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FORORD
Med

(Jdscndelsen aJ dette Arbejde slutler

rish-to?ogrartshe Beskriueke

of

jeg min

histo-

Vinding og Vind Sogne.

De tre Bøger »Kirker, Prester og Degne«, ,Vinding
Sogtu sg , Vind Sognu udgor en Enhed og shulde gerne
aflqrzlpe hinandens Mangler. Man møa ikhe bebrejde

,Vind Sognn Saunet af Oplysninger, som.l6ndes i

de an'

dre
Jeg /zar strøltt efter at sbriue søadan, at Noter kunde
undueres. Mine Lczsere i Vind Sogn uil ne??e saane
Kildeltenuisninger, og Folk, som selu sysler med /tistorisk Arbejde, uil ztden Vanskelig/ted se, huor 1'eg /tør
mit Stof fra.
Bøger.

Børnelzlerndorslander

Peder Vad ltar

oy'taget

eru

Mengde Billeder, langt iflere end jeg har kunnet medtage, og gratis stillet dem /i/ miru Raadig/ted, /tuorforl'eg
bringer ham min hjerteligste

føh. Historish Sartfand

for Ringkøbing Amt har understøtlet mig med zoo Kr. og
uenter til Gengøld rnange Vindboer som Medlemmer. For
Llnderstottelsen og den uørdifalde Godkendelse af mit Arbejde takker jeg czrbodigst.
/eg udsendenVind

at kunne
af Bogen, men i Haab
Bidrag til Vøkhelse og Folke-

Sogno aden l{aab om

betale min Boglryhker ued Salg

om at yde et beshedent
oplysning. Jeg har ihke hunnet shriue en Gaards Historie
udcn at fyldes med Tahfor l.iuets lyse Gaue. Saa mange
Sløgter har leuet, saa mønge Slegter uil følge efter
underfalrlt at jegfU Del i Liuet og hør det nu! Vil mine

tørre Dala udløse saadan Følelse /tos mine Løsere. Det
er derfaa det komruer an. De er sorx Noder tit Masih,
uden Vørdi, /tuis man intet mærker af Liuets RTtme bag
de fattige Ord. Historiens egentlige Vørdi shulde bliue
en Optebelse af Stegtens Liu i ,åraatt og Sang«, l4sfukelse til Medansuar ifor Hisloriens Gang, Vilje til Afbe_
taling paø uor Geld til ham, sotin gaa os Liuet.
Esbern Jespersen.
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SOGNET RUNDT
EN GOD MIL sønden Holstebro skaerer Hovedvej Nr.

t Skellet mellem Nørre Felding og Vind Sogne. Følger
vi lra dette Sted Vejen sønderpaa, vil vi snart være i
Vind og snart i Vinding Sogn. Vejen gaar ligeud, det
I

gør Skellet ikke; en sær Uorden synes yngre Folk; rnen
gamle Sandemænd gjorde Skel elte,' Naturgenstande. Og
til at begynde n.red er Skellet en Srrrule Vandløb, tsegyndelserr til Grydeaa, mellem Trækris og Spaabæk. Skellet
gaar dern:est orrer en Række fremtrædende Olrttidshøje,
af hvilke Raahyrv og Præstbjerg er de anseligste.
RaahyrV betyder vel Højen, som ligger i Raa', Række
med andre Høje, men Raa kan ogsaa betyde ,Stang,

Nu er den en ynkelig Ruin, mishandlet af Kommunens Grusgrave, men i gamle Dage
kunde man paa åens Top taelle r8 Kirker. Paa Sydsiclen
var der en Indgang (til en Jættestuel) og paa Toppen en
Sænkning, hvori Hr. Andreas Hegelund engang saa 32
Mand omkring en Ild. Det var næppe nogen kristen
Gudstjeneste, de fejrede. Børnene i Agerfeld Skole digtede i Dyrlæge Wo.llesens Drengedage:
Grænsepael, Grænseu.

Skjeldbassityrv, do ska op po Raahyrv
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og aa med di Lyrv i Maa'n æ Klok syw.
Præstbjerg, hvor Udsynet bliver frit over Nørre Omme
Sogn, er omspundet af gamle Sagn af halvhedensk Inclhold. Her fartede en hovedløs Hest omkring, og grimme
Hyl lød lra Luften og kyste vejfarende fra Sans og Samling. Hesten drev sit V;esen hen over Hardtlund og der

Sognet

iro, ørnt',ri-".,.,.rr.t*-r;r"." r"

bryder ind i sognet.
En paalidelig Mand har antydet, at den hovedløse Hest
kunde være et Varsel for det »hovedløse« Motortog. Og
ingen har heller set Hesten, siden Banens Aabning den
2I. August r92S.
Frygt Gud og følg Landevejen ! hed det i gammel Tid.
Det gjorde Bispens Olficialis ogsaa, men fandt dog en

#iffi

brat Død ved Præstbjerg o. Aar r 5zg. Længere sønderpaa, inde i Nørre Omme Sogn, fandt man en Juninat
t693 Peder Klejnstrup død og kold under sin væltede
Vogn. Nr. Omme skal ikke høre ilde for det; men ellers
siger man jo godt nok: Fra O'm kan alting Sl<idt kom.
Og det var da ogsaa heruGule Fanden« muntrede sig.
Mellem Ølgryde og Nr. Omme var der i gamle Dage
ingen anden menneskelig Vaaning end Agerfeld, der en
Tid var Kro. Lidt sønden for Agerfeld landtes r786 Niels
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Skold fra Mikkelborg aldeles livløs. Peder Resdal omkorn
samme Egn 1834. Jo, det var livslailigt at lærcles paa
de gamle Hedeveje og værre endnu at s.ætte sni til. Det
gjorde Degnen Tjellesen en Vinternat tBzS, men cløde
i Sogneskellet ved Raahyw med Benene i Vind og Hovedet i Vinding.
- Mod Syd gør Fugll<jær Aa Skel mellem Vind og
Nr. Omme. Det bevidnes allerede r543. Sandem;end satte
Skelsten midt i Terkilds Vad, den næste Sten midt i
Præstbjerg Vad, den tredie i samme Aa ved en Eng,
som hørte til Vindt prestgord.
Har Engene oml<ring Aaen Navnei Ikke Tale om ! siger
den lørste sagkyndige Vindbo, jeg spørger. Gamle Folk
var af en anden Mening. I Aaret rSoo i,ar Albert Straasø
med til at taksere Engene i Nr. Omme rned Udsl<iltning
lor Øje, og vi finder i Tal<sationslorretningen nævnt rnange
Navne, som relererer til Vind: Fuglkjzer Eng, Peder Troldtolts'Øster Lu'k, Tyrriskjær, Aastolt Eng, Lars Køll.s Eng,
Jens Agerlelds Rørkj:er, Niels F'uglkjærhuses Neclergren,
Jens Skovgaards Overgren, Jens Mikkeborgs Kalgaardeng,
Lu'ksvieg, Poul Vindgabs Knover Eng, Mauerkrog, pletter, Ko Eng, IVlølbjerg Eng, Bjørnkjær, Østerkrog o. m. fl.
I disse Egne omkring Fuglkjær Aa mødtes Folkene
fra Vind og Nr. Omme som ved en faelles Livskilde. Til
Aaen knyttedes lyse solvarme Minder; den baade skilte

i

og bandt.
Men ogsaa mørke Minder er knyttet til dens Navn.
Den r 5. Juli t78z gik Jens Voldsteds tolvaarige Datter
Johanne dernede og vogtede sin Faders Faar. Jens Thomsen Prag i Gammelvindhus (Brandtoft) kom derned og

saa,.at Faarene gik i hans og andres Agre. Han tog cla
Pigen og vilde dyppe hende i Aaen; men der var fire
Alen Vand, og hun gik til Bunds. Han sprang ud og
vilde redde hende, men druknede tillige med Pigen. Vind-

Sognet
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har siden
Hør,, i den rro,
at Tragediens Hovedperson var Mads Hurnle.
- Hvis Aaen havde fortsat som Skel videre nordpaa,
vilde Sognet have faaet en smuk afrundet Form; men
det gøriden ikke. Til Sognet hører et rombeformet Areal
vesten Aaen paa l5-r6 Kvadratl<ilometer, og her ligger
Straasø og Troldtoft. Skellet gaar ved Brohus (Nr. Omme
S.) i lige Linje sydvestpaa rnellem Egebjerg og Kællingbjerg, nredgiver Vindboerne Hulhøj, og lortsætter til Madum Aa.
Hulhøj, som Geodæterne kalder den, kegler sig mod
Himlen som et Sinai Iljerg, og man undrer sig over det
besynderlige Navn, den bærer. Men det er heller ikke
dens rette Navn. F'olk paa Stedet kalder den Wol/ryta,
og paa Matril<elarkivets Kort hedder den Oles Høj. Forledet er maaske Val, det samme vi har i Vaihal og Valkyrier.
- Hvorlor vore Forfædre har kaldt den saadan,
kan afstedkomme megen Snak. Men staar man paa dens
Top og ser ud over det skønne Hedelandskab med den-mi-

lefierne Horisont, helst en Sonrmerdag, naar Lulten flimrer, da næres f'rangen til Tak og Offer for Livets Gave.
Paa Wolhyrv med Udsynet over Kronhede, Fejgsø
Mose, Thorsted Sander, Galtmose, Nørhede og det halve
Vind med Kirkeby og Stationsby som Brændpunkter
her bliver svundne Aarhundreder os rnærkeligt nærvaerende. Og vi henter gamle Dages Skeltrætte frem af
Glemselens Dyb. Med Strid orn Skel og Ejendom begynder vor Historie.
Det er en 4oo Aar gammel Herredagsdorn, vi skal
høre genfortalt paa Nutidsdansk.

For Retten var skikket Atårett Sheett. Han havde indstævnet fentoold fuil, fordi denne vilde tilegne sig et
Byggested, sorn kaldtes strodtse og strodtzes gaard stedt
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zainck' Sogn. Men Albrett Skeell mente, at strodtze laa
indenlor trolte tffits Enemærke og var ham tilsvoren
inden for alle hans fire Marskel. Altsaa var det hans.
Og her var Beviserne.

Først fremlagde han et gammelt Sandemandsbrev, som
viste, at Sandemænd havde gjort Marskskel mellem Hiruge/reritt og trolletoiftt og mellerr ?aeTzge og trolletofftt og
vestpaa tll faldløeng begyndte og saa sønderpaa nor-

den om grafberrig, men ikke mellem troldtofftt og
strodtze.

Dernæst fremlagde han et Laasebrev, som lød paa,
at hans Morlar gamle Albrett Skeell havde indværget
trolletofftt til alle fire Markmode (alle fire Hjørner, hvor
Skellene mødtes). I samme Laas var undtaget Erik Iulls
Eng mellem Cle,sters Eng og faldtzeng, men ikke strodtze;

det var aldeles ikke nævnt.
Det samme frerrgik af mange andre garnle og nye
Breve, bl. a. et Tingsvidne al tualdborg/terets ting.
Hvordan kunde Ienrvoldt lull saa lcomme og iige, at
Straasø var hansi
Først fremlagde han i Retten et Tingqvidoe al rcste
Kirke under Guds Aar MCDLXV (ra65). Det lød paa,
at Niels lull i rosted havde halt strodtze i sin rolige
Hævd XL (ao) Aar og mere, ulast og ukæret.
Ligeledes et Sognevidne af zauldbonig Kirhe, der Iød
ligesaa.

'

Dernæst et Lavl.rævdsbrev med fem hængende Indsigle under Guds Aar MCDLXXTJ 0+Zr), hvoraf det
fremgik, at Erik Iull havde indværget strodtze og strodtzegaardstedt fire Vegne til Markmøde (de 6re Hjørner, hvor
Skellene mødes) og en Eng i fulle Kier, som Iaa mellem Closters Eng og faldtzeng, endvidere tre Enge vesten i frrlle Kier samt tzaerskffi til Midtstrømrnen.
Men dette var kun en ringe Del af hans Adkomstbeviser.

t4
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Han havde et Dombrev af wuldborrigherits ting lydende, te Ienwoldt Iull var tildømt strodtze med al sin
Ejendom efter hans Lavhaevds og Breves I.ydelse.
Et Godemændsbrev, at Godemænd af wuldborrig herett hallde gransket og svoret Marl<skel mellern trolde
toftt og strodtzø fra thzaerskzl til Midtstrømmen og saa
nordpaa ad den gamle Grøflt, hvor man fandt »flintt og
pinge stenn hoss etc.« (Ulorgængeligt Materiale under
Skelsten).

Et Synsbrev, te Niels Glambæk, Olul Simonsen i rvuldborrig heret med flere havde gransket og forfaret samrne
strodtzø.
Et Granskebrev, sorn Kongl. Maj. nu i Holstebroo selv
gav Befaling paa. Det lød paa, at Iens Tamsen nred flere

Godemænd baade mundtlig og med Brev havde bevidnet, at det Godemandstov (-vidne), som Sandemænd af
wuldborrig Herrett havde gjort imellem strodtzø og trolde

tofftt var gjort med Rette og burde staa ved Magt.

Strodtzø l<unde ikke findes i troldt tofftt Marli, men var
et ret gamnrelt tsyggested for sig selv.

Retten tildømte da Ienrvoldt Iull og hans Medarvinger strodtze gaardstedt med sin rerte Tilliggel§e inden
for alle fire Marlcskel og en Eng i fullel<ier dom er uirdtagen i Albrett Sl<eells Laas samt tre andre Enge vester i fullekier at nyde, bruge og beholde og Lavhævdene ved Magt at blive. Og Albrett Skeell skulde beholde trolletofft med sin Tilliggelse efter hans Laasebrev
og med hans gamle Breves Lydelse. Dat. Viborg 30/r

r537.Vi skal siden vende

tilbage til dette Dokurnent, men
nu lortsætter vi vor Snak om Skel gennem Lyngen. Det
var ikke sidste Gang, det alstedkom Tr:ette. Det var rent
galt i I{nud Troldtolts Tid. Hvor var Sl<ellet mellem
Troldtolt og Spaabækl Foruden at våEre Skel mellem

Sognet rundt
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og HerredsGaardene, maatte det ogsaa være Sognei Store Spaaskel. Ved Grundflod, sagde Poul Jensen
Men denne
bæk. Ved Troldtoft Knap, bandede Knud'
i
Nr' Omme
inde
Kn"p 1"" (eller ligger nu) en Kilometer

Dreng at
Sogn. trnua vai ligeglad; han befal*t.ttn
gik i
selv
brinde Heden af en skøn Søndag' da han
Adel'
ø
Kirke. Drengen taendte op i Lyngen Øst for
blev et
Det
Vejen'
Thorsted-Vind
grron,der ligger ved
Hede
Troldtoft
Hele
Aar'
iaal, der gikiy af i hundrede
Spor'
i
Ildens
op
og Mose trændt., og Indsandet btl-d

m-enskelletblevvedGrundflod'Navnetbetyder»sidt
Der var
Sted, hvor .der samler sig Vand om Vinteren«'
ogr"" V"na om Somren ved Grundflod' og her havde
Tid for at slukke
de to Gaardes Kvæg mødtes fra Arilds

gennem skoldTørsten, mens ISjergmænd »drev Faar«
og lyngnøgne
hed, flirnrende Luft over Moser og Kjær'
oprørt Hav'
klædte Indsander, der saa uil som et stivnet

..'Straasø-Troldtoft Romlens Skei mod Sydvest' mod
Aa; Vejl'
Thorsted, var alle Dage. givet med Madum
Sognepasserer
mose hedder Stpdet, hvor Adelvejen
jeg
Moust
spørger
fr-nr.n. Hvad fincler du i Mosenl
Egdtræer?
in'Org. Er der Oldsager, Baade af udhulede
De
Der er Tørv, gode sorte Tørv' svarer Moust' -giver vel Pengel
er ikke ringere end
-Tørvegravning
andre Ting, svarer l\{oust Troldtoft'
i Ulfborg
Mellem Sofiedal paa Straasø Mark og Fielsø
til SandSogn gaar Skellet mod Nordøst over Lærkehøj
Planf*r- r.å Fuglkjær Aa. Dette Skel tvedeler Straasø
d-et halve'
tage, saa Ulftorg og Vind SoSl lu:t-. t""t
sogn hele
Ulfborg
tiklelt
Dlrimod har Generalstabskortet
i
at kalde
Vindboerne
Lærkehøj, hvilket ikke hindrer
Frederik
af
besøgt
Halvdelen deres. Højen har været
til
kommer
den Syvende og H. C' Andersen' Alle' som
NedenStr"u.ø, skal helst bestige dens brune Kuppel'

Sognet rundt
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Itlrtt tlt: nåErmeste Gaarde Blaakjier- og Ormstrup. Her
ligget en Enestegaard med et kønt
gnnrrrrclt Navn.
- Nu har en Klynge Husmandsbrug af
lclunr, Raasted og Vind Sogne dannet et lille Samlund
i tlcrt lryggelige Dal og som artige Børn taget Navn eftcr Moclergaardene: Garsdalhus, Nørrevindgabhus, Kjaergaaril, Skelvad. Sidstnær,nte Hjem sl<ylder dog ingen
krrrrtlc. rnageligt have

t6
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for i Plantagen (Ulfborg S.) ligger en velbevaret Kvægfold;
den er cirkelrund og en Snes Meter i Tværmaal. Afd.
Ptantør: Tang har faaet at vide af garule Folk, at Folden var anlagt af en forarmet Herremand paa Nr. Vosborg. Om den langt større Fold ved Ramskov fonalte
Niels Søndertoft, at Herremanden brugte den i æ Ver.
løstid, Tiden efter Høst, naar man slog Kreaturerne
verløs. Andre siger, at Foldene er anlagt for Studedriverne.

En lille Kilometer lra Sandfær til Gosmer Krat optager Fuglkjær Aa atter SkelvFrdigheden. Saa opgives
den igen, og Skellet, Landmaalerdrbejde, omsiutter og
medtager Gosmer for Vind Sogn, hvorefter Aaen atter
et Par Hundrede Meter, meo nu mellem Vind og Raasted, gør 'Skel.
Mod Iriord ga"r Sk.ll.f øslerpaa .i Siksaklinje; de en.Heden.
kelte Dele'som draget efter en Snor gennem
Ogsaa dette nordlige Skel gaar'-over hirnmelstræbende
Oldtidshøje. Jeg fremhæver Trehøje, Sognets nordligste
Spids, ved Skelvatl paa Vindgabs Mark.' Ubarmhjertigt
har Landrnaalerne her, vel paa Udskiftningstiden, gennemskaaret en yndefuid Dalsænkning om.den-Smule Vandløb, som Vindboerne kalder æ Kjar Bæk og et Par Hundrede }Ieter skilter meilem Vind og Raasied,'siden meilem Raasted og ldum Sogne og af disse kaldes Idum Aa.
Trehøje bestaar af en meget stor Oldtidshøj mellem
to smaa Unger. Isaer den store er slenrt mishandlet; men
ingen kender Gerningsmanden, og Lyngen har bredt sit
forsonende Dække over Saarene. Omkring Højens Fod
har ligget en lcttilgaengelig Stenkreds, som er fieroet,
saa der nu er en Rundgang i Stedet.
Staar man paa :E stuer Hyw og ser ned over Dalen,
undrer det en, at den først er bebygget af Husmænd i
Parcellisternes Tidsalder; der er halvtredie Kilometer mel-

"

\rind Kirke
l

1\{odergaard

sit Navn, men Vadet, nu en Bro, over

ae

Kjar B:ek, der ah,ander Blaarnose, Sl<aarmose og Dele
al Røjkjaer. Her paa :e stuer Hyrv har man samnte vældige og stemningsmættede Udsyn som paa Wolhyrv i æ
Sønder Sogn. Mod Syd over Risbjerg i Vindgab Hede
ser man den kullede Kirke, r,estligere, mellem Blaal<jær
og Blaabjerg, Bavnehøj og Krarvris (I(rageris), mod Vest
Thorhy',v, Thorarvwer og Kvindsaa'n i Raasted Hede,
mileljernt som Silhuetter i Synsranden Tinghøj, Galgehøj og andre Høje i Ulfborg Hede. Nede i Dalen, mei'
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lem Hjemrnene, ligger æ be'te Hyw. Saa har jo Skelvad
Dal alligevel været befolket i garnle Dage.
Jeg stod en stille Septemberaften og saa paa Solnedgangen. over Thorhøj.
- Hvor fredfuldt her er! Ja, svared Niels Daather, men vi bor saa langt fra vore Sognefæller, at vi kun mærker til dem, naar de vil ha æ
Maa jeg laa at vide, hvem der har boet her
Skatter.
før jerl Med Konens Hjælp faar vi følgende Række, der
dog et Sted afbrydes af Kreditforeniog og Tvangsauktion: Jep Spillemand, æ Kringelgor, Pæ Krusager, Nis
Pedersen og
siden t897 Kathrine og Niels Daather,
landt
hinanden
der
paa Pallesbjerg.
Endnu fem Kæmpehøje markerer Grænsen n.rod Norri.
Af disse ligger Sparrehøj helt henne ved Hovedvej §r.
r I, hvor vi begyndte vor Rundtur. Mellem den og æ
stuer Hyrv paa Træl<ris Hede gaar en gamrnel Hedevej.
Ad den maatte det halve Vind age, naar de skulde :il
Holstebro, og det var jo ikke aiiid Sornmer. Naar Snestorme rejste sig med Vzelde over Bjerge og Dale i Vir:d,
var et Køretøj paa et Hedespor over milevide Ørkczr
for et usseligt Fnug at resne. Og her Sandheden maa
frent
gaar ogsaa en Hest uden Hoved i en Helmus"

-

daal. Mads Voldsted var den 30. Oktober r7g5 tag2t
til Holstebro, men naaede ikke levende hjem. Elter fle;e
Dages Søgen fandt man Manden nedstyrtet i en Limgrav sønden Trækris tillige med sin Vogn og sine F{este. Taage, Mørke og Snefog havde forvildet han:, skriver Præsten. E,fter lovlig Synsforretning lørtes han ;il
Voldsted og blev begravet i sin Alders 38. Aar. Sørgeligt var det, men det er jo længe siden. I-ad os da
notere med Tiifredshed, at Vinclboerne ailerede t7g5 yar
i Gang med at rnergle.

SOGNET PAA KRYDS OG TV,tsRS

Indenfor den beskrevne Graense ligger det kvadratmilstore Sogn, hvoraf to Trediedele bestaar af Lyngheder og Plantager. Da Sognet matrikuleredes I683, var
der z7 Ejendomme, som af Hensyn til den videre Beskrivelse maa nævnes allerede her. Det var'Smaabyerne
Røikjær og Vindby, Dobbeltgaarden Vindgab samt Enestegaardene Gammelvind, Sl<ovgaard, Voldsted, t(irkegaard, Bahr, Troldtoft, Straasø, Sandfaer, Rlaabjerg, Gosmer, Blaakjær, Skold og Trækris.
Sognets 637o ha giver 236 ha eller 425 Td. Land i
Gennemsnit til hvert Hjem, og selv om disses Tal nu
er det firedobbelte, fylder Hjemmene dog kun lidt i det
storladne, blødtbølgede Terrain.
Skovbjerg BakkeøsGeologi er omtalt i »Vinding Sogno
og skal ikke gentages her. Men vi maa have Navnene
paa de højeste Bjerge. Til Vindgab hører Flajsenbjerg,
Risbjerg og Blomba'k, til Blaabjerg Bavnehøj 66 o't, til
Sandfaer Bredbjerg, Slumsbjer§ og Krawris (Krageris
Høj), til Straasø Lærkehøj, Gulknap, Lille og Store Stolbjerg, til Troldtoft Kjeldingbjerg. Lukba'k og Wolhyw,
til Røjkjær Grønhøj, til Skovgaard Brunbjerg, til Voldsted og Gammelvind Voldstedbjerg 69 m, Gilbjerg, Skaldeba'k 83 m, i Sogneskellet Præstbjerg, som er 95 rn
I
over Havfladen.
Mellem disse Bjerge løber Smaabække med ringe Fald
genoem Moser, Engdrag, Slunder, Siig og Runder til
Fuglkjær Aa, Idum Aa og Grydeaa, der alle udtømmes
i Store Aa. Disse Vandløb er:

Sognet paa K yrds og
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Sognet paa,Kryds og Tværs

r) Gilbjerg B:ek, der opstaar
af et par Grene i Sivi-

daal (Sivdal) og Løvsig Mose.
e) Birkjær Aa,
sorn opstaar

af tre Grene fra Vildkilde,
Vestergaard Mose og Nygaarcl; fra Brandtolt kommer
et Tilløib, og Bækken gaar i Fuglkjær Aa rrellem Bro_
hus og Fuglsang. Til Vandløbet hører Vindby, Skovgaard, Gammelvind og Voldsted.

Pedcr Vad, fot.

3)

Idum Aa kornmer .fra Kirkegaard, løber vesten om
Bahr, gennern Skaarmose og Blaamose og træder ucl af
Sognet ved Skelvad.
a) trt fjerde Vandløb
afvander Røjkjaer og Vindgab;
det kommer fra en Runde i Røjkjær, kaldet ae Drøwt,
og forsvinder i Grydeaa, der skiller mellem Idum og Fel-

ding

Sogne.

Skold afvandes næmest til Spaabæk, Trækris til et
Siig ved Mikkelborg. Troldtolt ligger ved Madum Aa,
Straasø ved sine nu udtørrede Smaasøer. Tre gamle
Gaarde Sandfær, Blaabjerg og Gosmer ligger ved Ho_
vedstrømmen Fuglkjær Aa.

zt

En Oversigt over Vandløbene gav os saaledes samtlige gamle Hjem.
Dem kunde vi ogsaa have fundet ved de gamle Hedespor, som gennemskærer Sognet paa Kryds og tværs,
og hvoraf enkelte er gruslagte i dette Aarhundrede. Af
de vigtigste Veje maa fremhæves den gamle Vej tra
Agerfeld

til Blaabjerg, samt Adelvejen fra Holstebro

Steo paa Rojkjær Hedc,
'l roldtoft Krat

Tværs

over

Pedet Vad, fot-

Itøjkjær, Bahr, Feldhus, Troldto[t og videre over Krontil Tiim og Ringkøbing. Talrige Spor fører til Aaen,
andre peger mod Tinghøj og Galgehøj,hvor Retten holdtes og Tyve hængtes i gamle Dage.
Hvis vi havde besøgt Vind 1833, vilde Beskrivelsen
havde taget denne Form: Vind Sogn er en af de vildeste Hedeegne i hele Amtet, hvorhen man vender sig,
møder Øjet næsten over alt nøgne Sandbakker. Imellem
Vind og Ulborg er den saakaldte Kronhede, en uoverskuelig Strækning af Hede og Sandflugt.
Lyrg, Marehalm og ganske særlig Straasø Plantage
har dog nu lagt Baand paa det letfærdige Sand. Og med
største Parten af Heden har det aldrig kunnet fyge. Egehede
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purlet staar tæt næsten overalt og danner i Hardtlund,
Troldtolt Krat, Fuglsang Krat, Gosmer Krat og æ, Løw
ved Garnmelvind betydelige Rester af fordums Skove.
Egetræerne er indtil en halv Snes Meter høje og enkelte af de sværeste ca. en halv Meter i Tr'ærmaal ved
Roden. Smaahøje af graat Knygsand ligger rundt omkring i Heden; graver man dem igennern, finder man i
Bunden et Lag fedt Muldjord, sorn tilstræl<l<eligt godtgør, at l{øjen er dannet over stormlældecie Træer.
At Røjl<j:er og Vindby har været smaa Bondebyer, ses
ikke mere. I de senere Aar er der opstaaet en lille I3y
ved Iiirl<en nred Købnrandshandel, N{issionshus og Forsamlingshus. Og Vind Stationsby har flere Forretninger
samt et Andelsmejeri.
I Røjkjær Hede arbejdes der lor fuld Kralt af ,Jvclsk
Landvinding« med at opdyrl<e og l<ultiyere r8o Td. Lantl
Hede, hvorpaa der tænl<es oprettet 5 Landbrug.

OLDTIDEN
l.'or tyve'Tusind Aar siden laa Skovbjerg Bakkeø omIiy'tlt af Smeltevandsstrømrne fra Isbr:een i \ord- og Østjyllancl. Vi har irrtet Spor al }lennesl<er lra den Tid.

IIcn efter Istidens Ophør lor ca. r5 Tusind Aar siden,

lra Nlellemeuropa. Allerctle nu dateres de :eiclste Stenalclerlirnd ro Tusind Aar
tillrage. (fm de:eldre Stenalderlolks Færclen i\,-ind fin,lcs tloe endnu kun spredte \ricinesbr.'rd : en Tr,:e rpil,
rrrglc N{ikroliter og Fragrnenter af Kærneøl<ser.
l)ct I,-oll<, som tog fast og varig l3opæl iVind, i,ar
( l(.t .saalraldte Etkt/tgrausfo/,1.
De kom sl,dfra i SlLrtnini,r'rr al- Stenalderen og svnes at l-rave underlagt sig hele
l);rrrrrrarl<. Det sl<ete ornliring Aar zooo L K. Det Irolk,
,lr. olrlrlandedes med, kaldes ilrlega/itfolhel efter cle store
(,r'rrr.,c: Dysser og
Jættestuer, hvori de begravede deres
,lrr,lc. Om Megalitlolkets Kultur er der Vidnesbyrci i Vin,ling, som efter Hans Mariagers Udsagn r6g3 havcle
lrurrlc cn Dysse og en »Jættestue«. De havde idet flintri1,t: I)anmark erhvervet stor Faerdighed i at arbejde i
l;lirrt. Typisk Gravgods var i ældre Jættestuetid smul<t
:,lclrrre tyndnakkede Ølcser al Flint. Just saadanne smul<ke
( )list:r har K. Frydendal lundet i
et Gravanlæg paa flacJ
NI;rrl< i sin Hede.
l,.rrl<eltgravslolket kom lra flintfattige Egne og havde
rrrrgc l.':erdighed i at arbejde i Flint. Men det lærte de
cltr:rlriranden. Og i Dolketiden, ca. r5oo Aar f. K., var
,lc rrlirrlienelige Mestre.
rruur cle snart v:ere indvandret
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Deres Bopladser finder vi ikke, sagtens fordi de er
af lortsat Bebyggelse paa de gamle Pladser ned
i historisl< Tid. Men deres Grave er Oldtidshøjene, hvoraf
r3o er.optalt i Sognet. De ligger i en bred Stribe lra
Vindgab over Røjkjær, Vindby og videre sønderpaa til
Fugll<jær Aa. Straasø-Troldtoft Romben er højtom. Et
illik paa Kortet t 872 viser os deres tydelige Forhold
til rle gamle Ryer og Gaarde. 7 ligger i Række vesten
Vindgab, 3 østenfor, Iz i l{øjkj:er og Tr:el<ris Hede, 5
mellem Vildkilde og Sl<old, 4 i ltaekke østerl Vindby,
z mellem Ilahr og Sandhus, 4 i Heden sønden Bahr og
Kirl<egaard. Sønden Gammelvind og Voldsted ligger
Klovhøj og Løvhøje, J vesten Taulborg, r4ligger højt
til Vejrs i Sognesl<ellet, Bavnehoj og Krau.ris Høj lig"
ger mellem Blaabjerg og Sancllær.
Det er klart nok, at en Del af Hojene er anlaet paa
de største Bjerge lor at kunne ses, og dette forucls:ctter, at disse Iljerge ikl<e har r,æret gansl<e sl<juit al Storsko',,. N{en ellers ser det ud til, at Højene er anlagt i
Sl<ovbr)'net ved l3opladsen. Rojl<j:er betyder Rydning i
Skoven, os der er insen Grund til at søge Bopladserne
for cle Stenalderfolk, der lieger begravet i Røjkjzerhøjene, andre Steder end i Røjkjær. Vindby laa alle Dage
ved et Siig, og i dette Siig er lundet talrige Stenredudslettet

skaber.

I Rydninger eller naturlige

Lysninger i de vildtrige
Egeskove boede da Vindboerne i gamle Dage. Bækkene
var sejlbare, hvorom Baade af udhulede Egestammer,
lundne i Aasgren (Vinding S.) og Vindgab Mose, vid"
ner. Ogsaa en Dobbeltaare fra Stenalderen er fundet i
Vind. Gennemsnitstemperaturen laa et Par Grader over
vore Dages. I Skovene levede Kronhjorte, Raadyr, Bjørne,
Ulve, Vildsvin. Vandløbene var rige paa Fisk. Der var
rig Mulighed for at lortsætte de ældgamle Næringsr,eje
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Jagt og Fiskeri, men ogsaa Kvægav1 og Korndyrkning
Iirrstod man sig paa. Om Vindboernes Intelligens og
l)ygtighed i Stenalderens Slutning vidner de lundne Oldsager.
-Mation:almuseet har [ølgende Ting fra Vind Sogn: En
r3 1'. l. Spydspids al Flint al mærkelig Form, en 5 T.
l. rneget smul< Spydspids af mørk F-lint n.red Alsats lor
Slraftet, en 6 T. L Spydspids a[ Flint nred st;erl<t takl<cde Egge, en Spydspids al Flint med albrudt Spids,
en ! T. l. Flintkile med sl<raa Eg fra Røjl<j;er, en 8 T.
I slebet F-lintkile, en 7 T. l. Spydspids aI Flint, en 6
'l'. l. hulsleben Øl<se al Sten, en 5 T. l. hulsleben Økse
:rf Sten.
N{en det er naturligvis ret till-:eldigt, hvad Nationalrrrrrscet har erhvervet, og lige saa tilfteldigt, hvad der
r:r l<ommet til rnit I(endsl<ab. Iletegnelsen Spydspidser
og Dolke bruges i F-l:tng. De har r'æret slebne og polcrede, lør de forsynedes med de snrukl<e Parallelhr,rg.
liorst fornylig har man opdaget, at de har v:eret skæftcrle og baaret i en Skede. Tiromas Hedegaard udgravccle rg37 en lille Høj ved sin Faders Gaard, den indeholclt en Heilel<iste. Af denne og en lille Høj verl Siden
;rt' Iierrrdrog I'ran 5 snrul<ke Dolke al r7-27 cm.s Laengde.
I I'r:cstbjerg har Karl Fryclentlal lundet noget, han kaldte

Sr,:trd, velsagtens ogsaa Dolke.
l'aavirkning af Sydens Metalkultur er tydelig. Og vi
(:r paa Graensen a{'Bronsea/r{eren.
Iira denne Periode har Nationalmuseet bl. a. en HaandIcrlsring al Guld. Den er lundet i en af Røjl<jærhøjene
()s betaltes med zg Rdl. til Finderen. Men Nationalmuscet fil< næppe alt det Guld, som gan)le Vindboer medg:tv deres døde. Johs. Mikkelsen har i hvert Fald lortalt,
rrt en Vognrnand engang tømte en Høj mellem Vindby
,rg Skold for Sten, sorn blev brugt til Broen over Store
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Aa; mellenr Stenene fandi han saa meget Guld, at han
blev en hovedrig Nland.
Man vedblev at bruge de garnle Høje som Gravpladser. Ligbrænding traengte efterhaanden igennem, og Ur-

nerne indsattes i Højene.
Heller ikke llronzealderbopladser findes, thi cle er ligesom Stenalderens udslettet af senere Sl;egter.
Ornkring Aar 4oo [. K. trænger Jentalderezz igennem.

Vindiog Kirkc
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flod af begge Dele. Rundt omkring i Vinding Sogn ligger der Jernslagger, Pottesl<aar og ildspraengte Sten fra
Jernalderen. Den gaadefulde Velstand, som bl. a. den
stnukke Kirke vidner om, skyldes maaske vor Rigdom
af Jern. Ogsaa Vind Sogn har klaret sig bravt. Professor Gadruund Hatt har paavist, ar Dele al Voldstedbjerg

Harald l{efsgaard, fot,
l)ortstolpcstcneo

Der var paa den Tid krigersl<e Forviklinger i E,uropa.
Kelterne trængte sig incl mellem Romerne og Norden
og afbrød Handelslorbindelsen mellem disse Folk. Samtidig blev Klinraet koldt og sludfuldt. Tiden blev lattig,
Flintteknikken var glemt, Sydens Gulcl og Bronze ikke
til at faa, Selvlorsyningspolitikken var den eneste mulige. Saa laerte vi at udvindeJern af Myremalm. Og denne
Kunst glenrtes ikke, efter at vi atter kom i Forbindelse
med Ilomernes Verdensrige. Til Jernudvindiog hørte Myremalm og Brændsel d. v. s. Skove, og vi havde Over-

var dy1kg1

Peder Vad. fol

i

keltisk Tid, idet han der har lundet

Olcl_

tidsagre oågivet af Digevoldinger. Saadanne Volclinger
landtes ogsaa i Heden ved Frydendal, men de blev il<ke
undersøgte, ved Mil<kelborg ligger N1ængder af Kuusesten, Jernteknikkens sikre I-edsagere. Paa Troldtolr LIclmark, Jens Karnps Parcel, har Professor Gudmuncl Flatt

udgravet en Hustomt fra keltisk Jernalder; den var 6r/g
Meter lang og ca. 5 Meter bred, Væggene ha,,,cle v:eret
oplørt af brændbart Materiale.
At Sporene af Jernalders Agre og Huse findes paa Ud-
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marken, rnaa ikke laa

os'til at tro, at Livet i

særlig

Grad var henlagt dertil, snarere at en Del Udmarker den-

gang var i Brug for senere at forlades. Uden Overraskelse ser man da ogsaa disse lorladte Pladser iodtaget
igen i nyere Tid af de tørste Parcellister. Det gælder i
Vinding Sogn Bjerregaard, Hedegaardhus og Aabjerg, i
Vind Sogn bl. a. Løvsigmose og Mikkelborg.
Mærkelige saakaldte Portstolpesten findes

i

Kirkegaard

og Gammelvind og vidner om Jernalderbebyggelse

paa

disse Steder.

Endnu maa nævnes, at der findes mange Ildsteder,
i Vinding som Vind. Det er ca. I m brede og r/:
Meter dybe skaallormede Fordybninger, fulde af Aske
og ildskørnede Sten. De findes'ved Hedegaardhus, Aabjerg, Mil<kelborg og Løvsig, altid i Relation til Eng og
Vand. Jeg har udlrittet Nationahnuseet om deres Alder.
Send os I)otteskaar! svarer man derindefra. Men jeg kan
ingen Skaar finde. Muligt var den lørite Pottemager ikke
født, da man fyrede de paag:eldende Steder. Nogle af
dem ligger en Alen under Lyngskjoldet og er anlagt lør
Alen dannedes. Men jeg er ude al Stand til at henføre
saavel

dem

til

nogen bestemt Periode.

I Troldtolthuset fandtes Spor af seksradet Byg. De
mange lundne Kværnsten lader os forstaa, at Kornet blev
malet og velsagtens bagt til Brød. Oldtidslivet var forholdsvis rigt

i Vinding og Vind S'ogne.

MIDDIiLALDEREN
Det danske Oldtidssamfund var som alle senere Samlund klassedelt. Det ses tydeligt i Vikingetiden; nederst
stod Trællene. Alligevel rnaa vi tænl<e os, at de
Folk,
der slog sig ned ved Græsgangene mellem Vind
lljerge,
var nogenlunde ligestillet. Og en ligestillet BefolLning
genfinder vi paa historisk Grund vecl \fiddelalderens
Slut_
ning. AIIe var F'eestere saa nær som Bonden i Blaakjær.
Men dette kan n;eppe have r,æret clet oprindelige
Forlrold. H,,'orledes Fæstevæsenet er opstaaet, ved vi
ikl<e
rigtie. Vi kan dog skønne, at Trællene, da de blev
lri
cfter I{ristendommens Gennembrud og fik
Iige
lra
Jord,
Starten kom i AfhzengigherJslorholci til Storbønderne,
cler

beholdt Førsteprioriteten i
Jorden. Men ciet lorklarer ikl<e
Sagen her. Vind blev ikke befolket med lrigivne
Trælle.
lngen af Gaardene lader sig heller udpege som 1\Ioder_

I Virkeligheden var Faestesystemet Tidens Bortprioritering al Jord; man hancllede åed Fæstegaarde,
det
viI sige Retten til I-andgilclen, uden at det berørte
Fæstel;onden stort mere end senere Tiders Handei
med Obligagaard.

tioner.

Til Fæstevæsenets senere Udvikling kendes mange
Aarsager. Enhver Bonde havde paa
Jyske Lovs Ticl Ret
til at sælge sin Jord til hvem han vilde, naar han først

tre Gange paa Tinge havde udbudt den til sine nær_
En Gaard kunde blive øde og overtages
af Kronen for Skatterestance. Herreløst Gods var Kro_
rrcrrs. Og vi maa tænke os meget herreløst
Gods efter
rureste Fraender.
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den sorte Død. Langvarige Processer, undertiden om øde
Gods, viser os, især ved det Utal a[ »Skøder«, der ved
saaclaune Lejligheder dynges paa Bordet, hvor usikker
Ejendomsretten kunde v:ere. Men hvad enten konfiskeret
eller øde Bondegods gennem Hardel og Mageskilte havnecle hos Kongen, Adelen eller Gejstligheden, maatte den
n;ermeste Opgave blive at forsyne det med Fæstere' Efter
Grevefejden blev rnange Bønder tvunget til at opgive

Ejendomsretten. Den voldsomme Prisstigning i det I6'
Aarhundrede, loraarsaget af den hidsige Guldproduktion,

slog Bunclen ud af alle lludgetter og nødvendiggjorde

betydelige Ekstraskatter. Disse betalte Selvejeren dob'
belt rnod Faesteren. Ogsaa clette øgede Fæsternes Tal'
Gamle Selvejergaarde kan man undertiden kende paa
en gamrrel Skat, de svarede som Afløsning al Krigstjenesten. Den l<aldes Leding og genfindes lor VindingGaardene: Lund, Relning, Moesgaard, Resdai,.. Vejvad
og Meldgaard. Men kun een Gaard i Vind nemlig Blaakjær staar for Leding. Ledingsatgilten blev kun maadeiigt gennemlørt i clisse Egne, som det tydeligt fremgaar
af et Dokurnent fra 1492, som vi nu nraa se lidt paa,
før vi gaar videre. Det ser i moderniseret Stavemaade
saadan ud:
Alle Mænd dette Brev ser eller hører læst hilser vi Jes Nielsen
Foged paa Ulborg Herreds Ting Per lversen i Staby Væbner

Chiistern Poulsen i Husby Christern Jepsen i Madum Gravers
Vilsen i Utborg og Jens Eysen nred dette vort aabne Brev Aar
efter Guds Byrd mcdxc secundo Løverdag næst efter Urbani Dag
paa Ulborg Herreds Ting var skikket Jes Nielsen i Nissurn esked
og fik et fuldt Tingsvidne af otte Danem:end som er Nis Madsen
i Utbo.g Christern Hovy Per Hovy Jes Olufsen Christern Niel-

Garpdal/ Christern Persen i Idum Jesper Christernsen ibidem
i Hestbjerg - Disse forn' otte Danemænd vidnede paa deres gode Tro og Sanden at de n;erværendes hos var
."*-L Dag paa forn. Ting saa og hørte at Skursnævning i forn'
Herred tt*a" og sagde i Fald Sandfer gordstet og Sandfer mølle'

sen

i

Nis Christernsen

3r

.r/r/ I(orsgaard i Ulborg Sogn Brun Smets Eje i Øø alt det Bonrlogods som Jes Blobierg i Holstebro har liggendes iforn. Herred
untler Lidle Stenum og alle andre øde Bltgge ihvor de helst liggcr iforn. Herred som Bønder har iVærge som ej er givet f-eiitr eller Sætg:erd af til denne Dag og er rette Bøndergods og
h:rr det haft i deres havendes Værge og ej givet der Leding af
og vorder det derfor skuret og sagt i Fald som forskrevet stander
- At de saa vidnede det hørte vi og saa og vidner med vole Int:iglere h.rngendes neden for dette Brev.

I)er kan altsaa il<l<e vzere Tvivl orn, at Sandlær var
cn garnmel Selvejergaard. Skursnævninger skulde alsige
I(endelse om Selvejerbønders Leding; Kendelsen gik ud
p:ra, at der aldrig havde været svaret Leding; men naar
slraclant kunde være Tillældet, maa vi opgive at identiiicere gamle Selvejergaarde ved Hjælp af Ledingsafg

i

ltc-r.

Sandlaer var Øde; den kaides Gaardsted og sammenstilles med andre. øde Bygge og Forte. Saa er det forstaaeligt, at der ingen Skat, altsaa heller ingen Leding,
lrlev svaret. Tre Aars Restance kunde rnedløre Selvejenrlornsrettens Forbrydelse; Ejendornmen rskuredes i Faldu.
Jcs Nielsen i Nissurn synes at have handlet paa Kronens
Vcgne. Blandt Kronens Adl<onrstbreve havnede i hvert
Iiald Tingsvidnet, hvor der i Forvejen beroede mange
andre, hvill<et ses al Danske Arkivregistraturer VI S. 56
{br Aaret t49o.
Register paa alle de Breve som er udi de l-ader paa den søn-

tlre Side udi det Skab paa Fuolen paa Kaldingborig.
1) Item det første et Brev, at Sandfergaard Stodt og Mølle har
vir-'ret udi Bønderh:evd ulast og ukæret til nu Herman og Albert
Skeel taler derpaa Anno dominje rncdxc.
r) Item et Brev, som lyder paa Sandfærgardt og IVlølle med en
I{egens Dorn paa samrre Gaard og Mølle.
') ltem en Lavhævd paa Sandfergardt og Mølle r5z4-3o. Item
ct Tingsvidne af Hing Herred af z4 Mænd, at Sandfier Gaardsted og Møllested og deres rette Tilliggelse er Bøndereje.
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Disse Breve maa lorstaas saadan, at Sandfær er Krongods, beboet af Selvejerbønder. Sandsynligvis er Gaard
og Mølle dog fremdeles øde; men hør nu videre:
Den 3o. Nov. l5z6 6k Mogens Juel Livsbrev paa Sandfær Mølle
og Gaaid som skylder 3o Ørte Mel aarlig mod at give 3o Mark
danske Kronen. Han skal holde Møllen ved Magt og Bønderne
ved Lov, medens Møileren skal give ham Landgilde og anden

JJ

mølle røber os en glorværdig Fortid, idet den høje Ansættelse vel maa skyldes gammel Tradition.
Lad os dernæst se paa Herredagsdommen r537 Side
t z. Ogsaa her dynges en Runke Adkomstbreve paa Bordet, og de refererer hundred Aar gamle Begivenheder.
Enevold Juel boede paa Aabjerg i Vedersø Sogn; men
Slægten stammede fra Øgelstrup i Raasted. Og ved Raa-

Rettighed (Fr. l. Reg. rz3).

ii

Her har Mogens Juel til Udstrtrp altsaa faaet Sandfær
som et Regnskabslen. Og vi faar nu at vide, hvad Møilen var vurderet til ; en Ørte sættes siden i Matriklen lig
en Tønde Rtrg. For at kunne svare 30 Ørte maa Møllen have halt god Søgning; den rnaa have halt et godt
Opland. Brevet alslører som Lyn fra klar Himrnel lutter
Velstand. Men N{øllen havde iralt"sin bedste Tid. r537
den 3o. N{arts faar Mogens Juels Forleningsbrevet fornyet; han skal nu ingen Afgilt svare, men h.an skal genDr. Or
opbygge Møllen. E,t Par Aar elter døcle han.
Nielsen har elter et Styl{ke..- Foliant i Geheimearkivet
" '
rnedclelt lølgende (Dansl<e.N1agasin 4. R. +. B'):
.
Sandttffierregaardtt oc mølle haffuer Mogens l.rvls arffuinge
rvtj forleningh
Idem Mogens Iuell fiick breff paa kronens gaardtt Sandfierre'
gaardt oc Sandferre tnølle mett aldt forscrefne gords oc mølles
rette tiilleggelse, som ther nu tiilligger oc mett rette tillegett haffuer, dog mett saa skiell, att han skal egen la{e x'p-pebygge oc
ferdiige samme mølle oc holle forscrefne gaardt u'ellbygtt n'ed syn
heffdtt oc magtt, oc om saa ware, att s'ij anderledis therom tillsindtz rvorder, før errdtt forscrefne Nlogens Iwll fonge wprrettning
fore hues deel, som hand paa sanre mølle forkostendis rvorder,
thae scull hannum egen rvprettis oc egen giffnis eptther danne'
nrendtz sigelsse. Eurn inhibitione solita datum Lernuiig langfredag
aar mdxxxij. Relator her Johan Rantzorv ridder oc hoffmarsch.

Sandlaer laa 16z9 under Bøvling Slot. Og der var da
intet som helst, der mindede om fordums Selvejerbønder.
Og kun den 3o Ørte store Landgilde af en ruineret Vand-

Sardfær

Peder Vad, fot.

sted Kirke fik Niels Juel bevidnet 1465, at han havde
haft Straasø i mere end 4o Aar. Altsaa var Gaarden
hans. Men Straasø kaldes irnidlertid et Byggested og et
Gaardsted. Den var øde, uden Bygninger og Beboere,
Og derfor kunde Albert Skeel og hans Morlar før ham,
iia de indværgede Troldtoft og lod Sandemænd gøre
Skel gennem Ødemarkerne, maaske nok faa den Tro, at
Græsgaugene omkring de lern Smaasøer, der laa i Straae
(Strade), ogsaa var deres. Men den gik dog ikke; dertil
havde Enevold Juel for gode Papirer. Til Overflod havde
han, et Par Aar før Dommerl faldt, halt en Skare ,ridemendt« 'paa Synsforretning ntellem de forrevne Sand-
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flugtsbjerge. Det var Cristoffer Kruse i Vinding, Poul
Stigsen i Trinderup, Mogens Juel til Udstrup, Jens Thomsen til Holmgaard, Jens Spend til Rammegaard, Jacob
Vogensen til Stenumgaard, Peder Jensen i Staby og Niels
Om der var Skel mellem de
Glambaek til Svendsholm.
to Ejendommei Ja, der var baade Grølter og Skelsten.
Fæstebonden i Troldtolt har vel ved Synet af de for-
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l)cn nærmeste Forl<laring paa dette er, at den har savrrct Indtaegter. Og det kan vi godt forstaa, hvis Sognets
;rrr,lrc Gaarde har været ien lignende Krise som Sandl,r'r rig Straasø. Sognet har vist det siger ogsaa Trarlilronen
været orrtrent lolketomt elter den sorte Død
r V;rklcmar Atterdags Tid.
( )rn Oldtidens høje Vurdering a[
Sognet viclner Old-

Plantage

nemrre Ryttere sagt lige som Moust Troldtolt lor et Par
Aar siden, da han saa Sogneraade.t, en enkelt iPels,
komme biiende ad det vringlede Hedespor til hans Gaard:
flo'tele nok, flo'tele nok!
Herredagsdommens \avne er st;erkt lorskrevne. Vi
har ingen Tillid til en Skriver, der staver vort Sognenavn rvinck.
Det blev.ingen lys Introduktion. NIed Konstateringen
al to øde Gaarde naar vi ind paa Historiens sikre Grund
i Middelalderens sidste Aarhundrede.
Ogsaa Kirken laa i Ruiner.

tr,l,nrirrclerne. N{en ogsaa Sognenaune/ I'ortæller en Del.
l),'l (:r lortolket i mine tidligere Boger. Hvis Filologerne
l.r;rl Vanskelighed ved at godtage Tolkningen, maa rnan

Ir,rrlrc, de overvinder den. Navnet komnrer af Vin, som
l'lyrlcr- Gr:esgang. Ingen kan se Vindgab, Vindby, Gamrrr,'lvincl, og lad os tage Vinkielder i Torsted Sogn med,
rrrl.rr ut tro, at disse Bebyggelser har \a,,,n elter Beligl,, rrltcrlcn.

Virrrlboerne lortalte Terkel Dorschæus, at deres Kirke
lr;rr',lc haft et Taarn; det samme siger de endnu, og
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Rundbuen i Kirkens Vestgavl støtter Traditionen. De
lortalte ogsaa Hr. Terkel, at Troldtolt havde v:eret en
liden Herregaard, opkaldt efter en Hr. Trolle. Lad os i
det mindste godkende hans Fortolkning af Navnet. Gammelvind har Trap gjort til ,Herregaardo, alene fordi den
I683 ejedes og paaboedes af Hans Rodstrup; men dens
Beliggenhed ved en SØ, som nu omtrent er tilgroet, heuleder Tanken paa Herregaardsromantik; Voldsted røber
ved sit Navn Herregaardsfaderskab. Men vi er naturligvis ikl<e mere lorpligtet til at tro paa denne Snak end
paa det store Guldlund ved Vildkilcle.
Dog maa Konklusionen a[ Traditionerne og den Smule,
vi ved, blive, at Sognet ogsåa i Middelalderen var jævnt
velstillet, indtil den sorte Død lagde det øde.
Shouerue var omtrent forsvundne. Dette kan vi vide
bestemt; thi da Peder Gyldenstjerne som Lensmand lod
Hardtlund inddige for at beskytte den Srnule Skov, som
var i Behold, var_.Krattet, som det endnu kan ses af det
inddigede Areal, af samme Størrelse som nu. Af de Oplysninger, vi faar af vore meget skrivende Præster om
Egekrat, kan vi skØnne, at det itar at samme Størrelse
som nu. Mærkeligt nok faar Dronning Margrethe Skylden lor Skovenes Ødelæggelse; hun afbrændte denr lor
at hindre Englænderne i at søge Skjul i dem, en urimeIig Forl<laring, som dog maaske refererer til Skovalbrænding under Fortidens Krige.
Endnu en Gaard, Blaabjerg, kan dateres tilbage til
Middelalderen. Lars Rød til Hindeise pantsatte den til
Lensmanden Niels Clemmensen lor 4o rinske Gylden.
Hindelse var en Gaard i Thy. Bonden i Blaabjerg, om
der var nogen, fik det vel at vide.
Vi kender altsaa fire Gaarde lra Middelalderen; men
de 5o Procent var øde. Og saa kender vi Kirken, som
var falden ned.

,,

I(r:ngers og Adelsmænds Kapløb om at sikre sig Ejenrlonrsret til de gamle Bopladser, der laa som grønne Strilrcr mellem lyngbrune Bjerge, svindende Egekrat og uroligc Indsanderl en nedfalden Kirke midt i Ørkenenl det
t:r Ililledet af Vind lør Reformationen. Dets Beboere udrrr;r-rrl<ede sig næppe meget under Grevens Fejde.
Kirken

i

Vind sank

i

Grus en Nat

til Grin for Find og hans Unger.
Sognet blev øde og gudsforladt,
smædet af Troldetunger.

Find var en Trold fra Hedenold
i Makkerskab med den Slemme.
- Preslen I{r. fb gav sig Gud i Vold
og hørte en Englestemme.

Stemmen ledte hans Fjed til Vind
over de Bakkekamme.
Hvem der skulede ondt, det var Fintl,
og værre var hans Nladamme.

Men Praesten rejste paa Englens Bud
Gertruds*) Kirlen af Gruset,
Salmesangen til Lysets Gud
toned' i Kirkehuset.

Sangen gik Trolden til Marv og Ben
og værre var al den Beden.
Kyled' han efter Hr. .Iå en Sten;
den ligger endnu i Heden.

Trolde kan leve til Dommedag,
der hvor Muldvarpen roder.
Fylkes et Sogn efter Nid og Nag,
stener de Folk efter Noder.

) l\irkcns

Skytshclgeo.

Fra Grevens Fejcle tilChr.

den Fjerd e
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ca. r5o Bøndergaarde var Undg.a/ og
Christen Olufsens
(iaard

i Raaehier.
Vi ser deraf, at Vindgab, .o- ,.1 maa være
anlagt
sio(n een Gaard, allerede i Middelalderen
var blevet til
to, og hver af disse var, som vi kan
se af andre Kil_

FRA GREVENS FEJDE TIL CHRISTIAN IV.
Langsomt korn Sognet til Krzelter igen efter den sorte
Død. Og mellem r5r3 og r529 genopførte Sognepræsten Hr. Ib den ruinerede Kirke, som jeg har fortalt i
Bogen om ,Kirker, Praester og Degne i Vinding-Vindo.
Dens Indtægter, 5 T'd. Rug og \ Ørte Byg, slog godt

tii til

dens Vedligeholdelse.

Det betød for Vindboerne, som i Forfaldstiden havde
søgt Omegnens Kirker, at de atter fik et samlende Midt
punkt. Relormationen trler.. for dem en virkelig Renessønce. Men om den aandelige V;ekkelse, som i København og andre Byer gav sig det Udslag, at trolk fyldte
Kirkerne til Trængsel fra Morgen til Alten lor at høre
Prædiken, ogsaa naaede hertil, ved r,'i intet om. Men staar
r,ore Granitkirker som Vidnesbyrcl orn aandelig Vækkelse,

saa gør vor beskedne Kirke, som Præsten i den bedste
Mening kaldte Vind Faare/tas, vel ogsaa.
Storpolitik befattede vi os ikke med; rnen Tidens økonomiske Pulsslag naaede selv de ljerneste og mest hengemte Egne. Bispernes og Klostrenes mægtige Godsriger blev uden Erstatning inddraget under Staten. Men
Kronen begyndte straks at bortszelge det igen, og gamle
Klostre lorvandledes til Herregaarde. r 547 fik Lensmanden paa Skivel'rus Oluf Munck Skøde paa Tuis Kloster,
hvortil hørte ca. zoo Bøndergaarde; otte laa i Vinding,
ni i Vind. Det var Trecris, en Gaard i Vindgaå, to Gaarde

i

Roekier, samt [/indeby i Vindt Sogn.
Ogsaa Stubber l{loster blev Herregaard; blandt dets

dcr, i gode Tider beboet af to Bønder.
Her nævnes som
Ii:ester i Vindgab Ester Bertelsen,
hvis aariige Skyld var
r Ørte, Rug, r Ørte Byg, r pd. Smør, r Svin samt
Gæ_
steri. Christen Olufsens Skyld var rz
Skilling penge. Den
anden Vindgabgaard skulde betale
Tvis lCoste r
I{orn og r Mark dansl<e, den ene Røjk1ærgaards 3 Ørte
Atgift
var z Ørte, den andens l.
Vi husker, at Sandfær Mølle skulde svare
til sammenligning kan nævnes, at vegen 30 Ørte Mel ;
Møile stod

z.t, Ørte. Det siger formentlig .,og"t

J.

for

Forholdet melicm de to NIøllers Søgning i Seråiaaeialder.
Mest interessant er det, vi laar at vide
om Vinclby.
I)en bestod af 5 Gaarcle, beboet
af 1) Christern og Lavris
') Tammes 3) Niels Thamesen og -1"n. iinrdsen a) Chri_
.s.tiern Andersen og 5) Erik;
sidslnævntes F,_jendom kaltles et Bol, hans Landgilde var
2 Ørte; hver af de antlres Skyld yar tllz Ørte Rug, t|fz
Ørte Byg, I pd. Smør,
t Skovvogn, r Svin, r Lam, r Gaas, 2
Høns, r

rrød

og

Gaesteri.

F.øde_

Mere end hundrede Aar efter, 1663,
var der fremdeIcs fem Gaarcle; cie var beboet
ai ti ffænd; Landgiiden

var nu lige stor for alle Gaardene
og uændret paa det
I am, Gaas og Fødenød var ers=tattet med
zo ,€g.
Hvordan hele Byen var kommen under
Tvis Kloster,
.l<an
vi ikke vide. Men naar en Klynge Gaarde
gennem
Aarhundreder staar lor samnre Landgilde,
maa vi antage,
at de har været kvalitetsmæssig lige
store, og det forrrds:etter en gammel
Jordfordeling, Jn saakaldthebning,
som ingen Ronde efter
Jyske Lov kunde undslaa sig for.
nær, at
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Fællesskabet i Vindby nraå/ have været mere intirnt og
indviklet, end vi ret godt kan tænke os, naar de loruden
at ligge i Jordfællesskab med hverandre maatte være to
Mand om hver Gaard.
Navn_ets Forled er jo ældganrmelt; Efterledet kan være
paahængt en Gang i Vikingetiden. Sandsynligvis er dog
Gammelvind ældre, da Gammel vel maa relerere til en
yngre Vin-gaard. Vi maa tænke os Vindby anlagt som
Enestegaard efter Egnens Skik og Brug. Men de tilgængelige Jorder har betinget en Deling, der ikke standsede
ved Dobbeltgaarden, hvoraf der i Vinding-Vind blev en
halv Snes Par, men lortsattes til Femtallet naaedes. Og
derved blev nran staaende. Videnskabernes Selskabs Kort
aftegner i Aaret rSoo Vindby som fem smaa Gaarde.

I

Reformationsaarhundredet hand.lede

og mageskiltede

Konger og Adel med Bøndergods som ingen Sinde før.
Det gjaldt om at skabe Storgodser. Tidens største Statsanand ,Wogens Gøye satte Rekorden, r55z iod hans Datter Eline Gøye en Jordebog lorlatte over det vzeldige
Godsrige. Blandt hans Købegods nævnes Blaabjerg og
Baarn (tsahr). Blaabjerg var beboet af Bartell Andersson
og Jens Blaabjerg. Deres Landgilde var I Ørte Rug, r
Pd. Smør, r Mark Gzesteri, r Skovvogn og r Skovsvin.
Andris i Baarn stod lor 3 Mark pendiug.
Trecris' Landgiide var 3 Ørte Korn, r Lam, r Gaas

og 2

Høns

og Virud Prtestegaard findes nævnt i en
Skellorretning r 543.
Nu og da nævnes en enkelt Gaard i Røjkjær i den
følgende Tid i Kronens Skøder. Men Kronens og Adelens Handel med Gaardene maa vi opgive at forfølge.
Her blev aldrig et samlet Gods. Det tilhørte r688 r7
Godsejere, hvoraf een boede paa Sjaelland. Siden kom
en. Broderpart under Krogsdal.
Gammeluind

F'ra Grevens Fejde til Chr. den l-jerde
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I)r:r maa nu siges et Par Ord om Landgilden. Ørte
,';u V:rrdimaal lig en Tønde Rug. Af Byg og Havre
',lirrklc der derfor flere Skæpper til Ørten. Forholdet var
r,) t2-2o. Et Pund Smør var z8&ls af vore Pund eller
r,1,ror kg. Dets Værdi regnedes omtrent som Irlt Td.
lirrg Hvad Sl<ovvogne var, er der delte Meninger om,
rrrrrr rlct var dog vist Tømmer, og Ansaettelsen har vel

liorl i en Tid, da der var Skove. Skovsvin var magre
livin, som skulde leveres til Fedning i Skovene. Fødenrl(l var et ungt Kreaturs Græsning.
L;rrrclgilden, der af en Gaard i Vindby, svarede til
'lcl. Hartkorn, maa forekomme os stor. Tienden
1,,,,1t {
ty,rrgr:rle vel knapt saa haardt, som den siden kom til.
Nl,'rr Sognet har dog svaret ca. 50 Td. Rug eller Byg
,,rrr ,\aret, hvorelter hele Algrøden kan anslaas til 5oo
I,l. cller 20 Td. pr. Gaard. Af senere Aftægtskontraktlr I<arr man se, at omtrent Halvdelen al dette maatte
rrr,',lgrrrr til Brød, Grød og Ø1. Brødl<ornet vurderedes
lro;t, var i ganske saerlig Forstand Guds Gave.
(ltlgilterne har vzeret store; der sl<ulde jo ogsaa svar,"; Stats- og »(6rn-une«skatter; de kunde nok baeres
r(l(: gode Tider. Men under Krige og Misvækst var det
rrrrrtrligt. Skatterne maatte nedsættes eller helt eltergives.
'l'icrrdeydernes Tal var 15gg 26. Vinding Sogn havde
,,r,, Ulfborg 6r, Raasted 25, Felding 2r, Fjaltring 42,
l)r'lrc 38, Engbjerg 22, Hove( 49.OC det svarer noget
rr.r'r. til Gaardenes Tal. Ganske vist opgives det paagæl,lcrrrlt: Aar Gaardene i Vinding til 34, i Vind til 20; men
,lr,;sr Tal kan kun lremkomme ved, at nogle af Dobbelt1,;r:rr<lcne regnes for een.
'-zZ Smaagaarde i Vind, det er ogsaa de Tal, Skatterrr;rrrrltal og Matrikler r6ro-r688 bestandig viser os.
.'.()

