløsere, ja ganske vist hos alle i pastoratet, at vi kunne få en præst, som 
igen kunne samle den meget adskilte sognemenighed og bringe ro og orden til
bage, og skønt vi undertegnede ellers kunne have en lidt forskellig religiøs opfat
telse, er ønsket om andre forhold så levende hos os, at vi har troet i fællesskab at 
burde fremkomme med en bøn til D. e. om at måtte få en troende præst af den 
grundtvigske retning beskikket, da vi alle tror, at en sådan vil.kunne samle sogne
menigheden og være til mest velsignelse under de nuværende forhold. Blandt an
søgerne har vi særlig gjort os bekendt med hr. kapellan Hansen i Birket pr. Nak
skov og hr.------- og af dem ville vi da gerne særlig henlede opmærksomheden
på hr. kapellan Wilh. Hansen i Birket, idet vi underdanigst udtaler ønsket om, at 
han ved Deres excellences gunstbehagelige velvilje måtte blive indstillet til H’s 
majestæt kongen til allernådigst at vorde os beskikket som sognepræst for Gødvad- 
Balle«.

(125 underskrifter).

Supplerende oplysninger om nr. 21, S. K. Sørensen.
Da han blev kaldet, skrev han samme erklæring, som Kruse og Skorstengård havde 
skrevet. (Anført under Kruse i Nørreskov).

Han meddelte provsten, at han blev konstitueret i Gødvad den 31. juli 1879, og 
anmoder om, at konstitutionstiden må blive medregnet ved ansættelsen af hans 
anciennitet.

Året efter skal han opgive embedets indtægter. De er udregnet til 1059 kr. 20 
øre, og det bemærkes, at embedet ved opførelsen af Nørreskov skole led et tab 
på 150 kr.

Som i sin tid Hørlyck ønskede S. K. Sørensen at studere teologi, og den 24. 
december 1885 sendte han en ansøgning til skoledirektionen om at måtte lade 
embedet bestyre af en hjælpelærer, mens han selv tog teologisk embedseksamen.

Sognerådet anbefalede på betingelse af, at ingen hjælpelærer blev antaget uden 
dets billigelse og samtykke, og det ville også have indflydelse på, hvor meget 
hjælpelæreren skulle have i løn.

Godt en måned senere trak S. K. Sørensen imidlertid sin ansøgning tilbage. Han 
havde altid haft let ved moderne sprog, men han kunne ikke nå at få læst så 
megen latin, som rektoren i Viborg krævede, han skulle kunne, inden han begynd
te der.
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Om hans arbejde med jordlodden haves ikke mange oplysninger, men man ved 
dog, at han ønskede den merglet, men at han her - som på så mange andre områ
der - blev generet af sygdom.

Den 2. september 1890 ansøgte han om et embedslån på 450 kr. til mergling, 
og han gjorde opmærksom på, at jordlodden ikke havde fået mergel de sidste 30 
år. Sognerådet anbefalede, og et medlem lovede at påse, at det nævnte kvantum 
blev påført skolelodden.

Året efter meddelte sognerådet, at det havde set sig i stand til ved køb af en 
jordlod og en toft at kunne udvide skolelodden ved Gødvad skole med 2|4—3 skp. 
land beliggende umiddelbart ved skolen. Det anmoder om at måtte lægge det til 
skolelodden mod en årlig afkortning i pengelønnen på D/S td. byg efter kapitels
takst. S. K. Sørensen erklærer sig villig til at gå ind på de nævnte betingelser, 
men direktionen lader sagen gå videre til stiftamtet, der kræver oplysning om betin
gelserne for erhvervelsen af jorden.

Det meddeles da, at jorden havde kostet 400 kr. + omkostninger, hvorefter 
stiftamtet samtykkede under forbehold af, at ministeriets tilladelse foreligger.

Med merglingen gik det dårligt. Den 9. maj 1892 skrev læreren til provst Koch, 
at sidste vinter var mergelgraven utilgængelig, og denne vinter fik manden, der 
skulle køre, influenza. Han havde fået merglet den del, der ligger nærmest skolen, 
med 38 læs å 2,35 kr. = 89,30 kr., og nu erklærede manden (Hans Peter Chri
stensen Sandmand), at han ikke kunne køre mere, og han havde forsømt at få en 
skriftlig kontrakt med ham. Som syg mand er han ked af at tumle mere med det 
og anmoder om foreløbig at få lånet nedsat til 100 kr. (89,30 kr. 4- ca. 10 kr. for 
at få mergelen spredt) og så ellers se, om han senere kan få mere gjort. Han be
mærker, at han har været meget syg sidste vinter, og hvis det ikke bliver bedre, 
må han nok bede provsten om lov til at holde hjælpelærer.

Lånet blev nedsat til 89,35 kr., og sognerådet kautionerede.
Første afdrag skulle have været betalt 11. juni 1891, men da merglingen først 

skete sidst på vinteren 1892 og næppe kunne give udbytte før 1893, ansøgte han 
1. juni 1892 om, at afdragene først skulle begynde 11. juni 1893.

Provsten skrev, at det forekom ham, at billighed talte for at gå ind på dette an
dragende. De øvrige medlemmer af direktionen havde heller ikke noget at ind
vende.

En del skrivelser i landsarkivet drejer sig om brønd, drikkevand og bolig.
Da S. K. Sørensen den 24. september 1880 opgiver embedets indtægter, be

mærker han med det samme, at skolen ingen brønd har, hvorfor læreren må hente 
vand ved en brønd på marken ca. 600 alen fra skolen. Som godtgørelse herfor har 
sognerådet hidtil ydet en årlig godtgørelse på 10 kr. Senere meddeler han, at han 
huskede forkert. Der var kun 300 alen til brønden.

Den 11. april 1882 sender han provst Mollerup i Hovlbjerg en beklagelse. Det 
er strengt, som det er. Brønden ligger langt mod vest, jordlodden langt mod øst 
og boligen er gammel og forfalden. Han mener ikke, sognerådet vil være utilbøje
lig til at gøre lidt, hvis de højere autoriteter ville tage sagen i deres hånd.
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Den 28. februar 1883 anmoder han igen provsten om at hjælpe ham til at få 
sin billige begæring over for sognerådet opfyldt, og da provsten skal forflyttes, 
anmoder han samtidig om en anbefaling til brug ved eventuel ansøgning. Pastor 
Bangs havde han jo returneret.

Den 19. august s. å. sender han en ny ansøgning om forbedring. Han begrænser 
denne gang sit andragende til brønden og spørger, om det er lovligt, at der ingen 
brønd er ved skolen. Vejen til den på marken er om vinteren ofte ufremkomme
lig. Sognerådet kan erkende fordringens berettigelse, men trækker sagen i langdrag 
og gør ingenting.

Skoledirektionen forelægger naturligvis sagen for sognerådet, der svarer, at der 
med store bekostninger er gjort flere forsøg på at kaste brønd, men vandet var 
aldeles ubrugeligt, så brønden måtte tilkastes. Det mener iøvrigt, at læreren gør 
sagen for sort, og det minder om, at han er kaldet til embedet på betingelse af, 
at han skal hente vand ved den af ham nævnte brønd. Man vil dog gerne gøre 
endnu et forsøg på at kaste brønd umiddelbart ved skolen; men skønt det vedtages 
af sognerådet at kaste en brønd, går der endnu et par år uden at der sker noget, og 
efterhånden føler beboerne, at der må ske noget, fordi Gødvad skole er uden brønd, 
og boligen er alt for dårlig.

Da kommer der den 20. august 1885 et forslag fra mølleren Jens Nielsen i 
Resendal mølle, og det er vistnok første forsøg på at få bygget en centralskole. 
Da embedet i Nørreskov snart kan ventes vakant (Kruses sygdom), foreslår han 
at sælge begge skoler og bygge en ny i nærheden af præstegården. Han mener, de 
to skoler kan indbringe så meget, at der kan købes jordlod og bygges skole derpå. 
Der kan så blive fire klasser, så børnene i samme klasse kan være på omtrent 
samme standpunkt.

Kommunen kan spare penge, hvis læreren i Gødvad overflyttes som første
lærer, og Kruses efterfølger bliver andenlærer med løn og bolig som sådan. Bespa
relsen herved skulle blive ca. 500 kr. om året.

S. K. Sørensen tiltræder forslaget, og præsten skriver, at han finder det hen
sigtsmæssigt; men beboerne i Nørreskov rejser en kraftig modstand imod det. 
Nørreskov skole er kun 12 år gammel. Deres børn er blevet fri for den lange 
skolevej på A-Vi mil. Går indsendte plan igennem, får de igen den lange skole
vej. De finder det en underlig omlægning at bortsælge en ny og venlig skole som 
Nørreskov, der er så heldigt og godt beliggende.

Ifølge forhandlingsprotokollen holder sognerådet den 11. september 1885 et 
møde med Gødvad sogns beboere på skolen. Det skulle til afstemning, om sko
lerne skulle slås sammen. Der opgives, at der var mødt 53, hvoraf 29 stemte 
for, ingen imod, men da er der åbenbart noget i gære blandt Gødvad skoledi
strikts beboere, for allerede tre dage senere sender de en lang skrivelse oil skole
direktionen, og her er kravene større og skarpere udformet.

De anfører, at de øvrige skoler i kommunen i de sidste år er sat i tidssvarende 
stand. Det har de måttet være med til at betale, så det er ikke uberettiget, at de 
andre nu betaler til Gødvad skole, der både mangler en brønd og har en dårlig 
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lejlighed i et gammelt bindingsværkshus, og lejligheden er så forfalden, at den 
ikke er værd at gøre i stand.

De kræver skolen flyttet hen til et nyt sted, hvor der er godt grundvand.
Så skriver sognerådet den 22. oktober 1885 påny til skoledirektionen om van

det og lærerboligen i Gødvad. Det gentager, at læreren er kaldet på betingelse af, 
at han skal hente vand ved tidligere nævnte brønd.

Man indser heller ikke, hvad grund beboerne har til at besvære sig over lærer
boligen, da denne jo i virkeligheden er hyggelig, og selve skolen er lige så tids
svarende som de andre skoler.

Det bliver hverken til brønd eller ny bolig i denne omgang; men S. K. Søren
sen bliver ved med at fremsætte ønske om en brønd ved skolen, og i et sogneråds
møde den 19. august 1888 gik sognerådet ind på at gøre forsøg på at kaste en 
brønd på trekanten. Særlig heldigt har forsøget nu ikke været. Sognerådet sender 
en vandprøve til Steins kemiske laboratorium, og i et sognerådsmøde den 15. 
oktober s. å. fremlægges en skrivelse fra laboratoriet. Der er meget at indvende 
mod vandet, og slutresultatet er: »Ihvorvel vandet ikke er af en sådan natur, at 
det ikke skulle kunne tjene som drikkevand, kan det dog ikke kaldes godt drikke
vand.«

Det blev altså ikke direkte kasseret, og den 8. november s. å. meddeler man 
skoledirektionen, at et længe følt savn ved Gødvad skole er afhjulpet. Man har 
kastet en brønd.

Tanken om at få den gamle lærerbolig helt ombygget har S. K. Sørensen åben
bart opgivet, og til et sognerådsmøde den 19. oktober 1890 har han indsendt en 
ny begæring, hvori han begrænser sig til ønsket om at få bygget så stort et stykke 
ril beboelseshuset, ar der kan blive to ordentlige værelser som i en ordentlig bonde
bygning. Han mener, det kan gøres for 600 kr. Han sætter renten til 30 kr. årligt, 
hvoraf han tilbyder selv at betale halvdelen, indtil det ældste af kommunens lån 
er betalt. Sognerådet lover at tage sagen under velvillig overvejelse, men ønsker 
i vinterens løb at efterse bygningen grundigt.

I de følgende skrivelser tales snart om ombygning, snart om tilbygning.
Den 2. maj 1891 skriver sognerådsformanden til provst Koch, at da læreren i 

Gødvad trænger hårdt på for at få fem fag af beboelseshuset bygget om, tillader 
man sig at spørge skoledirektionen, om der kan ventes tilskud til en sådan om
bygning. Han minder om, at det er et gammelt bindingsværkshus med til dels 
råddent loft, og der forestår en meget stor reparation af det gamle, der kan anses 
for at være spildt, da huset næppe står mange år alligevel.

I et sognerådsmøde den 22. maj s. å. vedtages at bygge fem fag til Gødvad 
skoles lærerbolig. S. K. Sørensen tilbyder at forrente kapitalen det første år med 
30 kr. og fem kroner mindre pr. år, således at han sidste år betaler fem kr. Arbej
det skal gøres i høstferien, og her står igen ombygningen.

En uge senere skriver sognerådsformand Pedersen nil provst Koch og medde
ler, at man har besluttet at nedbryde fem fag af beboelseshuset ved Gødvad skole 
og opbygge fem nye fag. Han spørger, om der skal indsendes tegninger til appro
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bation, eller om man kan udbyde opførelsen i entreprise, så snart tegningen er 
færdig.

Provsten må have svaret imødekommende på brevet af 2. maj, da sogneråds
formanden skriver, at når udgifterne kan overses, tør man nok i henhold til hans 
højærværdigheds behagelige skrivelse af 14. d. m. fremkomme med andragende 
ril skolerådet om hjælp ril bestridelse af udgifterne og vente samme godt anbefa
let af den høje skoledirektion.

Tegningerne skal indsendes. Dette sker den 18. juni, og man anmoder om ap
probation og tilbagesendelse.

Den 17. august afleveredes nybygningen. Seks år senere blev lærerboligen helt 
ombygget.

Med hensyn til nyanskaffelser til skolen gik det, som det så ofte går. Nogle 
ansøgninger går glat igennem, om andre er der tovtrækkeri. Det ser dog ud til, 
at det eneste, der fra begyndelsen af stødte på virkelig modstand i sognerådet, 
var en skrivelse fra provsten om anskaffelse af verdenskort til alle kommunens 
skoler. Den 11. maj 1880 meddelte sognerådet som svar på denne skrivelse, at 
der ingen møder blev holdt før efter pinse. Så snart der har været møde, vil man 
skrive om sagen.

En skrivelse af 22. april 1880 fra ministeriet til skoledirektionen viser, at sogne
rådet har vægret sig ved at anskaffe disse kort. Ministeriet mener, at hvis sogne
rådet måtte have grund til at modsætte sig det, skulle det inden seks uger have 
indanket sagen for ministeriet, og da dette ikke var sket, er ministeriet enig med 
direktionen i, at det kan blive fremtvunget ved henvendelse til amtsrådet. Den 20. 
maj vedtog sognerådet imidlertid at anskaffe kortene.

De øvrige anskaffelser til skolen synes ikke at have voldt vanskeligheder.
Den 25. februar 1880 vedtoges at anskaffe en sort tavle. Den 2. november 1881 

fik skolen skriftlæsningsbøger. I slutningen af 1885 anskaffedes efter skolekom
missionens ønske to rullegardiner og nogle regnebøger. 1888 bevilgede man nye 
læsebøger til yngste klasse og nye regnebøger til ældste klasse; og året efter fik 
skolen både et danmarkskort og et europakort.

1888 ønskede skoledirektionen anlagt en gymnastikplads ved Gødvad skole, og 
i et sognerådsmøde den 20. april valgtes Søren Boje, A. Rasmussen, Laurs Laur
sen og I. Jørgensen til at ordne dette. Den 8. november s. å. kunne sognerådet 
meddele, at det i henhold til direktionens skrivelse har foranstaltet anlagt en gym
nastikplads ved skolen.

Den er næppe blevet brugt meget i S. K. Sørensens tid. 1891 søgte han om 
fritagelse for undervisning i gymnastik på grund af underlivssygdom, og i en 
skrivelse af 19. maj d. å. fritog ministeriet ham for et tidsrum af to år. Hvis hans 
tilstand ikke til den tid har bedret sig, må en ny ansøgning indsendes ledsaget af 
lægeattest og oplysning om hans alder.

Den 22. maj s. å. meddelte stiftamtet, at skolerådet havde tilstået ham en un
derstøttelse på 100 kr. på grund af sygdom. Året efter fik han bevilget 75 kr.

Den 1. april 1893 fik han fritagelsen for gymnastikundervisning forlænget med 
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tre år, men fik samtidig at vide, at det nu var sidste gang. Hvis han ikke var i 
stand til at overtage gymnastikundervisningen 1896, ville han få pålæg om for 
egen regning at lade børnene undervise af en af direktionen godkendt og dertil 
skikket mand; og hvis han antager hjælpelærer, skal denne undervise i gymna
stik.

I et møde den 28. maj 1894 bevilgede skolerådet ham påny en understøttelse 
på 75 kr. på grund af sygdom.

Den 14. juni s. å. ansøger han om tilladelse til at holde vikar, da han er blevet 
så syg, at han ikke mere kan udholde arbejdet. I seks år har han søgt dr. med. 
Højberg i Viborg for sår i maven; men da lungerne var friske, kunne han dog 
holde skole, men sidste vinter havde han været meget syg, og endnu i juni besvi
mede han flere gange i skolen, så han måtte holde op. Han havde talt med semi
narieforstander Vinther i Silkeborg for at få en seminarieelev, der kunne under
vise, til han kunne få en uddannet seminarist, der på eget ansvar kunne overtage 
u nder visni ngen.

Vinther anbefalede en Niels Eskildsen, som S. K. Sørensen nu søger om tilla
delse til at antage. Pastor Larsen i Gødvad, der har undervist ham i religion, anbe
faler ham også.

Den 22. juni 1894 meddelte pastor Larsen provst Koch, at S. K. Sørensen var 
død dagen før.

Hans enke anmodede om at måtte beholde embedet i seks uger mod at lønne 
vikaren. Sognerådet sagde ja, og da det var vanskeligt at få en uddanner, anmo
dede man skoledirektionen om lov til at benytte den af S. K. Sørensen antagne 
vikar.

Han rejste imidlertid, da han ikke ønskede at overtage embedet, og man fik 
en uddannet seminarist L. V. Pedersen fra Tarm som vikar.

Skolerådet fastsatte enkens pension til 150 kr. årligt. 1907 fik hun den for
højet ril 220 kr. Hun boede da i Silkeborg.

Den 27. maj 1895 mødtes hun med efterfølgeren i embedet hos sognerådet 
angående opgørelsen. De enedes om dens rigtighed, hvilket de begge skrev under 
på i sognerådets forhandlingsprotokol.

22. Niels Jensen Julius Sørensen (Dvinger). 10/9-1894 — 1/7-1903.
Hr. Sørensen er født den 21. oktober 1863 på Vejlby mark ved Grenå som søn 
af indsidder, senere gårdejer Christen Sørensen og dennes hustru, Ane Kirstine 
Andersen. Han blev dimitteret fra Blågård seminarium 1888 og samme år hjælpe
lærer i Boeslum. Derefter blev han vakancelærer i Tirstrup og andenlærer samme 
sted den 22/3-1889. Den 10. september 1894 blev han ifølge kaldsbrev og kollats 
fra biskoppen beskikket til at være skolelærer og kirkesanger i Gødvad, hvor han 
blev i omtrent 9 år, hvorefter han flyttede til Holbæk pr. Ørsted.

Han fik afsked den 1. oktober 1929 og flyttede derefter til Grenå, hvor han 
døde den 30. oktober 1951.

Han blev gift den 14. november 1890 med Ane Kirstine Andersen, født den
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15. oktober 1867 i Sorring i Dallerup sogn som datter af husmand Anders Laursen 
og dennes hustru, Dorthe Magdalene Clausen. Hun døde den 28. november 1922.1 
ægteskabet var fire børn.

Navnet Dvinger, som står i Ejnar Poulsens bog, »Viborg amts degne- og skole
historie«, findes hverken i kaldsbrevet eller på folketællingslisten over Gødvad 
1901. Børnene står på listen med navnet Dvinge-Sørensen. Deres navne er:

1. Arnold D.-S., født den 1. august 1891 i Tirstrup sogn, Randers amt.
2. Christian Hugo D.-S., født den 24. april 1893 samme sted.
3. Peter Henry D.-S., født den 16. oktober 1894 samme sted.
4. Edith D.-S., født den 29. oktober 1897 i Gødvad.

Christian Hugo blev landsretssagfører i Skive.

Supplerende oplysninger om nr. 22.
Niels Jensen Julius Sørensen (Dvinger).
Der var kun tre ansøgere ril embedet efter S. K. Sørensen, så samtlige ansøgere 
kunne indstilles.

N. J. J. Sørensen var nr. 2, men den 10. september 1894 meddeler biskoppen i 
Århus, at han under d. d. har kaldet ham til skolelærer og kirkesanger i Gødvad.

Den 11. februar 1897 angaves embedets reguleringssum til 988 kr., men den 
24. juni 1901 skriver han til provst Koch og gør opmærksom på, at hans løn 
for dette år vil blive 100 kr. mindre end de to foregående år, og at pastor Larsen 
af den grund har rådet ham til at søge et personligt tillæg. Hans begyndelsesløn 
er sat så lavt, at han ikke fik stort mere, end han tidligere fik i kornløn, skønt 
kirkesangerløn og kirkebylærerløn nu er 110 kr. mere.

Gennem skoledirektionen fik han den 13. november s. å. at vide, at der var 
bevilget ham et personligt tillæg på 8 kr. 74% øre pr. måned fra 1. januar 1901 
til 31. december 1901.

Mens han var i Gødvad, udvidede han sine kundskaber gennem feriekursus. 
Den 6. maj 1896 anmodede han om tilladelse til at give ferie den 20. juli på 
grund af kursus, og han skriver, at han alligevel kan nå det lovbefalede antal 
skoledage.

Han fik tilladelsen, og det gik på samme måde 1898, 1899 og 1901.
Nogle vintre holdt han aftenskole og fik da bevilget 12 kr. pr. vinter til lys 

og varme.
Nyanskaffelserne er det gået meget let med. Som også anført under Nørreskov 

skole ser det ud til, at jo længere man kommer frem i tiden, jo mere velvillig 
indstillet bliver sognerådet over for skolevæsenet.

Den 12. februar 1896 ansøgte han om at få anskaffet Fabriciuses kirkehistorie 
til skolen. Det bevilgedes, og samme år fik han bevilget Danmarks Riges Historie. 
I januar 1897 kom en skrivelse fra provst Koch angående udvidelse af gymnastik
pladsen ved Gødvad skole. Sognerådet vedtog at svare, at man nok skulle sørge 
for fornøden plads. Den 27. april 1899 bevilgedes anskaffelsen af en håndbog i 
gymnastik. (Den var dog lovbefalet). Året efter kom et cirkulære fra ministeriet 
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om anskaffelse af gymnastikredskaber. Sognerådet svarede, at der manglede red
skaber, men er villig til at anskaffe, hvad lærerne anser for nødvendigt efter 
loven. Samme år fik skolen Alfred Jacobsens historiske og naturhistoriske billeder 
og 1901 bevilgedes nye læsebøger.

To sager går igen fra hans forgænger: Vand og bolig. I begyndelsen af 1897 
andrager han om forbedring af vandforholdene ved skolen. Han skriver, at vandet 
er ubrugeligt. Sognerådet udsatte sagen til nærmere overvejelse. I marts s. å. gik 
hr. Sørensen ind på selv at sørge for vand til skolen mod en godtgørelse på 25 kr. 
årligt, men den 2. marts næste år meddeler han sognerådet, at Jens Rydal har for
langt betaling, fordi vandet til skolen hentes fra hans brønd. Sognerådet overlod 
til Rasmus Pedersen i Gødvad at ordne denne sag med Jens Rydal på bedste måde.

Den 16. september 1899 ansøgte hr. Sørensen om, at man prøvede på at grave 
en brønd neden for skolens have over for Niels Kristian Jensens ejendom. For
mand Kloborg og sognerådsmedlemmerne fra Gødvad skulle nærmere undersøge 
sagen. Resultatet ses ikke. Oplysningerne om brønden stammer fra sognerådets 
gamle forhandlingsprotokoller, og de til rådighed stillede protokoller gik ikke så 
langt, at man så, hvad resultatet blev.

Med hensyn til boligen var han mere heldig end S. K. Sørensen. Den 12. fe
bruar 1896 andrager han om ombygning af »økonom i lej ligheden«. Man vedtog, 
at sognerådsmedlemmerne fra Gødvad skulle efterse skolen, og den 13. juli vedtog 
sognerådet at udsætte ombygningen til foråret 1897, og allerede til et sogneråds
møde den 11. februar d. å. er der udarbejdet tegning. Det skulle nu bekendtgøres 
i bladene og tilbud indhentes. Tegningen og betingelserne var udarbejdet af murer 
Kristiansen, der var medlem af sognerådet. Han indgav selv det billigste tilbud: 
1200 kr., og den 2. september 1897 blev boligen syner. Alt var i orden, godt ud
ført og i overensstemmelse med betingelserne, de første 1000 kr. var betalt.

Den 24. marts 1898 ansøgte læreren om at få tapetserer i spisestuen. Man ved
tog at yde indtil 10 kr.

Den 18. april 1895 ansøgte N. J. J. Sørensen om at måtte benytte et stykke 
jord på to skp. Land, der tilhørte kommunen. Tilladelsen gaves for fem år. Senere 
synes han at have mistet interessen for landbruget. I september 1899 søgte han 
at komme af med skolelodden. Sognerådet vedtog at avertere i bladene for at se, 
om der var liebhavere.

Den 7. juni 1900 søgte han påny at komme af med den. Sagen blev udsat, for 
at man kunne se, om der var virkelige liebhavere, der ville give tilfredsstillende 
priser, og den blev ikke solgt i hr. Sørensens tid.

1901 søgte han et embedslån på 100 kr. til anlæg af en have ved skolen. Han 
fik det på de sædvanlige betingelser, og første afdrag skulle falde til december 
termin 1902.

I slutningen af december 1901 konstateredes skarlagensfeber i lasrer Sørensens 
hjem. Skolen måtte ikke starte før seks uger efter, at den sidste patient var angre
bet, og så skulle både lærerboligen og skolestuen desinficeres. Det blev også anset 
for utilrådeligt, at han ledede kirkesangen i denne tid.
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Under desinfektionen blev noget tapet ødelagt. Hr. Sørensen søgte kommunen 
om hjælp til nyt tapet og fik bevilget fem kr.

I hans tid i Gødvad blev læreren helt fritaget for klokkeringning. Den 18. de
cember 1900 tilbød Jens Skjemt at besørge klokkeringningen for næste år for 
55 kr. Sognerådet accepterede, og Jens Skjemt fortsatte i adskillige år.

Den 5. juni 1903 meddelte biskoppen, at lærer Niels Jensen Julius Sørensen 
var kaldet til førstelærer i Holbæk i Rougsø herred fra 1. juli d. å. at regne, og 
han skulle tiltræde embedet senest den 14. i s. m.

Da embedet i Gødvad skal opslås ledigt, gør sognerådet opmærksom på em
bedslånet og meddeler, at skolelodden skal afløses til 1. januar 1906, men sogne
rådet vil arbejde på at få den afhændet hurtigst muligt.

Den 14. juli anmodede det om at måtte antage Gunnar Jensen som vikar under 
vakancen.

1900 aproberedes en ny skoleplan med små ændringer.
Gødvad: 750 kr. + 20 kr. = 770 kr. Kirkebylærerløn 50 kr., afkortning for 

jord: 185 kr., for fourage: 103,42 kr., for højtidsoffer: 60 kr., for accidenser*: 
47,54 kr. Rest i pengeløn: 404 + 80 kr. = 484 kr. Højtidsofferet blev afløst 
16/4-1905.

23. Anders Christian Christensen Korsgaard. 1/9-1903 — 31/3-1911- 
Lærer Korsgaard er født i Sdr. Nissum i Ringkøbing amt den 25. oktober 1858 
som søn af gårdejer Jens Kristian Korsgaard og dimitteret fra Jelling 1881. Den 
1. oktober s. å. blev han vakancelærer i Sir, og den 1. januar 1882 blev han lærer 
og kirkesanger i Vejrup ved Ribe, hvorfra han flyttede til Dybe ved Lemvig den 
7. april 1885. Endelig kom han til Gødvad i 1903, og her blev han, til han fik 
afsked den 31. marts 1911.

Kollats og kaldsbrev er dateret den 18. august 1903, men der står, at han er 
kaldet til enelærer og kirkesanger fra den 1. september s. å. at regne. Man bemær
ker, at der i stedet for skolelærer nu skrives enelærer.

Han blev gift 1882 med Ane Kathrine Møller, født den 13. april 1861 i Sles
vig som datter af lærer Bertel Møller, der senere flyttede til Gørding ved Ribe. 
Hun døde 1925. I ægteskabet var to døtre, der begge er født i Dybe: 1. Signe 
Christensen Korsgaard, født den 17. februar 1888 og 2. Magna Christensen Kors
gaard, født den 20. december 1890.

Korsgaard var, som man udtrykte sig i Gødvad, »lidt af den gamle skole«. Man 
så ham aldrig ryge på skolen. Datteren Signe siger, at han ellers røg pibe; men 
han holdt meget af kardusskrå og havde altid en spyttebakke under katederet.

Der var alvor over morgensangen og det fadervor, han læste bagefter; men det 
hindrede ikke, at han lidt senere, hvis nogen forstyrrede for stærkt, kunne slå i 
katederet og udstøde et »Sat’n slå mæ,« en ed, der hyppigt efterfulgtes af et »Gud 
forlåd mæ et.« (Gud forlade mig det). Der var sikkert ingen af børnene, der 
tænkte nærmere over dette, da det dengang var ganske almindeligt, at man hørte 
folk bande.
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Den gamle, stråtækte skolebygning i Gødvad, bygget 1857. På billedet ses lærer Korsgaard 
og hustru med deres yngste datter Magna.

Han var en ivrig og dygtig landmand og drev selv skolelodden. Om morgenen, 
når børnene kom, havde han som regel travlt med at fodre køer og svin. Det 
hændte, han var blevet forsinket. Så stak han hovedet ind ad skoledøren og sagde: 
»I kan godt tage jeres tavler og begynde at regne, så kommer jeg, så snart jeg har 
skiftet tøj.«

I den gamle stråtækte skolebygning blev børnene undertiden underholdt af en 
mand, der tærskede med plejl på loftet over skolestuen. Der blev imidlertid byg
get ny skolestue 1909. Boligen var, som tidligere bemærket, ombygget 1897.

Korsgaard var også en dygtig kreaturhandler, og man sagde, at slagterne i Silke
borg havde respekt for ham. Han var altid med, når der var marked i Silkeborg, 
og hvis han så, at en slagter var ved at købe et kreatur af en mand fra Gødvad, 
og lian syntes, at slagteren bød for lidt, undersøgte han dyret, og så vidste han, 
hvad det var værd, og så nævnede han en pris og sagde, at det skulle slagteren 
»Sat’n slå mæ gi,« og gjorde han det ikke, var Korsgaard selv parat til at give 
den pris, han havde sat. Både slagtere og kreaturhandlere vidste, at han ikke var 
til at komme udenom.

Han holdt også meget af at komme sammen med bønderne og drikke nogle 
kaffepuncher og få et spil kort, og han var en dreven og hård spiller.

Måske vil man mene, at så har han åbenbart ikke gjort meget ud af sin skole; 
men dette er ikke rigtigt. Som der var alvor over hans morgenandagt, var der 
alvor over hans religionstimer med bibelhistorie og forklaring af Luthers katekis
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mus, og der arbejdedes navnlig godt med regning og dansk, og selv om der under
tiden kunne »falde brænde ned,« kunne de fleste børn godt lide ham, og hver jul 
føltes det som en selvfølge, at man samlede ind til en julegave til ham, og der
efter blev alle børnene inviteret til dans og kaffe eller chokolade på skolen, og 
også mange af forældrene var med til denne fest.

Forholdet til præsten kunne til tider være spændt; men heller ikke her gik 
lærer Korsgaard paa akkord. Pastor Biilow havde engang givet en dårlig indbe
retning om Gødvad skole, og Korsgaard fik i den anledning et brev med en repri
mande og en forespørgsel om, hvorfor han ikke kunne holde sin skole på højde 
med de andre skoler i Gødvad-Balle kommune. Han gik omgående til præsten og 
spurgte ham om, hvad han havde at indvende, og pastor Biilow kom i en kedelig 
situation, da han ikke kunne give nogen rigtig begrundelse for sin indberetning.

»Vi skal Sat’me hold ham å æ Ryg å ri,« sagde Korsgaard senere til lærer Skor- 
stengaard i Nørreskov skole.

Supplerende oplysninger om nr. 23.
A. C. C. Korsgaard.
Den 1. januar 1906, altså mens Korsgaard var lærer i Gødvad, blev det meste af 
skolelodden solgt. Kun 1 td. land blev ved med at høre til skolen.

Ministeriet resolverede i den anledning, at den planmæssige afkortning for 
jordlodden skulle nedsættes fra 185 kr. til 25 kr., og at fouragen skulle bortfalde og 
afkortningen for denne, 103 kr. 42 øre, ligeledes.

Da den gamle skolebygning 1908 skulle rives ned, indsendte 19 af skoledistrik
tets østlige beboere den 21. januar 1908 et andragende til skoledirektionen og 
anmodede om at få hele skolen flyttet i østlig retning efter Gødvad kirke. De 
begrundede deres andragende med, at den gamle plads var uheldigt beliggende 
for den største del af distriktets beboere. 49 af de 68 skolesøgende børn kom fra 
den østlige del, og mange havde en lang skolevej. Den gamle plads var uheldig 
at bygge på, da den hidtil havde vist sig fugtig og usund både for skolens og 
lærerboligens vedkommende, alt som følge af, at grunden lå på en stejl skrænt 
og var gravet ind i denne. Desuden havde det både før og nu været forbundet 
med store vanskeligheder at skaffe tilstrækkelig godt drikkevand.

Imidlertid sender 37 andre beboere en skrivelse direkte til sognerådet. De 
ønsker skolen lagt på den gamle plads eller der i nærheden. Efter deres mening 
er det den mest centrale beliggenhed for den største del af beboerne. Skulle ter
rænet være en hindring, ønsker de den anbragt på præstegårdsjordens sydvestlige 
ende.

Enten er den sidstnævnte skrivelse skrevet først, eller også har sognerådet mod
taget den først, fordi det førstnævnte andragende gik gennem skoledirektionen, 
for da sognerådet modtog de 19’s andragende, svarer det, at man ikke finder an
ledning til at anbefale den fremsatte plan, og tilføjer, at man tidligere har mod
taget et andragende fra dobbelt så mange beboere, der ønsker skolen bevaret pa 
den gamle plads eller flyttet nogle få hundrede alen.
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Man har så ladet udarbejde tegninger til en tilbygning til skolen samt et min
dre udhus svarende til den ikke afløste del af skolelodden.

Hr. Korsgaard kan i det væsentlige tiltræde planen. Skolen som en fløjbygning 
til lærerboligen vil som helhed blive en smuk bygning, men gårdspladsens ind
dragning til gymnastik- og legeplads er han dog imod, og han har enkelte andre 
indvendinger.

Sognerådet begrunder over for direktionen inddragningen af gårdspladsen som 
lege- og gymnastikplads med, at pladsen bliver større, når den gamle skole med 
udhus rives ned. Der er mere læ, medens den gamle legeplads ligger åben for 
alle vinde, og man mener, det vil være en fordel for læreren, at han fra sine vin
duer har oversigt over pladsen.

Fra fysikatet for Viborg og Thisted amter kommer en mand ud for at syne det 
hele. Han skriver til direktionen, at skolen ligger på sydsiden af en høj bakke med 
herlig udsigt. Haven er beplantet med smukke frugttræer, buske og blomster og 
er velholdt. Bygningen ligger højt og frit; men hermed er alt det gode sagt, og 
resten er en sønderlemmende kritik. Der er stensat udgravning om lærerboligen 
mod nord. Udhusets bageste væg er opført umiddelbart mod en udgravning vest 
for udhuset, kun skilt derfra ved en smøge. Der er to primitive retirader, mød
dingen ikke særlig isoleret, lærerboligen fugtig o.s.v.

Han anbefaler, at skolen nedlægges og flyttes. Han anser det også for uheldigt, 
at læreren har over Vs mil til kirken.

Sognerådet tilbageviser det meste. Nogle af klagepunkterne godkendes dog, 
men med en bemærkning om, at det kan blive rettet.

Senere søgte sognerådet om tilladelse til at opføre udhuset uden for skolens 
have. Legepladsen kunne blive større og kunne så heller ikke generes af lugten 
fra stald og mødding.

Lærer Korsgaard erklærer sig tilfreds med denne ordning, men pastor Biilow 
syntes ikke om den. Den 9. september 1908 skrev han, at han syntes, læreren bøj
ede sig for meget for sognerådets ønsker, selv om hans egne gik i en anden ret
ning. Udhuset blev dog bygget efter sognerådets plan.

På grund af svaghed havde lærer Korsgaard ikke gjort nok ud af gymnastik
undervisningen, hvilket han selv hvert år indberettede, men 1908 krævede gym
nastikinspektøren, at han skulle antage en mand til at lede gymnastikken. Han 
intog træskomand Anders Jensen Andersen til at holde gymnastik for 35 kr. 
årligt, og pastor Biilow anbefalede valget. Halvdelen af betalingen fik Korsgaard 
refunderet af skolefonden.

Svaghed gjorde, at Korsgaard søgte afsked med pension fra 1. april 1911.
Da embedet skulle opslås ledigt, blev indtægterne opgjort som følger:
Begyndelsesløn: 970 kr., kirkebylærerløn: 50 kr., afkortning for jordlod: 25 kr., 

og accidenser*: 47,54 kr. Restpengeløn: 947 kr.
Sognerådet formente, at ringeren burde overtage kirkens rengøring for 30 kr., 

så kirkebylærerlønnen blev 20 kr. og restpengelønnen 917 kr.
Man lå i forhandling om salg af jordlodden og ville antagelig træffe nærmere 
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bestemmelse i et sognerådsmøde den 3. april. Gik salget i orden, og direktionen 
godkendte, skulle begyndelseslønnen forhøjes med 25 kr.

Ministeriet bifaldt den 25. juli 1911, at jordlodden afløstes, mod at den plan
mæssige afkortning på 25 kr. bortfaldt, og begyndelseslønnen forhøjedes fra 970 
kr. til 975 kr.

Imidlertid er der stadfæstet en ny skoleplan for Gødvad-Balle den 24/5-1911.
Her opgøres indtægterne ved Gødvad skole således: Begyndelsesløn: 975 kr., 

kirkeby lærerløn: 50 kr., afkortning for jordlod: 25 kr., for accidenser:* 47,54 kr. 
Restpengeløn: 947 kr. Kirkesanger løn: 100 kr. Så er der tilføjet en anmærkning 
om, at jordlodden er afløst.

24. Niels Alfred Thøgersen. Vakancelærer 1911.
Niels Thøgersen var vakancelærer i den korte periode fra Korsgaards afsked, til 
Dissing trådte i funktion som lærer og kirkesanger i Gødvad, og på grund af 
den korte periode kan der ikke siges meget om hans virksomhed, udover at han 
til de øvrige undervisningsfag føjede botanik, og at han blev meget afholdt 
af børnene.

Om hans familieforhold og hans øvrige lærervirksomhed kan derimod nævnes, 
at han er født i Balle den 6. marts 1889 som søn af gårdejer Poul Thøgersen og 
dennes hustru Ane Kirstine, f. Nielsen. Han blev døbt i Balle kirke og konfir
meret i Gødvad og var hjemme, til han i 1907 begyndte at læse på Vinthers semi
narium i Silkeborg. Han blev dimitteret 1910 og derefter vikar ved Bakbjerg sko
le i Tem sogn. Derfra kom han til Gødvad, hvorefter han blev andenlærer i As- 
sendrup pr. Daugård og 1918 førstelærer ved As skole i Tvingstrup.

Vinteren 1925-26 blev han angrebet af gigtfeber og indlagt på Horsens kom
munehospital, hvor han døde den 2. februar 1926. Han blev begravet på Engum 
kirkegård.

Den 21. august 1918 blev han gift med Nico Østergaard, datter af lærer Øster- 
gaard, Bredal pr. Vejle. I ægteskabet var der to børn:

1. Lis Thøgersen, født den 28. september 1920 i As. Hun er gift og boede 1963 
i Århus.

2. Poul Thøgersen, født den 24. oktober 1924 i As. Han er gift og var 1963 
maskinfabrikant i Tvingstrup.

25. Christian Dissing. 1/6-1911 — 30/9-1942.
Chr. Dissing blev født den 10. juni 1879 i Gejsing som søn af lærer Stefan Chri
stensen Dissing og dennes hustru Petrine Schmidt.

Han blev dimitteret fra Jelling 1907 og derefter hjælpelærer i Gravlev. 1908 
blev han andenlærer i Laurbjerg, hvor han var, til han ifølge kollats og kaldsbrev 
af 30. maj 1911 blev kaldet til at være enelærer og kirkesanger i Gødvad fra 1. 
juni s. å. at regne.

September og oktober 1915 og fra midten af november ril 1. februar 1917 var 
Dissing indkaldt til sikringsstyrken. Pensioneret lærer M. C. Nielsen fra Alders-
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lyst vikarierede. Senere — første gang fra 10. marts 1928 - havde han flere gange 
vikar på grund af sygdom.

Den 6. september 1923 blev han gift med Kathinka Rasmussen, f. den 5. juni 
1896 i Silkeborg som datter af Jens Kristian Rasmussen og dennes hustru Maren, 
f. Jensen. Ægteskabet var barnløst.

Lærer Dissing blev i Gødvad, til han blev pensioneret den 30. september 1942. 
Han var den sidste lærer, der blev kaldet til den gamle Gødvad skole. 1943 blev 
skolen nedlagt og afløst af Gødvad centralskole.

Som pensionist flyttede Dissing og hans hustru til Søholt ved Silkeborg, hvor 
de havde købt byggegrund og bygget villa; men han fik kun lov til at nyde sit 
otium et par år. Han døde den 1. oktober 1944. Fru Dissing, der efter mandens 
død tog en adoptivdatter, indgik senere et nyt ægteskab.

Dissing havde ikke Korsgaards interesse for landbruget, og skolelodden blev 
solgt. Denne manglende interesse for landbruget var sikkert en medvirkende årsag 
til, at han aldrig kom i så god kontakt med skolekredsens befolkning, der så godt 
som alle var landmænd. I skolen havde han også, navnlig i den første tid, disci
plinære vanskeligheder; men han var meget interesseret i sit arbejde og gik stærkt 
op i det, og på elevernes standpunkt var der intet at udsætte.

En af hans største fritidsinteresser var havearbejde, og haven, der hørte til læ
rerboligen, var altid i fineste orden, og inden han flyttede til Søholt, havde han 
fået anlagt en smuk have der.
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Gødvad Skoles endelige nedlæggelse
Da hr. Dissing fik afsked som enelærer og kirkesanger, var den nye Gødvad cen
tralskole ikke færdig, og der måtte derfor træffes en midlertidig ordning.

Kirkesangen klaredes på den måde, at lærer Præsius-Madsen i Nørreskov skole 
straks efterfulgte lærer Dissing som kirkesanger ved Gødvad kirke.

Indtil årets udgang blev undervisningen i Gødvad besørget af en vikar Mathia- 
sen. Han var en dygtig lærer og god til at omgås børnene og blev derfor meget 
afholdt; men han havde ikke kirkesang.

Centralskolen skulle have været færdig til den 1. januar 1943, og der var op
slået et lærerindeembede til besættelse ved denne skole pr. 1. januar 1943. Imid
lertid blev den ikke færdig før tre måneder senere, og den nys udnævnte lærerinde, 
frk. Marie Helms, måtte så arbejde alene ved Gødvad skole til 1. april. Så var 
centralskolen, der begyndte med tre klasser, færdig. Gødvad skole blev nedlagt, og 
frk. Helms flyttedes til centralskolen som aspirant i lærerindeembedet.

Samtidig hermed blev Nørreskov skole nedlagt, og hr. Præsius-Madsen flyttedes 
til centralskolen som førstelærer.



Nørreskov Skole

I. Undervisningen begyndte i lejede lokaler
Omkring 1870 var der blevet for mange børn i Gødvad skole, og det kneb med 
plads. På en eller anden måde måtte man afhjælpe denne pladsmangel, og 1871 
begyndte man at undervise i Nørreskov.

Forud for denne begyndelse til Nørreskov skole finder der en lang brevveksling 
sted mellem sognerådsformanden for Gødvad-Balle kommune på sognerådets veg
ne og provst Jessen i Grønbæk, der skrev på skoledirektionens vegne, og af denne 
brevveksling fremgår det, at man fra første begyndelse ikke har tænkt sig at ud
skille Nørreskov området som et særligt skoledistrikt, men at ombygge Gødvad 
skole.

Den 21. marts 1871 meddelte sognerådet, at man ved at overflytte nogle børn 
til Balle sogn har troet at kunne stille sagen i bero, indtil der viser sig større 
trang.

Provsten har svaret den 24. marts, men desværre er provstens breve ikke opbe
varet. Sognerådsformand Hee skriver den 1. juni s. å., at direktionen må have 
misforstået brevet. Der er ikke overflyttet beboere til Balle sogn. Det drejer sig 
kun om fattige børn uden værger, som bliver forsørget af kommunen, og hvis 
plejeforældre ikke kunne beholde dem længere. De er bortflyttet fra Gødvad skole 
og indtegnet i Balle skole.

Skoledirektionen har åbenbart ikke været tilfreds med denne midlertidige ord
ning, og den 26. juni har provst Jessen så sendt et nyt brev og anmodet om for
slag til omordning af skolevæsenet i Gødvad.

Sognerådsformanden svarer i et brev af 6. juli 1871, der begynder således: »I 
anledning af direktionens meget ærede brev af 26. f. m. angående forslag til om
ordning af skolevæsenet i Gødvad.«

Hr. Hee skriver, at sognerådet på et møde dagen før havde bestemt at leje loka
ler og med en konstitueret lærer afhjælpe den øjeblikkelige trang, indtil der kunne 
træffes anden bestemmelse med hensyn til skolens ombygning.

Den 21. s. m. skriver han, at det har vist sig vanskeligt at finde et passende 
lokale for »Gødvad midlertidige hjælpeskole.« Man anmoder derfor skoledirek
tionen om at oppebie det endelige resultat til næste uge. Beboerne er sammen
kaldt til møde den 24. ds., og derefter vil man tilstille direktionen den endelige 
beslutning, og allerede dagen efter mødet meddeler man, at der var lejet lokaler 
hos Christen Sørensen, kaldet Væver, boende mellem Eriksborg, kroen og Grau- 
balle mølle, hvilket beboerne stemte for, og som man anså for at være bekvemt.
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Samtidig meddeles, at man havde antaget en lærer, som meldte sig, og som for 
tiden var konstitueret i Nisset. Hans navn var Kruse, og da han havde udtalt, at 
han personlig var hans højærværdighed (provsten) bekendt, mente man, at der 
ikke var noget til hinder derfor. Man håbede at have alt i orden til efter sommer
ferien, og hvis direktionen ikke var enig med sognerådet angående læreren, anmo
dede man om at blive underrettet, da hans konstitution snart var udløbet, og han 
gerne ville vide, inden han rejste, om han var brugbar.

Efter sommerferien begyndte hr. Kruse så at undervise i de lejede lokaler, og 
den 16. oktober indsendte sognerådet forsømmelsesprotokollen og gjorde opmærk
som på, at begyndelsen havde været god, da der ingen forsømmelser var.

II. Skolen bygges
Så var altså undervisningen begyndt i Nørreskov. Det næste skridt var at få byg
get en skole, men med forskellige motiveringer søgte sognerådet at trække dette 
i langdrag.

Samtidig med, at forsømmelseslisten indsendes den 16. oktober 1871, anmoder 
det om, at den nye ordning af skolevæsenet må bestå foreløbig, indtil kommunen 
har fået betalt noget af den gæld, der hviler på skolevæsenet. Opmærksomheden 
henledes på, at kommunen er lille af hartkorn, og at mange af beboerne har meget 
svært ved at betale det, der behøves til den nuværende ordning.

Man mener, at en kommune, der kun har 195 tdr. hartkorn og nu har fire 
skoler og en friskole, ikke har grund til at savne undervisning til sine børn.

Man vil derfor gerne foreløbig fritages for at bygge en ny skole.
Dette synes skoledirektionen ikke at være indforstået med. Ganske vist er dets 

breve til sognerådet, som tidligere anført, ikke opbevaret, men af et brev af 12. 
september 1872 fra sognerådet fremgår det, at direktionen har rykket for et for
slag til omordning af skolevæsenet. Sognerådsformanden, der nu hedder Kloborg, 
fremsætter i ovennævnte brev to forslag.

Sognerådet har i henhold til lov af 8. marts 1856 tænkt at opføre en skolebyg
ning for en ugift lærer på et passende sted for de beboere, hvis børn skal søge 
skolen.

Man har også tænkt på at opføre to pogeskoler for børn under 9 år. Der skulle 
kun være een lærer, der skulle undervise tre dage om ugen i hver skole. Dette 
ville være bedre for de små børns skolegang, men mere kostbar for kommunen, 
der bl. a. så skulle bruge to lokaler.

Men samtidig med, at disse to forslag indsendes, søger sognerådet igen at få 
sagen udskudt.

Man har tænkt på, om det ikke kunne blive tilladt at vente et års tid endnu, 
da der var udsigt til en omordning af både skole- og fattigvæsen, og biskolen var 
så god, at de børn, der gik der, ingen skade tog.

Der var en grund til. Da sidste års ligning blev foretaget i henhold til kommu
nens udgifter, havde man Gødvad sogns skolevæsen i tankerne, og derfor blev 
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ligningen forhøjet til 1 Irdir. pr. td. hartkorn, og man ventede så at få et overskud; 
man ventede et lignende overskud næste år, og så skulle det ikke være nødvendigt 
at optage så stort et lån.

Den 8. november samme år sender hr. Kloborg en ny skrivelse i anledning af 
»denne hersens skolesag i Gødvad sogn.«

Sognerådet har været samlet; men det er en meget vanskelig sag at have med 
at gøre, navnlig med hensyn til, hvor skolen skal ligge, da sognets figur er sådan, 
at der er beboere, der vil få længere til den nye skole end til den gamle, hvorfor 
man trykker sig ved at tage så mange beboere fra hovedskolen som ønskeligt var, 
for at der kunne blive en ligelig fordeling af børnenes antal i skolerne.

Nu er beboerne sammenkaldt til et møde den 13. ds. hos M. Mortensen. Man 
tvivler på et heldigt resultat af dette møde, og dette er grunden, hvis forslaget 
ikke når frem til den forlangte tid, og man håber, det må være undskyldeligt.

Sognerådsformandens tvivl viste sig at være temmelig berettiget. Mødet afslø
rede nemlig en ret stor uenighed mellem sognerådets medlemmer.

Dagen efter mødet skriver hr. Kloborg på sognerådets vegne til provst Jessen, 
at det nye skoledistrikts beboere har været sammenkaldt, for at man kunne høre 
deres mening. De havde erklæret, at de var godt tilfredse med den bestående ord
ning og delte sognerådets ønske om at få udsættelse med bygningen af en ny 
skole for at se, om der, som det har været omtalt, skulle ske noget fra rigsdagen 
eller regeringen angående skolevæsenet; men for det tilfældes skyld, at direktionen 
ikke ville gå ind på den fremsatte tankegang, fremsatte man nu et forslag, som 
sognerådet syntes passende i forhold til skoledistriktet og størrelsen af kommunen, 
hvori der skulle være så mange skoler.

Forslaget går ud på at opføre en ny skole i Gødvad sogns nordre skoledistrikt 
tæt ved vejen, der går forbi M. Mortensens gård. Bolig og løn skal være for en 
ugift lærer, og lønnen anslåes til 20 tdr. byg, som betales efter Århus stifts kapi
telstakst, hvilket giver 125 rdlr. årligt i rede penge. Hertil kommer skolepenge 
af de skolesøgende børn, 12.000 stk. tørv af godhed og størrelse, som loven af 
1814 tilsiger, og, ved vakance i Gødvad degnekald, offer og accidenser* af 
skoledistriktets beboere. Skoledistriktet ville komme til at bestå af 34 beboere, 
medens 44 bliver tilbage ved den gamle skole.

Men nu afsløres uenigheden ved, at hr. M. Mortensen samme dag sender prov
sten følgende skrivelse:

Hr. provst Jessen, Grønbæk!
I anledning af omordningen af skolevæsenet her i kommunen havde sognerådet 

sidste onsdag indvarslet beboerne af det påtænkte nyoprettede skoledistrikt til et 
møde for at høre deres mening. Beboerne udtalte sig så godt som enstemmigt 
for oprettelsen af en skole med jordlod samt løn og bolig for en gift lærer.

Da dette var hørt, uden at nogen væsentlig indvending fra sognerådets side lod 
sig høre, troede beboerne, at sognerådet havde taget deres ønske til følge, men 
dette blev nok ikke tilfældet. Sognerådsformanden tillod sig den frihed uden sog
nerådets samtykke at tilføre protokollen, at sognerådet indstillede oprettelsen af 
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en skole uden jordlod med løn for en ugift lærer. Da sognerådet den dag kun 
bestod af syv medlemmer (to var fraværende), blev forhandlingsprotokollen kun 
underskrevet af fire medlemmer, alle af Balle, medens tre medlemmer fra Gødvad 
nægtede at underskrive, fordi de var enige med beboerne.

Dette har jeg troet at ville underrette provsten om, inden videre foretages i 
sagen, for om der ikke skulle være andre midler til stede, der kunne bevirke en 
afgørelse overensstemmende med de tre sognerådsmedlemmers og beboernes øn
sker i skoledistriktet.

Hr. Mortensen forudsætter, at provsten er på deres side og beder om et lille 
vink om, hvordan de skal forholde sig.

Han skriver, at det jo er provsten bekendt, at han for sit vedkommende ikke 
ønsker nogen udsættelse af sagen og heller ikke mener, at sognerådet på nogen 
måde kan få yderligere henstand med omordningen. Jordlod, mener han, kan 
købes for en moderat pris, og han slutter med at skrive:

»I håb om, at provsten ikke vil finde sig ulejliger af mit andragende tegner 
Deres ærbødige

Gødvad, den 15. november 1872.« M. Mortensen.

(Hr. Mortensen var en fremtrædende mand i kommunen. Han har været med
lem af skolekommissionen og sognerådet, og en tid var han sogneråd s for mand. 
Han er på forskellige dokumenter anført både som gårdmand, købmand og kro
mand).

Om det nu er hr. Mortensens skrivelse, der har gjort udslaget, eller om det er 
skoledirektionen selv, der har ønsket en skole med jordlod og løn og bolig for en 
gift lærer, får stå hen, men det bliver i hvert fald sådan, og den 4. december 1872 
holdes et nyt sognerådsmøde, hvor provsten er til stede. Han har så sendt en ind
beretning til ministeriet, og i et brev til skoledirektionen af 13. marts 1873 bifal
der dette hans indberetning og indstilling om løn for en gift lærer.

Den 11. april 1873 indsender sognerådet forslag til en skoleplan for Gødvad- 
Balle. Skolekommissionen har intet at erindre imod den.

Den 11. juli s. å. sender hr. Kloborg en ny skrivelse om Nørreskov skole. Løn
nen er her ansat til 6 tdr. rug og 30 tdr. byg, som betales efter kapitelstakst, skole
penge af de skolesøgende børn, anordningsmæssig brændsel, ved vakance i em
bederne i Gødvad og Balle, offer og accidenser* af sit distrikt, en jordlod på 8-9 
tdr. land, men ingen fourage, da den indkøbte jordlod blev anset for fyldestgø
rende tillige for fourage.

Provsten har ønsket nøjere oplysninger, og der meddeles i en ny skrivelse af 
28. juli s. å., at skolepengene er 18 rdlr. og jordlodden 8V^ td. land. Anordnings
mæssig brændsel var 18.000 tørv. De skulle være 10 tommer lange, 5 tommer bre
de og 3 tommer tykke.

Ministeriet approberer den 11. oktober s. å., men med det forbehold, at der til
lægges Nørreskov skole anordningsmæssig fourage, såfremt jordlodden kun findes 
at have anordningsmæssig størrelse.
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Nørreskov skole 1934.

Fra ministeriet foreligger endvidere en skrivelse til skoledirektionen, dateret 
den 31. juli 1873- Man har intet at erindre imod, at skolelærerembedet ved den 
nye skole bekendtgøres ledigt til besættelse den 11. november s. å.

Det bliver opslået vakant den 5. august 1873, og den 11. oktober s. å. medde
ler sognerådet, at skolen nu er færdig til at tages i brug.

III. Uenighed om jordlodden m. m.
Da sognerådet havde meddelt, at skolen var færdig til at tages i brug, og embedet 
var opslået ledigt, skulle man jo tro, at så var alt i orden, men der var stadigvæk 
uenighed om flere ting.

Den 22. september 1874, altså ca. et år efter at skolen var taget i brug, skriver 
skoledirektionen (nu provst Brammer) til sognerådet og spørger, om skolelodden 
i den forløbne sommer har kunnet græsse mere end to køer og seks får.

I en svarskrivelse af 16. oktober s. å. giver hr. Kloborg på sognerådets vegne 
blandt andet følgende oplysninger:

Den 4. december 1872 havde den nu afdøde provst Jessen indvarslet sognerå
det til et møde hos M. Mortensen, for at der kunne konfereres om skolesagen, og 
da blev der tilvejebragt en overenskomst mellem provsten og sognerådet om at 
købe Niels Jensens hus og ejendom til en skolelod, men da denne blev anset for 
at være temmelig lille, blev der købt to tdr. land til af C. Sørensen, og nu anså 
man det for at være en passende skolelod.

Sognerådet ønskede at være fri for at levere fourage til embedet; men det ville 
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provsten ikke gå med til, medmindre det blev godtgjort embedet på anden måde. 
Så blev der lejet et stk. jord af hr. Bracht på Eriksborg for 50 år, da han ikke ville 
sælge. Det var ca. 10 skp. land, og desuden fik embedet et ekstra tillæg på 4 tdr. 
byg som godtgørelse for fourage.

Forretningen blev afsluttet tilfredsstillende for begge parter, og provst Jessen 
takkede sognerådet for dets forekommenhed ved embedets oprettelse.

Provst Jessen betegnes som en mand, der gerne undte lærerne det, de kunne 
leve af, og sognerådet håbede nu, at den høje skoledirektion ville tage hensyn til, 
hvad der dengang blev vedtaget og anerkendt af skoledirektionen.

Med hensyn til, hvor mange kreaturer der kunne græsses, skrev hr. Kloborg, 
at det beror på, hvor meget af ejendommen der er tilsået med korn. Læreren har 
haft to køer fra første begyndelse, uagtet ejendommen ikke er i den bedste orden, 
og det er vitterligt, at der på skolelodden og af dennes afgrøde godt kan græsses 
og fodres om vinteren 2 køer og 6 får i den tilstand, ejendommen nu er, og den 
anses for mere end anordningsmæssig.

Vil læreren grundforbedre den med mergl ing og dræning, da er det jo i hans 
egen interesse, da det betaler sig godt.

Nu kræver provst Brammer imidlertid en udskrift af forhandlingsprotokollen 
angående dette møde. Denne bliver sendt den 21. januar 1875, og indholdet er i 
det væsentlige, som hr. Kloborg har skrevet. Der kommer dog enkelte nye ting 
frem. Det oplyses, at provst Jessen selv var med ude at besigtige jordlodden og 
udpege det sted, som han fandt passende til at anbringe skolen på.

Det vedtoges, at skolen skulle bygges sommeren 1873 og hedde Nørreskov. Det 
oplyses, at provsten selv havde ført protokollen, og han havde lovet at medvirke 
til, at kommunen tre år i træk skulle få 200 rdlr. årlig af Viborg amtsskolefond, 
hvilket var tilladt i henhold til lov af 8. marts 1856 § 5, men man havde forgæ
ves søgt to gange.

Der synes ikke at være blevet opnået enighed mellem sognerådet og provst 
Brammer, og det ser ud til, at det ikke er lykkedes for sognerådet gennem køb 
eller forpagtning at bringe skolelodden op på en størrelse, der kan blive aner
kendt som mere end anordningsmæssig, så kommunen kan slippe for at yde fou
rage.

Den 7. marts 1875 blev der ved Hids m. fl. herreders ret udtaget to mænd, 
sognefogden i Lemming og gårdejer og tømrer Chr. Andersen i Grauballe, til at 
syne lodden.

De mødes i Nørreskov den 25. marts og kommer til det resultat, at lodden er 
ca. IVi td. land, og de kan ikke bedømme den til at være tilstrækkelig til græs
ning og foder til to køer og seks får, medmindre der bliver tillagt den yderligere 
to tdr. land.

Så kommer der en ministeriel skrivelse af 14. juli 1875, hvori det hedder, at 
Gødvad-Balle vil have at udrede anordningsmæssig fourage til embedet, medmin
dre sognerådet inden den 1. oktober s. å. ved en ny synsforretning af to kyndige 
og uvildige mænd kan godtgøre, at skolelodden er mere end anordningsmæssig.
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Deere har sognerådet åbenbart opgivet, og i stedet spørger det i en skrivelse 
af 11. september d. å. skoledirektionen, om det så må være tilladt at købe eller 
leje to tdr. land til skolelodden i stedet for at levere fourage eller give et tillæg 
på fem tdr. byg i stedet for fourage.

Noget svar på denne skrivelse er ikke fundet, men den 10. oktober s. å. skriver 
hr. Kloborg påny til direktionen og spørger, om det kunne blive tilladt at yde 
byg i stedet for fourage, hvis sognerådet indgav et andragende til ministeriet, og 
direktionen anbefale dette, »ellers nytter det vist ikke.«

Andragendet motiveres med, at beboerne er utilfredse med at skulle yde fourage.
Da senere dokumenter viser, at der bliver ydet fourage, er det altså ikke lykke

des for sognerådet at få det ordnet sådan, at enten skal skolelodden være mere end 
anordningsmæssig, eller også skal læreren have fem tdr. byg ekstra, og kommunen 
til gengæld være fri for at yde fourage.

IV. Lærere ved Nørreskov skole
1. Anders Nielsen Kruse: 16/9-1871 — 1/11-1885.
2. Edvard Egeberg: 21/12-1885 - 8/1-1889.
3. Lars Peter Sørensen (Okholm): 30/3-1889 - 18/5-1894.
4. Kristen Pedersen Skorstengaard: 15/8-1894 - 1/11-1934.
5. Anders Prcesins-Madsen. 1/11-1934 — 1/4-1943.

1. Anders Nielsen Kruse 16/9-1871 — 1/11-1885
Lærer Kruse er født i Tved sogn i Randers amt den 24. marts 1848 som søn af 
gårdmand Niels Jensen Kruse og dennes hustru Mette Nielsdatter. Hans hustru, 
Rasmine Marie Worm, fødtes den 21. oktober 1852 i Dråby sogn på Mols som 
datter af forvalter Frits Absalon Worm og hustru Jcnsine Rasmussen, Skærsø.

Fem børn er født i Gødvad sogn:
1. Frede Kruse, født den 22. juni 1876, død den 2. marts 1878.
2. Niels Sigurd Kruse, født den 29. december 1877.
3. Thorvald Kruse, født den 5. september 1880.
4. Frode Adolf Kruse, født den 11. november 1882.
5. Helge Kruse, født den 10. oktober 1884.

Ægteparret må i det mindste have fået eet barn senere, da der efter hr. Kruses 
død 1894 var fire børn under 15 år.

Hr. Kruse blev dimitteret fra det kgl. skolelærerseminarium i Lyngby i Århus 
stift 1868 med hovedkarakteren duelig. I seminarieforstanderens udtalelse står 
der, at hans forhold ved seminariet har været rosværdigt.

1869-70 var han soldat. En tid var han vikar i sit fødesogn Tved, og inden han 
kom til Nørreskov havde han, som tidligere anført, været konstitueret i Nisser.

Han havde høje karakterer i regning, matematik, naturhistorie, naturlære og 
gymnastik, men han havde ingen karakterer i sang og orgelspil.
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Da han åbenbart befandt sig godt i Nørreskov, hvor han var konstitueret, og 
naturligvis gerne ville søge fast ansættelse, ansøgte han ministeriet om tilladelse 
til at modtage beskikkelse som selvstændig lærer, uagtet han ikke har sangka
rakter.

1 en skrivelse af 24. april 1873 afslår ministeriet hans ansøgning, og angående 
det, han skriver om, at han har øvelse i orgelspil, skrives, at han må erhverve sig 
en sådan færdighed, at han kan aflægge prøve i musik ved den almindelige skole
lærereksamen.

Da embedet blev opslået ledigt, søgte Kruse det alligevel og han gør i sin an
søgning opmærksom på, at han i to år har været konstitueret i embedet, så det 
ville være ham kært, om han kunne fortsætte sin der begyndte gerning (dateret 
2. september 1873).

Han blev blandt 35 ansøgere indstillet som nr. 1, og distriktets beboere ved
lagde en ansøgning om, at det måtte blive hr. Kruse, der i to år havde nydt deres 
tillid og anerkendelse, både på grund af hans flid og dygtighed, hans venlige 
og kærlige omgang med børnene i skolen og hans udviste vandel som menneske 
uden for skolen.

Pastor M. Th. Madsen har skrevet pænt om ham. Det beklages, at han ikke 
har sangstemme; men det bemærkes, at han ved hjælp af sit tasteinstrument har 
fået børnene til at synge både salmer og sange. Pastor Madsen anbefaler ham 
iøvrigt som et livligt og dygtigt menneske, der leder undervisningen med flid 
og alvor. (Taster = tangenter, Tasteinstrumentet er sikkert hans orgel). Der er 
også fine anbefalinger fra Tved og Nisset, hvor han før har været.

Det mærkelige er, at der også foreligger en fin anbefaling fra pastor Bang, der 
først blev præst i Gødvad-Balle 8/7-1874. Han bevidner, at lærer Kruse ved hjælp 
af sit tasteinstrument kan styre sangøvelserne i sin skole og har fået børnene til 
korrekt at synge både salmer og folkesange. Da denne anbefaling er dateret 3/3- 
1873, er den sandsynligvis skrevet til hr. Kruses tidligere omtalte ansøgning til 
ministeriet. Hr. Bang underskriver sig som p. t. fungerende sognepræst i Gødvad- 
Balle.

(Pastor Madsen havde været meget syg og haft hjælpepræst både 1872 og 
1873, men der er ikke tidligere fundet noget om, at pastor Bang har været i Gød
vad, før han blev kaldet til sognepræst for Gødvad-Balle menigheder).

Det ser ud til, at ministeriet nu har kapituleret. Der kommer en ministeriel 
skrivelse, hvori der meddeles, at man efter brevveksling med stiftets biskop ikke 
har noget at erindre imod, at Kruse bliver kaldet, skønt han ikke har sangkarakter, 
men det bliver pointeret, at ansøgeren ikke ved denne dispensation bliver beretti
get til at søge andre lærerembeder, hvormed sangundervisning er forbundet.

Hr. Kruse bliver kaldet. Hans kaldsbrev er dateret 15/11-1873, men efter an
søgning fik han senere sin anciennitet beregnet fra 16/9-1871, hvilket sandsyn
ligvis er den dag, da han som konstitueret begyndte at undervise i de lejede 
lokaler.

Efter kaldelsen skrev han følgende erklæring:
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»Jeg, Anders Nielsen Kruse, kaldet til at være skolelærer i Nørreskov skole
distrikt, lover og sværger herved:

Først, at jeg troligen vil varetage mit embede såvel i kirken som i skolen, at 
jeg med redelig flid og efter min bedste indsigt vil undervise den mig betroede 
ungdom såvel i den evangelisk-kristelige religion efter de befalede lærebøger som 
i alle de kundskaber og færdigheder, hvori det efter de kgl. anordninger og andre 
bestemmelser påligger mig at undervise, og stedse bestræbe mig for, at undervis
ningen kan komme ungdommen til sand gavn.

Dernæst, at jeg med alvor og kærlig omhu vil våge over sædelighed, orden og 
velanstændighed iblandt den mig betroede ungdom såvel i almindelighed som 
særdeles i skoletiden.

Fremdeles, at jeg stedse vil stræbe selv at gå frem i kundskab og duelighed og 
med retskaffenhed og nøjagtighed i de til mit embede henhørende forretninger 
såvel som ved en kristelig vandel beflitte mig på at give både unge og ældre et 
godt eksempel.

Endelig, at jeg vil være hans kgl. majestæt som min rette arveherre og konge 
huld og tro, holde rigets grundlov, rette mig efter de kgl. anordninger og vise 
min gejstlige og verdslige øvrighed al tilbørlig hørighed og lydighed.

Så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord.
Vejerslev præstegård, den 1. december 1873. Anders Nielsen Kruse*.

I august 1874 bliver Kruse påny indkaldt til militærtjeneste for et tidsrum af 
30 dage fra 31. august at regne. Han skriver til skoledirektionen og anmoder om, 
at lærer Sørensen i Nisset må bestyre hans skole, således at han holder skole der 
om eftermiddagen. Han påpeger, at den første uge af' september hører med til 
ferien, så det vil sikkert blive svært at få en seminarist for så kort en tid.

Der er imidlertid flere, der gerne vil være med. Lærerne Sørensen i Nisset, 
Mortensen i Gødvad, Mikkelsen i Svostrup og Ebbestrup i Asmildgårde skriver i 
fællesskab til provsten, at da deres gode ven Kruse er blevet indkaldt, vil de gerne 
besørge undervisningen så længe og mener at kunne gøre det, uden at de selv 
kommer til at mangle nogle af de dage, de skal undervise.

Også pastor Bang skriver til provsten om sagen, og her oplyses, at grunden til 
indkaldelsen er demonstrationer af mandskabet mod en officer ved 20. bataljon, 
ved hvilken Kruse er korporal. Der skal nu være forhør i Århus.

Bortset fra pastor Bang synes hr. Kruse under næsten hele sin lærergerning at 
have stået i et godt forhold til sogneråds- og skolekommissionsmedlemmerne.

De af pastor Bang udsendte cirkulærer om børnenes placering efter karakterer, 
de utilladeligt dårlige tal o.s.v. har lærer Kruse naturligvis også fået, men da alt, 
hvad deraf fulgte, er omtalt under lærer S. K. Sørensen i Gødvad, bliver disse 
begivenheder udeladt her; men pastor Bang har flere gange ment, at der var 
grund til at give hr. Kruse en reprimande.

Han finder således, at Kruse har tiltaget sig for megen ret til selv at bestemme, 
hvilke bøger der skal bruges, og skriver den 27. september 1876, at skolekommis
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sionen finder sig foranlediget til at minde liam om, at det ifølge cirkulære af 3. 
april 1869 tilkommer skolekommissionen og ikke læreren at bestemme, hvilke af 
de autoriserede lærebøger, der skal bruges i kommunens skoler.

I samme brev anmoder han Kruse om at meddele, om det er sandt, at nogle 
forældre i den senere tid har taget deres børn ud af Nørreskov skole, og da med
dele ham, hvilke forældre det er, og grunden dertil.

Der er ikke anført noget svar i embedsprotokollen, men ved eksamen den 10. 
april 1877 får han meddelelse om, at de børn af bondestanden, der hører til ældste 
klasse og undervises privat, skal tilsiges til eksamen.

Den 9. februar 1877 modtager pastor Bang et brev fra sognerådsformand Mor
tensen, der meddeler ham, at sognerådet har vedtaget at betale 10 eksemplarer af 
Tangs historisk-poetiske læsebøger til Nørreskov skole. Sognerådet gik ud fra, at 
det ville være gavnligt for en fyldigere undervisning, at der ved siden af den i 
skolen værende autoriserede læsebog fandtes en anden til afveksling.

Da brevet kommer fra sognerådsformanden, synes pastor Bang at være lidt 
tvivlrådig med hensyn til, hvad han nu skal gøre. Han sender omgående skrivelsen 
videre til skoledirektionen. Han mener, det strider mod en skolelærers kompetence 
at indføre nye bøger uden at indhente skolekommissionens samtykke, og da han 
allerede tidligere har været foranlediget til at påminde hr. Kruse ved Nørreskov 
skole herom, og da den anskaffede bog formentlig ikke er autoriseret af lande
modet,* og da skolelærer Kruse således synes at have overskredet sin berettigelse 
som almueskolelærer, tillader han sig ærbødigst at indberette det og udbede sig 
meddelelse om, hvordan han nu skal forholde sig.

Provstens svar findes ikke, men den 15. marts s. å. skriver præsten til læreren 
angående bøgerne, som han kalder børnelærdom af Danmarks historie. De må 
ikke bruges som lærebøger; men benyttet med skønsomhed kan de være et godt 
hjælpemiddel ved undervisning i fædrelandshistorie, så skoledirektionen anser det 
for heldigt, at der findes nogle eksemplarer i skolen, men de må selvfølgelig ikke 
anskaffes, før skolekommissionens betænkning er indhentet.

Den sidste del af brevet er holdt i en skarpere tone. Skolekommissionen und
lader ikke at tilkendegive, at lian i alle sager, som angår skolens forsyning med 
lærebøger, undervisningsapparater, inventarium m. m., stedse har at henvende sig 
til skolekommissionen, som i disse sager er lærerens nærmeste foresatte og er den 
myndighed, hvem det efter lovgivningen påhviler at gøre indstilling til sognerådet.

Hr. Kruse har i embedsbogen tilføjet denne anmærkning:
Er ovenstående to punkter at betragte som ordret gengivelse af direktionens 

skrivelse, for hvilken man må bøje sig, eller en fri gengivelse, der kun kan betrag
tes for at være af mere privat art? A. N. Kruse.

Der er i embedsbogen afsat plads til svaret, men pladsen er ikke blevet udnyttet.
Hr. Kruse har af og til givet en fridag uden først at spørge skolekommissionen, 

og også dette indbringer ham en reprimande fra pastor Bang, der den 26. marts 
1877 sender ham følgende skrivelse:
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Da De synes at stå i den formening, at det er tilstrækkeligt at melde, at De 
hæver skolen udover den fastsatte ferieplan, undlader jeg ikke at henlede Deres 
opmærksomhed på, at ingen ekstraordinær ferie kan indrømmes i en skole, und
tagen efter at skolekommissionens betænkning derom er indhentet, hvorfor jeg 
skal anmode Dem om for eftertiden at iagttage dette. Ordet skolekommissionen 
er forkortet, og der står et ? efter det, hvilket foranlediger hr. Kruse til at tilføje 
følgende kommentarer:

Skulle ovenstående fremhævede linier henvise til en bestemt udtalelse i lovgiv
ningen og hvad betyder da spørgsmålstegnet?

Lærer Kruse interesserede sig stærkt for jordlodden, og 1875 ansøgte han om 
et embedslån på 400 kr. til dræning og mergling. Fra provstiet fik han den be
sked, at dette lån måtte afholdes af skolefondens midler, såvidt midlerne dertil var 
disponible.

Merglingen og dræningen er afsluttet til oktober 1875. Der er opstillet et nøj
agtigt regnskab, der viser, at det har kostet 415,30 kr., og han anmoder nu skole
direktionen om at tilstille ham embedslånet. Sognerådet har attesteret, at arbej
det er rigtigt og godt udført efter overslaget.

Den 11. december s. å. fik han meddelelse om, at lånet ikke kunne udredes før 
11. juni 1876. Han lover at afdrage det på 10 år efter de for slige lån gældende 
regler.

Sognerådet har anbefaler og kautioneret for renternes og afdragenes rettidige 
indbetaling.

Som tidligere anført stod Kruse den meste tid i et godt forhold til sognerådet, 
men 1879 skete der pludselig noget, der for en tid bragte ham på kant med det. 
Sognerådet var gået over til at bortlicitere tørveleverancen ril skolerne, og fra den 
tid blev tørvene meget dårlige. Han sender en klage til provst Mollerup i Hovl- 
bjerg, der den 7. november 1879 lader den gå videre til de to øvrige medlemmer 
af skoledirektionen, hofjægermester Honnens de Lichtenberg, Bidstrup, og stift
amtmand Tillisch i Viborg med blandt andet følgende kommentarer:

Ved at fremsende hoslagte klage fra lærer Kruse i Nørreskov over de ham leve
rede tørv og den medfølgende erklæring, som jeg har afæsket og modtaget fra 
sognerådet, skal jeg tillade mig at bemærke følgende:

Afvigte sommer kom lærerne Kruse i Nørreskov og Knudsen i Gødvad til mig 
og klagede over de elendige tørv, der blev dem leveret. De anførte, at da sogne
rådet nu havde begyndt at bortlicitere leverancen af tørv, blev disse leveret af 
sognets store fællesmose, som gav løse, mosagtige tørv. Disse tørv kunne leveres 
for en i denne egn, som ellers udmærkede sig ved gode tørv, ukendt billig pris.

Provst Mollerup havde ønsket en skriftlig klage, men af frygt for sognerådet 
gjorde de ikke alvor af sagen. Senere har Kruse altså taget mod til sig og klaget, 
og idet provsten lader klagen gå videre, skriver han, at han mener, lærerne virkelig 
har grund til at klage. Ifølge loven skal det være gode tørv, og løse mosagtige 
tørv kan dog ikke kaldes gode.

Honnens de Lichtenberg foreslår den 11. november s. å., at tørveleverancen 
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skal ansættes i penge efter uvildige mænds afgørelse, og så kan læreren selv ind
købe det reglementerede kvantum under skolekommissionens kontrol.

Dette forslag sendes til hr. Tillisch, der den 14. november svarer, at han er 
enig i, at der er grund til at træffe særlige foranstaltninger for at sikre, at læreren 
får, hvad der tilkommer ham. Han mener imidlertid, at det er amtsrådet, hvem 
det tilkommer at træffe disse foranstaltninger, og han anbefaler, at sagen fore
lægges amtsrådet.

Dette bestemmer, at der skal udtages to uvildige mænd, der skal afgive skøn 
om, hvorvidt de leverede tørv i kvalitet og kvantitet har været anordningsmæs
sige, og i benægtende fald, hvor meget der yderligere vil være at yde ham af 
kommunen.

Denne beslutning blev så sendt til provsten; men efter dette synes sognerådet 
for en tid at have haft et horn i siden på hr. Kruse.

Den 30. december 1879 ansøger han om at måtte sælge halm, der er blevet 
avlet på skolelodden, og om selv at måtte indbyde til licitation over fourage.

For de således indkomne penge vil han indkøbe korn, kraftfoder eller kunst
gødning og i det hele taget handle sådan, at hans driftsmåde ikke forringer skole
lodden. Han mener, at hvis han får en sådan tilladelse, kan han sammensætte et 
bedre foder til besætningen end ved at modtage en mængde strå og hø, som han 
ellers ikke kan få anvendelse for til fuld værdi uden alligevel at skulle købe 
kraftfoder for egen regning.

Da han ikke selv indbyder al fourage, tillader han sig underdanigst at fore
spørge den høje skoledirektion, om der i høet må være bukkeblad, padderokker 
eller andre fremmede bestanddele, eller om det skal være rent hø, som kreatu
rerne gerne vil æde.

Direktionen sender andragendet til sognerådet til erklæring, og den 7. januar 
1880 skriver det følgende skarpe kommentarer:

I anledning af det fra skoledirektionen sendte andragende fra lærer Kruse af 
Nørreskov skole angående tilladelse til at sælge fourage fra skolen tillader sogne
rådet sig herved at svare, at det på ingen måde kan billige, at der føres nogen 
som helst fourage fra skolelodden, lige så lidt som det kan indrømmes, at der 
gives læreren tilladelse til, at når de ved licitationen indbyder sammen, at der da 
gives læreren lov til for den således indkomne sum at indkøbe kraftfoder eller 
kunstgødning. Grunden, hvorfor sognerådet ikke kan billige en sådan fremgangs
måde, er navnlig denne, at skolelodderne her i kommunen, og navnlig Nørreskov 
skoles jordlod, i en meget høj grad trænger til, at der tilføres bestanddele, hvor
med der kan produceres det størst mulige kvantum animalsk gødning.

Vel muligt, at læreren kunne vinde en pekuniær fordel ved i stedet for hø 
og halm at indkøbe kraftfoder, men skolelodden ville lide et så stort tab ved 
fouragens bortførelse, at sognerådet alene af den grund må modsætte sig det af 
lærer Kruse ansøgte. Tilmed ville det vistnok være meget vanskeligt for sogne
rådet at kontrollere, om vedkommende lærer for de ved fouragens salg således 
indkomne penge bliver anvendt i det betydende øjemed.
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Hvad angår lærer Kruses forespørgsel, om der i høet må findes bukkeblad, 
padderokker eller deslige, må sognerådet hertil bemærke, at disse planter ikke 
findes i noget stort antal i de herværende enge, og hvor de findes, er det altid i 
det bedste hø.

(Sognerådsformanden hedder Johansen).
Provst Mollerup skriver til de to andre medlemmer af skoledirektionen, at skønt 

læreren har meddelt ham, at når sognerådet nægter tilladelse, da har dette sin 
grund i vrede over lærerens klage over de ham leverede tørv, og uagtet han med 
sin forstand på landvæsenet må betragte den af læreren foreslåede fremgangs
måde som ikke blot fordelagtig for læreren, men i det mindste uskadelig for jord
lodden, mener han dog ikke, der for direktionen er anledning til at meddele lære
ren den begærede tilladelse mod sognerådets bestemte indsigelse, især da der jo 
ikke foreligger særlige grunde, der taler for lærerens ønske.

Angående høet bemærker han, at han betragter det som en selvfølge, at det skal 
være rent og tjenligt til kreaturfoder.

De øvrige medlemmer er enige med provsten, og i overensstemmelse hermed 
blev der givet læreren svar.

Den 29. september 1880 giver lærer Kruse en indberetning om embedets ind
tægter, der er 6 tdr. rug og 30 tdr. byg efter kapitelstakst, skolepenge 40 kr., offer 
og accidenser* ca. 100 kr., anordningsmæssig fourage og brændsel, bolig med 
have samt en jordlod på ca. 7!/2 td. land. Reguleringssum ialt 1019 kr.

Han tilføjer tre anmærkninger.
1. Faste lønningstillæg er ikke tillagt embedet.
2. Til grundforbedring af jordlodden erholdtes 1876 et embedslån på 400 

kr. at forrente med 4 % p. a. og at afdrage med 1/10 årlig.
3. Da der i 1875 var spørgsmål, om jordlodden var mere end anordnings

mæssig eller ikke, afholdtes en skønsforretning, der udtalte, at der mang
lede to tdr. land, for at den kunne kaldes anordningsmæssig. Når den 
nu giver nogle bedre afgrøder end fra begyndelsen, da sker dette kun 
ved betydelige ofre til kunstgødning og kraftfoder.

1883 er Kruse syg i længere tid og ansøger derfor om støtte fra skolefonden 
til vikarudgifter. Den 21. november d. å. fik han bevilget 75 kr.

Hele resten af sin lærertid måtte han kæmpe med sygdom, og da han 1885 
efter en årelang sygdom sikkert havde på fornemmelsen, at han snart måtte søge 
sin afsked, ansøgte han i et brev af 21. juni d. å. skoledirektionen om et embeds
lån til dækning af en del af de udgifter, som skoleloddens opdyrkning og kulti
vering havde medført, idet han fordrister sig til at antage, at den nu måtte kunne 
bære et sådant, og han formente, at det ærede sogneråd ville anbefale andragendet.

Han bemærker, at i de 12 år, han har haft skolelodden, har han stadig arbejdet 
på at sætte den i kultur og stærk gødningskraft, hvilket han håber, må fremgå 
deraf, at han ved overtagelsen i efteråret 1873 af købte sognerådet afgrøden for 
90 kr., og nu har den i de sidste år givet et nettoudbytte på 4-500 kr. årligt.

309



Det er en selvfølge, at et sådant resultat ikke er opnået uden store opofrelser 
af arbejde og penge, og det lille embedslån (400 kr.) han ved begyndelsen fik til 
dræning og mergling, var kun en forsvindende del, idet de 2000 kr., han selv 
ejede, gik med, og han måtte endda låne 1000 kr. for at samle den spredte gæld, 
som hans regninger for kraftfoder og gødningsstoffer snart beløb sig til.

De senere års gode indtægter havde vel medført, at han nu kunne dække gæl
den, især når han medregnede den forøgede besætning (fra begyndelsen een 
ko, nu to køer og fem stk. ungkvæg foruden svin og får), men der blev endda 
meget tilbage, og da han nu i de senere år har lidt af svækket helbred, føler han 
det som et ansvar over for sin familie, at han har sat så meget ind på at opdyrke 
fremmed ejendom uden at kunne se sig i stand til at uddrage kapitalen deraf igen 
på anden måde end derved, at den høje skoledirektion gunstigst vil bevilge ham 
et embedslån. Dets størrelse overlader han til direktionen at bestemme, dog hav
de han tænkt sig at turde foreslå 1000 kr. at afdrage på 10 eller 15 år.

Forholdet til sognerådet må igen være godt. Det giver følgende anbefaling: 
»Ovenstående andragende anbefales på det bedste af sognerådet, og selv om en 
anden muligt skulle afdrage låner, vil embedet dog være bedre med 1000 kr.s 
gæld, end om arbejdet ikke var udført, og der ingen gæld var.

Gødvad-Balle sogneråd, den 22. juni 1885. P. Pedersen,
fmd.«

Der vedlægges et par bilag. Det ene oplyser, at dommerkomitéen for ypperlig 
dyrkning af huslodder i Silkeborg og i Lysgård-Hids herreds landbrugsforening i 
sommeren 1882 har tildelt ham 2. præmie og udtalt, at hans landbrug omtrent 
var på højde med nr. 1.

Man udtaler sig meget rosende om hans sjældne dygtighed; grundforbedringen, 
dræning, mergling, den store besætning, den lille venlige have, der er anlagt og 
beplantet med træer, mælkekælderen, den indhegnede hønsegård, sædskiftet, alt 
vidner om orden og akkuratesse. Gødningen, der blandes med tørvejord, kunne 
dog behandles med endnu mere omhu. Korn og rodfrugter er fortrinlige. Følfod, 
der tidligere dækkede jorden og havde været svært at kæmpe mod, har kornet 
trængt langt tilbage. Gamle lergrave var planerede og gav en god sæd.

1884 blev ejendommen igen præmieret. Da roses blandt andet den smukke 
have, og nu siges der, at gødningen behandles med særlig omhu.

Ajlen opsamles i kummer og udbringes på marken efter gæringen.
For nu at sikre sig, at direktionen ikke skal få det indtryk, at han har været 

så optaget af dyrkningen, at han har glemt sin egentlige gerning, lærergerningen, 
tilføjes et par anbefalinger fra sognerådet og skolekommissionen.

Sognerådets er særdeles fin, og hans skole fremhæves som den første (der menes 
vel den bedste) i kommunen. Det må dog bemærkes, at den er fra 1879 og synes 
skrevet i anledning af, at han har søgt et andet embede.

I skolekommissionens anbefaling, der er fra 1885, skriver præsten mest om 
Kruses mange gode og fine karaktertræk, men går næsten helt uden om hans 
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undervisning og børnenes standpunkt. Måske står det ikke mere så godt til med 
skolen. Det kan næppe undgås, at Kruses årelange sygdom er gået ud over under
visningen, men om det har været så slemt, som hans efterfølger efter sin kaldelse 
gav udtryk for, er vel nok vanskeligt at afgøre.

Imidlertid søgte Kruse afsked på grund af sygdom, og i en skrivelse af 26. au
gust 1885 bevilgede ministeriet ham afsked fra udgangen af oktober måned s. å., 
og hans årlige pension blev beregnet til 407,60 kr.

En ny ministeriel skrivelse af 29. august s. å. viser, at han trods afskeden fik 
det søgte embedslån, dog kun 500 kr.

Efter sin afsked ansøgte han om understøttelse fra skolcfonden på grund af 
sygdom, men dette blev afslået.

Senere søgte han om tilladelse til at oppebære sin pension i udlandet. Dette be
vilgedes på betingelse af, at pensionen hævedes direkte hos skolefondens kasserer.

Han vikarierede en tid i sit gamle embede, efter at han havde fået bevilget af
sked, men han var stadig plaget af sygdom, og den 23. december 1885 meddelte 
pastor Bojsen Møller, at han har haft lungebetændelse den sidste tid og derfor i 
nogen tid ikke har kunnet holde skole, og han mangler derfor nogle dage i det 
lovbefalede antal skoledage.

Nogle bøger, der åbenbart har været hans egne, købte kommunen for halv 
pris, så de kunne blive ved skolen.

1883 blev skolen omtækket med spåner og pap. 1886 rejste han til U.S.A. Her
fra ansøgte han om, at den forsikring på 4000 kr., han havde tegnet for at sikre 
sin kone, måtte nedsættes til 2000 kr., for at præmien kunne blive mindre. Dette 
kunne skoledirektionen i henhold til lov af 25. november 1873 ikke tillade.

Livsforsikringsanstalten kunne altså ikke foretage nogen nedsættelse, men øn
skede nu besked om, hvordan præmien skulle betales, om den eventuelt skulle 
trækkes fra pensionen, og den gør opmærksom på, at hans kone er rejst med 
ham til Amerika og sikkert aldrig mere vender tilbage til Danmark. Endvidere 
gøres opmærksom på, at præmien af 10. juli 1886 ikke er betalt og nu løber med 
strafrenter. (Dateret: 5/8-1886).

Den 30. juni 1894 meddeler Statsanstalten for Livsforsikring, at lærer Kruse 
er død i Amerika den 9. april d. å. Fyldestgørende lægedødsattest er indsendt til 
statsanstalten, og skoledirektionen, der ifølge indsendt dokument er rette modta
ger af forsikringssummen, kan mod kvittering hæve 2000 kr.

I et møde i skolerådet den 5. september s. å. fastsattes pensionen til hans enke 
Marie Kruse til 130 kr. årligt, hvilket meddeltes til hendes svoger, lærer P. Peder
sen i Østerbording.

Samtidig meddeltes, at der ikke kunne bevilges understøttelse af skolefonden 
til hendes børn, medmindre der blev forelagt fyldestgørende oplysninger om hen
des trang til en sådan understøttelse.

Disse oplysninger må skolerådet så have fået, da det i et møde den 4. december 
s. å. bevilgede hende 25 kr. årligt for hvert af hendes fire umyndige børn, indtil 
de var 15 år. Også dette meddeltes hendes svoger.
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Fru Kruse havde også søgt om, at de 2000 kr., der kunne hæves af forsikrings
summen, måtte blive hende udbetalt til fri rådighed, hvilket ministeriet bevilgede 
den 8. januar 1896. Hendes adresse var da Ethan, South Dakota, U.S.A.

2. Edvard Egeberg 21/12-1885 — 8/1-1889.
Efter lærer Kruses afgang blev hr. Egeberg indstillet som nr. 1 til embedet. Hans 
kaldsbrev er gældende fra 21/12-1885; men han overtog først embedet efter nytår.

Edvard Egeberg blev født i Linå den 17. november 1855 som søn af lærer Niels 
Egeberg og dennes hustm Jacobine de Hemmer. Han blev dimitteret fra Jelling 
seminarium 1875 og førte i den første tid derefter en noget omflakkende tilvæ
relse. Ifølge Ejnar Poulsens bog: »Viborg amts degne- og skolehistorie« har han 
været følgende steder:

Først var han huslærer på Gjøddinggård ved Vejle, 1876 var han hjælpelærer 
hos faderen, den 29/1-1877 kom han til Askehøj, den 1/5-1879 blev han hjælpe
lærer i Vantinge på Fyn, den 1/11-1880 kom han til Askov, den 1/5-1881 blev 
han lærer ved Flæs privatskole, den 4/9-1882 blev han lærer i Askehøj og orga
nist i Linå, og herfra kom han til Nørreskov.

Han var gift med Maren Eriksen, født den 10/3-1862 i Heden i Salling herred 
som datter af gårdmand og sognefoged Erik Kristian Jensen og dennes hustru 
Kristine Sofie Madsen. Maren døde i Silkeborg den 14. oktober 1901.

I ægteskabet var følgende børn:
1. Niels de Hemmer Egeberg, født den 20. december 1883. 

Han blev bestyrer af Kolindsunds pumpestation.
2. Emilie d. H. Egeberg, født 1885, død den 27. februar 1887.
3. Erik d. H. Egeberg, født den 17. juni 1888.

Han blev tegnelærer ved Frederiksberg skolevæsen.
4. Louise d. H. Egeberg, født den 29. marts 1890.

Hun blev gift med adjunkt Jørgensen i Ribe.
5. Kirstine d. H. Egeberg, født den 29. marts 1890.

Hun var i mange år faderens husbestyrerinde.
6. Holger d. H. Egeberg, født den 12. juni 1899.

Han blev gartner i Svejbæk.
Hr. Egeberg indleder sin virksomhed i Nørreskov med at sende provst Koch 

et brev, hvori han retter en sønderlemmende kritik af børnenes standpunkt og 
dermed indirekte af sin forgængers arbejde. Der står i brevet:

Jeg ville gerne, når Deres højærværdighed i foråret, som De bebudede, kom
mer på visitats, have en god skole at fremstille for Dem, men efter skolens nuvæ
rende tilstand at dømme ser jeg mig på den korte tid, der er tilbage, ikke i stand 
dertil. Da derfor en undskyldning vil være højest nødvendigt, finder jeg det beti
meligere at komme med den nu, end ved selve visitatsen.

Ved at undersøge skolens tilstand og ved at udspørge børnene om, hvad de 
havde gennemgået, har jeg bl. a. måttet gøre følgende nedslående erfaringer:

I retskrivning står for eksempel alle drengene i ældste klasse — et par stykker 
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undtagne - på et sådant standpunkt, at der må en lang øvelse i skrivning efter 
bog - altså det, man begynder med i yngste klasse - til, før der kan blive tale om 
diktat, endsige stil. Jeg kan med andre ord ikke nogen sinde vente mig synderligt 
af den klasse i det fag.

Samme sæt drenge og en del af pigerne læser kun højest mådeligt, omtrent som 
ellers drenge på 8-9 år. Herfra stammer muligvis den dårlige retskrifr.

Hovedregning, det egentlig udviklende ved regningen, har ikke været drevet i 
lange tider.

Kun en ganske enkelt skriver en håndskrift, som bør fordres af et barn i ældste 
klasse.

Historie og geografi har, såvidt skønnes, kun været drevet i meget lille omfang 
i det sidste år. Historieundervisningen har i alt fald blot indskrænket sig til inden- 
adslæsning i Tangs børnelærdom.

Jeg spurgte børnene en af de første dage, jeg var kommet, om de havde lært 
salmer. Ja, de havde haft en enkelt for siden høst’!

Sang har der jo aldrig været tale om, da Kruse ikke ejede stemme.
Grunden til denne skoles dårlige tilstand angår naturligvis ikke mig - der kan 

vel for resten være undskyldning nok at finde i Kruses årelange sygdom - men 
selve tilstanden desto mere.

Jeg har derfor åbent og ligefrem givet Deres Højærværdighed en mundsmag 
af, hvordan sagerne står, og jeg håber med disse linier at have afbødet en hård 
dom over min skole ved den eventuelle visitats i foråret. Skolen lader sig vist 
ikke arbejde op til den tid. Ærbødigst Edvard Egeberg.

Da hr. Egeberg kun blev ca. tre år i Nørreskov, har han næppe nået at præge 
skolen særlig meget, og oplysninger om elevernes fremgang og standpunkt, da han 
rejste, er ikke fundet.

Af begivenheder ved selve skolen er der blandt andet fundet en meddelelse fra 
1888 om, at der i nærmeste fremtid vil blive anlagt en gymnastikplads ved skolen. 
I et sognerådsmøde den 21/4-1888 udtog sognerådet fire mænd til at ordne gym
nastikpladsen. (A. Rasmussen, Søren Boje, I. Jørgensen og Laurs Laursen).

1886 vedtoges at anskaffe et Danmarkskort, et Europakort og to rullegardiner 
til skolen.

1887 søgte han om delvis tilskud ril udført hovedreparation af hans lejlighed. 
I et sognerådsmøde den 6. september fik han bevilget 16,87 kr. 15. november s. å. 
bevilgede sognerådet 15 eksemplarer af Jessens læsebøger a 1,35 kr.

1888 søgte han og fik bevilget et kursus i dansk. Ministeriet skriver, at han 
skal møde den 15. september, og at understøttelsen er fri undervisning, 3 kr. pr. 
dag, sålænge opholdet i København varer, og 40 kr. i rejseudgifter.

Sognerådet tillader ham at holde vikar under sit ophold i København.
Man ved, at han holdt aftenskole om vinteren, og at hans kone har holdt sy

skole.
Den 14. juni 1888 fik han bevilget fem kr. til lys og brændsel for afholdt 

aftenskole.
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Den 26. marts 1887 fik hun efter ansøgning 15 kr. af skolefonden, fordi hun 
havde holdt syskole.

Den 26. juni 1888 meddelte pastor Bojsen Møller skoledirektionen, at fru Ege
berg holder skole i håndgerning, og at elevtallet er 6-10. Skolerådet bevilgede 
hende da et gratiale på 25 kr.

Om Egebergs interesse for skolelodden foreligger der ingen oplysninger. 1886 
ansøgte han skolerådet om at måtte være fri for at betale renter og afdrag på em
bedslånet i indeværende år. Sognerådet anbefalede, men i en skrivelse af 30. no- 
veember 1886 blev ansøgningen afslået.

Den 8. januar 1889 meddeler skoledirektionen for Hjelmslev-Gjern herreders 
provsti, at Edvard Egeberg er kaldet til femtelærer i Silkeborg og organist ved 
Silkeborg kirke.

Han skriver derefter til Gødvad-Balle sogneråd og anmoder om at måtte lade 
embedet bestyre under vakancen ved en vikar. Sognerådet tillader ham at bestyre 
embedet ved seminarist A. M. Rasmussen og håber, at direktionen ikke har noget 
at indvende. Da embedet jo skal opslås ledigt, opgives med det samme dets ind
tægter, og man gør opmærksom på, at der er et embedslån på 400 kr., der skal 
afdrages på 8 år.

Den, der beskikkes i embedet, skal på forlangende, indtil der igen sker for
andring eller ny besættelse af embederne i Gødvad sogn, lede sangen i Gødvad 
kirke mod at oppebære kirkesangerlønnen - 20 kr. årligt.

Skoledirektionen har tilsyneladende ikke været stemt for hr. Egebergs ønske, 
og gennem sognerådet har han modtaget en skrivelse, som følgende er svar på:

»Silkeborg, Jernbanevej. 30/1-1889.
Da jeg ifølge skoleloven mente at være i min ret til at bestyre Nørreskov-em- 

bedet i vakancen, og da det af forskellige grunde ville være af betydning for mig 
at få denne ret, henvendte jeg mig straks efter, at jeg var blevet kaldet her til 
Silkeborg, til hr. sognerådsformand P. Pedersen i Lysbro med ønske om overta
gelse af embedet i de seks uger.

Ved et sognerådsmøde kort efter henvendte jeg mig personlig til det samlede 
sogneråd om det samme, og det blev ved denne lejlighed vedtaget, at formanden, 
samtidig med at han indsendte opslaget til Deres approbation, skulle søge at erhol
de Deres højærværdigheds approbation på, at jeg tog den i Deres højærværdig
heds brev af 25/1-89 til sognerådet i Gødvad-Balle omtalte seminarist A. M. Ras
mussen til at bestyre embedet i Nørreskov.

Hvorledes formandens brev til Deres højærværdighed har lydt, ved jeg ikke, 
men det ligger nær at antage, at enten har fremstillingen med forsæt ikke været 
et udtryk for mit ønske, eller også har den været så klodset og ubehjælpsom, at 
Deres højærværdighed har misforstået den.

Forholdet er altså dette: 1) Jeg ønsker selv at lade embedet bestyre de lovmed
holdelige seks uger og — hvis direktionen ikke har noget derimod — i hele vakan
cen, 2) ønsker jeg Deres højærværdigheds approbation på at antage seminarist 
A. M. Rasmussen til at holde skole i vakancen.
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Turde jeg ærbødigst udbede mig Deres højærværdigheds approbation og betin
gelserne for vikarens ansættelse. (Lønnen m. m.).

Ærb. Edvard Egeberg.
Hr. provst Koch. Dr. phil.«

Den 6. februar s. å. skriver sognerådet til provst Koch, at det fastholder ind
stillingen om, at Egeberg må bestyre embedet ved seminarist A. M. Rasmussen, 
men tilføjer: Deres højærværdigheds tidligere skrivelser herom er tilstillet hr. Ege
berg, men at han deraf skulle tage anledning til at hovmesterere sognerådet og 
specielt dettes formand, havde man ikke ventet af en så fintfølende personlighed 
som Egeberg.

Udtrykkene »med forsæt«, »klodset« og »ubehjælpsom« bedes tilbagesendt hr. 
Egeberg med lovlige renter til hans personlige fornøjelse.

Ærb. P. Pedersen,
P. s. v.: 

formand.
I Silkeborg blev Edvard Egeberg til den 1/5-1903, da han helt opgav lærer

gerningen og flyttede til Svejbæk, hvor han døde den 26. oktober 1938.
Han er sikkert mere kendt som forfatter end som lærer. Blandt andet har han 

skrevet et stort historisk værk om Silkeborg slot. Han er også blevet fremhævet 
som en dygtig arvtager efter den såkaldte skolelærerlitteratur, der blandt andet er 
repr assen teret ved C. A. Thyregod og Zakarias Nielsen. løvrigt er det mest livet 
blandt bønder og i skoler, han skildrer, og i mange fortællinger belyser han med 
streng alvor samtidens værste brøst. Som nogle af de bedste nævnes »Indenfor 
skolens mure«, »Små oplevelser«, »Dødens port«, »Folkets lærere«, »Drømmen«, 
»Præsten« og »Klokker«.

Adskillige romaner har lokale begivenheder som baggrund. Dette gælder såle
des »Bromanden« og »En præsteskæbne«.

3. Lars Peter Sørensen (Okholm) 30/3-1889 — 18/5-1894.
Ved indstillingen den 21/3-1889 blev hr. Sørensen indstillet som nr. 3. Når han 
alligevel fik embedet, skyldes det muligvis, at han også var indtillet som nr. 3, 
da hr. Egeberg fik det.

Han er født i Klovborg i Skanderborg amt den 20. maj 1854 som søn af gård
mand Søren Pedersen på Matrup ladegård og dennes hustru Maren Larsdatter.

Hans hustru, Ingeborg Hansen Okholm, er født i Vester Vedsted i Ribe amt den 
23. november 1858 som datter af gårdejer Benned Hansen og dennes hustru, Bodil 
Marie Østergaard. Hun døde den 23. april 1921.

Lærer Sørensen tog senere navneforandring til Okholm.
Han blev dimitteret fra Gedved seminarium 1882 og var derefter vikar i Gred- 

sted og Ungstrup, hvorefter han blev lærer i Addit 1884. Herfra kom han til 
Nørreskov. På folketællingslisten fra 1890 nævnes en søn, Thorvald Okholm Sø
rensen, 3 år og født i Sønder Vissing i Skanderborg amt. Mens ægteparret var i 
Nørreskov, fik det endnu en søn, Bent Okholm Sørensen, født den 23. juni 1893.
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Lærere ved Nørreskov skole

A. N. Kruse 
16/9-1871 — 

1/11 1885

E. Egeberg 
21/12 1885 — 

8/1-1889

L. P. Sørensen 
(Okholm) 

30/3 1889 — 
18/5 1894

K. P. Skorsten- 
gaard 

15/8 1894 — 
1/11 1934

Hr. Sørensens kaldsbrev er dateret 30/3-1889, og ifølge dette blev han kaldet 
som skolelærer i Nørreskov med forpligtelse til på forlangende at lede sangen i 
Gødvad kirke.

Straks efter kaldelsen meddelte han, at han havde hjertefejl og derfor ikke kun
ne blive forsikret i livsforsikrings- og forsørgelsesanstalten af 1871, mens Skan
derborg amt skolefond havde sikret en overlevelsesrente for hans hustru. Den var 
på 105 kr. årligt, men skulle nu forhøjes til 143 kr. = Vs af embedets regule
ringssum, og han vil nu gerne vide, om det hele nu skal overføres til Viborg amts 
skolefond.

Han blev stående i Skanderborg amts skolefond, men der blev tegnet en ekstra 
forsikring på 38 kr. i Viborg amts skolefond. Hans årlige præmiebetaling blev da 
23,14 kr. ril Skanderborg amts og 18,13 kr. til Viborg amts skolefond.

Den 18. august 1893 meddeler kassereren for Skanderborg amts skolefond, at 
han står i restance med en forfalden præmie på 23,14 kr. og anmoder skoledi
rektionen om at træffe foranstaltning til beløbets indbetaling. Den 9. september 
skriver hr. Sørensen til provst Koch, at han har afsendt pengene den 30. august 
og bedt om kvittering, men ingen fået. Han indsender derfor Silkeborg posthus’ 
kvittering og håber, dette bevis er fyldestgørende.

Hverken embedsbogen eller landsarkivet har mange oplysninger fra lærer Søren
sens tid i Nørreskov.

Man ved, han fik bevilget kursus i dansk 1890. Han skal møde i København 
den 15. september og fik samme understøttelse, som hr. Egeberg havde fået.

Ifølge gymnastikinspektørens indberetning om gymnastikken i Hids herred 1893 
havde han gjort for lidt ud af dette fag. I en skrivelse fra ministeriet anmodes 
skoledirektionen om at pålægge ham at følge de i cirkulære af 27. september 1889 
givne bestemmelser angående den tid, der skal anvendes til gymnastik.

I 1890 ansøgte han om at få anskaffet en kakkelovn til dagligstuen. Dette afslog 
sognerådet i et møde den 19. oktober s. å.
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Mere held havde han med det, skolekommissionen ansøgte om til selve skolen. 
1891 bevilgedes 12 skriftlæsningsbøger. Den 25. januar 1893 vedtages at grave 
en brønd ved skolen, og den 23. juni s. å. erklærede sognerådet sig villigt til at 
betale kørslen af det nødvendige vand, til brønden bliver kastet.

1891/92 var der difteritis på en gård. Børnene blev ikke sendt i skole før tre 
uger efter helbredelsen; men derefter blev der difteritis i et hus, der lå 2-300 alen 
fra skolen, og her døde et af børnene. Skolekommissionen sendte da den 26. 
februar 1892 et brev til direktionen og meddelte, at da sygdommen jo ikke kunne 
kaldes epidemisk, havde man ikke fundet grund til at lukke skolen. Distriktslægen 
havde ment det samme, men forældrene havde i en uge undladt at sende deres 
børn i skole, fordi de var bange for smitte. Det skulle dog være deres hensigt at 
sende dem i skole i næste uge.

Den 5. marts meddeler skolekommissionen, at undervisningen er genoptaget, 
og spørger samtidig direktionen, om der skal mu Ikteres for de mange forsøm
melser; men direktionens svar er ikke fundet opbevaret.

Den 5. juni 1893 meddeler skolekommissionen, at nu har lærer Sørensen selv 
fået difteritis, og at skolen er lukket. Man vil derfor gerne vide, om skolekom
missionen har noget at foretage sig i denne anledning. Svaret på dette findes hel
ler ikke i landsarkivet.

Den 19. maj 1894 modtager skoledirektionen fra Århus bispesæde en medde
lelse om, at lærer Sørensen er kaldet til lærer og kirkesanger i Tønning og er 
beskikket til dette embede under 18/5-1894. Han skriver i den anledning til prov
sten, at han fratræder embedet først i juni, og som tidligere hr. Egeberg ansøger 
også han om lov til at beholde embedet under vakancen og lade det bestyre af 
en kvalificeret seminarist, blandt andet af hensyn til opgørelsen med den kom
mende lærer.

Restgælden på embedslånet er nu 150 kr. Han anmoder om, at afdraget — 50 
kr. - kunne udsættes et år på grund af flytningen. Hvis ikke, vil han gerne vide, 
om det er ham eller den kommende lærer, der skal betale det.

I sognerådsprotokollen for Gødvad-Balle kommune anføres under referatet af 
et sognerådsmøde 12. oktober 1894, at lærer Sørensen i Tønning afkræves renter 
og afdrag på embedslånet.

Den 19. januar 1895 anføres, at sagførerne Grabow og Bisgaard i Silkeborg 
indkalder lærer Sørensen i Tønning til forligsmøde; men det oplyses ikke, om 
det drejer sig om embedslånet.

Angående vakancen anbefaler sognerådet, at hr. Sørensen får lov til at bestyre 
embedet under vakancen ved en seminarist, og skriver samtidig til provst Koch, 
at den kommende lærer bedes overtage alle kirkens forretninger, da lærer S. K. 
Sørensen i Gødvad er syg og vist ikke kommer til at bestyre kirkens forretninger 
mere. (Underskrevet den 30. maj 1894 af Morten Huli).

Den 18. juni s. å. meddeler sognerådet, at man har antaget en seminarist V. 
Chr. Larsen som vikar og ønsker at lønne ham med embedets reguleringssum.

Lærer Sørensen døde i Tønning den 18. februar 1906.
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4. Kristen Pedersen Skorstengaard. 15/8-1894 — 1/11-1934.
Lærer Skorstengaard er født i Levring den 5. august 1871 som søn af gårdejer 
J. P. P. Skorstengaard og dennes hustru Ane Marie Kristensen. Den 13. oktober 
1899 blev han gift med Maren Fillipsen, født i Nørreskov den 17. februar 1877 
som datter af gårdejer Anders Fillipsen og dennes hustru Ann. Deres ægteskab 
var barnløst.

Skorstengaard blev dimitteret fra Silkeborg seminarium 1893, og den 1. septbr. 
s. å. blev han vikar i Balle. Den 1. novbr. s. å. blev han lærer ved Brædstrup sko
le og fortsættelsesskole.

Fra den 10/4-1894 — 10/10-1894 var han soldat ved infanteriet i Århus. Hans 
kaptajn ville have haft ham på officersskole. (»Der går menig Skorstengaard. 
Næste år skal det blive løjtnant Skorstengaard«). Dette var han meget ked af, og 
efter en lang samtale med kaptajnen lovede denne ham, at han skulle slippe.

Ved indstillingen den 30/6-1894 blev han indstillet som nr. 1 til embedet ved 
Nørreskov skole, og han blev kaldet fra 15/8 s. å.

Da han ikke var færdig med militærtjenesten, anmodede han om, at seminarist 
Viggo Larsen, der var indstillet som nr. 2 og vikar i embedet, måtte vikariere 
for ham fra 1. september til 10. oktober.

Den 30. oktober skrev han i Hovlbjerg præstegård en erklæring med samme 
ordlyd som den, lærer Kruse havde skrevet.

Skorstengaard er den lærer, der har været længst ved Nørreskov skole. Af de 
ca. 72 år, skolen bestod (hvis man medregner de to år i lejede lokaler), strakte 
hans lærergerning sig over ca. 40 år.

Fra 12. september — 8. oktober 1896 var han genindkaldt. Han ansøgte da 
skoledirektionen om tilladelse til at antage Niels Nielsen Nedergaard, der var 
dimitteret 1895 med 2. karakter, som vikar.

Under en ny genindkaldelse 12. september - 5. oktober 1898 havde han frk. 
Kirstine Jensen Hjorth som vikar.

Skorstengaard var en personlighed og en dygtig og meget anset lærer. Han var 
den første, der begyndte med undervisning i fysik i Nørreskov.

Den 13. nov. 1910 sendte ministeriet følgende meddelelse til skoledirektionen: 
Efter indgivet andragende er der tilstået lærer Skorstengaard, Nørreskov skole, 

en understøttelse på 100 kr. til anskaffelse af undervisningsmidler i naturlære.
Han skal tilstille professor N. A. Larsen en beretning om beløbets anvendelse 

med opgivelse af de købte genstande og deres pris, og der tilføjes:
Da det ovennævnte beløb er skænket skolen under hensyn til den pågældende 

lærers virksomhed, må ministeriet forudsætte, at der gives læreren en særlig dispo
sitionsfrihed med hensyn til de anskaffede genstandes benyttelse i skolens og i 
aftenskolens tjeneste.

I sammenligning med de store samlinger, der nu findes på mange skoler, var 
denne samling naturligvis af beskedent omfang, men begyndelsen var gjort, og 
de første demonstrationer af de nye apparater blev fulgt med levende interesse 
både i børneskolen og aftenskolen.
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Han søgte også at skaffe skolen nogle håndbøger og billeder, og selv om ikke 
alt, hvad han ansøgte om, blev bevilget, har sognerådet dog sagt ja til adskillige 
af hans ansøgninger. Når man læser de gamle dokumenter i arkivet og de gamle 
sognerådsprotokoller, får man i det hele taget det indtryk, at medens kommunen 
i ældre tider ofte kunne være smålig over for skolerne, så går det sådan, at jo 
længere man kommer frem i tiden, jo mere velvillig indstillet over for skolerne 
bliver sognerådet.

1896 ansøgte han om tilladelse til at købe »Danmarks riges historie« og »Løf- 
lers håndbog i geografi«. Begge dele bevilgedes.

1899 fik han en håndbog i gymnastik, men den var nu lovbefalet ifølge cir
kulære.

Året efter fik han tilladelse til at købe Alf. Jacobsens historiske og naturhisto
riske billeder. Dette år kom der et cirkulære fra ministeriet om anskaffelse af 
gymnastikredskaber. Sognerådet vedtog at svare, at det skønnede, der manglede 
nogle redskaber, men var villig til at anskaffe, hvad lærerne anså for nødvendigt 
efter loven.

Skorstengaards interesse for sine elever standsede ikke med disses afgang fra 
skolen. Vinter efter vinter holdt han aftenskole og samlede her en del af sine 
gamle elever, undertiden også tidligere elever fra Gødvad skole og tilflyttede tje
nestefolk, og mange vil huske det hyggelige kaffeselskab i hans private stuer, 
hvormed aftenskolen altid sluttede.

I reglen krævede ministeriet som betingelse for tilskud til aftenskolen, at der 
skulle indsendes en approberet plan for den, og det forventede også at modtage 
en indberetning om dens virksomhed. I disse skrivelser kaldes den undertiden 
Nørreskov efterskole eller den kommunale efterskole i Nørreskov.

Den 8. juli 1922 udbetales et beløb på 314 kr. til etablering og drift af »efter
skolen«.

Den sidste ministerielle godkendelse af plan for efterskolen, der findes i lands
arkivet, er for vinteren 1928/29.

Fra kommunen fik han et tilskud til lys og varme i aftenskolen. Der sker det 
pudsige, at han den 18. april 1895 fik bevilget 17 kr. for den forudgående vinter, 
men næste år fik han afslag, »fordi man gav rigeligt for vinteren 94/95.« Året 
efter fik både han og læreren i Gødvad 8 kr. for lys og varme. Den 18. marts 1897 
fik de begge 12 kr., og denne sum bevilgedes hvert år indtil 1900. Senere tal er 
ikke fundet.

Lærer Skorstengaards interesser gik også uden for skolens mure. Han var meget 
interesseret i ungdommens gymnastik og skydning, og i 16 år var han formand 
for GI. Skanderborg amts skytte- og gymnastikforening. Nogle år var han tillige 
medlem af hovedbestyrelsen for De danske skytte- og gymnastikforeninger. (For
mand for den jydske afdeling).

Kunne han på en eller anden måde række een en hjælpende hånd, var han altid 
parat til det. Drejede det sig om en anbefaling, en attest eller en ansøgning, man 
selv havde besvær med at sætte sammen, var det for mange unge en selvfølge, at 
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så gik man til Skorstengaard og bad om hjælp. (»Ja, det kan lian gøre,« sagde 
Maren engang ril forfatteren af dette skrift; »men skrive et almindeligt brev, det 
duer han ikke til«).

Endnu i Skorstengaards tid kunne ulovlige forsømmelser blive et stort problem; 
et særlig grelt eksempel anføres uden navns nævnelse, da det ikke ligger længere 
tilbage, end at vedkommende elev kan være levende endnu.

Da pastor Biilow den 13. oktober 1908 indsender forsømmelseslisten for juli
august, meddeler han, at både han og lærer Skorstengaard havde anstrengt sig for 
at få en far til at sende sin søn i skole, men trods mange løfter havde han undladt 
det. Da faderen nu fraflyttede sognet, mente skolekommissionen, at der ikke var 
anledning til at træffe foranstaltninger til at tvinge faderen til at sende ham i 
skole. Grunden til forsømmelserne var, at faderen brugte ham til et bestemt ar
bejde.

Da forsømmelseslisten for september-oktober indsendtes, meddeler pastor Bii- 
low, at drengen stadig forsømmer, og at faderen alligevel ikke er fraflyttet kom
munen. Han har modtaget adskillige tilhold både fra Skorstengaard og Biilow, og 
engang har han henvendt sig personligt til pastor Biilow, men kom kun med tom
me udflugter. Pastor Biilow henstiller derfor til skoledirektionen, at der træffes 
tvangsforanstaltninger, således at drengen sendes i skole. (Dateret 14. november 
1908).

I en skrivelse af 21. november s. å. udbeder skoledirektionen sig nærmere op
lysninger, og pastor Biilow meddeler da, at af 69 skoledage i tidsrummet maj
oktober har han forsømt 61.

Faderen var idømt 21,09 kr. i bøder, men endnu (1. december 1908) var bøder
ne ikke betalt, men nu havde faderen lovet, at drengen regelmæssigt skulle søge 
skolen, hvilket også var sket siden; men da han tidligere havde lovet dette, uden 
at løftet var holdt ret længe, henstiller pastor Biilow nu til direktionen, at der 
gives faderen meddelelse om, at drengen fratages ham, hvis de abnorme forsøm
melser atter finder sted.

Derefter skriver sognerådet til direktionen, at bøderne ikke er betalt, og at en 
undersøgelse viser, at udpantning ikke vil føre til noget resultat. Man har derfor 
stillet sagen i bero og vil eventuelt eftergive bøderne, hvis drengen vedbliver at 
gå i skole. Dette tiltrædes af skolekommissionen.

1909 falder høsten meget sent. Sognerådet undlod af den grund at mulktere 
for en del forsømmelser i september måned, men fik i den anledning en næse 
af ministeriet, der i en skrivelse af 13. december d. å. gør opmærksom på, at en 
sen høst ikke kan regnes for en særlig omstændighed, der berettiger til at und
lade muIktering. Man vil dog efter omstændighederne lade det bero ved, at sogne
rådet har undladt at mulktere for september måned, men forlanger, at skolelovens 
bestemmelser bringes til anvendelse i deres fulde udstrækning for så vidt angår 
oktober måned.

Fra 1914/15 er der en masse skrivelser i anledning af, at en elev har tuber
kulose og ikke må søge skolen. Lægen tilråder 2X3 timers privatundervisning 
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som passende. Skorstengaard har erklærer sig villig til at give denne undervisning 
for 1 kr. pr. time, og kommunen søger om anordningsmæssig refusion af statskas
sen (% af udgifterne). Dette bevilges efter en del skriverier mellem skolekom
mission, sogneråd (formand lærer Skov), skoledirektion, herredsfogden og stift
amter. De mange skrivelser skyldes, at man ikke kan enes om lovens fortolkning, 
for eksempel om det er sundhedskommissionen eller epidemikommissionen, der 
afgør, om eleven må gå i skole.

En 40-årig lærergerning uden sygdomsperioder er vel næsten utænkelig, og 
også Skorstengaard har nogle gange måttet holde vikar på grund af sygdom.

Den 3. september 1908 meddeler pastor Biilow, at Skorstengaard er syg og iføl
ge lægeattest skal afholde sig fra undervisning en måned. Han har som vikar anta
get en Kirsten Jensen Rydal, der har taget l.del af lærereksamen 1907 og er 25 år.

Han får senere bevilget halvdelen af vikarudgifterne på 35 kr. og halvdelen af 
den til vikarens underhold i hans hjem medgåede udgift beregnet efter en kr. pr. 
dag. Ialt fik han 32,50 kr.

Måske begyndte han arbejdet for tidligt, for han har en sygdomsperiode igen 
samme år fra 12. november til 22. december. Denne gang ansøgte han om at måtte 
antage en lærerinde Dorthea Nielsen som vikar. Pastor Biilow anbefaler hende. 
Hun er dimitteret 1908 med hovedkarakteren mg og kan forestå skolesang og 
gymnastik. Skolerådet bevilgede igen halvdelen af vikarudgifterne, ialt 43 kr.

Der har været flere sygdomsperioder. Navnlig skal der have været nogle de 
sidste år, han var lærer, men oplysninger herom findes ikke i landsarkivet.

Skorstengaard drev skolelodden til 1909. Han fik i året 1900 bevilget et em
bedslån på 100 kr. til opførelse af en ajlebeholder. Betingelserne var de sædvan
lige. Det skulle afdrages på 10 år, og sognerådet skulle garantere for renter og 
afdrag.

Samme år lod kommunen udhusene ombygge. Han havde ansøgt om det året 
før, men i et sognerådsmøde den 27. april 1899 vedtog man at udsætte sagen til 
næste forår, og den 16. marts 1900 vedtog man, at et udvalg skulle se nærmere på 
sagen og fremkomme med er forslag, og den 2. maj vedtog man at holde et sogne
rådsmøde på selve skolen om sagen. Endelig vedtog man den 28. juni, at udhusene 
skulle ombygges af murermester Kr. Kristiansen af Alderslyst, og Rasmus Peder
sen og Rasmus Rasmussen af Gødvad skulle føre tilsyn med arbejdet.

Der blev også gjort noget i lærerboligen. 1896 fik han ommuret skorstenen i 
sit køkken. P. Jensen Poulsen fik overdraget at lade arbejdet udføre. 1897 fik han 
bevilget, at en stue måtte blive malet og tapetserer og samtlige gulve ferniseret.

Han havde samtidig søgt om en ny og tidssvarende kakkelovn til skolestuen, 
men dette blev foreløbig udsat.

Den 25. oktober 1901 fik han imidlertid bevilget både en ny kakkelovn til 
skolestuen og en pumpe til skolens brønd. Det overlodes til et udvalg bestående 
af Th. Jensen, Niels Boje og Rasmus Pedersen, alle af Gødvad, at bringe disse 
ting i orden.

Da han 1909 gav afkald på skolelod og fourage, bifaldt ministeriet afløsningen
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på betingelse af, at afkortningen på 220 kr. for jordlod og 103,42 kr. for fourage 
bortfaldt. Derefter ville han gerne have udvidet haven og søgte dertil et nyt em
bedslån på 100 kr. Dette blev bevilget i juni 1909 på de sædvanlige betingelser. 
Det måtte dog først udbetales, når arbejdet var gjort, og sognerådet havde be
vidnet dette, og behørigt regnskab var fremlagt.

1907 vedtoges en udvidelse af skolelokalet. Fem alen af det skulle anvendes til 
privatgang, skolegang og opgang til loftet. Resten skulle med en tilbygning på 
1014 alen danne det nye skolelokale. Forslaget var udarbejdet af Skorstengaard og 
både sogneråd og skolekommission gik ind for det.

1900 approberedes en ny skoleplan. Begyndelseslønnen sattes efter denne til 
789 kr.

1905 blev der indgået en overenskomst mellem menighedsrådet og de offer
berettigede i Gødvad-Balle pastorat om fra 1. januar 1906 for bestandigt at afløse 
højtidsofferet mod faste årlige vederlag. Lærerne i Gødvad og Nørreskov fik hver 
80 kr. om året. Præsten fik 450 kr. Ministeriet approberede.

1911 ansattes begyndelseslønnen i Nørreskov til 1010 kr. årligt.
1917 forhøjedes lærerlønningerne. Begge embeder i Gødvad forhøjedes til 1100 

kr. 4- for tiden 20 kr. i Gødvad og 34 kr. i Nørreskov. Læreren i Gødvad fik 
deesuden 20 kr. i kirkeby lærerløn og 100 kr. som kirkesanger.

1922 approberedes en ny undervisningsplan. Man lægger her mærke til, at mini
steriet ønsker, at der i Gødvad sogn antages en lærerinde specielt til håndger
ningsundervisning.

1. august 1929 var der i Gødvad og Nørreskov skoler tilsammen 75 elever i 
fire klasser. (5. februar 1876 var der 90 i Gødvad og 40 i Nørreskov).

Om Skorstengaard skal til slut nævnes, at han 1912 med statsstipendium fore
tog en rejse til Norge for at studere norsk skolevæsen, og året efter foretog han 
en lang rejse til Tyskland og Bøhmen.

Nu er sådanne rejser jo ret almindelige. Dengang var det noget usædvanligt. I 
aftenskolen fortalte han meget om sine oplevelser på disse rejser.

Endelig skal anføres, at han har haft adskillige tillidshverv. Han var således i 
mange år formand for sygekassen og i nogle år formand for forsamlingshuset.

Da han tog afsked, flyttede ægteparret til Søholt, hvor de havde bygget en 
villa. Han døde den 14. januar 1948. Hun døde den 8. juni 1955.
, Begge er begravet på Gødvad kirkegård.

5. Anders Prcesius-MacLsen. 1/11-1934 — 1/4-1943.
Embedet som Skorstengaards efterfølger kunne kun søges, hvis man eventuelt 

kunne påtage sig organisttjenesten ved Gødvad kirke. Alligevel var der 24 ansø
gere, blandt hvilke hr. Præsius-Madsen blev indstillet som nr. 1 og kaldet fra 
1/11-1934.

Han blev den sidste lærer ved Nørreskov skole, hvor han virkede til skolen blev 
nedlagt, men han fortsatte sin lærergerning i Gødvad sogn, idet han forflyttedes 
til den nybyggede centralskole som førstelærer.
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Mens han var i Nørreskov, var han i to år - 1940-42 — formand for Gødvad 
sogns sygekasse og i seks år - 1937-43 - formand for Gødvad sogns børneværn.

Han er født den 24. juni 1908 i Barmer, Sebber sogn, som søn af smedemester 
Niels Madsen og dennes hustru Anemine, f. Præsius.

Han erhvervede sig efterhånden en ret omfattende uddannelse, idet han først 
tog præliminæreksamen 1926 og dimitteredes fra Nørre Nissum seminarium 
1930. Foruden at deltage i en del feriekursus har han desuden suppleret sin ud
dannelse med organisteksamen 1932 og tillægsprøve i tysk 1936.

Efter at være dimitteret blev han 1930 hjælpelærer i Vokslev pr. Nibe, 1931 
vikar i Visborg pr. Hadsund og Glerup pr. Hadsund, 1932 vikar i Gudumlund pr. 
Gudumholm og Øster Hornum pr. Støvring. Sidstnævnte sted blev han aspirant 
den 1/3-1933 og fast ansat den 1/8 s. å. Herfra kom han til Nørreskov.

Den 1/6-1933 blev han gift med Agnes Asp, født den 1/6-1911 i Askildrup 
ved Skørping som datter af mejeribestyrer på Askildrup andelsmejeri Kresten 
Asp og dennes hustru Kathrine, f. Kristensen. Hendes far blev senere mejeribe
styrer i Nibe.

I ægteskabet var tre døtre:
1. Inge Præsius-Madsen, født den 22. november 1936 i Nørreskov skole. Hun 

har præliminæreksamen og er uddannet som barneplejerske.
Den 9. juni 1962 blev hun gift med lærer Vagner Sørensen, Herning.

2. Grete Præsius-Madsen, født den 8. september 1939 i Nørreskov skole. Hun har 
præliminæreksamen og lærereksamen, dimitteret 1962. Hun vikarierede år 
i Grauballe og var Vi år aspirant i Grønbæk, hvorefter hun søgte afsked som 
lærerinde.
Den 24. juni 1962 blev hun gift med afprøver hos B. & O., Johan Jacobsen i 
Struer.

3. Karin Præsius-Madsen, født den 18. juli 1943 i Gødvad centralskole. Hun tog 
realeksamen og gik derefter på seminarium, men måtte holde op på grund af 
sygdom, da hun havde taget 1. del.
Den 23. novbr. 1963 blev hun gift med tegner Georg Strømsholt i København.
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Gødvad Centralskole

I. Skolen bygges

I et sognerådsmøde den 26/9-1941 vedtog Gødvad sogneråd, at man ville forsøge 
at få bygget en ny skole, og allerede den 18. oktober s. å. holdt man et nyt møde 
hos smed Mortensen. Til dette møde var skolekommissionen indbudt, for at man 
kunne se på en af arkitekt Pape udarbejdet tegning til en ny skolebygning. Man 
var godt tilfreds og vedtog, at sognerådsformanden, Poul Poulsen, skulle rejse til 
undervisningsministeriet for at få tilsagn om et eventuelt tilskud. Han ledsagedes 
af Karl Olsen.

Så fulgte begivenhederne slag i slag. Den 15/11-1941 meddelte formanden, at 
han havde fået tilsagn om et tilskud på 34.000 kr. 4- et ekstraordinært tilskud på 
34.000 kr. kontant. (Begge beløb blev forhøjet til 38.000 kr.). Man enedes da 
om, at plan og tegning skulle gøres færdige og indsendes til godkendelse.

Angående køb af en grund forhandlede man både med gårdejer Kristian Han
sen og gårdejer Peder Davidsen. Resultatet blev, at man købte en byggeplads af 
Kristian Hansen. Den ligger ved Tingvejen, hvor Nørreskovvejen drejer fra. Plad
sen var på V/2 td. land, og prisen var 2500 kr. pr. td. land 4- 300 kr.

I forhandlingsprotokollen er indført nogle punkter, der var aftalt med Kr. 
Hansen, blandt andet om skolens vandværk og om, hvor længe han måtte benytte 
det areal, der var beregnet til sportsplads.

Den 19/1-1942 henstillede arkitekt Pape, at arbejdet på skolen nu blev udbudt 
i licitation.

Overslaget over udgifterne ved skolebyggeriet lød på 108.800 kr.

Tilbudene fra de lavestbydende var følgende:
Murerarbejdet: Just Christensen, Søholt 39.971 kr.
Tømrerarbejdet: Jens Jensen og Marius Laursen 22.926 »
Snedkerarbejdet: Jacob Jensen 9.585 »
Glarmesterarbejdet: Bang Linde, Kjellerup 790 »
Blikkenslagerarbejdet: Hermansen, Rød kærsbro 2.790 »
Sanitetsarbejdet: Børge Mortensen 3.700 V
Centralvarme: Børge Mortensen 9.500 »
4- for lejlighed til lærer og lærerinde 3.600 »

Samtlige lavestbydende var indkaldt til et møde på Afholdshotellet i Silkeborg 
den 6/2-42.
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Hr. Præsius-Madsen med hustru og døtre 1958. Døtrene, der står bag ægteparret, er fra 
venstre til højre Karin, Inge og Grete. Hr. Præsius-Madsen blev overflyttet fra den nedlagte 

Nørreskov skole til den nye Gødvad centralskole som førstelærer.

Den 23. februar s. å. meddelte amtet tilladelse til salg af kredirforeningsobliga- 
tioner, hvis pålydende var 4800 kr., og til anvendelse af pengene til skolebyggeri 
og samtidig tilladelse til køb af jord af Kr. Hansen til byggeplads for skolen.

Den 30. maj s. å. vedtoges en ny skoleplan, som skulle være gældende fra 10. 
oktober s. å. Der bestemtes heri, at hr. Præsius-Madsen skulle flyttes fra Nørre
skov skole til centralskolen som førstelærer, og at der desuden skulle ansættes en 
lærerinde, og at alle kommunens skolepligtige børn skulle søge den nye skole.

Man har åbenbart regnet med at få den nye skole færdig til den dato, hvilket 
dog ikke lykkedes.

Den 30/6-1942 meddelte undervisningsministeriet, at kommunen ville få 38.000 
kr. i direkte tilskud til skolen.

Kommunen ansøgte derefter amtet om tilladelse til at optage et kreditforenings- 
lån på 45.000 kr. Kreditforeningens lånetilbud på 45.000 kr. til 4J4 % p. a. 
forelå den 23/7-1942. Amtets tilladelse kom den 8/8-1942.

Den 21. december s. å. vedtog sognerådet at avertere de to gamle skoler til salg. 
Tilbud skulle indgives til 15. januar 1943.

Højestbydende på Nørreskov skole var Th. Thomsen på Eriksborg med 10.700
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Gødvad centralskole. Luftfoto 1966. I baggrunden ses forsamlingshuset.

kr. Han synes dog at have været mellemmand, da sognerådet underskrev endeligt 
skøde til snedker Peter Krat Ankersen.

Gødvad skole indbragte 12.000 kr. Den blev solgt til en mand, der hed Niels 
Peter Jensen, hvis ejendom i nærheden af skolen lige var brændt.

Den 12/7-1943 forelå en skrivelse fra arkitekt Pape angående færdiggørelse 
af skolen, der var taget i brug den 1 .april 1943.

Hr. Præsius-Madsen, der som førstelærer fik embedsbolig på skolen, ønskede et 
havelån på 500 kr., hvilket Viborg amts skolefond bevilgede den 29. oktober 1943.

Den 22/5-1944 meddelte skoledirektionen, at der var bevilget 38.000 kr. til 
forrentning af skolen.

Skolen blev altså tager i brug den 1/4-1943 og startede med to lærerkræfter 
og tre klasser, men blev hurtigt for lille. Den udvidedes 1960.

II. Lærere og lærerinder ved Gødvad centralskole
1. Anders Præsius-Madsen: 1. april 1943 — 1. oktober 1966.
Som omtalt under Nørreskov skole blev hr. Præsius-Madsen overflyttet til den 
nye centralskole som førstelærer, og det faldt således i hans lod at lede skolen i 
den første periode.

Imidlertid blev han med årene stærkere og stærkere plaget af nervesygdom og 
søgte til sidst helbredelse ved at lade sig indlægge på statshospitalet i Viborg. Her 
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erklærede lægerne, ar de intet kunne gøre for ham, og de tilrådede ham at søge 
afsked.

Han indsendte da sin afskedsansøgning, og til brug ved vurderingen af denne 
afgav amtsskolekonsulcnten i Viborg følgende udtalelse:

Til brug ved vurdering af afskedsansøgning fra førstelærer A. Præsius-Madsen, 
Gødvad, afgives følgende udtalelse:

Førstelærer A. Præsius-Madsen har gennem de sidste par år haft meget vanske
ligt ved at passe sit arbejde af helbredsmæssige årsager. En af skolens øvrige lærere 
har således i længere rid været konstitueret som førstelærer ved skolen.

Det skal hertil føjes, at førstelærer Præsius-Madsen med betydelig viljestyrke 
har passet sit arbejde i perioder, hvor hensynet til hans helbred kunne have givet 
ham god anledning til at lade foretage en sygemelding.

Jeg ønsker ligeledes gerne at udtale, at den yderste pligtopfyldelse og præcision, 
hvormed Præsius-Madsen altid har varetaget sit hverv som skoleleder og lærer, 
hele hans indsats i sognet og hans glæde ved det daglige skolearbejde, gør det 
helt utænkeligt for mig, at afskedsansøgningen ikke har været dikteret af den 
strengeste nødvendighed.

Jeg anbefaler meget, at afskedsansøgningen imødekommes.
Sign. H. E. Nielsen.

Ansøgningen blev bevilget, og hr. Præsius-Madsen fik afsked pr. 1. oktober 
1966 efter at have været førstelærer i 23!/^ år.

Skolen startede med to lærerkræfter. Da han forlod den, var der otte: seks an
satte, en timelærerinde og en skolekøkkenlærerinde.

I en artikel i Silkeborg Avis den 3/6-1966 om Gødvad centralskole bemærke
des, at hr. Præsius-Madsen havde været knyttet til Gødvad kommunale skolevæsen 
i 32 år og været kommunen en fortrinlig lærer kraft.

Han bosatte sig på Lavendelvej 27, Silkeborg, og han vedblev at fungere som 
kirkesanger ved Gødvad kirke.

2. Marie Ranung Helms. 1/4-1943 — 1/2-1945.
Frk. Helms er født i Vestbirk skole den 6. juli 1915 som datter af lærer Niels Chr. 
Helms og dennes hustni Anna.

Hun tog handelsskoleeksamen og gik senere på seminarium. 1941 blev hun di
mitteret fra frk. Langs seminarium i Silkeborg, og den 16/1-1942 blev hun vikar 
i Sorring, den 1/3 s. å. i Give og den 1/4 s. å. i Lysbro. Herfra kom hun den 
1/2-1943 til Gødvad gamle skole og overflyttedes to måneder senere til den nye 
centralskole som aspirant i et lærerindeembedc.

Efter kun to års virksomhed i Gødvad blev hun den 1/2-1945 lærerinde i Lys
bro. Ifølge anden oplysning kaldet 15. august 1945.

1952 blev hun medlem af D.L.F.s hovedbestyrelse.
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3. Inger Kristensen. 1/2-1945 - 1/7-1945.
Inger Kristensen blev dimitteret fra frk. Langs seminarium i Silkeborg 1943 og 
har desuden årskursus i skolekøkken.

Den 1/2-1945 blev hun vikar og kort efter aspirant i Gødvad, men allerede 
den 1. juli s. å. blev hun ansat ved Nordre skole i Silkeborg.

4. Elisabeth Jensen. 1/9-1945 - 1/8-1946.
Elisabeth Jensen blev dimitteret fra frk. Langs seminarium i Silkeborg 1943.

Den 1/9-1945 blev hun lærerinde i Gødvad, men efter knap et års virksomhed 
der blev hun ansat ved Nordre skole i Silkeborg.

Senere flyttede hun til Gladsakse.
Hun blev gift med Langberg Jensen, Silkeborg.

5. Astrid Jørgensen. 1/1-1947 - 1/8-1951.
Astrid Jørgensen er født den 4. april 1925 og blev dimitteret fra Ribe 1946 og 
har suppleret sin lærereksamen med skolekøkkenuddannelse.

Den 1. januar 1947 blev hun aspirant og den 1. august 1948 lærerinde i Gødvad.
Den 1. august 1951 flyttede hun til Vinding ved Vejle.

6. Gudrun Kirstine G er mann Pedersen. 1/1-1952 —
Gudrun Pedersen er født den 2/6-1925 og er dimitteret fra Ribe 1951 og har 
desuden skolekøkkenuddannelse.

Den 1. januar 1952 blev hun aspirant og 1954 lærerinde i Gødvad.
Hun er senere flyttet.

7. Anne Marie Winther, f. Heyn. 1/8-1961 —
Fru Winther er født i Hadsund den 14. marts 1931 som datter af lillebilvogn
mand og kørelærer Niels Heyn og dennes hustru Elly.

Hun er gift med murer Laurids Winther, f. den 18/7-1920.
1960 blev hun dimitteret fra Th. Langs seminarium i Silkeborg som småbørns

lærerinde.
Hun kom til Gødvad centralskole til august 1961 og blev fast ansat den 1/2- 

1962.

8. Jørgen Clausen. 1/8-1962 —
Jørgen Clausen er født den 27/4-1934 og dimitteret fra Ribe seminarium 1961. 
Han har desuden sløjdlærereksamen fra Askov sløjdlærerskole 1959 og kursus i 
specialundervisning 1965.

Han var ansat ved Hovedgård kostskole 1961/62 og kom til Gødvad central
skole den 1. august 1962. Aret efter fik han fast ansættelse.
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9. Eyvind Andersen. 1/8-1963 —
Eyvind Andersen er født i Ringe sogn på Fyn den 26. oktober 1933 som søn af 
værkmescer på Ringe vandværk, Helge Andersen og dennes hustru Marie.

Den 28. juli 1962 blev han gift med Vibeke Gudrun Mia, f. Frederiksen, født 
den 22/7-1938 i Langå præstegård pr. Rygård som datter af sognepræst Anders 
Peter Frederiksen og dennes hustru Dagmar Louise.

I ægteskabet er tre børn.
Eyvind Andersen blev dimitteret fra Skårup seminarium 1963 og har senere 

suppleret sin uddannelse med specialundervisningskursus 1965 og årskursus i en
gelsk 1966.

Han blev ansat ved Gødvad centralskole den 1. august 1963, og den 1. oktober 
1966 efterfulgte han Prcesius-Madsen som førstelærer ved samme. Børneantallet 
var dengang ca. 150.

Han fik førstelærerstillingen tilbudt, og skolekommissionen indstillede ham 
enstemmigt.

10. Inger Jensen, f. Sørensen. 1/8-1963 -
Fru Jensen er født på Siim Mark, Dover sogn, den 27/5-1935 som datter af gård
ejer Thorvald Sørensen og dennes hustru Anna.

Hun blev dimitteret fra Silkeborg seminarium 1957 og har suppleret sin ud
dannelse med forskellige metodiske kursus samt kursus i undervisning af læse- 
retarderede børn 1965.

Hun var ved Østre skole i Silkeborg fra 1957-1959 og derefter ved Laven 
skole i Linå sogn fra 1959-1963, hvorefter hun blev ansat ved Gødvad central
skole fra 1. august 1963.

1960 blev hun gift med Sigfred Jensen, født den 20. december 1929 i Frede
rikshavn. I ægteskabet er en søn, Torben Jensen, født den 3/2-1963.

11. Jens Kristian Pedersen. 1/12-1964 —
Jens Kristian Pedersen er født den 7/1-1931 og dimitteret fra Silkeborg semina
rium 1964 og kom til Gødvad centralskole den 1. december 1964.

12. Jytte Berg Jepsen, f. Kristensen. 1963 —
Fru Jepsen er født i Granbjerg i Ringkøbing den 19/9-1938 som datter af mejeri
bestyrer Aksel Kristensen og dennes hustru Marie og dimitteret fra Th. Langs 
seminarium i Silkeborg 1962.

Året efter kom hun til Gødvad centralskole, hvor hun blev fast ansat den 1/8- 
1965.

Den 9. juli 1961 blev hun gift med Niels Jepsen, født den 16. april 1936. 
Ægteparret har eet barn.
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13. Ove Østergaard. 1967 —
Ove Østergaard er født den 18/1-1941 i Skæve sogn, Hjørring amt, som søn af 
gårdejer Verner Østergård og dennes hustru Inger og dimitteret fra Tønder semi
narium 1965. 1967 kom han til Gødvad centralskole.

Den 5/9-1964 blev han gift med Lilian E. Sørensen, f. i Valby, København, den 
13. januar 1945.

Hendes far var forretningsmand på Vesterbro.

Ved skolen er der desuden en faglærerinde (skolekøkken): fru Gudrun Rudfeldt, 
født den 1/11-1917.
Desuden har sognepræsten, pastor Møller Rasmussen, undervist ved skolen fra 
1/4-1957 - 1/1-1963.

Ifølge oplysninger fra hr. Præsius-Madsen har der været endnu to lærere ved cen
tralskolen (oplysningerne givet 1967):

Villy Jensen, nu Hinnerup skole, Tjørnevej 12 
Holger Malling, nu Lysbro skole.



Ordforklaringsliste

Accidenser: Tilfældige indtægter. 
Biindtægter.

Ad gratiam: Som en erkendtlighed eller 
gunstbevisning.

Adelvej: En hovedvej eller en stærkt befær
det vej.

Album (Albus): Kan betyde en meget lille 
møntenhed, det samme som en hvid.

Arbejdspenge: Kunne træde i stedet for 
arbejde.

Bands ret: Afgift eller bøde ved løskøbelse 
fra band og retten til denne bøde.

Bimpel: En lille tønde eller trædunk til 
brændevin.

Boder: Buder eller budfoged. Han skulle bl. 
a. bude bønderne til hoveri. På jydsk sag
de man en bøjer. Ordet stavedes på mange 
forskellige måder: Boder, boeder, bodder, 
budder, bådr og bojer. Ordet er oprindel
sen til slægtsnavnet Boje.

Brændevinshat: Se under billedet side 77. 
Brændevinskedel: Se under billedet side 77. 
Brændevinspande = brændevinskedel.
Brødbagningspenge: Se tærskepenge.
Caroser (Carosser): Kommer af det keltiske 

ord carruna, der senere overførtes til latin 
og betyder en firhjulet gallisk rejsevogn, 
der senere indførtes i Rom, hvor den i 
kejsertiden blev stadsvogn, for hvis udstyr 
og anvendelse, der til forskellige tider 
gaves regler. Den indrettedes også til 
sovevogn for natterejser. Gennem det ita
lienske carochea og det franske carosse er 
carruna på dansk blevet til karosse.

Chaise: Kan betyde en let enspændervogn 
eller en tohjulet kalechevogn til to per
soner.

Citant: Sagsøger.
Communikant (Kommunikant): Altergæst.
Conditioner (Konditioner): Betingelser.
Delefoged: En procesfoged. Han varetog 

kongens interesser under rettergang og 
havde desuden en vis politimyndighed.

Drank: Den urene spiritus, der fremkom
mer ved 1. brænding, og hvoraf brænde
vinen uddestilleres ved 2. brænding. Kan 
også betyde det, der bliver tilovers ved 
2. brænding, når brændevinen er destil
leret fra, altså bærme eller spøl.

Emper (Ymper): Kan være podekviste eller 
unge skud. (Ymper, der afstammer fra 
roden).

Fald: Et stykke jord.
Faldsmål: Bødestraf for at undlade at møde 

i retten som vidne.
Fontange: Kvindelig hovedpynt, opkaldt ef

ter Ludvig d. fjortendes elskerinde, her
tuginden af Fontangc, bestod af en vifte- 
formigt opstående kniplingsbesætning med 
båndsløjfe. Pynten kaldtes undertiden top 
eller sæt.

Forfang: Hindring eller skade.
Forte: En indhegnet eller indgærdet vej.
Fylding eller fylling: Vidnesbyrd om, at 

nævningerne var lovligt opkrævede. 
(Indkaldte).

Fødnød: Foder til 1 stk. kvæg.
Grimet træ: Mærket træ.
Gæsteri: Pengeafløsning af en forpligtelse 

til at huse herskaberne på deres rejser 
gennem landet.

Gødvad krone: Sådan kaldte man en halv- 
tredsøre. >Vi er ikke så velhavende i Gød
vad,« sagde man, »derfor er vore kroner 
kun halvt så store som andres.«

Henricushubertus: Hvis dette navn er stavet 
rigtigt i Clemen Fischers håndskrevne 
dokument, må det være et meget gam
melt plantenavn, som ingen mere kender. 
Det kunne hverken findes i leksikaer, 
botaniske værker eller latinske ordbøger.

Herligheden: De rettigheder, som ejeren af 
en hovedgård forbeholdt sig, når han 
solgte fæstegods til selvejendom. Det 
kunne være ret til jagt, fiskeri, husbond
hold og et vist tilsyn med gårdens drift.
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Humlekuller (Humlekuler): Egentlig en 
gravet kule, hvori man lagde humleplan
ternes rodstokke (jordstængler). I afsnittet 
om havens planter menes sandsynligvis 
selve rodstokkene, der skulle plantes.

Husbondhold: En afgift, som af personer, 
der hørte til bondestanden, betaltes _ til 
den, som vedkommende anerkendte som 
sin jorddrot eller husbond.

Hvid: skilling.
Inderste eller indsidder: En gift eller ugift 

person af almuen, der boede til leje hos 
en gårdmand eller husmand uden at have 
fast tjeneste hos denne.

Indfæste: En sum, fæsteren betalte een 
gang for alle.

Indvardte: Hævde sin besiddelse.
Inkvisere: Efterforske eller forhøre.
Inkvisitation (Inkvisition): Efterforskning 

eller forhør.
Jernkloder: Kan betyde kanonkugler, men 

kunne også udgøre en del af bøndernes 
landgildeydelser i de dele af Jylland, hvor 
jernudvinding var almindelig.
(Myremalm).

Katekumen: En nyomvendt, som gennem 
kristendomsundervisning forberedes til då
ben. Senere også brugt om alle, der bliver 
katekiseret: undervist i kristendom, f. eks. 
konfirmander.

Kauring: Et rundt hårdt brød.
Kjærv (Kærv): Neg af halm eller korn, ofte 

bestående af flere sammenbundne småneg. 
En trave bestod af 10 kærver å 6 småneg 
og gav normalt en tønde korn. Der gives 
dog også andre forklaringer. I »Store nor
diske konversationsleksikon« står, at en 
kærv altid skulle være V20 af en trave, 
så antallet af småneg i en trave rettede 
sig efter, hvad man forstod ved en kærv: 
tre småneg i Jylland, to på Fyn og eet på 
de østlige øer.

Knubskib: En båd udhugget af eet stk. træ. 
Konsolsten, af konsol: Et på en væg eller 

mur anbragt fremspring, som var beregnet 
til at bære f. eks. en gesims eller en hvæl
ving.

Kopskat, (af kopf = hoved): En person
skat, der ramte alle skattepligtige perso
ner af samme samfundsklasse lige hårdt 
uden hensyn til deres økonomiske forhold.

Kragsten: Se konsolsten.

Kvadersten: Råt tilhugne natursten som 
sandsten, marmorsten eller granitsten.

Landemode: Her mødtes stiftamtmanden, bi
skoppen og alle stiftets provster.

Laugheffd (eller laghævd): En efter lovlig 
kald og varsel af en person med tiltagne 
mededsmænd under ed afgivet forsikring 
om sin ejendomsret til en ejendom.

Lejermålsforseelse: Samleje uden for 
ægteskab.

Lispund: 16 pund = 8 kg.
(En) lod sølv: 1/32 pund = ca. 15!4 g.
Lovmål: Retssag.
Læst: Rug = 30 tdr., byg = 36 tdr. Den 

jydske læst: Rug og byg = 24 tdr.
Havre = 48 tdr. — Som købmandsmål 
på kød, fisk, fedt o. m. a. = 12-13 tdr.

Mark: Foruden at have været en møntenhed 
har mark også været en vægtenhed — 
250 g. Afskaffet 1861.

Markmand: Tilsynsførende ved bymarken.
Missive: Sendebrev.
Mæske: Omdannelse af malt og kogende 

vand til mask ved ølbrygning og brænde
vinsbrænding.

Mæskning: Vand og malt ved ølbrygning og 
brændevinsbrænding.

Nam: Kan i gammelt juridisk sprog betyde 
udlæg. Tidligere kunne det også betyde 
ret til selv — efter dom — at tilegne sig 
den domfældtes ejendele, hvis han ikke 
betalte.

Nannest: En afgift i fødevarer.
Natmand: Tidligere skarpretterens hånd

langer, ansås af almuen for »uærlig« 
og skyedes.

Overførster: Et tysk ord, der omtrent svarer 
til det danske ord skovrider. Tysk stave
måde: Oberforster.

Oldengjæld: Betaling for at have brænde
mærkede svin gående i skovene.

Otting: Et gammelt dansk rummål for øl, 
(I6V2 1), og vægtenhed for smør. (14 kg). 
Kunne også betyde 1/s af en gård.

Penserer: Betaler i afgift.
Pibe (Brændevinspibe): Se under billedet 

side 77.
Pilestager: Pilestiklinger.
Plidtz: Pligt til at møde til ægt, arbejde 

o. a.
Pub Ab (Publice absolveret): Offentligt 

skrifte.
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Pund: Som kornmål = 3-4 tdr., forskelligt 
efter kornsorten og efter tid og sted.

Rebdragen jord: Jord, der i fællesskabets tid 
tilhørte landsbyen og ved rebning var 
delt mellem dennes gårde.

Redsel: Betegnelsen for ydelser, i reglen i 
naturalier, som bonden skulle give i skat 
til kongen eller afgift til herskabet. Når 
ydelsen — som hyppigst var tilfældet, 
navnlig til herremanden — bestod i fjer
kræ og deslige, kaldtes den småredsel.

Sandemænd: Sådan kaldtes i »Jydske Lov« 
8 selvejere i hvert herred, som af kongen 
var beskikket til under ed at afgøre bevis
spørgsmål i større voldssager, i markskel- 
sager og sager om kirkens jord.

Sandemandstoug: Se under toug.
Skursnævningetoug: Skursnævninger er et 

yngre navn for de i »Jydske Lov« om
talte skursmænd, som havde til opgave at 
træffe afgørelser i sager om ikke opfyl
delse af ledingspligt eller senere, da le
dingspligten blev afløst af skat, om ikke 
erlæggelse af denne skat. Institutionen 
fandtes kun i Jylland.

Sletdaler: Mindre værd end en rigsdaler: 
4 mark mod en rigsdalers 6 mark.

Slette mark: Som en sletdaler var mindre 
værd end en rigsdaler, var en sietmark 
mindre værd end en alm. mark. En slet
daler = 4 mark eller 6 slette mark.
(6 mark slet).

Spindepenge: Se tærskepenge.
Spøl: Se drank.
Stedsmål: Ældre udtryk. Betyder det samme 

som ind fæste.
Stigt: Kan betyde stift.
Stoknævn (Stokkenævn): Herredsvidner, der 

udtoges blandt stokkemændene, der havde 
plads på de fire tingstokke.

Svaletønden: Se under billedet side 77. 
Sårmål: Sårgørelse. Beskadigelse til blods. 
Tergiviserer: Betyder egentligt at trække i 

langdrag. Her menes muligvis, at fæste
bøndernes arbejde ikke udføres på en til
fredsstillende måde.

Tingstøtter eller tingstokke: Bjælker eller 
planker, der brugtes som sæde for ting
hørerne.

Top: Se fontange.
Toug (også stavet tou, tov, og tog): En ede

lig kendelse eller et edeligt udsagn givet 

af en gruppe nævninger, især om sande- 
mændenes kendelser og vidnesbyrd om 
skeltrætter, rans- og drabssager o. lign.

Trave: Engang var en trave altid 20 neg. I 
Jylland og på Fyn begyndte man at binde 
negene sammen i bundter på tre eller to 
og regne 20 bundter til en trave, der altså 
kunne være 60, 40 eller 20 neg. Både i 
Jylland og på Fyn regner man nu i almin
delighed med 60 neg, mens man på Sjæl
land og Lolland-Falster regner med 20.

Tympanon: Halvrund reliefsmykket dæksten. 
Tærskepenge, spindepenge og brødbagnings

penge: Pengeafløsning af en forpligtelse 
til at tærske, spinde og bage for herska
berne.

Ufærd og vandfærd: Ulykke.
Vide: Betød oprindelig bøde, men brugtes 

senere om en samling af et landsbysam
funds på bystævne vedtagne bestemmelser, 
hvori der var fastsat bødestraffe for over
trædelse af disse. Endelig kan det betyde 
selve bystævnet (Gange til vide). Older
manden, der kaldte sammen, råbte: »Høj, 
te vij, te vij. Vi ska te vij. Dæ ska være 
vij«.

Våse (Vås, Vase): Kan betyde knippe, men 
også landevej, indgrøftet vej og en for
højet vej over blød grund, undertiden 
dannet af knipper med påfyldt jord.

Ymper: Se emper.
Ægt, (af age): Forpligtelse til at befordre 

kongehuset og dets train på rejser. Den 
påhvilede bønderne og havde i krigstil
fælde også gyldighed for hærens behov.

Ørte, (eller ørtug): Mønt = og kornmål. En 
ørte rug = 10 skp., en ørte byg = 12 
skp. og en ørte havre eller hvede = 20 
skp. Man ved ikke bestemt, om denne må
lestok gjaldt for mere end Jylland og Fyn. 
Som mønt = ’Zj øre, der var Vs mark.

Øsekop: Trækop til at øse vand af 
en båd med.

Hvor der i teksten for kortheds skyld er 
skrevet »Wibergs præstebøger«, menes: S. V. 
Wiberg: »En almindelig dansk Præste- 
historie«.
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Personregister

Dette register kan hverken kaldes helt korrekt eller komplet.
Undertiden findes der i sognet flere personer med samme navn. Eksempelvis kan næv

nes, at der engang var to, der hed Søren Nielsen. Den ene blev kaldt Søren Nielsen Boje, 
den anden blev kaldt Søren Nielsen Mus. Hvor navnet Boje eller Mus er tilføjet, kan man 
se, hvem det drejer sig om, men hvor der kun står Søren Nielsen, er det ikke altid muligt 
at afgøre, hvem der menes, og værre er det, når der er tale om flere personer med samme 
navn og på omtrent samme tidspunkt, og ingen af dem har et særligt tilnavn. Der er derfor 
hyppigst brugt denne fremgangsmåde, at navnet kun anføres een gang, og efter navnet står 
de sider, hvorpå navnet forekommer.

Det må også bemærkes, at flere navne godt kan betyde samme person, da navnene ikke 
altid stavedes på samme måde. Det er f. eks. hændt, at samme personnavn i en enkelt retssag 
er stavet på fire forskellige måder.

Under retssager, hvor der indstævnes en mængde vidner (i et enkelt tilfælde ikke mindre 
end 70, som dog ikke alle er nævnt ved navn), er i almindelighed kun de i selve sagen 
implicerede personer anført, medmindre der er vidner, hvis vidneudsagn er af særlig stor 
betydning.

Det må også anføres, at på s. 21 findes navnene på fæstebønderne i Gødvad og en for
tegnelse over, hvad de må betale i landgilde. På s. 22 står navnene på dem, der betaler 
oldengjæld 16”/12. S. 33 har en oversigt over, hvor forarmede bønderne var efter Wallcn- 
steins indfald i Jylland. Side 69 viser, hvem der var værnepligtige i Gødvad efter land
militsens oprettelse 1701.

På s. 73 nævnes en del forarmede, svage og betiende husmænd i Gødvad, og s. 74-75 har 
en fortegnelse over syge, fattige og nødlidende personer i Gødvad.

Under »Hoveriarbejdet i Gødvad« nævnes på s. 87 ti halvgårdsmænd i Gødvad by.
Samtlige lodsejere i Gødvad sogn 1783 nævnes på s. 101-102, og en genpart af auktio

nen over Øster Kejlstrup findes på s. 94-95.
Under »Nutidens Gødvad« findes på s. 118-120 sognets første og nuværende sogneråd 

og samtlige sognerådsformænd.
De håndværkere, der byggede Gødvad centralskole, er anført på side 324.
Personnavnene fra disse steder i bogen er derfor kun anført i registret, hvis personerne 

er omtalt andre steder.
Endelig henledes opmærksomheden på, at der på s. 202 findes en oversigt over samtlige 

præster efter reformationen, s. 248 en tilsvarende over degne, skoleholdere og lærere ved 
Gødvad skole, og s. 303 en lignende over lærere ved Nørreskov skole, og på s. 326-330 
findes en kortfattet oversigt over lærerkræfter ved Gødvad centralskole.

De til kirke og skole knyttede personer og deres familier er derfor kun medtaget i per
sonregistret, hvis de er omtalt andre steder end under de afsnit, der omhandler kirke, 
præster, skoler og lærerkræfter; men det bør bemærkes, at der på s. 237 findes billeder af 
nogle af præsterne, på s. 277 af nogle af lærerne ved Gødvad skole og på s. 316 af lærere 
ved Nørreskov skole. Kursiverede sidetal henviser til billedtekster.
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Aaboe, Peder (provst). S. 177, 178, 258 og 
262.

Aaboe, Thomas (præst). S. 258.
Aagaard (fra kancelliet). S. 261.
Albrechtsen, Erling (museumsinspektør).

S. 15.
Allers. S. 40.
Andersdatter, Anne. S. 162, 163 og 220.
Andersdatter, Anne Marie. S. 181 og 182.
Andersdatter, Johanne. S. 169.
Andersdatter, Kirsten. S. 165.
Andersen (Foged), Anders. S. 74, 162, 180 

og 218.
Andersen, Anders Jensen (træskomand).

S. 293.
Andersen, Chr. (tømrer). S. 302.
Andersen, Christen. S. 44, 66, 73, 79, 135 

og 184.
Andersen, Hans Christian (sognefoged).

S. 113.
Andersen, Niels Peter Hjort (graver). S. 201.
Andersen, Jens. S. 22 og 96.
Andersen, Jens (degn). S. 162.
Andersen, Jens (præst). S. 116 og 242.
Andersen, Johan. S. 90, 102, 175, 180, 182, 

183 og 220.
Andersen, Lars. S. 90 og 167.
Andersen, Laurids. S. 50-53, 55, 78, 135 og 

195.
Andersen, Laurs. S. 56, 58 og 59.
Andersen, Morten. S. 58, 59 og 73.
Andersen, Niels. S. 52, 58, 69, 88, 99, 103, 

106, 167, 168, 170, 175, 176 og 218.
Andersen, Peder: 90 og 210.
Andersen (Gødvad) Per. S. 208.
Andersen, Rasmus. S. 67 og 168.
Andersen, Thomes. S. 209 og 210.
Ankersen, Peter Krat (snedker). S. 326.
Assendrup, Jacob (konssumptionsforpagter).

S. 80.

Bagge, Christopher Pedersen. S. 40.
Bak, Bertel. S. 105.
Bang, Herman. S. 138 og 139.
Bang, Th. S. 19.
Barfod, Andreas Thomsen (præst). S. 243.
Basse, Christen Madsen (kromand). S. 78.

Basse, Søren (kromand). S. 210-212 og 253. 
Bech, Jochum (lensmand). S. 25 og 194. 
Benzon, Jacob (stiftbefalingsmand). S. 256. 
Bertelsen, Niels. S. 92, 181 og 182.
Bildsøe, Povl Mathias (biskop). S. 72, 75, 85 

og 262.
Bille, Frantz (lensmand). Efternavnet er også 

stavet Bilde, Byide og Byile. Fornavnet 
staves også undertiden Frands). S. 20, 49, 
130 og 146.

Bisgaard, A. M. (sagfører). S. 317.
Blatt, Franz (professor). S. 188.
Blichfeld, Rasmus. S. 219.
Boje. (Købmand. Angående de mange for

skellige måder, navnet Boje har været sta
vet på, henvises til ordet boder i ordfor
klaringslisten). S. 152.

Boje, Anders. S. 222.
Boje, Christen Andersen. S. 180.
Boje, Ifver Christensen. S. 205 og 251.
Boje, Jens. S. 222.
Boje, Maren Nielsdatter. S. 220 og 221.
Boje. Niels Nielsen. (Flere personer af sam

me navn. Undertiden er »Nielsen« eller 
»Boje« udeladt). S. 80, 92, 93, 99, 106, 
149, 180, 181, 183, 184, 222, 241 og 
321.

Boje, Rikke. S. 241.
Boje, Søren Nielsen. S. 92, 219, 286 og 313.
Bojsen, Jutta. S. 243.
Bonde, Anders (herredsfoged). S. 128.
Borch, Ole (præst). S. 177, 178 og 179.
Borch, Ole (stiftamtmand). S. 226.
Bornich, Andreas (major). S. 40, 41 og 197.
Bornich, Johanne. S. 41, 42 og 197.
Bornich, Johanne Christine. S. 40.
Boserup (branddirektør). S. 273.
Bracht (Eriksborg). S. 302.
Braem, Johan (biskop). S. 71.
Brammer (provst). S. 301 og 302.
Brammer, Gerhardt Peter (biskop). S. 115, 

232, 233, 234, 236, 266, 267 og 270.
Brask, Anders. S. 86.
Broch, Erik (overlærer). S. 165, 200 og 201.
Broch, Eske. S. 23.
Buch, Bertel. S. 57 og 74.
Buchwald, Frederik (amtmand). S. 101, 102, 

108 og 109.
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Bæhr, Hans Jacob. S. 209.
Bødker, Anders. S. 26.

Carstensen, Hans (forvalter). S. 44, 64 og 
65.

Christensdatter, Mette. S. 213.
Christensen, Anders. S. 72.
Christensen, Christen. S. 26, 62, 65 og 163.
Christensen (Boje), Ifver. S. 43 og 161.
Christensen, Jens. S. 209.
Christensen, Jochum. S. 9.
Christensen, Lars. S. 182.
Christensen, Laurids. S. 153 og 154.
Christensen, Morten. S. 74.
Christensen, Niels. S. 78, 90, 161, 162, 163 

og 180.
Christensen, Peder. S. 22.
Christensen, Per. S. 158.
Christensen, Rasmus. S. 22.
Christensen, Søren. S. 153 og 154.
Christensen, Valdemar (degn). S. 107

og 219.
Christiansen, P. M. S. 245.
Christine (kong Hans’ dronning). S. 13 

og 18.
Christophersen Bagge, Laurids. S. 40, 41, 44, 

45, 48-54, 57, 66, 77, 136 og 206.
Clausen, Niels (biskop). S. 191.
Clemensdatter Fischer, Anne. S. 44, 45, 47, 

48, 49, 56, 57, 66, 67, 71, 136, 137, 138 
og 214.

Clemmensen, Niels (Kongens foged). S. 17 
og 18.

Clemmensen, Søren. S. 175.
Cortsen, Peder (Alling Mølle). S. 136.

Dam, Søren Christensen. S. 80, 88, 93, 99, 
106, 180, 182, 183 og 184.

Davidsen, Peder. S. 324.
Degn, Per. S. 208.
Due, Kristian. S. 191.

Ebbesen, Christopher. S. 66, 210 og 253.
Ebbestrup, Jens Nielsen Bang (lærer).

S. 305.
Egeberg, Edvard. S. 14, 39, 129, 134, 143 

og 191.
Eriksen, Erik. S. 195.

Erikssøn, Christen. S. 22.
Espensen, Mariane. S. 197.

Ferslev, Niels (kammerråd). S. 107.
Fibiger, Christian Emanuel August 

(distriktslæge). S. 272.
Fischer, Andreas Jørgen. S. 42, 79, 138-140, 

183 og 222.
Fischer, Christian (Allinggård, tidligere 

Vinderslevgård). S. 39, 79, 139, 187, 199, 
217, 218, 220-225 og 254.

Fischer, Christian (Lavengård). S. 40.
Fischer, Christian (Silkeborg slot). S. 28, 38, 

39, 43-47, 50-52, 61-66, 85, 87, 134, 135, 
138, 142, 163, 171 og 206.

Fischer, Christian (Laurids Christophersens 
søn, Vester Kejlstrup). S. 45-49, 54-56, 
67, 136 og 209.

Fischer, Clemen (Skanderborg). S. 40.
Fischer, Clemen Lauridsen (Øster Kejlstrup. 

Kaldte sig Clemen Fischer). S. 28, 38, 41, 
56, 68, 71, 73, 79, 86, 87, 91, 92, 96, 
137-140, 144, 145, 170-172, 174-176, 
182, 183, 197, 214-217, 220, 225, 255 
og 258.

Fischer, Daniel (Silkeborg slot). S. 39-41, 65 
og 136.

Ficher, Daniel (kammerråd,
Vester Kejlstrup). Søn af Clemen Fischer, 
Øster Kejlstrup). S. 73, 96, 103-105, 140, 
217, 219, 222 og 224.

Fischer, Jean Arnold (Allinggård). S. 62, 92, 
100, 101, 103-106, 108 og 109.

Fischer, Karen. S. 40.
Fischer, Kirsten Clemensdatter. S. 41.
Fischer, Lars (Laurids) Christophersen. 

(Clemen Fischers søn, Øster Kejlstrup). 
S. 42 og 137.

Fischer, Mathias. S. 40 og 42.
Fischer, Melchior. S. 42.
Fischer, Mette. (G. Allers). S. 40.
Fischer, Mette Harder (fru Nørholm). S. 41, 

168, 214-216.
Fischer, Rasmus. S. 39, 40 og 65.
Fischer, Thomas. S. 40.
Fischer, Thomas demensen. S. 39.
Fog (præst). S. 243.
Foged, Anders Andersen. S. 50, 181 og 182.
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Foged, Peder Andersen. S. 92, 101, 106 og 
180.

Frausing, Hans Jensen (prokurator). S. 144 
og 145.

Frederik II. S. 23, 24, 28 og 29.
Frederik III. S. 25, 27, 32, 33, 36, 38, 40, 

43, 46, 51, 87, 132, 164, 171 og 206.
Frederik IV. S. 39, 41, 68, 70, 71, 74, 252 

og 254.
Frederik V. S. 82 og 222.
Frederik VI. S. 195 og 230.
Friis, Hans (lensmand). S. 33, 34, 38 

og 206.
Friis, Palle (høvedsmand). S. 30.
Færgemand, Søren Christensen. S. 165 

og 166.

Glud, Peder. S. 92.
Grabow, Michael. S. 317.
Graff (Grau), Jens. S. 135.
Graff (Grau), Niels. S. 168 og 169.
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Man skal ikke forsmå gamle venner eller veje.
(P. Laalc c. 1350).

Med citat af denne gamle sætning mener jeg, at disse ord til fulde har været 
efterlevet af forfatteren til denne bog, overlærer Holger Boje, Brunshåb, der med 
kolossal energi og stor uegennyttig indsats har kunnet samle og udgive dette 
værk, der har kostet ham næsten en menneskealders slid i fritiden.

Nutidige og fremtidige slægter i og udenfor Gødvad sogn vil da også ganske 
givet vide at værdsætte dette store arbejde ved at studere, hvad der måtte være 
hændt i dette midtjyske sogn gennem århundreder.

Det er derfor glædeligt, at forfatteren trods forskellig modgang, med hustrus og 
datters assistance, har kunnet færdiggøre sit værk, endnu medens Gødvad virker 
som en selvstændig kommune.

Hjertelig tak for din indsats Holger.

Nørreskov i juli 1969. Arne Hjorth-Jørgensen.
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