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INTERMEZZO

Lyngrøgen ruger i Slunder og Sig,
sniger sig lavt over afbrænclte Hede.
Jorden er gødet nled Aske og Lig.
Intet er mere i Heden at frede.

- Modige M;end gaar med Maalesnor
over Oidtidens frønnede Spor.

Traktoren drøner mod sandslidte Sten

- hundred og firs Tønder Land lar sig pløje _
skjuler i Furen hver ildskørnet Gren,
gaar i Triumf over Oldtidens Høje.

-Nlodige llænd bygger Hjem paa Sand,
mens Ll,ngy6gen driler af Lanci.

Haver og Hegn giver Hjernrnene Lv,
Liv gror af Asken i Itøjkjær Hede.
Underet, Underet kommer paa ny.
Saa er der atter noget at frede.

- Ilodige llænd skaber I{uld af Sancl,
mens Lyngrogen driver af Land.

VI\iDBOERNE

Der landt ingen Belolkningstilvzel<st Sted gennem mange

Aarhundreder lør Bondereformerne. Der har været gæt-

tet paa, at dette skyldtes det stivnede Samlundssystetns

ringe Vilkaar lor nye Hjem. N{en det er galt gættet. Stik-
prØver viser, at der lødtes Børn nok, i vore Sogne dob-

belt saa mange pr. Iooo Indbyggere, som nu (lor hele

Landet), men Dødeligheden var tre Ga.nge saa stor som

nu. De hyppigste Dødsaarsager var efter Kirkebøgerne

at dørnme Krampe, Kighoste, Strubehoste, Skarlagens-

feber, I3rystsyge, Ttering, Barselleber og saa naturligvis
Alderdom lor de Kiemper, som kom lrelst gennem Ti-
dens Vanrogt og Bornesi'gdolnmb.

Der lødtes i Vinding Sogn t68z-t732 131og døde

424. I Aarene 1765--74 lødtes 9z og døde 9o. Ved derr

Tid kender vi Fr-iil<etallet og kan se, at saavel lødte som

døde var ca. 30 pr. IOoo Indbyggere.
I Vind S-aga lødtes i Aarhundredet 1687-I ZBZ +8g

og døde 4§4, hvilket svarer til en mægtig F'ødselspro-

cent, som paa Grund al den store Dødelighed dog kun

hævede Folketailet rled o,23 Procent om Aaret.

Belolkningen voksede i sidste Halvdel af det i8. Aar-

hundrede, trods Samlundet endnu var stivnet. Men vor

n:ermeste By Holstebro havde dog i Aaret r769 k:uo 679

Indbyggere.
Folketallet i Vind Sogn har været:

Aar 1769 1787 tSoI r84o r85o IgoI I9l I

156 187 2o3 27o 3I8 483 475

1937

587
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Af de 587 Indbyggere rg37 \,ar 33g fødte i Sognet,
medens 249 var Tilflyttere, henholdsvis Sg og 42 procent.

Der sidder gamle Vindslaegter i llahr, Blaabjerg, Blaa-
kjaer, Skold, Voldsted, Løvhus, Nlikkelborg, Viholm, Ve-
stergaard, Troldtoft, Vindgab og Gammelvind og Ætlinge
af gamle Slægter i Kirkegaard, Østergaard, Melclgaard,
Arnsbjerg, Vestervang, Sl<ovgaard, Kirkebyen, Stations-
byen og fl. a. Steder.

Slaegtsgaarden bevaredes rneget tit gennem en Datter,
der ægtede en Mand fra Nabolaget eller en Tilflytter.
Da Herremanden skulde give clen nye Mand Fæstebrel
paa Gaarden, maa hans N1ægling ,",ed »f{266lsls6( fs6ucl-
sættes.

Den særlig store K:erlighed til Slægtsgaarden har væ_
ret Genstand lor megen cligterisk Overclrivelse. Efter at
rnan var blevet Selvejere, var der lystig Handel og Maee-
skilten med de gamle Gaarde. Det er cla ogsaa en rime_
lig Ting, at rnan holder ligesaa meget af et Hjem, iiem-
tryllet paa Udmarken af ingenting uden aarelangt Slid
og Savn, som af et hvilket som helst andet Hjern. l,Ien
Hjemkærligheden lod sig baade her og cier i l\y og Næ
overvinde aI en indbringende Handel - og saa kunde
Børnene siden med vaade Øjne krkke motl ,)Hjemmets
Kaalgaardsdige« lra en Kæmpehøj i Lyngheden.

Tilgangen til Vind var størst lra de onrliggende Sogne:
Nr. Omme, Thorsted, Ulborg, llaasted, Idum og Nr. trei_
ding, men bemærkelsesværdig lille lra Hovecisognet Vin-
ding. Sognet stod iøvrigt vidaabent for Algang og Til-
gang. Der korn Folk fra Vernb, Møborg, Naur, Sir, Hjerm,
Borbjerg, Mejrup, Tvis, Aulum, Sunds, Simmell<jær, Tim-
ring, Vorgod, Rrejning, He, Tim, Staby, Rindum, Hade-
rup, Handbjerg, Humlum, Nees, Sdr. Nissum, Hover, Ryde,
Sahl, ja helt lra Draaby, Kolding, Varde og Flensborg.

Mange Mennesker rejste sig Hytter i I-leden, som snart

Vindboerne Iog

forsvandt igen. Noget tilsvarende kendes ikke ira Vin-
ding.

Al Personnaune lorekornmer i det t7. Aarhundrede Si-

bast og Marquard, men ellers er Navnene de gammel-

kendte med nogle laa helt dominerende. Skemaet giver
en Oversigt over Navnene paa

Viede r65z-tEoo.
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Af andre llrlttndsnauna blandt viede i Vind i den paa-

gældende Tid forel<omnrer fØlgende to Gange: Jocum,
Erik, Gregers, I(nud, Svend og Hans - og lølgende een

Gang: Dynis, Claus, Viilads, Sibast, Telle, Bertel, Moust,

Jesper, Simon, Iver, Oluf, Kjeld, Christian, Jeppe og Jo-
hannes.

Al Kuindenaune lorekornmer - lortrden de i Skemaet

- Elle, Abelone, Edel, Malene, Mariane. Navnet Marie



a..u.--., ,uu", ","r'o"rt:";", almindeligr i Kirke-
bogens Fødselsliste elter Aar rToo i Forbindelse nred et

andet Navn: Anne Marie, Inger Marie, Else Marie, Mette
Marie, Kirsten Marie, Karen Marie og Johanne l\Iarie.
Dobbelte F'ornavne er iøvrigt sjældne [ør omlcring t8oo.

Det dominerende I(vindenavn An stavedes Ane, Anne,
Anna, som Pr;esten var i Humør til. Lars, I-aust, Laurs'

Valgmenighcdsfolk før Gudstjencsten. P. Vad, fot.

Laurids er ogsaa vilkaarlige Stavemaader af et og satnme

Navn. E,n NIand kunde godt døbes Lars, Ieve sorn Laust
og dø som Laurs, Christen og Peder har været udtalt
Kræ og Pæ, Karen, Mette og Johanne sorn Kaarelr, M:e't
og Hanne.

De moralshe Begreber var ikke helt som vore. Mange

gilte N{ænd overtraadte det sjette Bud med lyslevende Re-

sultater, som Præsterl snart l<aldte S/egfTgalSs'zz, snart Hor-

unger. Megen grurn Realisme har jeg ladet lorblive under

Glemselens Dække, hvor ogsaa er skjult de utalte Suk
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og Rønner til Gud i Himlen onr Hjælp og Bistand paa

Livets larlige Veje. Mange Kirkebogsnotater røber stor
IJjerteløshed; men præstelig.Raahed var vel ikke større
end Tidens i Almindelighed. Folkemindet har fundet det
bemærkelsesværdigt, at Danie/ Blic/ter ikl<e bandede; han
\rar rar, tyk, vattersottig og drak megen Rom. Paslor 7ør-
genselt var Skive lor Menighedens Skærnt; men hans Ord
til Kirkegangskonerne lever endnu: ,Vi sl<ulle bede Gud
orl at oprykke enhver ond PIante i Børnenes Hjerter,
som vor himmelske Fader ikke har plantet, og opelsl<e
hos dem alt, hvad der sandt, rent, elskeligt og Gud vel-
behageligt ero. Religiøs [/ohkelse ved st:erkere Midler
encl disse stillærdige Ord naaeclc siden til Sognet rned Re-
sultater, sorn den enkelte selv beclst liencler.

SogneJivlless/iabe/.s ydre l(aar var aldrig særlig gode.
Vi husker den l<irl<elige Adsplittelse lør li.elormationen.
De Kirl<er, man søgte til, ntaa r,el have været Vinding,
Nr. Iieldirrg, Idum og Ulborg. De samme Sognes Nleje-
rier delte i moderne Tid Vind Sogn imellem sig, ligesom
clet endnu er opdelt mellem fire Postdistrikter: Vind, Sør,
i,ad, Nr. Felding og Ulborg.

Tind Andelsme1eri, /ernbanen, Telefoncentrølen lige-
som,Ulissions/ruset, Forsatrt/ing'shuset og ganske særlig
Sht. Gertruds Kirke binder dog nu Sognet bedre sam-
rnen, end man tidligere har l<endt.

De senere Aars Vækst og Udvikling er i Stigen. Grønne
Naaletræsplantager skyder lrodigt op omkring Hjemmene.
Mergling og Dræning fortsættes, Algrøden bliver bedre
Aar lor Aar, nye Hjem bygges, og Fattigfolk driver ikke
rundt paa Orngang som i gamle Dage. Men en urimelig
stor Del af Livet medgaar dog til Erhvervelsen aldagligt
Ilrød, skønt Mennesket ikke lever af tsrød alene. Og øko-
nomisl<e Bekymringer er lige saa store sorn i Stenalde-
ren. Men ikke desto mindre har de nulevende Vindboer

,



Gammelvind

de bedste ydre Kaar, nogen Slægt lrar hait i det skønne
Hedesogn.

Hjemtnenes Storrelse eller Kapacitet er søgt lorklaret
ved flere Hjaelpemidler: Areal, Hartkorn, dyrket Areal
og Kohold. De medtagne Nlatril<elnumre skulde hjælpe
til at vise Ejendomrnenes Herkornst. Der kan godt vzere

flere Numre end naevnt, idet mange Ejendomn're er op-

Lærer l,arlcn-Straasø holder I-lornequdstjencste P. Vad, fot

staaet af flere Parceller. De opgivne Børnetal er Mini-
mumstal. Der karr, især lra ganrmel Tid, vanskeligt ga-
ranteres for, at alle Børnene er talt med. Sl<ilteforretnin-
ger nzevner ofte Børrr, som I(irl<ebogen ikke l<ender. Aars-
tal lor ,4Egteskabssti ltelse g:elder Trolovelsen, som \rar
ægteskabsstiltende indtil r 799.

GAMMELVIND. MATRIKEL NR. 2 A, 26 A.
Gammelvind var I596 beboet al Kirlieværge ll,lihhel

Sørense». Den næste Mand, vi kender, hed -Niels .ller-

Gammelvind II3

elsen, hvis Husbonde var Knud Gylderrstjerne. Elter ham

fulgte Berte/ Nielsen, som døde I658. Næste N{and, Chr.

Pedersen, havde til Husbonde Christen Lange. t678 var

Gaarden beboet af to Faurilier, der hver holdt et Par

Køer; Mændene lred Niels Nielsen og Niels C/tristensen.

Ingen af de nævnte Bøncler kan anbringes i Vindboernes
Ahnetavle.

Den lølgende Mand er rnere interessant. Han hed )azzs

Løuritsett og var r7o5 at træffe paa Tinge '"'ed Madum
Kirke. r674 bler, han gilt med llaren Clrristensdatter lra
Tolstrup; selv var han lra \aur; det ung-e Par f:estede

Fonager, hvorlra de hyppigt havde Barn i Kirlre:Jens,
Karen, Jens Laurits og Anne. IZo5 boede de i Ganrmel
vincl og fil< Datteren Inger gilt rred joaun Jensen, der

filr Part i Gaarden. Ogsaa ancire Døtre fik han godt for-

sørget; Anne blev Husrnoder i Vindgab. Jens Laurit-
sen, der naturligvis bar Na','net Jens Gammelvind, clocie

rZzS 8Z Aar gl. Svigersønnen Jocum Jensen, der var Søn

af den i mine Skrilter meget orntalte bortlørte Jens \/ej-
vad, sorn elter sin Udlændighed fil< Part i Relning, cløde

to Aar elter Svigerladeren. L,n Søn af Jocunr hed Jørgen;
han fæstede Skovgaard og beredte Terl<el Dorschæus tal-

løse Kvaler. En anden Søn jetts Jocuntsen ble", i Garn-

rrelvind og havde nrecl Hustnren I'laren ChristensrJatter
Børnene Jocurn og Christen. Elter Mandens Død :cgtcdc-

Enl<en r74o Niels Nielsen fra Klejnstrupi de fil< Datteren
Mette, hvorpaa Maren døde t7§9. Niels kvalte Sorgen
og havde 176o Ilarn i Kirke rned sin nye Kone Marert

Poulsdatter. Der blev mindst sel<s Børn i dette ,å,gtc.
skab, lør Niels Klejnstrup t7Z5 iul<kecle sine Øjne i

Gamme/uind/tzus. Maren var den glade Enl<e. Hr. Terl<el
beretter: ',1776 d. 8. April l<astede jeg Jord paa Enl<e-

quinden Maren Poulsdatters Horeunge af Garnrnelvintl-
hus, rned hvill<et Drengebarn den gilte lVlarrd Jens Jeusen
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Thamstrup, boende udi Voldsted, havde besovet hende.

Jordemoderen berettede, at der var last intet Liv i Bar-
net, da det blev lødt, og at det straks bortdødeo.

Maren blev siden gil-t tned Enkemanden Jens Thom-
sen Praghus lra \r. Omme. Det var den Nland, som Val-
demarsdag I78z l<orn lor Skade at drul<ne Jens Voldstecls
Datter Johanne i ,Nladses Hr,r'olu. Selv druknecle han un-
der sit F-orsøg paa at redde hende, hvorpaa Maren r7g3
giltede sig med Jacob Nielsen Fuglsanø. Denne Manrl
næ\/nes rSoI som Jacob Brandtoft, hvoraf vi l<an sl<ønne,
hvilket Gammelvindhus. der er Tale orn.

Elter Niels I(lejnstrup var Sønnen l?) Christen Nie/-
sez X'Iand i Gaarclen;iran docle tII2 kun 29 Aar gam-
mel, hvorelter hans ].-nlie Abelone Christensclatter den
t t. Ilarts r773 blev trolovet med Chrislitut jcttsttt Eu/;,/rt/
ka Ilorbjeru. NIarr var htrrtig betænl<t; sar.nnre Aar lion.r
det lørste llarn; Iiaren hed hun og blei, sicien gilt nietl
Niels Laugesen i l3læsbjerg,. En Datter l{aren, lødt r77g,
blev gilt rned Jens Volclstecl.

1798 lod Christian Jensen loretase S.r.ns- og Talisa-
tionsforretning over sirrc Jorclcr r ed ^\lbeit Straasø ,g
Jens Relnrng. Hvad Jorderne vurderedes til l<an være
ligegyldigt; men r,i finder en N,Iængde ),Iarlcnavr.re, hvoraf
nogle siden optræder sorn Nal,ne paa nye Ejendomme.
Agerlarrd: Iacob lJr'æntlrolts Agerland, Iille Vingtoit, srore
Vingtolt, Østerrnarl< fra Øster Langagre, 6 Agre rned
Lyngspring, 7 Agre Baare, 8 Agre besaaet mecl Rug og
Havre, g do.,7 Aere de 4 med Rug de 3 med Bog-
hvede, I2 Agre paa Knark, ro Agre vestenlor, 9 Agre
vestenfor, 6 Agre vestenlor med Havre og Rug, nogle
Stykker nordenfor, Runds Lyngagre, l{unds Rrink, nogle
Stykker ved Brunbjerg, Højlandagre, Kr.æragre, Lyng-
agre, Tolten vesten Gaarden m. m. Enge: Vesten Gaar-
den, norden Gaarden, si<ide Itng, Langdrag, Meld 6 Da-
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ges Slæt, lille Luk og Snurr, store Hale, Christen Poul-
sens Krog, bred Krog, Hest Krog, Husluk m. m. Om
de store Hedearealer naevnes intef.

Christian Jensen købte sin Gaard til Selveje tSot fra
Iirogsdal, men solgte den allerede t8o9 til Thue Jensen.
Selv bosatte han sig i Runrl/tus lidt Østen lor Gaarden.

Der var vZSZ al nye Hjem l<un Brandtolt. tSot boede

der fem Husmænd paa Gammelvind Jorder.
T/rue /ensen var løclt i Handbjerg, Hustruen Karetr

Jensdatter i lSorbjerg. Børn: Ane, Johanne, Anne Nf arie,

Jens, Anne Johanne. Thue døde 1812 7o Aar gl. Karen

r 849 76 Aar.

/ens Thue -cen, lødt r E I4, overtog Gaarden elier Fa-

derens Døci og giitedc sig samme Aar rrred Iiaren Fre-

deriksdatter lra Munkbro i Tvis. Ilørn: Thue, Else Ca-

trine og Anne Johatrne.
Der boede nu otte Mænd paa Garnrnelvirtd. Heden

brugte de i F:r:llessl<ab, og ingert havde Rede paa Sl<el-

lene. Jens Thuesen Iod da det l(ort, sorn havde været

brugt tii Nlatrikrrlering, liopiere; det kostede z5 Rcl. Og

ved L.andrnaaler Erii<sens Hj:elp foretogc's en Lldskiltning.
Det meget rnedtague Utlsi<iltningskort findes i Gammel-

vind. Jens Thuesen beholdt selv Rroderparten, et bredt

Rælte lra Gaarc'len til Pr:estbjerg. Jerrs IJansen i Lør'hus,

der havde villet tilegne sig heie Hedert, som han over-

lyldte med T:egtfaar, fik sin Lod Sydvest lor Gildbjerg,
søndenfor fulgte Store Vingtolts, der ogsaa fik Part i

Sividal; Lille Vingtolt fik Knubberne langt mod Syd;
rnellern dette oq Præstbjerg Iaa Feldsdal. som tilkendtes

Store Vingtolt; Peder Østertolt lil< ogsaa en Lod der-

nede lige sørlden lor Hardtlund samt :e Gren ved Sivi-
dal. Den store Begiventred landt Sted r85o og kostede

Ioo Rd., som Jens Thiesen laante af Krornanden Gra-

vers i Agerleld. Jens Thuesen elterlulgtes al Sønnen Thue

1r5
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Gammeluind, som tB72 blev gilt nred Ane poulsen lra
Nørre Vindgab. Deres Søn Trns Gømtneluind har nu
Gaarden.

' RrnTtdloft. Marr. Nr. 5 a.
Elter Jacob Nielsen, cler var Skræder, lulgte Macis

Hun.rle og efter ham Janus Urban Skoubo, der cløde paa
Altægt i Gaarden 186o 85 Aar gl. Næste X{ancl Søren
Ilork Sl<oubo var giit rned Christiane Jensclarter flra Vold_
sted. De solgte Gaarden t g67 til Att,lers flensen, Vester
ILanrskor,; Hustruen hecl Edel Catrine Jacobsen. I3ørn;
Jens Christian, Jacob, Carl, Johannes og Kirsten Nlarie.
Aar rgoo overtog Jacob Gaarden lor zgoo Iir. plus AI:
tægt; han solgte den r9r( til Anders Tusholt, clenne.
solgte den Aaret eiter til Georg X,Iartirr Bredvig for z5ooo
Kr. Oluf Jerrsen købte den rgrg lor 3Sooo Kr. or: solgte
den igen r928 til den nur,:erende Ejer Jens P. Andersen
lor z6,5oo Kr. Bi,gningerne er opført lggg-r9oo.

Rtndhus. Matr. _Nr. 9.
Her tog altsaa Christian Jensen Bopæl elter at ltave

solgt Gammelvind til Thue Jensen. Merl sin tredie Hu-
stru Anne Pedersdatter.fik han en Del Børn. Karen rgr5,
P. Christian r816, Maren r819 og Anne \,larie lgzz. To
Aar elter døde han 8o Aar gl. Enl<en, cler l<un \,ar 32Aar, giltede sig med i\iels Jacobsen Sl<r:ecler, og der
kom atter en Del Børn. Si<ræderen døde rg45, h,",or-
efter Pæ Christian lLundhus havde Steclet, som han ved
sit Giltermaal med Enken i Store Vingtolt Iagde til denne
Gaard.

Store Vingtoft. Mtttr. .Mr. 6 a.

Ejendommen er oprettet o. rgog og dette Aar beboet
at Jens Jensen N1,bo;han var lødt i Tvis og gilt rned
I(aren Knudsclatter lra Halkjær. Af deres Born blev Chri-

t- G a m m e I v i n d tt7

sten Ejer af Østergaard, hvor Forældrene døde som Al-
teegtslolk; Peder, født 18r3, kom til Vinding og blev

kendt under Navuet Pa: Sørt,ad. Laust Jensen lra Harre'
strup l<øbte Gaarden r838 og giftede sig rred Johanne
Nlarie Thomasdatter fra Sdr. Vindgab. Børn: Anne, Jo-
iranne Kirstine, Jens Peder, Jensine.

Elter Laust Jensens Død r857 giltede Enken sig med

den brystsvage Anders Kjær og blev derved Husmoder
i Blaakj;er; de var begge 45 Aar. Snart efter Brylluppet
døde Anders, og Jobanne l<unde rned lovlig Arv vende

tilbage til Store Vingtolt, sorn Pze Chr. Rundhus havde

bestyret under hendes Fravær. r866 giltede hun sig med

Pze Christian, som herelter bar Navnet Pte Chrislian Ving
taJ't. Hjemclet blev anset lor at \';ere Ineget velhavende,

men man boede yderst tarveligt; Loltet over Sovekam-

n)eret var et t-aj al Ralter rnecl Tørv over'i). Saa nreget

clesto bedre Raad kunde der blite til at lejre et ordent-
ligt Bryllup Ibr Datteren Johanne Iiistine, som ogsaa blev
gilt 1866. Hun var 22 Aat. Brudgommen var den 33-
aarige P:e Chr. Andersen, Søn af Anders Lauritsen i

Vindby; det Lrnge Par skulde bo i \ygaard paa Vindby
N'Iarl<. IJr,r,lluppet l<an EIse Catrine Frydendal huske.

Saa snart Gæsterne var indbudte, bragte Kvinderne
Send: Høns, Smør, Faarelaar, -€g *.m., og c'le 6l< et

Sigtebrod rned hjem igen til denr, der ikl<e sl<ulcie rnccl

til Ilryiluppet. Gæsterne ble',, hilst med Musik og tral<-

teret uden lor Huset rned Kage og Brændevin. Saa l<onr

de indenlor og blev b:enket onrkring Bordene, hvor

rnan spiste Smørrebrød med Snapse til. Saa skulde man

til l(irke og have de unge viet af Pastor Jørgenseo. Ef'-

ter denne Udflugt 6k rnan atter Kage og Brændevin uden-

lor Gangdøren. ::8, Onden bestod al Suppe, som søbe-

3i Dcone Oplysoiog skylder jcg H, P- Hanseos Mcddeiclse til Folkemindcsam-

lingeo i København.
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des af Fade; Stegen kom ind, stor og mægtig, og blev
skaaret lor af fornemme Gæster; tredie Ret var Rød-
grød efteqfulgt al Vin og Søsterl<age. Saa skulde Sulten
være saa vidt stillet, at I)ansen l<unde begynde. Degnen
Grydgaard bød Bruden op og dansede den første Dans
med hende. Derelter dansede alle. Under Dansen blev
af og til budt l(ager og Brænclevin rundt. Ogsaa de, der
spillede Kort, havde Flasken ved Haanden. Hen paa Af-
tenen eller Natten spistes Mellemmad; Bordene bugnede
af Kød, Brød, Smør og Brzendevin; man skar selv af,
srnurte og spiste elter Behag; og saa lortsattes Dansen til
Rojes N{usil<. Ved Daggry sen,erecles Grød i store Fade,
hvortil rran søbede sødet Øl;derpaa kom Facle ind rnecl'Kød og Brøcl, det var atter Mellerlmad, rnan. spiste, og
dertil lrørte Brændevin. E,rr Del G:ester gil< clerpaa til Hvill
lor at sarnlc Kræfter til Anclenclagsbr.yiluppet; andre gilt
hiem og afløstes af yngre Kræfter. Anclen Dagens Stra_
badser l<an samles i løigende Hovedpunl<ter: 1) Vleilem_
mad og KarIe, 2) Dans og Dramme, 3) Onden hen ad
Alten: Sødsuppe, Steg, Rrændevin og Risnrelsgrød, +)

Hjemturen. 
-Mecl Rette siger man: der l.ommei Rimp.

elter tsojl.
Pæ Christian døde paa Aftægt i Store Vingtolt r\ar

Igoo 83 Aar gl. Gaarden blev en Tid clrevet sammen
med Søndergaard, hvis Ejer havde laaet den med .sin

Kone Jensine. Da deres Søn Laust peder Jespersen gif-
terle sig rgo7, overtos han Gaarden.

Lille Vingtoft. ll,latr. Nr. 7.
Som de fioregaaende Ejendomme Marknavn i Gamrnel-

vind r798, oprettet som selvstændig Ejenclom vecl samme
Tid som Store Vingtolt. Den første Ejer var en usæd-
vanlig skrivedygtig Mand ved Navn lazs Christian Friis.
Den 4. April l8o9 gør han vitterlig, at han har solgt sit
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iboende Steci Lille Vingtolt, Hartk.-o. l.o.z3l;, til Peder

Christensen Reikjær lor loo Rigsdaler, som var ham fyl-
destgjort. Bygningerne var lorsikret for 2oo Rd. Peder

Resdal og Jens Tusholt var Vitterlighedsvidner. Pastor

J. P. F'enger kvitterede lor 8 Sk. til Fattigvæsenet. Jens
Tusholt var Køberens Broder, og fra Tusholt skrev den

unge Mand et Rrev til sin Kæreste med følgende Adresse:

P. Vad, fot.

Til Mariane C/trislens Datier!
Aflcerges hos Niels C/trislensen Kieldal, boendes ued gamtnel Ting.

Hudersleb.

Da Pigen aabnede Brevet, som var dateret 8. Maj t8o9,
læste hun følgende:

Allerkjereste Veninde !

Din overmaade kjærkomme Skrivelse af t6. April sidst
har jeg rigtig bekommet, og af samme erfarer jeg clin og
vor kjære Søns og Øvrige gode Venners Velgaaende, som
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men der landt hun sin
ikke vidste, hvad han
var der, døde lran.

Hvad andet kunde
igen til sit Barn.

Kæreste saa tungsindig, ,at han

tog sig foro, og i de 8 Dage, hun

hun gøre end rejse til Haderslev

Skiftelorlalteren, Herredsloged Grønl uncl i Rin gkøbing,
tog sig al den unge Mands Dødsbo.

Nlariane g'iorde gzeldende, at Kæresten skyldte hende
sidste Aars Alimentationsbidrag med 3 Rd., hun havde
ladet ham laa den Løn, hun hat,de tjent de tre sidste
.r\ar, ialt 6o Rd., r6 Rcl. havde han laaet, da han be-
søgte hende sidste Jul. End,,,idere oplyste ltr-rn, at han
harde betalt 3oo Rd. i Lille Vinctolt, at han havcle too
Rd. paa sig, da hun besøste ham, og at han havde
6o Rd. til gode tios sin ]Jroder lens Tusholt. ,Nu haver
jeg Barnet lrer i Haders]gvn, sl(river hun og haaber, Skif-
teforvaiteren vil give [.rencle, hvad hr-rn kan ti]l<ornme.

Jens Christian Friis l<rær'ecle z8z Rd. lor Arbejde, han
havde ciort i Lille Vingtoft, og lor en Prioritet pazr zlo ll.d.

Nlariane var lra Staby; orn hendes og Rarnets Slia:bne
','ed vi intet. Jens Chr. I.-riis beholclt I-ille Vrngtr>lt. r8r r

tnistede han sin Htrstrr-r Dorthe I-auridsdatter og fll< kgl.
Tilladelse til at hensidcle i uskiftet IJo med Sønnerne
Isak og Peder. .Roet vurderedes tii 750 Rd., G:eiden var

550 Rd.; han var en holden }{anc1. Sønnen Peder blev
r8z3 Eler al Røjkj.rr i Vinding og er Jens liøjkjærs
Morlhr. Jens Chr. Friis giltede sig igen rned Anne N[arie
Mathiasdatter, som tødte ham en Datter, der ]<aldtes I)o-
rothea elter hans lørste sal. Hustru. Han døde t822 54
Aar gl., hvorelter Enken giftede sig saa betids med Pe-
der Marcussen Svejstrup, at hun den r r. Novbr. r8z3
kunde laa en lille Datter døbt Dorothea Nlagdalene; denne
Pige blev l36z giit med Anders l,Iikkelsen, Tr,is. Peder
Svejstrup døde r867, men lravde allerede r86.1 afh:en-

t2t
overmaade glæder mig. Allerkjæreste Veninde, det Sted,jeg har købt i vincr sogn, staar for Hartkorn orntrent
S Skp., og til samme kan i det mindste lødes 3 Fæhø_

1ed1r 
oS en Del Faar og græsses 4 Fæhøveder, og mecl

Guds Hjælp kan vi godr ar,le Føde af aile Slags i<o.n;thi der er meget godt Marl<, og Kjøbesummen er ikl<e
heller lor stor; men bedste VenindelJeg er meget tung_
sindig, os orr Ste Dage idet seneste.i"i i.g lÅt...",
om jeg vil tiltræde Stedet til St. Hansclag eller til Mi-
chalisdag. Da jeg er meger plaget al Tungsindighed, saa
har jeg olte taenkt at sælge Stedet igen, ,on, .jeg og _.
get gerne kunde; men, min bedste Venindel det er mine
Skødsl<ende og øvrige tramilie meget irnod; thi det er en
overmaade god Steci, og mine Sl<øclskende og F-arnilie vil
gjerne hjælpe os ar drive ået. Nu er min kjærligste i3e-
gjæring, om du allerkjæreste Venincie vil _ men det maa
endelig si<e med allerlørste post _ lade mig vide, om duvil l<ornme herned til mig Sr. Harrsdag elier til ]flcf-ra_
lis, for at jeg derelrer l<an bestem*"] o* jeg skal til_
tr:ede Stedet. Til Steciet er saaet onrtrent lri: Tct. Rug,
z 

.Td, Havre, 4 å 5 Skp. Byg. Bedste Veninde, skriv
mig encleiig med allerførste post og bestem dig endeiigtrl at rejse herned 1o lør jo kjærere, da vi mecl Guds
Hj:elp vel skal laa Brøclet. 1.g ,.,,,aa slutte med de l<jær-
ligste Hilsener især lor clig og vores kjære Søn og Niels
Kieldal med heie tramiiie og ønskende, at I alle maa leve
og lide vel, og at jeg snart maa have den Fornøjelse attale rned dig, har jeg de. ,€,re at henreve til f)øden.

Din trolaste og oprigtige Ven
Peder Christen Reikjer.

Den unge Pige raadførte sig med sin Husbond Niels
Christensen, der var fra KielJal i Idum, og rejste saa
ved Mikkeldagstide clen lange Vej ril Tusholt i Vinaing;
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ru rn,,G,^;;::"i)"*,*,rrra Hu,rum.
Denne Mancl havcle baacle boet i St u"r*or. ,* U,,O-
kilde, hvor han lar,,ede 13lil<tøj, som Hustruen Karen Oles-
datter,gik rundt og solgte; men da de i Omme spurgte
hende, om hun var Datter af' Hans Glarmester, err K;el_
tring, der boede i e Søztder Fa/te/tus, blev hun ked al
Handelen og vilde il<l<e mere. Laust Bramsrrup var rggg
med til at stilte Sørvad Anclelsmejeri og Nlecllem af clen
lørste Bestyrelse. Han elterfulgtes rg96-i I-ille Vingtolt
al Sønnen jens [,austsett, l.tvis Hustrr-r \Iaren er Datteral N. Chr. Østergaarcl. De har en stor Iilok raske Børn.
Gaarden har nu 'filbøjelighccl til at antage Navnet lJram-
stru p.

Osle rir.,l'|. tlf,rlr. ,\It-. å,o.
Caar-cien er trdslriIt.sorr seivstærr<lig Iiienilont r.ed sarnnre'licl sonr Vingtolt Gaarclcrrc. r Eo9 ire tl Ejeren Lauge .Si_

in.ovtseil. Flan døde paa Al't:eut i Gaarclcn rg6o 95 Aar
gl. Hustruen heci Ane peclersclatter, hLrn bler, go Aar
og døde r857. DisSe to }lenneslier uraa har.e n1-clt Al_
t:egt i Øsrerto[t i rnangioldige Aar, thi allerecle rgz6
overtog det n.r.gilte Par Nie /s St)l.t,tts€11 og 1\nne Catrine
Christensdatter Ejenclonrrnen. Og clette par gik selv paa
Altægt i856, da deres Datter Mariane blev gift rnecl
Laust Andersen fra Mikkelborg. Laust cløde rg67 al læ_
ring, hvorpaa Ilnken flyttecle til Spartoft; men Niels for_
blev i Østertolt som Aliaegtsmancl under næste Ejer ,l1a-
tlzias Poulscn, og da denne solgte Steclet til Laust Branr_
strup og tog Bygningerne med sig til l)alhus, skulde
gamle Niels Østertolt nyde Altægt lra Vingtoft. Niels
tog det med goclt Humør, han saa,t sØen pæ.n Hjøstak
i æ Eng, og saa var han søen te aa ku skranni, siger
Else Catrine-

Bramstrup Østertolt til sin Søn
oplørte Huse paa Stedet. rgog
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solgte han Ejendommen ttl Kirsleru lllarie Brandloft, der
ornbyggede Udhuseoe. Elter hencle fulgte Kræ Laurit-
sen og efter denne Søren C/tr. Morlensen, der r9z5 l<øbte

Gaarden lor .45ooo I(r.; der holdes 7-8 Køer og drives
z4 Td. Land.

Laulund. LIah'. Nr. z6 d, z6 u.

Her oplørte Mathias Poulser.r altsaa de Østertoftbyg-
ninger, og Ejenclommen l<aldtes Da/hus elter Beliggen-
heden i Sividal. Næste Ejer var Peder },Iathiassen: han

havde en eneste Ko, og den cløde. t9o3 boede Visti Pe-

dersens Far Peder l(rr:sager der, senere Bertel Pedersen

og elter har.rr I-andpost B. lJertelsens For:eldre. Da P.

Chr. Bertelsen l<orn der, r'ar Husene gan.sl<c lbrsvundne;
han optorte dem ai ny og 1<alclte Stedet I-auluncl. Søren
Foldager r,'ar næste NIand, den nur':erencle Ejer er I(r.
Kjeldsen.

)V/to. ,4'Iatr. tYr. 5 b.

Som N'Iatrikelnr.rmmeret viser, udsl<ilt lra Ilrandtolt.
Dette blev gjort alJohannes Østergaarcl r9o,1. Elter hanr

fuigte Anders Stubkj:er og efter hanr flere L,jere, under-
tiden stod det tomt; nu boer Anders Andersen r'ler oq
holder 3 Køer.

ll[oselund. Matr. Nr. .J g, z6 .t.

Henregnes ligesorn de to ovenn;evnte Ejendornme til Si.
vidal, I.rvor Vestenvinden uhindret hviner orl Husgavlene.
Her er Parceller baade fra Gammelr,ind og Voldsted. trt
Lejehus paa Voldsteds Parcel blev tgrr købt af lWads-

bjerg for Iooo Kr. Et HLrs, beboet al Jens Højland, er
lagt til; og den nuvaerende Ejer Peder Poulsen, som købte
Ejendomnren af Staten 1922, er i traerd med at lorvandle
sin Part al Sividal og Voldsted Hede til en smul< Hede-
gaard; han har 4r Td. Land under Plov og holder 8

r896 overdrog Laust
Ole Løustsezz, der atter
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Malkekøer. Det foregaar altsammen uden Hekseri. Jeg
kom der en tØr Aprilsdag, mens det blege Sanclrnuld
knøg gennem Dalen; tre Smaadrenge samlede Sten, pe-

der Poulsen pløjede, og en Dame lagde Kartofler; clen
mindste Dreng, tre-6re Aar var han r,el, dejlig larvet
a[ Foraarsblæst og Sandknog, kom meget bekymret l.ren

til os: De andre siger, te a laar e't 25 Øre. Jo vist gør
du saa, svarede hans Far. Hvorpaa Drengen pilede ai
Sted til sit Arbejde.

Ba/t. ,l[a/r. _Mr. z6 q .:

I Gammelvinds Taksationslorretning r79E lorelrom ze

Snurr sonr Navn paa et Styl<l<e Iing. Her oplørte jens.
Chr. Mikhe/sen t876 en Hytte og gav sig Sk;ebnen og
Lyki<en i Vold. Til at begyncle mccl gil< rlet skiclt; hans
hele Besætning var 2 sorte liøns og en hvid Kok, og
dem tog R:even, siden gil< det beclre. Han fik.t Snurr
sat op, som Folk sagde. IJan '"'ar den gladeste Slider, et
Heclesogn l<unde ønsl<e sig. Familic.n plukl<ede I(røsbær,
og Jens sr-ilgte dem i Holstebro; det gik i strakt Gaiop
med Hjulbøren frem og tilbage; thi TLrren si<ulcle endes
lør Davretid, saa Jens kuncle l<ornme paa Arbejcle. Hu-
struen Trine og Drengene Søren, Jens N{uldbjerg og N,Iik
kel hjalp harn troligt..søren er Gaar<.lmancl, de to andre
Brødre er Lzerere. r9o8 solgte cle Ejendommen, som kom
til at hedde Bal<, til Peder Skovbo Søndergaard og flyt-
tede til Vestertoft, hr,or de lejrede deres Guldbryllup. Jens
Muldbjerg hzedrede Forældrene med den skønneste Hyntne
et Par Hedeopdyrkere kunde ønske sig:

I arved ikke en pløjet Vang,
men lagde Agre til Danmarks Rige.
Var Arbejdsdagen end travl og lang,
dog matte Lvngen for Ploven vige . .

Gammelvincl

Hahle. Malr. ,Nr. z6 h.

Ogsaa Engnavn lra Gammelvind. Her oplørte Christen
Nielsen ca. I868 et Søjhus og henlevede Hi'edebrøds-
dagene med sin Hustru l(aren. Ejendornmen kaldte de
Haurstap elter Nlandens Hjernsted i Sinding Sogn. r875
blev en ung Nland fra Søndergaard Jens Jorgettseu S/touåo

Jesf ersen giit med Johanne Jeppesen fra Vestergaard; de
købte Ejendommen, som de ved samme Flid og Nøj-
somhed som ovenlor er skildret lorvandlede til en god
Gaard;der er 33 Td.Land i Drift, og der holdes 6-7
Køer. Sønnen Peder Søndergaard har'Ejendommen elter
sin Far.

Endnu et Par Ejendomrre: Ltrrulåeh, oprettet tgoT al
Peder Gamrnelvind, og Aahjør, oprettet r93o af Niels
Rl:esbjerg, er oplørt paa Gammelr.inds Udmarksjord. Det
sarnme gælder Frydendal. I Fe/dsdal Syd lor Præstbjerg
ses Tomten ai \,\,'oile Hansens Ejendom.

Frldendal. Motr. Nr. zf, z6 o.

Kort Tid elter Thue Gammelvinds Bryllup med Anne
Poulsen oplørtes cien Ejendotn i Lør,sig Mose, som fil<
Navnet F-rydcndai. Og der bosatte de nygilte sig, indtil
de r878 overtog Hovedgaarden.

Else Ctttrite blev t876 giit med Carl Chrislensen {ra
Sunds; de bosatte sig i Tulstrup østre }Iose i lkast, men
overtog t 878 Frydenda), hvorelter de bar dette Navn.
H. P. Hansen siger, at Carl F rydenclal har skænket ham
en al hans l-ivs største Glæder; han traf ham en Dag i

Mr"rseets Bindstou,; Carl stod rned taarefyldte Øjne og
udbrød:det er jo ligesom hjem' i Sunds. En hjerteligere
Anerl<endelse lor sit Arbejde kunde en ilIuseumsmand
ikke faa.

Else Catrine er nu 9I Aar; hun er plaget af Gigt og

r25
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nraa holde Sengen; men hun er glad og luld af stille
Fred. Hun husker godt og fortæller gerne. Noget af det
første, hun mindes, er Mormoderen Else Andersdatters
Død; denne Mormoder var fulgt med lra Tvis, nød Af-
tægt i Gamrnelvind og døde t856 7 r Aar gammel. Med
hende havde hun delt Natteleje i en All<ove lra hun var
ganske lille. Barnets sunde Varme fyldte den gamle Kvinde
med Velbehag. naar hun i mørl<e N:etter laa og mum-
lede sin kæreste Bøn:

Bed, oh, JesLrs, bed for nrig,
lted nril ind i Hirlmerig.
I)er at leve, der at bo
i en evig Fred og Ro.
Lad rnig altid eiske dig,
du, som ieder godt for rnig.
(lud, v;er min \/en!
Gud, hør min Bønl
Og det for Jesu Skvld. Anren.

Iilse Catrine lortæller: XIin Brocler TI'rue og jeg sl<ulde
sorn Rorn vogte Faar langt ude i N'losen. Naar Soleu om
Alteuen laa en [-laanclsbred over Synsl<reclsen, saa maatte
vi drive denr hjem. I den store Gaard holdtes l<un 8 Køer,
men vi havde 3o Faar, og.saa havde vi altid en So. Af
den tog vi et Læg Grise og slagtede den saa til Jul. Jeg
gik i Skole til en HjæJpelzerer lra Harboøre. Det l<neb
med Respekten, og det skulde ikl<e hjzelpe, naar Sogne-
Irongen svor, at han ikke vilde lrave sine llørn banket
af æ Harboøre-Dreng. Den unge L:erer kom siden paa
Seminariet, tog Navnet Fall<ensgaard og fik Ansættelse
i Nr. Onrme. En anden Lærer, jeg gik til, kaldte vi Sølle
^\iels. Han var e't su.aar kjøn, stor og ranglet, men han
l<unde digte og prentede en Gravskrilt over min Mor-
nror Else.

Jeg gik til Przest hos l)aniel Blicher, Digterens Søn.
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Vi skulde kunne en Mængde Salmer, Bibelhistorien og
otte Kapitler af L:erebogen udenad lor at blive konfir-
meret. Hans Datter, Jomlru Blicher, \'ar p€en. Seiv var
han saa tyk og vattersottig, at et Par Mænd nraatte daje
harn lra Kirl<egaard om i Kirken. Han drak meget Rom.
Saa snart vi l<onr lrjem elter Konfirmationen, maatte vi
skiite Tøj, saa var den Fest lorbi.

Else Catri ne',,iser m i g Re-
sterne af et Nytestamente,
som Pastor Iliicher loraerede

lrende hin Konfirmations-
ciag lor 76 Aar siden.

- Vi var to Søstre, lort-
sættcr Elsc Catrirre, rrg i i

blev begge gifte. ThLre fiii
jo Gaarden, og der blev
ikl<e nrcget til os anclre. Vi
r,:evcde i vore ungc Dage;
en Dag ., :er,ede jeg t 8 Alen
[.at, mcn dct l<unde jeg
ikl<e gøre Dagen efter. Til
l'igearbejde dengang hørte
saadan noget som at kaste
N1ergel, sprede N{og, bære Klyner ud,

at iid' ee Ovn med, bjerge Hedetørv o. s. v.

Et Læs Fisk blev hentet l-rvert Foraar til Sommerbrug;
til Vinterbrug slagtede vi Soen og ca. Io Faar.

29 Aar garumel blev jeg gilt med Carl Christensen

tia Sunds. To Aar boede vi i Il<ast og kom saa her til
Frydendal. Saa var jeg da blevet Husmandskone. I I I

Aar t'ødte jeg ro Børn, hvoraf 6 er i Live. Jeg havde

en Tid 6 Ilørn i Skole paa een Gang. Carl kastede Mer-

gel om Sornrneren og samlede Pjalter om Vinteren. Mens

Carl gik i Landet og sanrlede Pjalter, sad jeg ene hjemme

Else Crtrine Frydeodal.

plukke Lyng til
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med de mange Børn. Pjalterne blev so)gt til en Køb-
mand i Holstebro, og det gav mere end almindelig Dagløn.

I rnange Aar havde vi kun een eneste Ko. Siden fik
vi 8 Fløveder og 2 Russere.

Mor, sorn nød Aft:egt i Gamrnelvind og bl" a. fil< to
Potter Sødmæll< om Dagen, l<om tit listende over til mig
med en Flaske Mælk, naar Koen \/ar sen, og det var jo
en god Hjzelp. Far kom ogsaa tit, og saa tog han de
to ældste Piger paa Skødet, kan jeg lruske.

tgtr alstod de Ejendomrnen til Sønnen I(ristian Fry-
dendal. Og Else Catrine l<om seiv paa »Alt:egt«. rgtg
døde hendes Mand.

- Hvordan kan du nu altid v:rre saa god og glad og
godt tilpasi spørger jeg en Dag den samle, lredlyldte
Kone.

Uden Tøven svarer l'run: Det er en Gave, \rorherre
har givet mig. Det er sjzeldent, jeg græder.

Hjemrnet ligger saa ensomt rr-rellern Hedebakl<erne led
Løvsig Mose. Men hvor hvegeligtl Else Catrines muntre
Søn, Kristian Frydendal, selv snart en samu'rel ,lland,
lortælier løst og last af, hvad ltan har hørt af sin NIor.
Skønt det sker i Stuen yed Sic'len af Else Catrines Kam-
mer, lølger hun clog goclt rned. Gennem den aabne Dør
griber hun korrigerende incl, hris sligt behør,es. - NIen
hun lever il<ke alene i Fortiden. Hun onilatter Børn og
Børnebørn, Sogn og }{enighed rnecl levende \iarnte .og
fletter dem ind i sin Mormors og sin egen l<ærlige Bøn.

i(ristian Frydendal har arvet sine Forældres Fortaeile-
kunst. Her er et Par a[ hans Historier:

Ellen Ail'rver var saa rnøj en uønde Kvind, egentiig
grim. Mange troede, hun kunde hel<se. E,n Dag saa Jens
Sørrdergaard hende staa og glo paa en Stud, sorn stod
i Engen. I)et saa seert ud, og da han l<om ned til Stu-
den, gloede den saa tomt ud i Rummet. Han af Sted
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til Anders Ulhjeer mecl Sko og Hosår i Hænclerne!An-

clers gav ham noget til indvendig Rrug og saa nogle Læle

(lrd at leese over den, tnens lrarr strøg den tre Gange

hen ad ll.yggen. For at Iiaadet skulcle gøre Nytte, maatte

clet imicllerticl udløres inden Solnedgane. Dagen led, og

rler var to N{il hjer-n gennem Lyng og Indsander, mell

han naaecle clog hjem saa betids, at han kuncle efter-

komme den l<loge Nlancls llaaci. Han gav Sttrcien iVlecli-

cinen og'strøg Djær'elskabet af, saa det stod ud ai FIa-

len paa den.

r\nclers Uilij:er havde meget rigtigt lbrrrorlet, at Stu-

clen havcle Iiorstoppelse, lorvoldt at- en Plante i 1'-ngen.

Og Strrclen i<otn sis. Carl Iirl'denclahl troecle ikl<e paa

Hel<seri, merl sl)Lrrgte dog en I)ag llilen .\rrrr.er, ltvor-

firr irun saacian havile staaet og gioet Paa Dyret. Iillen

svarecle: Der var -saa rrange F oik i al Eng, og a sl<u

aa nræ mi Vantl, r-t)ell tøt e't, a liu sæ't mft] neri ; der-

t,rr stul< a lidt.
Anclers Ull<jær lortalte erl (larlg Cari irrl'clerldal, Ilr.or'

tlan lrau lturerecle err torhel<set Ilesætrlirrg i Salling. Han

Var [)aa Gaarcien itre l)oqn. r\ile rar bange ior harrr. Den

lørste Aften saci han i Strren sarntren lrlecl Iiolkene til
iren aci llidnat; saa gik han ud, ic'let han lormanede F-ol-

kene til endelig at blive inde, rnens han ene N{and gik

paa Jagt elter Djær,elskabet.

Næste Dag meddelte han, at det harrde koncentrreet siii

i Laden, og derl treclie Dags r\lten ved Midnatstid bacl

han alle baade store og smaa lorsvne sig med Rundsler

og tage Opstilling ved Ladeporten. De skulde saa lor-

søge at ramme Utysket, naar det kom ucl. Grinlnle, <l:e-

moniske [-yde tr:engte sig ud lra Laden. Men da An-

ders Ulkjær aabnede Porten, ft'rr Gespænstet ud med saa'

clan Fart, at det var helt umuligt at ranltlle det. Det

locl sig clog bestemme sollt en Iovedløs Hest. Kuren hjalp,
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Ilesætningen kom sig. Men Anders betroede Carl, at clen
hovedløse i Virkeligheclen var en sort Bede, som han
havde brugt Tiden til at irdlange og skræmme lra Sans
og Samling. -Det mest fuldkomrre Mandfolk af .lhueslægten 

var JensThuesen. En Aften kom han hjem lra Holstebro elter
err veilykket Dag, men oltdagede, inden han steg af Vog-
neo, at Br:endevinsankeret var glemt. Hele Turen spildt!
Hurtig betænkt snurrede han Vognen og ldr i strakt Ga-
lop tilbage over Trækris Hede til Byen eiter sin Br.æncle-
vin. En saadan Bedriit huskes i hunclrede Aar.

Sønnen Thue var en stilf:erclig }Ianil. der helst kørte i
Skridtgang. Han henievede sine sicrste Aar sarntneu rnecl
Ane i ff-rrulandhtts, hvis Tornt errdnu lian ses et par Hun-
drede Meter vesten lor Gaarden.

Thr-re Gammellind var en Mester til at vise Vancl rnecl
en tvedelt Pilekvist. Hans Klist slog ogsaa ned over ædle
Metaller, som laa skjult Lincler en Tallerken. Og clen sloe
ned et Sted i den 4--5 Tcl. I_and store Hardtlun.t. .i-
rrreligr,is lordi der laa skjulte Skatter elter Tlryregocls
Ridder og Rover,.

VOLDSTITD. NI.,\f'J{. Nr. 3 a, 3 b, 3 c.
Matrikelarkivets Kort viser, at Volclster,l efter Uiiskilt-

ningen har ligget onrgivet af Gammelvind Jorder. Gaar_
den er kun nreget lidt uclparcelleret, siclen (lette Kort teg-_
nedes t8t7, og dens Tilliggende er enclnu 236 Tcl. I_ancl.
Navnet betyder almindeligr,,is Ruin af midcielalclerlig Borg.
Hvis en saadan har ligget paa Stedet, er Navnet forl<la-
ret, og hvis cler.r genoptagne Bebyggelse er ucigaaet lra
Garnrnelvind, kan det ikke unclre, at clenne Gaard, sorn
rnaa t:enkes at have besiddet Jorderne i Forlal<.lsticlerr,
ornkranser Voldsted med sine r,;elclige Arealer. Men Nar.-
net kan tydes paa anclen Maarle. F-orledet l<an r,ære Ole.

II

Voldsted l3l

Og det kan betyde Grzesslette, maaske helst inddiget.

Gaarden ses paa Generalstabskortet I87o delvis omgivet

af et Dige. Ogsaa Venneuold i Nr. Irelding Sogn havde

et saadant Dige. Og man kan ikke se disse Diger eller

Volde uden at mindes om Navnet. Mændene i gamle

Dage boede laaYoldsted, ligesom det hed paa Skolde;

de øvrige Vindboer boede z deres Gaarde. Om Oldtids-

bebyggelsen paa Voldstedbjerg er der fortalt Side z7

t6z9 boede Knud Gyldenstjerns Tjener Knud Grauer
s€n paa Voldsted. Elter ham lulgte Jens Knudsen, sont

døde 1698 78 Aar gl. Han havde med Hustruen Sidsel

Pedersdatter mange Børn, hvoriblandt Maren Jensdatter,
der blev næste Husmoder. Jens Voldsteds Besætning var

t678 2 Heste, z Køer og 6 Faar; Gaarden laa under'

Dejbjerglund. Møreru Tensdatter blev gilt med en Mand,

som slet og ret kaldes Christen Voldsted, og det siger

jo ikke saa meget; begge døde rneget unge I705-06.
I hvilket Forhold den næste Husmoder Dorthe Cliri-

stensdatter stod til Voidstedbønderue, kan il<ke siges; hun

6191, gilt med /e'ns Jensen og NIor til en stor Elol< Børn.

r72g døde hun 52 Aar uammel, og Ntichael Dorschæus

fort:eller, at han prædikede over hende, hvilket antyder

noget om stor oq lornem Jordelærd. Jens Voldsted havde

Aaret elter Barn i Kirke med sin næste Kone Johanne
Christensdatter; men r732 døL1e han 5z Aar gl. Gaarden

laa nu under Krogsdal. Ai Skiftet, som Side !r ff. er an-

lørt i sin Helhed, ses, at af }Jørnene med Dorthe var

Jens zo Aar, Maren t8 Aar, Jørgen I I Aar, og med Jo-
lranne: Christen z Aar. Johanne fik snart elter Mandens

Død en lille Pige, som efter Tidens Navneskik døbtes

Dorthe Marie. Det maa noteres, at Johanne ikke havde

faaet sin Forgængerindes smukke Garclerobe, som laa i

god Rehold i den aidødes Kiste som Arv til Datteren.

Jolranne giltede sig r733 med Peder Sorensen lra Hol'
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stebro, rned hvern hun fik Ilatteren Siclsel, cler blev rr:e-
ste Husmoder. rZZ5 tløcle Peder Sørensen 67 Aar al.
Johanne døde r78r 8r Aar gl.

t/63 blev Sidsel l)edersr{otter af Volclstecl gilt mecl*Jet6 Jensen Ihalu.strup, rled hvem hun bl. a. fil< Søn_
nen Jens 1267. Hun døcle ulorløst clen 3o. Marts r7g5.
Til Stede ved .skiltet var Jørgen Jocurnsen Skovgaa«l

Interiør ira Voidsted P Varl, fot

og Henrik Nielsen [.ot,/ttrs samt lor iJornene den salig
Moders Farbroder Pecler Sørensen Skinbjerg. Der var :
Heste, 4 Køer, z Kvier, z Kalve og 25 liaar. I Stuen
landtes ,,Den bibelske Kierneu, en Salmebog og en gu_
delig Ilog. Indgælden lar r06, LIdgælden r47 Ilcl., saa
der blev intet at arve. Jens TharnstrLrp trolovecles åerr
t4. Juli rnecl Pigen Nlagdalene MoLrritsdatter lra Kirke.
gaard, hvormed clen talstærke Troldtoltslægt l<om inrl i
Gaarden uden dog at berige den ntecl nyt l3locl. Den 2 r.
August stod I3rylluppet, os den r. Januar bragte Mag-
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tlaiene cleu lorstc af tre Motrst er til Verden. r 789 dode

Jens, og Enl<en maatte skilte med sin halvt Aar gamle

Iloust og Stilsønnerne Jens og Iirik. Christen I'Iouritsen

I(irl<egaard og Potrl Jensen Vindgab overr':erede Forret-

ningen. I{en paa Vinteren blev Nlagdalene trolovet nred

illods L-hristenset T'ang ira Ulfborg. Denne !land kom

r795 ulykl<eiig al Dage sorn næ\'nt Side r8. i'-lter ham

var der Masser al Dalere.

Oru Gaarden paa llelornrtiden var ude af Sl;egtens Be-

siclclelse, er uklart. I hvert Fald hl< I'ecler Christensen

Sand Sl<øde ISoo ot{ nie\"nes ogsaa to Aar senere sotn

Irjer al Voldsted; han clode imidlertid som Hus- og Al-

misselern I830, og rnange Aar lorinden havde Sidsei Pe-

dersclatters Søn Tens jenseu iroldt Ilrylltrp og indtaget

Stiilingen som Jens Voldsted. Hans Flustrtr var Cirristian

Jensens Datter ]laren fra Gamnlelvind, en Halvsøster til

I'a: Christian Virrgtoft. Børn: Jens Christian f. rEiz. Abe-

lone og Nlariane.

tSz-1 11øcle Jens \''oiclsteci. Og saa skete der ciet us:ed-

vanlige. at Nfaren ikke vilde giite sig igen; hun beholdt

Gaarclen til sin Død t 849'

Sørtnert jens Chr. Jensen blev næste Mand. IIed Htr-

struren Juiene Sørensen havde lran Børnene Jens, Søren,

N{aren,. NIariane, Christian l'ecler og Mads Christian.

Den tørste al disse blev den sjette og sidste iens l''o[d-

s/e't{. De fleste Vinclboer vil hLrske hans stierke Skikkelse

og seh,st:endige Væsen. Han blev Nledlern af Sogneraa-

clet, Sognelogecl og hvacl andet erl oplyst lJonde kuncle

blivc. Han kom r-rlf iikelig at Dage I923, idet han styr-

tecle ned lra Stuehustaget og paadrog sig saa sr";ere Kra-

niebrucl, at clet øjeblikkelig medlorte Døden' Med Htr-

struerl Jensine Christensen lia Halkjlcr i Nr. Omrne havde

han lJørnene Kristian og N{arie.

IIarie blei, r933 gilt med Overinspektør lL /esper'



lj.l Livhtrs

stn, som helt har ombygget Gaarden, saa den er blevet
den anseligste i hele Sognet. Han har opdyrket r ro Td.
Land Hede, drænet Io Td. Land, merglet r 50 Td. Land,
installeret et r ro Volts Itlektricitetsværk, belagt sin pri_
l,ate Vej med r6oo Læs Grus, anlagt en smuk Have o. s. v.
I935 avledes rooo Traver Korn. Ilesætningen, hvoraf zz
Malkekøer, er den største i Sognet. - Og saa sagde Jens
Voldsted endda til Vurderingsmænclene r9o3: Der er Sku
min Salighed kun en halv Tønde Land, der dur.

Lou/tus. Motr. Nr. q t.
I'Iange Mennesker har gennem Ticlerne rejst sig Hyt-

ter i I-æ bag Hedebakkerne, hvor cle har elsket og ha-
clet, løclt Rørn til Verden og striclt clen sidste Strid. Tit
lorsvandt Hytterrre igen uden at elterlacle andet Spor encl
hastigt s',,indende gr.esgrønne pletter i Lyngen - og saa
nogle Data i Kirl<ebogen. NIange Hytter kom dog srecise
igen, fik l)ermanent Karakter og blel Startpladser for
nve Landbrug efter llelormtiden.

Løvhus er lundet n:evnt lørste Gang r Zg5 i Krogs-
dals Skilteprotokol, r)en er maaske rneget :elclre. I Be-
tragtning af, at det ligger vecl det Krat, som kaides ,r
Lau, kan ingen tvivle om, hvad Navnet betyder, og man
maa tro, Huset er oprettet paa Gamrnelr,ind Ucirnark, en
Tro, der bestyrkes a[ den Omstændighed, at Jens Løv-

.hus t85o var en af Lodsejerne i Gamrnelvind Hecle, som
Jens Gamrnelvind lod udskifte.

Men Folketællerne r787 lrentører det under Voldsted.
Reboerne var deqgang et par nygifte t^olk, Laurits Lau-
rilsen og Kirsten Nielsdatter, der ernærede sig af at brænde
sorte Potter. De fil< to Sønner, Laurits og Anders, som
begge blev Gaardmaend i Vindby, og her døde Mode-
ren, der var lødt i Lrllborg r84g, 9r Aar gl. Da Lau-
rits kom til Verden, kalder pr;esten Ejenclommen Laue
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eller Vohlsledhus. Manden døde r8o5, og der var mange
I)alere at arve, Penge nok til at købe Gaard [or. Den
ældste Søn, I.aurits I-øvhus, blev r8l4 gift rned Annc
Jeppesdatter i Vestergaard. Da var Familien flyttet fra
Løvhus. t8t4 bor Laurits Knudsen der, rnen allerede
r8t9 flytter et ungt Par Teas Hansen og Maren Gra-
versdatter ind i Hjernrnet. Manden fil< straks Navnet jens
Løvhus. Else Catrine husker ham som en gammel taer
Kaal. Deres tre Døtre fik de godt forsørget; Johanne kom
til Vink:elder, Anne tii Bavnsgaard, og Karen blev gitt
r 85ii med [ifterlølgeren i Lør'hus Mads Anr{erse n lra Mlk-
kelborg. Børn: Jens, Anne Nlarie, Karen Marie. Maren
og Anders. ]{ads Andersen dode som alle hans Ilrødre
i trng Alder af Tuberkuiose. Deleiter sad Enken en Ticl
ior Gaarden. Jens havde den eiter hende, rnen solgte den
Itig5 til sin llroder Anders Nladsen lor 5ooo Kr. plus Al-
tægt til sin 67-aarige ]r,Ioder.

I.'ra Lilr,hus er udgaaet tre nye l-ljern, sor.n alle er i

Slågtens Besiddelse. Anne Nlarie bler, giit med Niels
Illæsbjerg lensen og bosat paa Parcel -1 b. Nfen Hjem
nret br:enclte elter Lvnneclslag. Jens Nladsen havde imid-
lerticl bygget paa Irarcel 4 c. Dette Hjenr l<øbte .\?/s
B/eså1'er.q og lagcle det sammen mecl den nedbrændte
Iijendonr; Gaarden kaldtes il[eld,gaartl, rnen er siden om-
ciobt til ,lfosgaard. Jens Madsen bosatte sig i Vinding og
blev kendt under Navnet Jens Grønlund.

Niels Illæsbjerg havde mange Ilørn. Af disse fik VIacls

Jensen Mosgaard, som er nyoplørt efter Brand l9z9;
elter Nlads Jenseus tidlige Død sad Enken Jane en Del
Aar lor Gaarden; hun er nu gilt rned X{agnus I}irkkjier.

En anden al Niels Blaesbjergs Sønner, Marinus Jensen,
har oprettet ilyhohn (Parcel + b), og endelig blev Aakjer
urlskilt t93o; her døde Niels Blæsbjergs Enke Anne Marie
Jensen rg38 79 Aar gl.
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Men i I-øvhusi Ja, der elterlulgtes Anders o. r9o3 af
Hans C-hr. Nielsen lra Iløjkjær. Dennes Søo Jens Chr.
.Mielsen, gilt med Niels i3l;esbjergs Datter Karen Marie,
har nu Ejendommen. Det hyppigt lorekommende Matri-
kelnummer z6 viser, i hvor høj Graci Jorderne oprinde_
ligt er kornmet lra Gammelvincl, men at gøre Rede lor
tlette i Enkeltheder vil løre lor vidt.

Niels Blæsbjerg var lødti Houetl/tus iNr. Felding Sogn.
Faderen hed Jens Peder og var Spillemancl, Moderen lred
Karen Marie og var lra Blæsbjerg. Der var da god Me_
ning i, at ogsaa Sønnen hed Rlæsbjerg; nten det vil htr-
skes, at han ogsaa kaldtes Niels Tingsager, et Navn han
ha'cle ar'et efter sin Far, der skiltevis kalcltes Jens perler
Spillemand og Jens Pecler Tingsager. Og hvorl.or Tings-
ageri Jo, t78o lødtes i Tingsager, Vinding Sogn, en An_
ders Mortensen til Verden; han blev siden vol<sen og
boede i Hovedhtrs, lrvor Foll< kalclte harn Tinssager, som
ikl<e var saa s:ert, og locl Navnet gaa iArv til hans nær_
rneste Efterlølgere, hvilket rnan ikke bør lonrnclres over.

- Laust Chr. Madsen i lløjkjær. kaidtes ogsaa Tings-
ager, blot lordi han var gilt med en Datter af peder An-
dersen, der stamrnecle lra Hovedhus. Naar cle to Mænc.l
mødtes, sagde de Goddag Bror til l.rinanden lorrnedelst
c{et pæne Navn, trolk beærede dem rned.

Niels Blæsbjerg og Hustru startede rnecl cle bare ,rl-æ-
ver i :e Sønder Sogn. Snart kon.r de dog i tsesiddelse al
et Studekøretøj , rned lrvilket Niels holclt ind til Købmancl
Kragh og spurgte, orn han l<unde laa Varer paa I(redit.
Kraglr løltede paa Brillerne og saa fra Stucjekalvene til
deres Ejer og siarede saa: Det l<an vist ikke blive me-
getl Saa holdt Niels ind til poul Andersen, hvor han
gentog sit Spørgsmaal. Poul Andersen saa ogsaa Man_
clen an os svarede:Ja, du kan jo laa noget. - Folk si_
ger, at l(ragir angrede paa den lledritt. Og saa siger cle,

Sl<orgaard t)7

at Niels lllæsbjerg errgang siden blev afvist i llolstebrt>;

han vilcle under Verdenslirigen inds:ette en Del af' sine

overllødige l'enge i Sparekassen, rllcn fil< clen Ilesl<ed' at

rnan iklie tog inrocl Inclsktrcl ; Kassen viide dog godt op-

bevare I'engene lor harn. - Begl'ndelsen til Niels lli:r:s-

bjergs Velstanci var en stor Børneflol<, sotn saa snart de

liuncle tog Tørt' op af Mosen. Og det gav Pcnge'

SKOVGAAIID. N'IATR' \r' t a'

Om denne Gaard har jeg skrevet udiørligt i Hardst's-

sels Aarbog 1936. H\ornaar tlen er blevet l'ræstegaard'

l<an ieg il<l<e sige; den i<aldtes I'ittdl frestgon{ 1543, da

Sanderrænd gjorde Skel nrellcrn \Iinti og \r' Omrle' I

N{arkbogen lra r 663 staar tler: '4 Aere 1<aldts Kirl'e -

dals agre ligger imellerl l(irkesaardens Jord og bemeldtc

Skovgaarcis Marl< i Syd Nord' tiltror \\'ind$aard"' Hvad

\\iindgaard betyder er Lrsikliert, da man baade l<an gætte

paa Vinclby, Vindgab og Garnrnelrinc'i' Kirkedals.agre

relererer sil<kert til ganrle Dages Tilhorsfbrhold til Kir

l<en: rrten cie nærntere Omst:endigileder er tlliendt'

Nai'net Skovgaard lnaa antages at være Gaarclens op-

rindelige og givet, metls der endttu var Sl<ov paa Steclet'

Meget snart efter, at Hr. lb var lærdig med Kirkcns

Genrejsning, mistecle han llrnbedet, som r§3o blev gir''et

til Hr. Anders Christensert. I)etrne Nland betjente I'Ie-

nigheden i 47 Aar og dode 3' Pinsedag I 577, som var

den u8. Maj.
Sognet var saa lattigt, at clct rriel-lpc ktrntlc f'ødc hanr,

lrvorlor i)r:esten i Idtrnl Hr. Nieis Jensen, iler ogsaa iil<

en kumrnerlig Underholdning, t566 ansogte Kongen ortl ,

at Vincl og Idurn rnaatte l:cgges sarllrnen, naar I-lr. Atr-

ders cløde. Dette Ønske fik han dog il<ke opfyldt. Hr'

Jers Pottlsen Søruad fil< F,mbedet, sonl {brblev satrlmel)

med Vinding til denne I)ag'
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Indtægtelne af Vind Sogn opgør
Stdd?ll r649 saalecles:

Af Anneksgaarclen:
r z Ørte Rug,

t Ørte Byg,
r Harbopurrd Srnør (r4,,r

Al Sognet:

Hr. L-hr. l,edersen .Skovgaard

rnig til paa Grund al hans loregivne Vanmagt og Skrø.
belighed at læste hans Søn Jens Jørgerrsen de zde 1'dr.
Hartkorn . . . selv vilde lran beholc'le de 5 SI<p. 2 F'd.
I Alb. og have et lidet Hus i (iaarden, hvilket alt ved
I"aderens Død skulde tilialde Sønnen. NIen nu har baade
Faderen og Sønnen ruineret og lorødt rnin Anneksgaard,
saa det er at befrygte, at Gaarden skal falde ned, og
jeg laar hverken Tiende eller Skyldkorn af den os maa
dog loruden anden llmbedssl<at betaie al det contribu-
able Hartkorn ibd.n

»Anno 1772 rnaatte jeg nødes til ved en l)rocurator
til Ullborg Herreds Ting at søge baade Sønnen og Fa-
deren lor 3de Aars resterende Landgiide og indstær'ne
dem til li:estes Fbrbrydelse, mens dar;e rencle Herreds-
loged lod sig or,ertaie til at prolongere Tiden med lut-
ter Ops:ettelser og vilde ilcke kende og dømnre udi Sa-
gen. Til sid-st indgav den gamle Facler en usandl:erclig
Klage til Kongen og med sin snrigrende Taie persvade-
rede dar,;erencle Amtmand Hr. Ittatsraad von ."\lbertin
til at rekommendere og paategne hans Lrgrundede og
tusandfaerdige Memorial og at søge lleneficiunr pauperta-
tis lor <len gl. Anneksborrcle. NIerr da Memorialen bler,
hjemsendt til Hr. Biskop Blochs Erklæring og derlra til
Provst Hr. Kynde og rnig, blev Repliqven fra rnig i

Sandfærdigired skrevet til Opiysning lor Kancelliet, saa

de deral luldkommeligen kunde'se, at jeg havde en ret-
lærdig Sag. Og blev da et llrev indsendt, .som jeg havde

- lørend Søgsmaal blev anlagt rlrod Anneksbønderne -tilskrevet Hr. Amtmanden og derr-rcli indstændigen begæ-
ret hans gunstige og kraltige Assistance lor at undgaa
Proces og al deraf flydende Ulejiighed. Elter den brave Hr.
Kyndes Raad og Vilje blev mit Brer, med I{r. Amtman-
dens egenhændige Paategning indsendt til det i<gl. danske
Kancelli, dog ikke til synderlig ,€re lor den gode Herre,,.

ri9

kg)

rz Td. Rug,
5 Tdr. Byg,
to Snese ,rEg,

4å5Lamog
Io a r2 Sl<. i Kvægtiencle.

Sognepr:esten boede i \,'incling; Skor.gaarcl var borr_
læstet. Den lørste Bonde, ,,i keni"r, hecl Niel.s Graver_
sen: han døde t65z 7E Aar gl. Iilter ham fulgte _JensNielsen, der aflø.stes al \iels Skovgaar.i, hvis Enke Anne
Christensdar ter r66q blev gilt ,nJ.l Chrirt.n Nlouritsen
fra Vedersø. I)enne Nlancis hele lJes:etning ,,,ar r67g en
Hest og to I{øer. Hi,orledes han med den Besætning
kunde uclrede sin Lanclgilde til præsten, er sr.ært at lor_
staa. Han havde Sønnen J.IoLrrits og Datteren Xtaren. NIa-
ren blev næste Husmoder og havcle nred sin lørste I,Iand,
Søren Knuclsen, cn Datter lnn", som rZrg blev giit til
Sandl:er. Nlarens anden Mand hecl tist<ita Jensen. r73z
døde hun 64 Aar Sl., og Eskilci giltede sig sarnme Aar
nted NIette Christensdatter lra Tr:el<ris. Da Eskild Skor._
gaard r74r var vel begravet, blev Mette gilt rnecl Jørgerr
Jocumsen lra Ganrmelvind, som efte.fulgtes al sin Sån
Jens Jørgensen.

Men nrr vil vi lade Przesten Hr. I-erhe/ I)orst/tetts {or_
tælle:

"NIin sl. Iiader læstecle Anneksgaarden til Jørgen Jo_cumsen. Men lor nogle Aar sicien overtalte denne NIanrl
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Der til< Arnttrrarrden (len.
,;Copi af lJrevet og I)aategnirrgen lia Hr. Arutrnanclerr,

sotu Hr. Kynde har rigtig verificeret, 6ndes enclnu i rnin
Gemrnei, . Og det I<undc FIr. Terl<cl har.e en s;cr I,'or-
nøjelse aL

Nted Amtmanclen under Arnren l<unclc l,'æstebonilcrnc
sagtens værc store paa clet.

,Siden t7Z2 llar Jørgcn Jocrimsen aidrig betalt cllcr
givet mig det ringeste lr-lr sin lrart, ja vil il<ke cngarrrl
i<omme til mig, at jeg lran tale rnt:rl harn.. Og Sonncn
slægtecle Iiaderen goclt 1;aa.

»FIan rester nLr tillige lor dissc 3cie Aar lJaa u). igen.
Han har betait lidet, sonr Tiendebogen uclr,iser, nren lrarr
vil iklie efter t\dvarsel rnode hos mig, ar jeg lian alslrrivc
det i l.rans ()r,itterinp-sbog.Jeg rrraatte hellere ingen An-
nel<sgaard irave, cla jeg deraf slral betale Ernbeclssliat,
liolkeskat og af clet contribuable Hartlrorn og nycier c{og
intet af Annel<sbeboerne. Desr-rtlen ntaa belrvgtes, at ruin
Sucessor sl<al ef ter min Dorl paastaa Annelrsgaarclens Op-
byggelse. Tiende og l-andeilde af Annel<sgaarclen udi alt
bedrager sig baade elter -f ienclebogens Uclvisning og de-
res Iiæstebreves I.-orrneldning aarlig til

3 Tdr. .1 Skp. IiLrg,
z Tdr. : Sl<p. I3yu,

3 Rd. i Arbejclspenge
foruden Tiendelammet,

noclr zcle l,isprrncl Srnør til Miclsorrrncr.
At miste alt sligt, sorr er lagt ad mensaln aarlig, cr

jo utaaleligt lor en lattig l)r:est, og at søge sin Tienclc
og Landgilde ind ved Tinget er jo umuligt og tilligc
trfud]førligt. Dette har jeg lor iriierl<onrmernes Skylcl r.il-
let anføre n.

DaJørgen Jocumsens Kone r76ti dodc, lraide Pi:esten
sont Husbonde soieklar Ret til at alholde Skil-te og der-

Skovgaard r4r

veil laa en lille Incltægt. Men Arvingerne clelte Stum,
lrertte trclen Hr. lerkels Hj;elp, os clenne anlagcle pro-
ces. l,llter mange og lange Retsmoder laklt Dornmen :

IJonclen skulde betale sin Hu.sboncl 4 ltcl., og Hr. Ter-
I<el skukle lor sin Trættel<ærhed og alt for store Viclt_
Ioitigirecl betale 8 1lcl., z til de lattige i Vincl,:1 til Ilorr_
rlen og 2 til Justitskasserr. Flu salonronisk I)onr, snart ro
Aar garnnrel.

N'Ierr nu sl<ulcle rlc.t have c,n Errrle. I)en Jorgen Jocurn_
sensl<e ]i-amilie sl<Lrlcle hc,raus.

, r776 sogte FIr. Terchel Dorsclr:eu.s Kongen, cl. y. s.
Iiancelliet, oln os fil< 'lillarlelse til at sætte Annel<,ssaar_
clen i\:inri, SchoLrgaard. I-lartliorn : f.il. 5 S1.1,. z i;cll..t ,,\lir., til oflentlig.,\ujrtion. l)et,sl<ete. l)cn inclsenrlte
ALr*ti,'slir.retri.q r iste, at rrer rrojeste IJrcr 'ar z ro ncr.,
sorn Præsten ar)sAa lirr r eclborligt. Kancelliet gocll<enclte
tla iliorreebrer., clat.6. r\Lrg. r7Ii, Auiitionen or.er
Schougaarrl, saalecles at I,Ialvclelen af Iiobesurnmen blev
staae.de paa r. [)rioritet tii rrojeste tiilarlte lrente, ,ie-
ciens clen anclerr Halr.clel of Sognel;r;e.sten i \,,incling-\.iptl
trrlsattes mori tilstr:r:ltlreliqt Pant,nrler I{erreclspro'sterrs'liLsynn.

Gennem Stiltanrtrnancl, Ilisp og pro,,.st naaecle Skri-
l.]:"" til Vindinc Pr:estegaard. prokurator Anders Sk1.11"i Holstebro ltobte Gaarclen, men kun lor snart etter atafeive Skode til pr:estens Søn ilIichael Dorschæus. Dero5 Itd. blev indsat blanclt Stiitets offentliee Midler, men
iflg'_Forordrr. ar' 5. Jan. rgr3 omsi<reves cie tir r6 Rbcl.
49 sl(' sølv. og r84o var præstens here Renteinclt:egt
4 itbd. 3 Sk., er ringe lleløb i Iiorholcl til den Land_
eilde og Tiende, Hr. Terkel sl<ulde har.e haft.

Nlichael Dorsch:eLrs llyttede ind og Jens Jørgensen urlaf Skovgaarci. N,Ien rJen ganrle Jørgen j,,.r',,r,..n blev b<l-
ende i sit lille I-lus ..ro Si;rirlt lra Gaarrien,<. Dette Hu.s
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var den unge Michael en -l'orn i Øjet, og en Aften, Jør-
gen var i By og Konen i Seng, gaar Præstesønnen nok
saa lrejdig hen og bryder Huset ned, lrvorelter han gik
sig en l{aaneskinstur med sin Kæreste Margrethe Eriks-
datter. I)ette kunde Retten dog ikke approbere, men
clømte ham til at bygge Huset op igen.

Den 7. Januar r78o trolovede Hr. Terkel sin haabe-
fulde Søn med Margrethe i Skovgaard, og den r7. Marts
stod deres Bryllup i Vinding Præstegaard. Og saaledes
havde Hr. Terkel egentlig laaet sig arrangeret ganske
sodt; naar han onr l<ort Tid fik Afsked, kunde han flytte
over i rAnneksgaarden,,.

Inden clette skete, fik lran en passende Lejlighed til
at lortatte et Slutningskapitel i Embedsbogen om sin An-
neksmenighed. Vinclboerne havde laaet den geniale Ide,
at Michael Skovgaard ene os alene .skulde lorsørge Jør-
gen Jocumsens Stiisøn, Almisselemmet Christen t,skilcl-
sen, men den gik ilike. Det l<an nok \,;ere,.at \/indbo-
erne fil< raat lor usødet af Pr.rsten:

, FIvad Cirri.sten Flsl<iidserr Skovgaarcl aneaar, cla lor-
aarsages jeg at lremstille de gode Hr. Inspektører, at
cler er ikke en Nlancl i heie Sognet, der vil tage imocl
ham og huse ham, og det, han laar til Almisse (r3 Skp.
Rug 5 Skp. Ryg og z Marl<), l<an ikke lorslaa til lram;
han behøver lige saa meget til. Derlore ved jeg aldeles
ingen arrden Vej og Micldel, errd at han'a Tonder Hart-
korn løres omkring i Sognet at laa Iiort:ering og Husly . .,
thi han er ikke som et andet Menneske at have, hvad
Medhjælpente meg-et goclt ved. Da nu Sognets Beboere
i Vincl har villet gøre den urin-relige Paastand, at Chri-
sten Iiskildsen, der i nrangfoldige Aar har r,æret Almisse-
lern i Sognet, skulde modtages til Huse al rnin Søn Mi-
chael Dorsch:eus i Skovgaard, og han saaledes skulde
bære Bl,yisn lor det heie Sogn, saa rr)aa jee hen,ed an-

Skovgaard I4i

clrage, om ikke bemelclte Christen ifskitdsen bør føres

omkring i Sognet, saa længe ingen især i,il huse ham : da

hans Stiffader Jørgen Skovgaard ikke forhen har villet
rnodtaget ham : Herpaa vil jeg ærbødigst udbede rnig

Sessionerrs Kendelse.
vinding Præstegaard' 4' Decbr' t78o' 

'I'. Dorschtets«.

Saa l<orn ,den graadige Stakl<eln paa Or»gaug, Stifla-

deren fik en Bibel af sl. Stistrups Legat, som han dog

skulde have i F:ellig med Vindingboen -\iels Thomsen

Sigh - og FIr. Terkel fik sin Alsked i Naade og med

Pensiou den t. November r78t. Han flyttede ined sin

Hustru til Skovgaard, og der døde han den lr. April
1786 68 Aar gl.; han blev som Hustrtten lør hanr lørt

til Vinding og begravet i Kirken.
Snart efier maa Præstesønnen N{ichael være gaaet fra

Gaarden, lor t787 og I8ot næ\rnes han som Daglejer paa

Skovgaard N{ark. t8o9 r'ar der Skilte elter hans Enke Else

Margrethe Erihsdatter. Der var tre IJørn til at dele År-
ven,45 Rd.: den 37-aartge Jens Ditlev Eriksen i Flens-

borg, den 21-aarige Margrethe Dorschæus i Hanning og

den zz-aarige Erik Mikkelsen i Holstebro.
Den lølgende F.jer af Skovgaard hed Peder Jensen;

ISzo elterlulgtes han af Sønnen Jens Pedersen, der døde

paa Skovgaard Mark r833. Næste Mand var }likkel Klink,
sorn rnageskiltede Gaarden med Nlathias Mathiassen, der

var gift nred Johanne Marie Pedersdatter lra Nr. Lund;
de havde Gaarden indtil r85e. Johanne lødte i disse Aar
I3 Børn, hvoraf mange døde sorn spzede; tre Gange døb-

tes en Pige Mette elter Mandens lørste Hustru. Se Søn-

rlergaard og Trækris.
Næste Mand i Skovgaarrl hed Peder Andersen, han

var Sogneloged 1859 og de følgende Aar. Elter ham

lulgte Pæ Knark, lrvis Hustru Mariane Jensen beholdt

I
I

L
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Hoveclparcellen en Del Aar etier Manclens Døcl. Siden
var den ret i al Handel. Søren Clrr. Vognnrancl havcle
clen o. Igoo lor at uc{nytte Gaarilens Tøn,enrose. Han
solgte clen r9o'1 lor.16oo Kr. Siden ejecles clen al )lo?/tas
Jacobsett, sorn r92S solgte clen til rlen nLrr.ærencle Iijer
Anclers Jensen ftrr r8,9oo I(r. Gaarclen er nu l<un paa 5 r
'1-rl. I-anrl. lln stor Del af Stationsbl,ett ligger paa Skovgaarrl

Statioosbven paa Skovgaarrl )lark. p. \'ad, fot.

llarlr. Sophus Jacobsen rejste tii Canarla, og Flustrr.rerr
Gertrttcl fulgte efter mecl deres store ]lorneflol<. Huu har
siclcn sencit mange lødiee Ilrer,e hjem.

On Huse paa .\hougaord Mark hører vi allerecle Tale
i Dorschæi Dage. Og Giosen Sl<ovgaardhus 6ndes hy'p-
pigt iKirkebogen, saalecles r842, da Husi:ester Potrl
Nlarlsen Tjagvacl og Anne Catrine Jacobsclatter fil< err

Søn dobt Jens Clrristiau. Saadanne Navne siger ikl<e nre-
get. Men rned \rindboernes Fortællekunst tvlcles de rnerl
I.ii',rg Iiarve. l)e boecle i et Søjhus, rler grangivelie

S kovgaard t4S

lignede en Tørvestak. Konen kaldte man ,,Trine Leth -Trine taang - Trine rundtenom æ Staang«. I-eth-Nav-
net havcle hun arvet elter sin Plejelar Niels I-eth i Tvis.
Poul Tjagvad døde lørst. Siden clrak f'rine Leth sig ihjel
i K;ernemælk og Brændevin. Sønnen lignede en Vildmand
og l<aldtes ..e Leth-l)reng. Han r,ar gansl<e trkendelig, da
han ved \Ioderens Begravelse lra:e Sønder Fattehus mødte
klippet og raget og i langskødet F rakl<e. Han blev dog
snart kendelig igen. lin Dag fortalte han Karen Hede-
gaard, som efter hans Udsago var en rar Pige, at han
havde bedt Jens Voiclsted om at komrne paa S),gehuset.

Jens Voldsted havde spurgt ham om, hr,ad han lej lecle,

og lran havde svaret: Ja, hr,ad lejier ai A lia sl<raf en
Lari, aa mi Lo r saa tyk som Karduspapir.. Jens \,'oici-
sted senc'lte ham saa paa Sygehuset, hvor man konsta
terede, at han var opædt al Utø1. Han døcle i lladet r89g.

Omtrent hvor Søjhuset stod, ligger l3ette Thomas hans
l..jendorn, som r9o3 kaldtes [,tntentfhus. Rette Thornas
har kørt Grus lor Komnrunen i 36 Aar og i lige saa
mange Aar har han lørt Dagbog. Tiet ved LlnterLrphus
bor en Familie i et Træskr.rr. F,t saadant Skul rnaa have
et Navn; Vinclboerne l<ak1er clet 'l-rcebo/leltus.

Et af Fæsteirusene paa Sl<ovgaard I{ark blev til Vester
Shougaard. AndersJeppesen lra Nl,gaard i Nr. Ornnre l:e-
stede det r844, rnen har nok snart efter købt det. r816
rnageskiltede han me.d -Llo/tr,l{je/dsez i ltøjkjaer. NIohr
var lødt iNaur rSor som Søn af Kjeld Jørgensen, Vogn-
strup. Ved sit ,,Egteskab rneci Anne Catrine Pedersdat-
ter fil< han en Gaard i Nr. Felding, som han solgte til
Iiamilien Klausen, cler flyttede den op paa Ralcl<en os
kaldte den Raunsgaard. r83o købte Mohr Nr. \,'indgab.
O. r84o flyttede han til Røjkjær os r846 til Vester Skor'-
gaard, hvor han døde 1866.

Al i'lørnerre er P. Chr. Nlohrscn omtalt unrler lløjl<j;rr
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Kjeld ,Mohrsen, <ler var [øclt i Raunsgaarcl, boecle 39 Aar
sorn Gaarrlmand i Trolcltolt, afhaendecle saa Gaarrlen til
Carl Kirkegaard, der r9o4 mageskiltecle clen rned Kir_
liegaard, og her døde Itjelrt t»Z gg Aar gl. Husmød-
rene i Ostergaard, lfeldeaarcl og Kirkegaaril er hans Døtre.

Mohrs Datter Mette Marie blev nzeste Husmocler i Ve_
ster Skovgaard. Htrn var lødt i Røjkjær rg43 og bierr
t868 gilt rned Unql<ar.l )Iogens Chr. 'I'homsen, sorn cløcle
t 876 l<un 38 Aar el. ,lJgteparret havcle 3 Døtre: Åne
Kalhriw, Ane og Iiaren. Den :elclste bor i Vind Kirkebl,
sonr llnke elter I(øbrnarrri Jensen. - N{ette Marie sacl
ilnke til r88§, cla hun siltecle sig rnecl Ungkarl Jeus h.er_
ser'r, eu Søn af Ir,er ved :e \\'aaes,,. tgt? aih:enclecle
rle Gaarclen, sorn siden atlskiliige Gange har r.:eret over-
taget af Kreclitforenin9cn. -- HLrsmanclsb rugr:t .\rttttlerbrt k
er oprettet r 93o al r\ncler.s (.hr. r\ndersen.

\IINDI]\'.
Vinclby bestod altsaa Ira garnmel Tid al 5 Gaarcle,

beboet a1'ro I,'arniiier. r787 lorelanclt Folketællerne g

liarnilier, rle 5 i Gaarclene og cie 3 i Huse paa Hetien.
I8o r var cler liun 6 Familier i Ilyen n-recj ialt jo per_

soner. Og r 8"1.1 matrikulerecles 8 Iijendornnte i I31,sn . dg
fik )Jumrene r-8, og saa matrilrulerecles nogie ubebyg_
gede Parceller rnecl Nurnrene 9-r 5. I{r.or ringe en L-d_
vikling i et halvt Aartusind !

Der er nu t8 Landbrug paa Vindbys Jorder. [..ester-
goard er identisl< nrecl derr gamle Vestergaard. Iør,rigt
lader Gaardene sig ikl<e iclentificere mecl cle gamle. -Byen Iaa nede ved Siset rnecl L:engderetnins \rest-Øst.
Der kunde altsaa lige saa goclt blive en Østergaarcl sonr
en Vestergaard. NIen den gamle Os/ergaard t.ar en gan-
ske anden Gaard end rlen nur':erende af samme \avn.
Om nogen .l[e/dgaard kuncle der elter B!,ens Forrn ikke

!

I

I
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blir,e Tale. Og Navnet Søndergaard er næPpe ieldre end

Ucillytningen. Og langt yngre er ,Yorgnard sont Navn

paa en af Gaardene.

Det kan praktisk talt siges, at ltverken Gaardenes Navne,

Ilygningerne, Religgenheden eller Jordtilliggendet svarer

til gamle Dages Forhold, og det lrar derlbr kun begræn-

set Mening at tale om de gamle Gaarde, medens det er

helt rigtigt at tale om den gamle B1'' llan boede iVindby'
og der clelte man I-ivets onde og gode Kaar med hver-

andre.
Ingerr Nland har'<le sin Jord sarllet ottt siu Gaard. N{en

Agrene var dos ikke saa omhyggelig Lrdskiftet, som vi

horer om nranqe andre Steder.

I'lads Ander-sen ejede alene Tohiar Ha/sogre og i For-

binclelse clerntecl 1o Sønr/e rruarÅ'sasre. Tre andre Jlym:end

Gravers, ClaLrs og Jens havde ogsaa store Fald Agre i

Scrnclerrrrarl<en eller Toftugretu. Herlejorrl \'ar -i Agre,

som tilhorte Jens. Gttmtteljord sønclenlor Sigagre var I-l
Agre, hvori aile iem Rvmæncl var Parthavere. Af r7 Dt/-

" dgre \avde ,v-[acls \ielsen cle 6 og ][ads Andersen lle-
sten. Vestermttrk var 32 Agre, udskiltet meilem (iravers,

)Iacls Nielsen og Claus. rB Larshoia.gl'€ \'at udskiftet

rnellern cle hre N'Iænc1 : llads Nielsen' Gravers, Claus og

llacls Andersen; i Forbindelse rneci Mads Andersens Part

r,ar der endnu een Ager, som var oppløjet al Lyngheden

og'tilhørte sarnme Mads. 5 5 Bredhøjagrz var lordelt mel-

lem alle 5 Bymænd. Trende Ågre ttlhørte Gravers, Claus

og Jens. I q4 Sigagra havde de alle Part, ligesaa i Hor-

hø1agre rned Undtagelse af Mads Nielsen. F'orholdet var

altsaa det, at enkelte Fald Agre kunde tilhøre en enkelt

Mand, andre \,ar udskiltet mellenr to, tre, fire eller lem

Rrvrræncl. I de største Fald havde Minndene Agre to eller

tre Steder; i Gammeljord l'ravde Claus Agre fire Steder.

Samme Claus havde r673 en Hest, en Ko og lem F'aar,

147
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hans hele Besætning. A[ samme Størrelse var oe.saa cle
andres Resætninger. Hvordan de fem Mænd. som staar
for Agrene i Marl<bogen, har halt .sig arrangeret nteci
de andre fem Mænd i Iiyen, skal lades usagt.

Det ses, at Enl<eltm;encl kuncie skatre sig Asre verl
at brycle Hede op, samt at clet sj:eldent skete.

Formodningen Sicle 39 om en gammel Rebning af Ryen
bestyrkes ikke al Markbogens Opll,sninger. Og cle lern
Gaarde ansattes ikl<e lige højt i Hartl<orn r6gg.

()slerSaarrl.

I',n Pige fra \rindb1, vecl Nayn Marep Iipuclsciatter ble,,.
t668 gilt nted Jets Jocobsett Kielda/. De fil< Østergaarrl
i I.æste.

Fln Sørr alclem hed l,[ihkel Jensett. Han var lødt r6g4
og blev r7z5 gilt mecl Claus Jensens Datter Anne al-
Vinclby. De fik Gaarclen, og cle fik nrange Børn, hr,or.
iblanclt Anne, der blev gilt mecl poul 

Jensen i Vincleab.
Mikkel Østergaarcl dø,de r77q 9o Aar gl.

_ Sønnen Jens Mihkelsettblet.Aaret eiter gi[t med .r\nne
Kirstine Andersdatter af Vincib1,. Rlandt cleres mange l3ørn
var Anne, som vok-secle op i Vinclgab og rgor blev HLrs_
moder der. En anclen Datter lretl lllse Marie; hun blev
qyit mea.Peder Jensen Friis, cler købte Røjk;ær i Vin-
ding. r8r3 døde Jens i\,Iil<kelsen g5 Aar gl. Enken kalcl_
tes Stine Oslergaard: hun gik paa Sognet elter Krise_
aarene. Iiattigl,a5snet bevilgecle hende Lærred til en Særk
og 2 Rd. Hun døde sorn Almisselem i Østergaarcl rg3o
8o Aar gl.

Den ældste Søn tVi/the/ jensen var gilt mecl Stephan
Hund)<jærs Datter Johanne og havde Gaa..len rgog og
de lølgende Aar. ,€gteparret 6k syv Børn.

t8z3 lod Søren Flodgaard, Nr. Iielding, ham inclstævne
til Betaling af sin Pantegaeld rnecl Renter, ialt z5g Ild.

Østergaard t4g

Sølv og 4 Rd. Sedler. Mikkel gik til Sengs og lod Hu-

struen tage til Holstebro, hvor hun erklærede, at hun

il<l<e kunde betale det tnindste. Men der vai nok at gore

Udlæg i. Gaarden (3.o.3.4/s) vurdere(les til 3oo Rigsda-

ler,4 Køer og 2 Kvier til 36 Rd., en otte Aars Hoppe

til rz og en gammel Hoppe til z Rd. Videre skrev man

en Jernkakkelovn til Io Rd., en mindre til 5, en Klokke
til r lld., en Vogn til 6, en Traevogn, Plov og Harve

til 3rl:, en Kobberkedel til 8, zo Faar til Io Rd. og en

Sli'r,sten til r Mk. Her som andensteds er det morsomt at

samrnenligne Priserne. - Mikkel og Familie landt Husly

i Tyrgaardhus i Vinding Sogn.

Den lølgende Ejer var en trng Nland lra Idumlund r,'ed

Nat,n Berle/ Pcdersen; Hustruen h'ed Anne Nielsdatter.

t 828 havde de Barselgilde. Ilertel var da Sogneloged.

Han døde I833 al »naturlige l}ørnekopper kun 3/ Aar
gl. Og Anne giltecie sig med Laurits Simonsen Sir. Men'

clen 4. Januar I836 skødede httn Gaarden. (3. r.3.r/s) til
en af Sønnerne i St. Vingtoft.

Han hed Christen Jensen og var Broder til Pæ Sør-

vacl. t843 bortsolgte han ca. Halvdelen al Jordtilliggen-
rlet til Jacob Skold. Al Parcel I d oprettedes Vildkilde.
Christen Østergaard var ogsaa Sogneloged Hustruen hed

I'Iariane l)edersdatter og var lra tsredtoft i N.r. Omme.

l)atteren Kttren, lødt r84I, blet' I865 gilt med Niels

Chr. Svendsen lra Skraastrup i Nr. Omme. De fik Gaar-

den. Han var saa ,hæsle og galsinde«, men døde ung,

ude af lLaadighed over sit llo, hvilket fremgaar al Kir-
l<ebogen, der melder, at en lillc Niels Chr. Østergaard

Nielsen, soln saa Dagens Lys I8. Juli 1876,var Søn af
aldøde Gaardbestyrer N. C. Svendsen og Karen Kristen-

sen. I)et lølgende Aar holdt Karen det I3ryllup med \øcob
Kywlesett, som Anders Kj:er fortæller om Side 95. Og-

saa Jacob var lra Nr. Omme. Vist I9o3 solgte han Gaar-
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den til Jacob Brandto[t og Carl Kirkegaard, sour bort-
solgte betydelige Dele af Jorderne, bl. a. det, sonr nu er
Kotnmuneplantage. Broderen :Fo/tdnnes Jensen købte Gaar-
den, som han genopførte elter Brand r9rz. I{ans L,nke
Kirstine, en Datter al Kjeld Mohrsen, har nu Østergaard,
hvortil endnu hører r30 Td. Land, deraf ca. Halvdelen
Ager og Eng.

Vestergøanl.

I-angt ind i det r8. Aar-
hundrede boede der flere
Familier ad Gangen i Vc-
stergaard. Men det er van-
skeligt at linde en Sl:egts-
lorbindelse mellern dem og
nu ier,ende Vinclboer.

Omkr. r7!o boede Chri-
sten Christensen og Hustru
Bc'rlhe Nie/sdat/er i Gaar-
clen. De hk 176z en l)at-
ter, som døbtes Bodi/ ,|iir.
sline. r764døde hendes Far,
og Moderen trolovede siu
med en lølgende F zester,

Iver Sørensen lra Hand-
bjerg, cler imidlertid dødc

[ør Brylluppet, hvorefter l]irthe blev gilt med Hons pt-
dersen, der tjente i Troldtoft.

Den 8. December 1789 blev tsodil trolovet med Ung-
karl Jeppe Knudsen lra Hvoldal i Raasted. Han hed si-
den Jep Vestergaard. rTgS fik de en Iille Pige døbt Åne
Jeppesdatter. Konen fra Blæsbjerg var Gudmoder. Iiad-
dere var Telle, Thomas og Laurits i Vindby.

Jey' Vestergaard døde r 8 r r. Og Sognelogeden Albert
Straasø l<om lor at registrere og vurdere Dødsboet, saa-

Pedcr Vcstergaard ved sio Gaard, dcr
cr opført af hjcmmebrændte Sten.

P. Vad, fot.

Vestergaard t5r

ledes som det er anlørt Side 78. - Datteren Ane skulde
a(ve 22S Rd. og have en forsvarlig Dragkiste, velbeslaaet,
nlalet og med Haandfangere, en lorsvarlig Seng, en sort
Overlasters Kjole, et Par Sirtses Klaeder, blaat Overlast
til en .Ærmekaabe, cn lorsvarlig hjemmegjort Kjole, sonr
brugtes paa Egnen, et l'orslarligt tsryllup efter Egnens
Skik og et F'aar græsset, til hun blev gilt.

Det var rneget klogt at skrive den Slags. Ilodil Kir
stine giltede sig straks igen med en ur)g Nland, der hed
Peder Åntlersen. Og saa dØde hun, rnens Nlanden laa ud-
l<omrnanderet som Soldat paa Fyn. r\lbert Straasø mødte
da igen iVestergaard for at skifte melleur Peder og hans
tE Aar gamle Stifdatter. Skiftet næ\,nt Side 79. Det landt
Sted den r. Jan. t8t4. Samme Aar den 6. Nov. bier. Ane
giit rned Laurits Lauritsen Løu/tus. Forloverne r.ar Hans
Vestergaard og Thomas Christensen i Vindb1,. Den gamle
Hans havde da opgir.'et Stiilingen som Aluegtsmand og
slaaet sig paa Gaardhandel. Han havde købt den Gaard
i Vinclby, som siden blev til Meldgaard. (Se nedenior).

I-aurits Vestergaard var Urmager, et Haandr'ærk han
skai have l;ert i Hamborg. r834 var han Sognefoged, r.uen

I-andbruget havde ikke hans Interesse. Da Sønnen Jeppc
o. IE54 overtog Gaarden, r,ar Husene ganske nedialdne,
og Bes:etningen, siger Nis Hansen,. halvanden Ko og en
garnrnel Skydehelnrus. I,'Ien l'ran havde en stor Flok Børn,
lrvoraf Bodil Chrisline blev gilt med.Peder Tingsager i

lLøjkjær og Kjerstine korn til Moesgaard i Vinding Sogn;
andre Børn var Laurits, Peder, Johanne og Karen.

Jep Vestergaard var født 1825. r854 havde han sit
lørste Barn i Kirke. Hustruen hed Christiane Andersen.
Hun fik ialt r4 l}ørn, hvoraf 9 opnaaede den voksne Al-
der: Johanne, Ingeborg, Anne, Kirsten, Anders, Laura,
Peder, Laurits og Inger Marie.

Det var et haardt Job at opløde saa mange Born, rnen
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JeJ; Vestergaard klarede sig bravt. Han drev Gaarclen op,
byggede nye Huse og sr,arede Attægt til sine Forældre
i z3 Aar. Under Treaarskrigen sad han z Aar i tysl< I.-an-
genskab, hvor han dels spillede Kort og dels Violin til
Olficersballer.

tgoz alhændede han Vestergaard til Sønnen peder:
hans irele Gæld paa Gaarden var z27S Kr.

Vestergaard isin nur,aerende Sl<ikkelse er paa r55 Tcl.
Land, deraf'40 under Plov; der holdes s Køer; Stue-
huset er oplørt r882.

,L/e/tlgoanl.

Ganrle Hats Pcdersez, der var [)aa Altægt i Vester-
gaard tSr r, filt sonr sagt l,Iod paa Livet isen. Vel var
iran or.er 8o Aar, men ikke lor sammel til at gifte sig,
og gilte sig rlet vilde han. Hans Øjne laldt paa l(irsten
\ielsclatter, der var Iinl<e eiter I-aurits Lor,hus. (Se der).
L)g saa liobte han en ai Vindbys Gaarde, som han clerr
28. Septenrbcr r8r6 til.skøclede sin Stilsøn Attlers I.au-
rilsett Lou/ttzs. Faa Dage e{ter cløde han 8E Aar gl., hr,or-
elter llnken nød sin retm:essige Aftægt i 3z Aar. Hun
bler 9t Aar gl.

tlizT beg;erede Jens Grar,ersen Krog i Hoven Gaarden
(2..1.o.",1r0) til Tvangsatrktiorr lor en pantegæld paa 2oo
Rcl. Sølv. Anclers havtle liøbt Gaarden og lylciestgjort
sin Stiffar Købesurnmen med rooo llbd. Han kendte in-
gen Forhæltelse os vilde ikke betale. Unclerretten gar..
harn Medhold, rren Lanclsretten dømte harn til at betaie.

Det var en slem Forskriekkelse midt i Krisetiden. Og
snart efter konr Kontrollørerne lor at konfiskere hans
Br:endelinstøj. Det lykkedes dog ikke. Men Anders æng-
stedes lor sin Broder Sognelogeden i Vestergaard og lod
en Dreng løbe derom lor at varsko tlem. Laurits Vester-
saard var hurtig bet;enkt; med en Sæk paa Nakken be-

Meldgaard r5J

rrede han al ned i STartoft §{ose, lrvor han l<ylede Sæk

og Indhold ud i en Klynpøt. Kontrollørerne kunde na-

turligvis il<ke hamle op med Bonden i Forslagenhed. Det
lykl<edes dem at konstatere, at der var fire Tøn, i Sæk-
l<en, men ikke at finde llrændevinstøjet, som Ki,indfol-
kene gemte, mens Kapløbet gik lor sig.

Anders lorøgede sit Jordegods. I)en stØrste Gaard i

Ilyen, den som Side ,+5 har \lr. III, og som t844 6k
Nr. z, tilhørte tSoz Thomas Christensen, der beholdt den

indtil han t84z døde 8l Aar gl. Sønnen Peder Thorn-
sen boede med l'Iustru og liørn hos Faderen og kaldtes
Garnmelrnandssøn. Men laa Aar elter Faderens Død blev
Gaarden nedlagt og udstyl<ket. Hele syv Ejendomme i

Vindby har Part i rien nedlagte Gaarcls Jorder. Anders
købte af denne og af Østersaards Jorder saa meget, at

hans Hartkorn I85 r var godt .+ Td., dct dobbeite af,

hvad han ha.",de købt af Hans Pedersen.
Og saa kunde han t;rnke paa at s:ette sine Ilørn iVej.

Han Iravcle med Hustruen Mette Kirstine I'ouisdatter sel<s

Sønner: Poul. I-aurits, I{aus, Søren, Jens og I'eder Chri-
stian. Søren bler.gili lE53 og oplørte Vesler Sy'artoJ't.

Peder Christian oplørte Nygaard og giftede sig r866 med

Johanne Vingtoli; om hans llryllup rned hende se Side
II7. Laurits korn til Spaabækhus i Vinding, irr,or han

har mange Elterkomrnere; Jens l<om til Trækris, men

rejste væk med Nlormonerne. Poul fik Gaarden. I357
døde Anders Lauritsen 66 Aar gl.

Potrl Anderseil \'ar lødt rSrti og døde r898. I,led I1u-
struen Johanne N'Iarie Kntrdsdatter havde han seks Børn,
lrvoraf Loast Pou/sen, sorrr fik Gaarden elter sin Far, r,ar

det yngste. r896 flyttecles Gaarden lra Siget til dens nu-
r,ærende Plads. Laust Poulsen døde paa I{igshospitalet
I9II. Hans Enke Jensine, en Datter al Kjeld Mohrsen,
giltede sig 1916 mecl Poul Kristian Spaaåeh Poulsen,
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og de har nu Gaarden, sorn bestaar al- g5 Tcl. I_ancl.
I.rvoral godt Halvdelen irncler lrlor,.

, SøndeVgoanl.

Søndergaard blev stærkt reduceret r7g7, 0.ten setlere
lorøget igen med Jord lra den necllagte Gaard sarnt lra
Vestergaard og Gammel,,,incl. Chr. Ånrlersen beholclt ikke
Gaarden ret længe. rSoz boede _il,Iothias ,UIathiasett der
med sin I-lustru Ane Sørensciatter. I)eres Afkorn blcv
rneget talrigt. Datteren Ane, sonr rgr r blev giit merl 1,_n-
kemanden Jens Chr. Friis, Liile Virrgtolt, r,ar lødt i Suntls
t792" Der ntaa Farnilien vel saa vlere kommet lia. l,.n
Søn hed naturligvis l{athias ,Vathiasen, hau var født t[io:
i \rind, blev Ejer af Tr:ekris, sorn han rgzg mageskif-
tede rned Nlikkel Klink i Skovgaarcl og boede siden cler
i rnange Aar. Gamle Matirias docle 1;aa Artægt i Trieli_
ris r8z7 78 Aar gl.

Sønnen Poal fulathiasen, der iklic er løclt i Vinci, havclc
gi_lerede' ov'ertaget Sønclergaard r"9r6. Han var gilt rlecl
Niarie Catrine Pedersclatter fra Nr" Lund, hr,orlra Brocie_
deren Nlathias ogsaa fik sig en Kone. pouls Børn beuyndte
at ankomnre t8r7: Anne, pecler, Johanne, Søren, Mari-
ane, Anne Cecilie, Karen, Johanne og Mathias. Sictst_
nær'nte boede t86o paa Vestergaarcl Nlark. Søren holdt
Bryllrrp i Vildkilde 1847, og cler stocl ogsaa Johannes
og Anne Cecilies Bryllup nogle Aar senere. Saar,,el Anne
Cecilie sorn Iiaren Johanne blev gilt mecl Sønner lia N{ekl
gaard. Familien sik i Armoci. rg7T cløcle poul tv'lathiascn
som F-æstelrusmand i Dalhus.

Et Medlem af den talrige f'roldtoftslee gL ,llottrils pe _

dersen, Søn af Peder Mouritsen Blaabjerg, købte Søn-
dergaard r8q7 ; han var en gammel Mancl og havcle ticl-
ligere boet iAulum. r849 dørie han, og Sonnen, Anders
K1'er Mouritsen, der var gilt med Mette Christensdatter

Sønclårgaarrl
Norgaard lt5

lra Kle.Jnstrup, lravde dernæst Gaarden, indtil de t856 nra-

geskiltede dcn rned en Nland lra Timring. Denne Mand

var lødt i Nlejrup og hecl jesper Clattsen Skoubo llbbe'

sen: han cløde 1886. Med Httstrtten Catrine Jørgensdatter
havde han Sønncrne Jens, cler korn til Hahle, og l:du-

ard Sørudergøard, sont r877 blev gilt rned Laust Ving-

tolts Datter Jensine og nåeste Iijer al Søndergaard'

Deres Datter Mette er gilt med Sogneloged Dideri/,' '

llendtsett, som I9I9 or,ertog Gaarden til 35,ooo Kr. Sammc

Aar oplørtes nyt Stuehus. Gaardens Tilliggende er I 5o

Td. I.and, lrvoral ca. 90 Td. I-and Ager og Eng

,Yør,gatrt't{. tlatr. -\i' 2 t'' ro. 21 Lt'

l)et kan være et Spørgsrraai, hvr.rr vi skal søge };ort-

sættelsen af den fernte Gaard. NIen Parcellerne 2 e og

zq a l'tørte i l.rvert I'-ald til den garnle Gaard. Der boede

I'eder I.aursen I77o og var F:estebondc r"rnder I-ergrav

i Atrh-rrn S. Hartkornet ble',' opgiret til 3.6.o.t, det dyr-

i<ede Areal to'./: Td. Land, Høavlen Iz L:ts, og hau

hqvde Ilet tii -1 Hør,eclers Græsning i Byens ()r'erdrer''

Hans Landgilde er n.elnt Side 62.
'f honras Christensen, sotn o','enfor er n-cvnt Here Gange.

har,de Gaarden et halvt AaritLrndrede og elteriuigtes af

sin Søn Peder Thamsen, hvis Datter Karen llarie t855

blev gilt med Jens Chr. Andersen, Boutrup; det er Pe-

ter Foldagers Forældre. Men disse F-olk boecle ikke i

Gaarden. Den blev udparcelleret i 4o'erne, og tilbage

blev en Gaard med Hartkorn L5.3.o, som I85t ejedes

al Niels Olesen, l<aldet Niels Murmester. Men lreller ikke

denne Gaard er identisk med Nørgaard. Flere Ejerc har

Parceller af ,æ Murmesterjord».
Som Ejere al Nørgaard huskes Ole Vildhiltlr, som var

gitt med Poul Søndergaards Datter Johanne. Efter ham

Dauirl Jensen, der l<orn lra Sahl 1863. Saa lulgte Krre
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Dauidsatt, Peder lllaabjerg Nielser.t, per{er l)oa/sett Bruog siden tgt2 Tens Chr. Bi/gral-/, som er fra Sinkjieri 
.Nr' omnre og girt rned Andersine Mikkelsen rra Vircr-kiide. Til Gaarden hører 6o Td. Lancl, hvoraf 36 Tcl.Land Ager og Eng. Der holdes 6 Køer.

Vildhi/de.
Denne Ejendorns HoveclJrarcel t cl er l,ommet f ra Øster-

gaard, idet Christen Jensen Østergaarci rg43 solgte clentrl Skold. Antageligt sarrrte Aar opførtes et HLrs paa
Stedet, og det var rg45 beboet ar Laurils Lattrirseu, i
F'orbindelse rned hvis Nayn [/iltlhi/de første Gang n;er.-
nes. Laurits flyftecle rg47 til Nr. Ielcling, og de lølgencle
Aar boede llere Me«llernrner af N{athias 

"Søn.l"rg^".ds 
El

terl<omrrere der. - r g5l fiyttecl e 0lg 
^ry.7rrrr, 

Harboøre,
til Vildkilde. Snart elter boecle Loast .Brat»strap rler, id,et
han r86o flyttede rra Virdkilde til Hutniurn lor snart ef-
ter at r,encle tilbage til Sognet igen. lgTo var Vildkilde
ktrn err ringe Hytte, beboet al tyie/s Sbals. Mange andre
har boet der sicien. Christett pedersen optog- rggr rooo
Kr.s l(reditforeningslaan paa Iijenclommen. tggo fil< Jo-
/tattnes Mi/tke/set Skøde al Christen Jensen. Købesumrnen
zooo I(r. Johannes Mil<lielsen blev Sognelogeci og Lancl.
post. N{ed Hustruerr Marie Ki.istiansen havcle han Bor_
nene: I'ecler, Anclersine, Siliane, Kristian og Daniel.

Daniel ,l[ikkelsen, gilt rnecl Johannes Nielsens Datter
Anine lra Vester Spartoft, overtog Ejenclomme n rgzz lor
5ooo Kr. plus Aftægt. Der er 45 Tcl. Land og holcles
6 Køer.

Ijt [rild|ildelus nævnes allerede r g64. I)et tigger i
Kommuneplantagen og var ca. 50 Aar beboet af Laust
Christian I.ar.rritsen og Familie. Laust Kristian o æ Ba,k
kaldte man iram. Han cløde paa de gamles Hjem i Hol-
stebro r938.

N ygaard

Ajgaard. Malr. Nr. z å, t a.

Gaarclen er udskilt lra Meldgaard, men Hovedparcellen

er, som clet ses, fra c-len nedlagte Gaard. Parcel I a lra Øster-

gaard er lørst lagt til Gaarden, da Carl Kirkegaard rr.
{1. Lrdstykkede Østerg-aard. Pø C/rislian Andersen solgte

den rgoo til sin Ner'ø Krutd Poulsrrz lia Meldgaard. Hver-

ken P;e Christian eller Knud elterlod sig Rørn. r9r7 solgte

Knuds iinke Gaarcl eo til -\oren tYielsetz fra Ølby lor zz,7 5o

I(r. l,fter ham lulgte Anders Højbjerg og Hypotekfor-

eningen. Sidstnaevnte aflr:endede den t93o til den nu-

verrende lrjer It,er Andersen lor 38.ooo Kr. Til Gaarden

hører ca. I5o Tcl. I-and, lrvoral Halvdelen i Drilt. Ko-

bes:rtning ca. to.

Yittdbl .ll'Iark og l{ede.

Allerecle r787 boecle der Foik i Lejehuse paa Vindby
N{ark og Hecle. Unclertiden betegnes Hjemrnene sorn jord-

løse Hytter. Af selvst:endige Rrug l<ender N'Iatriklen t844

lcun eet, Jacob Pedersens t jendonl Paa Vindå1' Mark. Han

boecle der allerede r816, og t82,1 kaldes Hjernmet i'?-
/to/tn. Om Navuet er afledet al Vibe eller Vidje, l<an ikkc

algøres, heller ilike, ont det ei et gar.nntelt Marknavn, el-

ler det muligvis er indlørt anclenstedsfra. Jacobs Søn Pe-

cler, lødt I82,1 og r849 gilt med Iilse Kjær, havde Ejen-

dornmen elter -sin Far, rnen bev:egedes til at l<øbe Blaa-

kjeer o. I858, lor at den il<ke skulde gaa ud af' Slæg-

tens Eje.
Den lølgende Mand i Vihoirn hed Laurits Lauritsen;

han var lødt i Borbjerg, oe Faderen hecl ogsaa Laurits

Lauritsen. Laurits Viholm i,ar gift med 1) Inger Marie

Mikkelsen og e) 
Johanne Pedersen, Sighus i Vinding; han

var i mange Aar Kirkeværge:død i Nr. Felding t9o9 85

Aar gl. Børn: Inger Marie, Kirsten Marie (Skold), Mikkel

Pecler, Ane Marie, I-aurits, Kirstine (Lindballe), Jens I[øller.
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Nlikkel Peder l-auritsen fil< Gaarden efter sin liar Aar
I9oo. Med Hustruen Jensine (t_;naUatte) har lran Børnene:
Peder, Marie, Laurits og Tvillingerne petrea og Joiranne.
I-aurits overtog sammeu mecl en Svoger Ejenclomrneu
t938, lrvis I31'gninger er genoplørt elter Brancl t927. -Parcel 7 c er lraskilt og bebygget af pecler l_auritsen r 93 r.
Hans fijendom lialdes Hojgaord.

)tikkel Pedcr Viholm mcd Familie ksrer i lir,. p. \.ad, fot.

Spartofts 6re Husmanclsbrug er alle uclgaaet fra Vinclby.
Vesler Spartoft, Matr. Nr 4 b, er lraskilt Nleldgaard og
bebyeget af en Søn lra denne Gaard. Han hecl Søren
Andersen og blev rlJ53 eili rnecl Ane Cecilie poulsdat-
ter lra Vildkilde. Dette Aar er Fijendonrmen vel saa op-
rettet. Med siu anden Hustru Ane Madsdatter lra Nr.
Klejnstrup havde han Sønnen Anders Nygaarcl Sørensen,
som r899 overtog F)jendomnren ril 5ooo Kr. r9r8 solgte
han den til ]'Iartin Jensen lor zo,ooo Kr. Elter ham lulgte
I923 Jolrannes \ielsen fra Sevel, lrvis l)atter r\nine er

VindbY Mark og

Htrsmoder i Vildkilde. Sønnen Chr.

rlommen I933. l)en bestaar af 4o
under PIor,; der lroldes 6 Køer.

Nielsen overtog Ejen-

Tcl. Land, hvoral z8

Oster S?artoft, Matr. Nr. 9 a, er oPrettet af Mariane

Nielsdatter straks elter Manden l-aust Mikkelborgs Døcl

t867. r87r blev hun gilt med Jens Christensen i Aulurn

og solgte siden Hjemmet til Anders Botrtrup Andersen

al Nr. I(lej nstrupslægten (se '\'inding Sogrr"), som I884

blev gilt rned Datteren AneJohanne' metl hvem han lravde

rnan{re 13ørn, lrvoraf l-aust Chr. Andersen lulgte efter sin

Iiacler i Øster Spartoft, nteclens Anders l(ristian l3outrup

I9r-1 oplorte Roalnty' i)aa Parcel 9 b. I',n tredie Broder

NIacls r\nclcrsen oPrettetle l9z3 N1' SVarloJl, hvis Jorcl

oprinclelig- har tillrrrrt lteldgaard. Oster Spartoti var en

Del .'\ar ret it llantlel. Den er 1)aa 25 Td Land og

ejes nu al Søren Iiolrrgaard I)edersen. Der holdes 5 Køer'

iloutrLrp, ltvis )'iavn stalrrDer lra \r. Iielding, ejes ai (.lrr'

Christensen lra Raastecl.

FlLrsmandsbrugerre liar soln sagt tit Forlobere i strtaa

Lejehuse og var l:enge elter at v.ere blevet selvst:endige

I3rug H.jemsted lor haabløs Iiattigdorn. Mariuts Tetsetts

I.,jendonr, Matr. Nr. 3 b, har Jorcl tra Vestergaartl' Her

gjorcte l-aust Ramsl<ov engang et Becl tor Poul Marthinus'

I-{an var cler en hel Dag og fik Snapse og Iirikadeller' De

smagte goclt. Siclen fik han at vide, at de r:ar lavet af et

selvdødt Føl lra Østergaard. Marinus Jensen købte Ejen-

clommen rgzt al Lars lJoelstolt lor zooo Kr. I9z9 købte

han t8 Tcl. I-and lra Skotd og lagde til Stedet, deriblandt

Parcel I e, som Laust Glavind byggede fia t844'

Kommunens Hus ,t,ed rc LI/øa'so har ogsaa Jord lra
Vestergaard. Af Beboere lor Mathias Nielsen huskes Iver,

hvis Søn Jens Iversen blev Mand i Vester Skovgaard, P:e

Lindholt og Søren Korsbæk.

Albert Albertsens Iijendom lral Jord lra den nedlagte

Hede
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Gaard, men htrsl<es sont Lejehus lra Damtolt og kalcltes
1859 Darutoft/tus. Da boede Jens Chr. Nielsen der, han
kaldtes Kræ Damtoft og var to Gange giti. Hans anclerr
Kone lred Anne Cecilie Jensen; I.-olk troede, hun kuncle
hekse, hvad hun tlog mulievis ikke liuncle; hun blev l1,n_
dræbt r897.

Højmorhluts, hr,,or Jep' og Moust Nygaarci henlevecle
cleres sidste Aar i dyb Iioragt for Kvincler, nævnes i

Kirkebog.en 1849 oe r,ar da beboet af Niels Olesen lra
Taulborglrus og Hustru Ane Thtrestlatter. I 6o,erne bo
ede den børnerige Tlromas Ireclersen <1er, lri,is Hustru
Dorthea Isaksclafter r'ar e. Sønneclatter af-Je.s crrr. I.-riis,
I-ille Vinstoft.

()?slnry, som Niels Grønb;eks Svigersøn, Sønderjyclerr
Karl l{an.serr, l<øitte 1936 al peder Ingvard peclersen. har
^\ar,n elter Mads OpstrLrp, sorn rggg betaite den mecl
9oo Kr. Xilacls var gilt mecl Christiane tia Sc-lr. Lund og
har gennem sin Søn Hans Luncl Nfadsen mange F,lter-
liomrnere i Virrding. Jorclen er tia rleu nedlagte Gaarcl.

}lis Jørsen Hansens smul<lie Husrnaurlsbrug Flidsmintie
er oprettet af'Han.sen rgo2 paa Jord fr.a Melcigaard. Hans
llustru Inger N,larie er Jeppe Vestergaarcis ),ngste Datter.

ir.ØJI{J,.En.
'I'raditionerr siger, at Byen bestorl al 6 Srnaagaarrle,

cler laa i to parallelle ll:eklter paa begge Sider al :e
Drørvt. Men vi ved, at cler var 7 Gaarde. paa Viden_
skabernes Selsl<abs Kort r 8oo ses cle 6 Srnaagaarcle i

en Klynge og i Stedet for rlen 7. Gaarcl 3 Husmancls_
brug noget sydligere.

Ejendomrnene \/ar Gaarcle, lor saa r,iclt som rle alle
Itavde over r Td. Harliorn. Det nedsattes r6gg rnecl ue-
sten 30 I)rocent, og saa var Ausættelsen enclda 1-or hoj,
hvilket ses af, at det r 8oz lcun vtrrcierecles til r co Ild"

Rctrclsc:
\is f.,rgen IJaosens Ljendr,rrr icrj,ler
,\'rktl\'st' og iLkc Flirlsrninrlc

Røjkjær 16r

pr. Tønde, rnedens bedre Gaardes Hartl<orn i Sognet sat-
tes til z5o Rcl.

1678 boede der 9 Familier i Byeu. De holdt hver en
Ko og et Par Faar; de fire Mænd havde hver en Hest.
Der var Jordlællesskab og Agerfordeling som i Vindby.
Iit Hundrede Aar senere fort;eller Terkel Dorschæus, at
der kun boede 6 fattige Mænd i Røjkjær; men 1787 var
der dog 9 Familier i Byen
med ialt 37 Personer. ISor
var der kun 36 Personer.
t 84,1 rnatrikuleredes Røj-
kjaer sorn ro Smaaejen-
domme, se Side 83; men
vimaa huske paa. at der in-

tet dermed siges om Hjem-
rnenes Antal. Anders Kjzer
husker'fem Huse paa Røj-
kjær Mark, der nu er for-
s\rundne.

Ingen lang Slægtskæde
kan knyttes til de enkelte
Hjem. Der var en evinde-
lig Til- og F'raflytning i

Røjkjær, en st3dig Handel
med Jordparceller. Man magesl<iftede, Iagde Ejendomme

. sammen og delte dem igen, gik hyppigt lallit og syntes
i det hele taget at betragte Røjkjær som en meget ringe
Oase paa.en Ørken'.'andring mod bedre Græsgange eller
Hjemløshed.

Der skal nu gives en kort Oversigt over de enkelte
Iijendomme. De Folk, der nær,nes, er naturligvis kun
en ringe Del al dem, Kirkebogen kender. Hartkornstal-
Iene i Overskrifterne er henholdsris fra Aaret rSoz og
r35r.

'l'rine Kiær ved Hjcmmct Arosbjerg
P. \'ad, fot.
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