
Tovstrup By og dens Beboere
fra omkring 1820 til 1880.

Optegnelser aiL. Lassen, medclelte af
EvalcI Tan g Kristensen.

Nerlenstaaenrle Optegnelser af L. L a s s e n, som han har
nedskrevet i en eldre Akler, efter at han havde taget sin Af-
sked som Lrrer, gjor ikke Krav paa at vrere en udtsmmentle
Skiklring af Livet forhen i G j e r n Herred, serlig i Dallerup
S o g n, ikke heller har han lagt videre Vzegt paa at fuem-
drage karakteristiske og malende Enkelthecler i Beskrivelsen,
men alligevel er der for Nutidsmennesker noget i tlisse Op-
tegnelser, der fortjener at gjemmes, og jeg tor nresten sige,
at det altsammen nok er vrerd at agte paa som et Exempel til
Efterfolgelse. Hvis der kunile hlive givet lignentle Skililringer
af mange forskjellige Byer og cleres Beboere trinilt om iLandet,
saa vikle der fremkomme et Materiale af stor Betyclning for
Kulturhistorien, Noget Bevis for denne Paastand fintler
jeg det ikke nsrlvendigt her at give. Enhver pa,a dette Omraade
nogenlunde kyndig og interesseret Person vil nok vetl Giennem-
Iresningen komme til at give mig ltet, derom er jeg overbevist.
Man faar virkelig af d,enne Skildring et ret talende og levende
Billecle af Livet i Tovstrup By for imellem to og tre Menneske-
aldere siden og ned ad mod vor Tid. I)et kunile selvfolgelig
have varet rart, om L. Lassen havde udfort Billeilet i Enkelt-
hederne og fortalt en hel Del flere Smaatrak om baade dgt og
ctet, hvail han sikkert meget vel havde hunnet og fremfor
mange havde gode Betingelser for at kjende, da han var opfodt
paa Egnen og vetl Familieforholil noje knyttet clertil, men han
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maa jo ikke have syntes rlet Umagen vzerd, eller ogsaa har ha,n
ikke vpret klar over, at Kulturforhoklene netop i vor Tid
skulde renclres saa mrerkeligt og paa saa hurtig en Maade, at
endog de for vore l'orzeldre ganske dagligdags Smaating nu
for os bliver ukjendte og srere. Det behsver nrcppe at siges,
at Livet leves af Almuesfoik nu helt anrlerled.es end for. trlnd-
ogsaa helt dagligdags Sysler i Huset som Bagning, Ilrygning,
Kj:erning og Hortilberedning er uvante for de unge. De aller-
fleste unge Piger kan nreppe brygge A1 og vil vare aldeles
hjaelpelose, naar de sattes til en Vev eller en Spinclerok, lige-
som en ung Karl aldeles ikke forstaar at sno Sime eller lave
Haarreb eller behandle et Par Karter, langt mindre at strikke
en Strompe. Hoverilivet er nu blot en Saga fra en tr'ortid, der
Iigger meget langt tilbage, og selve Familielivet er undergaaet
yderst gjennemgribende !'orandringer, ligesom ogsaa de fest-
lige Sammenkomster. Skal saadant beskrives ordentligt og
forstaaeligt for d,en yngre Slregt, saadan som det har v:rret i
Brug i yore Bedsteforaldres TitI, saa skal clet vare udformet
indtil tle mindste Enkelthecler for at kunne forstaaes I og da
Mennesker, der levede for et halr-t hund.rede Aar siden,
ikke kunde trenke sig, at der vild.e ske saad.anne Omvrltninger,
saa har de heller ikke kunnet finde paa at tage alt med i deres
Optegnelser.

Det her foreliggend.e er overgivet mig af L. Lassens Ssn,
Jens Irassen, der nu boer i Aarhus sonr pensioneret Lrerer.
Jeg har lagt tlei; noget spredte Stof til Rette og o\rergiver saa
disse Blade fra en svunden Titl til Laserne med Onske om. at
flere aldre Mennesker vil gjore lignencle Optegnelser fra deres
Llngdoms og )Ianddonrs Iljemegne.

Evald Tang l(rbtensen.
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I.
Dagligt Liv i Tovstrup veil Aar 1820.

1. Boli,gerne.

Naar Skolen und.tages, var der" slet ingen grund-
murede Huse i Byen og selvfolgelig heller ingen med

Tegltag. Der var ikke en Gang Fod under St'olperne,

de stod paa Sten med et Stykke Tommer ime1lem.

Vaggene var vendrede eller satte op af flrettede Hessel-

kjappe, og med indslaaet Ler. Ilvert Aar fsr Hsst
skulde Klinepigerne kline llullerne til i alle Elusene,

nemlig hvor Leret var faldet ud siden sidste Istand-
smttelse. Nogle Beboere havde dog muret med raa Sten.
Gulvene i Stuehusene var af stampet Irer, og meget faa

Steder var der Fjalegulv i Storstuen, som kun blev
brugt ved hojtidelige Lejligheder. I den Stue, hvor
l'amilien opholdt sig, var Ildstedet, og paa dette kogte
Ilusmandskonen Maden. Men i Gaardene kogtes der dog

sjalden i Stuen. Iteget sjalden saa man Jrernkakkel-
ovne hos Folk.

2. Leoemaailen. .

Ligesom Boligerne var simple, saaledes var I-reve-

rnaaden det ogsaa. Kaffe nsdes sjaelden, og hvis en

I(one drak Kaffe hjemme, skete det i Smug.

Der brzendtes Brandevin flere Steder i Byen, men jeg

vbd dog ikke af, at Folkene, hvor denne Drik lavedes,

var mere hengivne til Nydelsen deraf end andre, og de

ovrige Byfolk havde aldrig Brrendevin stadig i Huset.
Da det blev forbudt af Regjeringen>atbrande<, fremstod
der smaa Kromand mange Steder, som solgte denne Drik.

Her i Ryen horte jeg ingen egentlig Klage af Tjene-
stefolkene over daarlig Kost. De fik jo ogsaa af samme

rJ
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llad sorn llusbonclen og hans Bsrn. Alle spiste sammen
vetl samme Bord og af 6t Fad. IIen en Mand her i Byen
har fortalt mig, at da han var Karl og tjente i Farre,
da fik <le Kartofler 21 Gange om Ugen. Enhver Ilus-
mantl rned Undtagelse af d,e allerfattigste, kjobte om
Ilfteraaret en Ko eller et Nod, og havde cla Kjocl til
Vinteren. I)a Bonderne i den Tid ikke solgte Kvreg til
Udlandet, kostede Kreaturerne jo ikke meget. Larerens
Ireyemaade var i et og alt som Bsnd.ernes, og hans
Khdedragt var ogsaa som deres. Med den Iron, han
fik, skulde han heller ikke fore stor Pragt. Der udbetal-
tes ham 24 Rigsdaler hyert Kvartal af Kirkens \rrerge,
og saa fik han leveret 1 Lres Brrende af hver 20 Tsnder
Ilartkorn og 1 Lispund Ho og 1 Lispund Elalm af hver
Tsnde Ilartkorn i Skoledistriktet. IJernast fik han to
Koer og seks Faar graesset paa Byens Falled., og det var
det hele. Yil man sporge om, hvorledes han med Familie
skulde leve af dette, saa maa jeg sige, at jeg vdrl det ikke,
rnen det, r.dd jeg d.og, at han og hans ikke sultede, saa
lrenge han var Lmrer. Bonderne gav ham frivillige
Gaver, og hans Familie brugte io intet til Stadsen, saa
hvis de blot kunde have det nodvendige, saa var de til-
fredse.

3. Kludedragten.

Ilmndenes Klrecler var af hjenmregjort Vadmel. De
gik i kort Troje til daglig Brug, og i Kjole, naar de skulde
ud at rejse eller til Gilde. De mldre havde Bukser uden
Seler, og de yar undertiden af garvet Skind. De naaecle

fra I{often til lige under Knreet. Kvinclerne gik altirl i
hjemmegjort Toj. AIt var simpelt, rnen strerkt. I)e gik
med strikkede rude ,iErmer og Livst;*kker. Skulde nogen
utl at rejse, tog rle in'rod, hvad det strange \rejr gav dem,
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r-le havde nemlig ikke meget at beskytte sig rned og
ingen Paraplyer. Derfor var Irolk heller ikke saa for-
kjalede som nu. Nu kan man ikke godt rejse, uden at
rnan er forsynet med gode Rejseklader og kjorer i Fjeder-
vogn eller endog lukket Yogn; og saadan er det i vore
I)age endog hos simple Folk. Skultle man en Gang
irnellenr kjore til Kjobstaden, saa rlaatte man kjore
paa stenede I{ulveje og humpede afsted snart paa
Stenene og snart i store lluller, hvert Ojeblik i Fare for
rrt vzclte.

{. Gilderne.

tsryllups- og Barselgilderne var den Gang en hel
I)el storre end nu. Enhver tog sin Kniv og sin Gaffel
lied. og stundom ogsaa sin Ske. Der opvirrtedes ikke nred
luange Retter, og aldrig fik man Steg eller Kage til sidste
Ilet. nren tlerimod Flreskeskinke. \red Julcgilderno fik
rnan afskaaret Sigtebrod med Smor og dejlig saltet Kjod
1raa, sanrt Yafler og -i0bleskiver. \'ed de lorste af de

Julebesog, som jeg var med til, fik vi varmt OI til lladen,
og senere hen i Tiden fik vi Kaffe. Kaffepunse og Tevands-
liniegte kjenrlte man iklie. Forste Gang at jeg saa, der
blt'r. clrukket Kaffepuns, konr de Kandissukker i den
sorte Kaffe og rorte om deri ru.ed Pibespidsen. indtil
Sulikeret var smeltet, Teskeer kjendtc man nernlig ikke.
l)e voksne sarl og fornojede sig mecl Kortspil, og Rornene
rnorede sig med at traekke Tavl onr -iEbler og Peber-
uotlder, sonr l{usmoderen i Gildehuset delte ud. Det var
sjrldent, vi Srnaafolk val saa lykkelige at faa et Spil
afslidte Kort, men rii rnorede os lige fuldt gotlt og syntes
:rltid. at vi skulde for tidlig hjetn.

I)e lange Yinteraftenerr svandt hurtig for Kvinderne
i et Hus, vel ogsaa lor Mandfolkene. Disse' sidste gik
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omkring i I3yen og saa til hverandre, og sacl da jrevnlig
og spillede Kort. Tit sad de, naar der var flere samlede

i et Hus. og horte paa Fortrellinger og.i0ventyr om Trolde,
der snappede Prinsesser, sonr igjen blev befriede af
Kongesonrrer og deslige. En gammel Karl, der hed

Povl Rask, kunde fortrelle et saadant :Dventyr, der
kunde vare en hel Aften.

I gammel Tid sad man og horte nok saa andregtig
paa disse Fortrellinger, nlen senere blev ntan kjed af
saadanne, fordi de var for lange, og der kom rla n.1 e i
Steden. l)er blev ogsaa sunget gamle Kjmmpeviser.
llin ganrle Svigerliader sang uden ad Yiserr om Bur-
rnand, tler var paa hundrede Yers. ]Iens der saadatt

blev sunget eller fortalt, gik Kvindfolkenes Rokkehjul
nok saa rask, og Karterne brugtes flittig af Piger og

Drenge.
Ved Sanunenkonrsterne var tler aldrig religiose eller

politiske Stridighetler. I)er clroftedes overhovedet intet
af den Slags. Ingen Skolelarer eller Boude traadte op

for at belare I'olk orn, hvordarr Landet skulde styres.
Jeg kan godt huske, at -Bsnderne stadig skultle staa over-
for de antlre Stander som en meget Iavere Klasse og

knap nok blev betragtet som rigtige l'[ennesker. Dette
Iagde jeg med Sorg tit llarke til, og rnetl -!'ornojelse
horte jeg c1a paa garnle Kammerraacl Drervsens Tale
ved den forste llimmelbjzerg-Fest. IIan ytrede saaletles :

,Vi maa drage Bonden op til os, at han ikke skal brere

Frygt for den, der barer Kjole<. Men der var den Gang

vist nok rneget mere Enighed og Kjrerlighed imellem
Beboerne. I det mindste har jeg Indtryk af dette fra
rnin Barntloms og forste Ungdoms Dage.
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5. Iorlienesten.
Husmmnds og Tjenestefolks Fortjeneste var den

Gang i Forhold lige saa stor som nu, og syntes nresten

at vare stsrre. Den Husmand., som ingen Jord havde,
fik en Ko grresset sammen med Gaardmrendenes Kvag,
og han fik Foderet til den om Yinteren, dels for godt
Kjob og dels i Bytte for Gjoclningen, som han samlede.

Den blev kjort ud paa Gaardmandens Mark paa en Ager
for .sig selv, og Ifusmanclen fik da det halve af de to
forste Kjrerve, Jorden gav. Gik han om Vinteren i
Dagleje, fik han 6, 8 eller 12 Skilling i Daglon, men et

Pund Smsr kostede ve1 heller ikke mere, og de andre
Fornsd.enheder kostede tlerefter. De Husmrend her i
Byen, der var flittige som Kurveflmttere, tjente mange

Penge og kunde da forstrrekke Gaardmendene med
Pengelaan. En god og dygtig Karl fik i Lon 12 eller

14, stundum 16 Rigsdaler om Aaret, samt 6 Alen hviclt
\radmel, 12 Alen frrerred og et Puncl Ultl, dernast 2 Par
Trasko eller de Trrcsko, han sled. En ret oplyst Bonde-
mand. sagde en Gang til mig: >En dygtig Karl har altid
faaet saa meget i I'on, som en god Ko koster, det faar
han nu, og det fik han ogsaa i forrige Tider<.

Vaverne fik 24 Skilling for Snesen at vreve af Blaar-
lrrred og liclt mere for Vadmel. Horlrerred og llver-
garn rettede sig saa derefter. Dernaest fik de >Skjon<,

som bestod af et Faarelaar og et Brsd samt nogle flere

Fodevarer, alt i Forhold til Langclen af det Stykke Toj,
cler skuld.e v&ves. De Pottemagere og Tra,'skomand,
der arbejdede flittigt, ernrerede sig overntaade godt,
Traet var jo ikke dyrt, og Kjorselen efter I-reret kostede
kun ubetydelig. Prisen for Bly var omtrent den samme

som nu. Et Par Traesko til Yoksne kostede kun 12

Skilling eller hojst en Mark.
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IIan kunde sporge om7 hvordarr Bonden fik Penge
til Skatter og Landgilde. Ja, d.et Sporgsrnaal er jeg knalr
i Sta.nd til at kunne besyare. De, der var driftige og
sparsonrmelige, kunde nok skaffe de faa Penge til Yeje,
som de skulde af med, da de iileste Afgifter jo yderles
in natura. Der leveredes Skattekorn og Furage til Rytte-
riet, og saa fik de derfor Godtgjorelse i Skatten. Til
Skole- og l'attigvresen ydedes ligeledes kun faa Penge,
som Bsnderne fik fat i ved at salge Heste, Kvreg og
Smsr. Priserne paa det altsamrnen var tuo s*ra, ,rr",
saa var Udgifterne jo tlerefter.

II.
Gaarile og Huse i Tovstrup og deres Beboere 1804-1880.

1804 bestod Tovstmp Ry af
15 hele og halve Gaartle og 9 andre lluse mecl Jorrl

samt l{ollen,
9 IIuse uden Jord,
(ingen paa Marken undtagen Nlollen).

1880 var der
9 Gaarde i Byen og
9 paa Marken,
3 Iluse i tsyen med Jord og
30 Huse uden Jord,
11 lluse paa Marken med Jord og
1 Hus uden Jord.

Altsaa var der i 1880 30 Boliger flere end i 1804.

Jeg begynder Beskrivelsen med den sondre Side a1'

Byen.
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1. Den overste Gaard mod Yest h.ed. Tybogaarden
og bestod af to I{alvgaarde, der var sammenbyggede.
Den ene Halvgaard var frestet til JpNs IllsuussnN
(Jon.Lltsrlv), der dode 1816. IIan var opfodt af For-
manden JonaN JnrsnN, i daglig Tale kaldet ?,ubo-

Johan, der dode 1825, 84 Aar gammel. Dernast frestedes

Gaarden af Jens Thomsen, der dsde 1824. Saa af Ifans
Sorensen, der dode 1830. Dernrest af Lavrs Jensen,
dod 1862. Den sidste Frester var Thomas Jensen, som
kjobte Gaard.en af Grev Frijs og dode 1879. Ilans Enke.
Kirsten Anclersen, er nu Gaardens Ejerinde.

Den fsr nrevnte Tybo-Johan kan jeg mindes sonr en

stakkels svag Olding. Ilan gik og passede Koerne, og
om Efteraaret, naar de gik lose, var jeg ogsaa med, da
min Fad.ers Koer gik ved. Naboens. Han var en underlig
gammel Fyr og tilmed tunghorig. Ilan kunde knap faa
det ene Ben forved det andet, men blev dog ved at gaa

saa laonge, han kunde. Noget clygtigt havde der dog
varet hos ham i hans yngre Dage, da han efterlod 100
Rigsdaler til Jens Rasmussens Born. Jens R,asmussen,

Jens Thomsen og llans Sorensen var stille Mennesker.
Iraws Jensen var virksom og velbegavet. Skovfogden
kunde ikke licle ham, men i Forholdet til mig var han
altid en god og tjenstvillig Nabo. Thomas Jensen var
dog endnu bedre, og ham baade elskede og agtede jeg.
Flan var en saale virksom og dygtig Iranclmand.

Sammenbygget metl npvnte Gaard. var den Halv-
gaard, der havdes i Faste af Nrnr,s RlsrrusspN (Lonng-

-llis). Han dode 1826, og saa fik hans Ssn Jens Nielsen
d.en. Ilan dode 1843, og hans Enke giftede sig mecl

Anders Mikkelsen, der var Frester, indtil han afstod
Frestet til Stifssnnen Knud Jensen. And.ers Mikkelsen
dode 1869, og saa kjobte Knud Jensen Gaarclen af Grer.

i9
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Frijs, meu solgte straks Udmarken til Thomas Irassen,
og siden Indmark og Eng til Niels Nielsen og flyttede
fra Byen. Gaard.en brrendt'e tillige med den sammen-
byggede Halvgaard, og de to hosliggende Ilalvgaarde
2den September 1875. Ilclen opkorn i denne Gaard, og
nu staar der paa Pladsen et Hus, som ejes af Urmager
Soren Mogens Nielsen, og Toften tilhorer ogsaa ham.

Jeg kan godt mindes Niels R,asmussen sonr Aftregts-
mand. og Jens Nielsen som l'rester efter ham. Anders
Ilikkelsen var meget selvklog og forvmrrede derved
Avlingen.

2. Et jordlost Hus paa den nordre Sid.e af Yejen
lige overfor Gaardene. Det ejedes af Rlsrrus SonBwsnN
Ytn,oK, i daglig TaIe kaldet Vibuk-Rasmzrs. IIan stam-
mede fra Sorring, og hans Fader var \ribaek-Ssren.
Rasmus var en stille }land, der ernrerede sine Bsrn ved
sit Arbejde i Forening med sin flittige Kone, der sad og

vrevede. Ilans Efterkommere lever endnu. Huset ejes

siden 1833 af Jens I;&vrser.Bjornholt, og han har det
entlnu.

3. Saa kommer Pottegaarden, der ogsaa var tveude
Ilalvgaarde. Den fsrste tr'mster i den vestre Side af
Gaarden, som jeg kan mindes, var SonnN Tnolrsnn, der
clsde 1824. Fsr ham var PpoBn TuolrsoN, der dsde
1806 og var en Broder til Ssren. Deres Forrnand var
Faderen Tnolus Jonq.NsBN (ogsaa kaldet Krumer-
Thoma,s), der dsde 1796. Efter Ssren Thomsen blev
Gaarden frestet af Johan Nielsen (i rlaglig Tale Smed-

Johan), der gifted.e sig med Enken og saa kjobte Gaar-
derr af Greven. Han docle 1869, og nu ejes den af R,asmus
Rasmussen, der efter Branden byggede paa Toften vest
for Byen. Krammer-Thomas den aldre (han, der dode
1796) var vist ikke rar. Anders Ped.ersen, hans garnle



TOVSTR,UP BY OG DENS BEBOERI.]

Nabo, fortalte efter ham : Thomas havd.e en Gang sagt
til harn, at han fortrod saa meget, i den Tid han var
Soldat, at have drrebt et Barn, der laa i \ruggen i et
fjendtligt Hus og smilede til ham. Noget vildt var der
nu i den Stamme, det er sikkert, nok. Soren Thomsen
blev kjort oyer af en lrogn, der var lresset rned. Tsrv,
og dode af det. Efter at Johan Nielsen havd.e regtet
Iluken, og hun saa siclen r-ar dod, giftecle han sig igjen
rned en Pige, der tjente hos ham og hed Dya Christens-
datte,r. Paa en Rejse, de gjorde til Aarhus, lob Hestene
lobsk ved. Aarslev Kro, og da hun saa sprang af \rognen,
braekkerde hun sin lIals og dode paa Stedet. Man sagde

- men jeg liar dog ikke hort det, at hun forhen havd,e
onsket clette over sin Mands garnle Kone.

Paa Ilalvgaard.cn i den ostre Sicle var Axpnns
PnnpnSns den fsrste Faster, jeg mindes. Ilan dode
18,45, 80 Aar garnmel. Derefter kom hans Snn, Peder
Andersen, tler dode 1866. Han var gift med min Soster,
SrrsBr, Krnsrrwn Irassnw. Peder Andersen kisbte Gaar-
den af Grev Frijs, og den ejes nu af hans Son And.ers
Pedersen, der efter Branden byggede paa Udmarken
og kjobte den Udmark til, der var bleven solgt af Johan
Nielsen. For Anders Pedersen d.cn aeldre boede i Gaar-
clen FnrNns RASMUSSEN, der dsde 1?95 og var Fader
til flere Bsrn, der iblanclt min Svigermorle,r og Rasmus
Frandsen. For ham var Pnnsn ANnnnsnw der. Han
dode 1773, 45 Aar gammel, og var Fader til Anders.
I)enne var Pottemager og gav sig mest af dermed, da harr
som Folge af et Ilugornrebid i sin kraftige Alder altid
behsvede en Kjrp at stotte sig ved. Elan var en god-
modig og flittig }Iand.. Hans Kone fsdte ham 14 Rorn,
hvoraf de otte blev gifte. Iindnu Iever cler tre, mulip;
fire, da den yngste blev l\formon og rejste til Saltssen.

81
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.\nders Pedersen kunde huske. at der ikke var et Trar i
Ssndreskoven saa stort, at d.er kuntle blive en Vogn-
stjrert. IIan fortalte mig ogsaa, at han i sine yngre Aar
havde set en Trold dandse paa lIi,k-Kold i Bjrergene t'n
klar Sonrmerdag. Trolden havde en bredskygget Hat
paa og var lille af Ymkst. Sontten. Peder Andersen, der
var gift mecl min Soster, lignede Fadererr i Godmodighed
og efterlod sig syv Sonner og en Datter.

.1. Et Hus. Den forste lfrester, ieg ntindes, var
SannN Jrsenasnx, der dorle 1831. Det var clet mest'

uhyggelige Hjern, cler var lier i Byen. Familien havcle

l'. Dx. kuu 6n Seng, der lignede crt, I-,eje for Dyr, og i dette
laa de alle, nland. Kone og tre Born, om Natten vetl
hinanden. Konen var ikke huslig, og }landen var hetr-
given til Drik. I-Ian flyttede ud og byggede paa Jord-
lodden. Dfter deres Dod beholdt Sonnen Niels Jesperst'n
Frestet. llan dode paa Sindssygeanstalten ved ,\arhus.
og det var ham, om hvem jeg sagde, at han var den

dygtigste lland i Byen, cla han erhvervede I.sden udert

at bestille noget,. Nu kjobtes Huset og Jorden af Christen
Nielsen (Christen Orbcek), der har lavet en lille Gaalcl
ud af Ejendommen ved Kjob af Jord i Nabolaget. I
min Barndour boede der en garnmel Mand til Leje i det
gamle IIus i Byen. Han hed Rlsrtus Rlsrrussnx (i

daglig Tale l{rog-Rasmus) og dode 1818. IIan legede

med mig, og vi spillede Kegler sammen, og jeg syntes
godt om d.en gamle Mand, der tit fortalte mig, at han
havde vrret i tle Feitslag. Ilans Kone havde efter
hendes egne Ord en Gang om Nattcn dandset med ElIe-
drengene under Dybd,als Hoi, cler ved den Lejlighed stod
paa fire Piller.

5. Straks ved Siden af laa et andet IIus, hvis l'rester,
Slltunr, HANSEN, flyttede ud paa Irodden, en Tid for
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jeg blev saa stor, at jeg han mindes noget. Han tlod.e
1829, var Bedenrand og llarkmand i tr mllesskabets Tid.
IIan havd.e sine Sager i en ypperlig Stand og efterlorl
sine sammensparede Penge til Eftermanden. Niels Jen-
sen, da han selv ingen Born havde. Niels Jensen var eD

hmderlig }Iand, men dsde alleretle 1831. Det samme
kan ikke siges om Jens Jensen (kalclet Jens Knud,sen),
der aegtede hans Enke. Uagtet hun kjendte ham, gil'tede
hun sig dog rnetl ham, skjondt han havde slaaet sin l.ader
og var slemt hengit en til Drik. Han dode 18b6, og I{uset_
kjobtes saa af Grev Frijs af Niels Jensens Son. Lavrs
Nielsen, der solgte det igjen til Niels ped.ersen Lovring,
som igjen solgte det til Andreas Jensen, for hvem det
brandte 1880. Nu ejes clet af Niels Jenset fua B,und-
gaarilen,, d.er vil lregge Jord.en.til sin nye Gaarcl, som han
vil bygge 1881 paa Bundgaardens L'dmark.

6. Straks ved Siden af var et Hus med Have og
Toft paa en tre. fire Tsnder Lantl. Det ejedes af Jrxs
R,s.sruussnr,i Sxn-unDrn, som dode 181g. I{an var en
velhavende Tfusmand.. havd.e mange Bier og var Krri-
rnand i det sma,a. Hans Efterfolger fortsatte Beclriften
som Brendevinsvart og kjorte desuden omkring i Lan-
det og handlede med Potter. FIan hed. Jens Nielseu
Bjertrup og solgte siden Jorden, tler blev lagt til Anders
Nielsen Ellerups Jord. Jens Rjertrup docle paa yole
Mark. Selve Huset blev kjobt af Ssren Nielsen, der
igjen solgte det til Anders Jakobsen, som dscle 1g72.
Saa fik Lavrs Sorensen det, og for ham brrcndte det
tillige med det IIus, der var bvgget til i rlen rrestre Ende.
Det skete 1876, og Ilden var paasat af en Karl her afllyen.
Den sidste Ejer af den vestre Del blev saa forbrandt.
at han d.sde faa Dage efter. Han hed Johan pedersen
(Krummer-Johan). Karlen antrndte Ilden for Mor-

6{.
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skab om Natten Klokken 12, og otte Dage efter staii
han Ild. paa Gaardmand Jens Peter Jensens Brrende-hus

nied den Ilensigt, at den nordre Side af Byen shulde

brande, hvilket clog ikke iykkedes ham. Som Dreng
havde han afbrnndt Christen l'edersens Gaard paa

nlollerup Mark, kaldet Bjaruphus. Den foregaaende

Ejer af dette vestre Hus var Christen I'edersen, der

omkom ved et IIuses Brand paa Dallerup Mark, som

antmndtes ved Irynnedslag 1819. Siden var det ejet af
l'eder Nielsen, Krrcmmer-Thonias og Christen Andersen.

7. Ost derfor ved Yejen, som gik op til Terkilds
Gaard, laa atter et IIus, som jeg kun dunkelt kan min-
des. Det ejecles af Nrnr,s IIonrBNspN (den bitte Skrud'
der). IIan og hans Kone var et Par smaa barnlose Folk,
der ernrerede sig hrederlig. Huset blev flyttet ud paa

Lodden, og han afstod det til Anders Jertsen Yest, der

ogsaa var en skikkelig lIand. Skrredderen dode 184'1.

Siden kjobte Jens llortensen lluset af flsller Stilling.
Han dode 1873, og saa blev det kjobt af Anders Yests

Sou, Jens Andersen, cler dsde for Stiffaderen. Nu ejes

det af Christen Pedersen.

8. Saa kommer Telkild Thornassens Gaard' Den fsr-
ste lljer, jeg v6d af, herl Nrnr,s Mor,r,nn, og ham vil jeg

kalde en mere fremsynet }Iand end cle fleste, idet han

vovede sig til at kjobe sin Gaard allerede 1768. Han

begik saa vel en FejI ved at larle sig forlede til at smlge

clet meste af Nark og Skov, som horte til den, men der

blev dog en smuk lille Ejendom tilbage. Efter Niels

Msllers Dod ejedes Gaartlen af Sonnen l{-rrcs NrEr,soN

Mor,r,rn, som var svagelig og dode 1814. Derefter kom
Terkild Thornassen, der dsde 1829. Han var en for-

stantlig og virksom Mand, der meget forbedrede Ejen-
tlomrnen. Saa kom Anders Nielsen, en jrevn og stille
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llancl. der dode 1867, og saa hans Son, Terkild Anderserl'

Gaarden lllev nu af Kjoberen parcelleret ut[, som siden

skal blive omtalt'
g. Nu kom en llelgaard, og den fsrste l'rester, jeg

ka,n minrles, var Oln JnNSnN, der dode 1820, 89 '\al'
gamnrel l hvor vel han var en underlig }Iand, maa hatr

have varet agtet, da han i mange Aar var Sognefogerl

og Strevningsmand. Jeg kan huske, at han tit fik mitr

Facler til ai skrive for sig' Han glemte undertiden de

Ordrer, han skulde give i Krigstiden ; og som Folge

deraf fik hau stunclum lrettesrettelser, men dem lagcte

han sig ikke meget paa Sinde. Han saaede sin Rug sent

om Efteraaret, og naar man spurgte ham, hvorfor han

var saa sent paa Frcrde med det, sva'rede han: >Yi faar

en Sommer endnu(. Derfor har vi endnu det }fundheltl'

naar der indtreeffer dejligt \rejr i Oktober Maanecl :

,rDet er Oles Sommer<. Saa kom hans Son, Jens Olesen'

rler dsde 1856. Han var ell saare arbejdsom, forst'andig

og ttygtig Landmand. Ssnnen Ole Jensen kjobte ()aar-

den af Greven og flyttetle tlen utl paa lndmarken' Den

brandte nemlig 1871, og Gaarclens Areal er endnu samlet'

10. Den Gaard, d.er ligger Nabo dertil, er ogsaa en

Ilelgaard. Den fsrste Faster', jeg mindes, var ANonRs

SsnoNsrrv (Palli-Anders)' Det var en underlig Fyr' Otn

han har vreret, doven og ligegyldig, vdd jeg ikke, men d'et

kan jeg huske, at han kun havde 6n Ko og to elend'iger

tleste. IIan havde rlog fire raske og skikkelige Born'

<lode 1829, 83 Aar gamrnel, og hans Son, Soren Andersen'

flik Gaarclen i Fzeste efter ham. Nu kom det til at gaa

paa en and"en Irecl. Itan giftede sig mecl en Ind'sidd'ers

Datter (Stiffaderen var Sslen Mikkelsen her i Tovstrup),

og nu kratt'etle Palli-Ssren saadan vecl, at han fik Gaar-

rlen smul<t oltbygget, kjobte den af Gteven, solgte L-tl-
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niarkerr og efterlod den ved sin Dod. 1gb6 tit sin Sorr.
Pe<lerSorensen, der docle 18Ti, og hans Enke er entlnu i
Besiddelse af den.

. 11. Tatt ved laa saa en ganrmel Selvejergaard. Den
blev i Aartue nrellem 1766 og 1TT0 kjobt af pnnnn Srr_
RENSEN, son] nlaa havc haft nogen Fremsyneilred, iclet
Itan kjobte sin Gaard i Bondens alerstorste Fornedrelses-
tid, da saa at sige hele Laudet Iaa under Ilerremandens
Svobe. Jeg h1.-lder saadanne Folk, cler levede i den Tid.
da sligt var saa sjreldent. Gaarrlen kaldtes Hatd, og
Peder Ssrensen delte den imellem sine to Ssnner Jens
og Niels. Itegge Ifalvgaarrle var samnlenbyggede. Jens
Perlersen. tler var en rask og munter Manrl, dode 1g1{)
sonl ung. Ilans Dfter,folger var Anders Nielsen, op_
draget af Larer, skyom og Kone. Han t ar en ret oplyst
Bonde og havrle flere kommunale Bestillinger. Han
dode 1861. f)et sarnme kan siges om hans Efterfnlger
og Svigerson, Jens Henriksen, rler ombyggede Gaard.en
og dade 1876. Nu ejes den af OIe Nielsen.

Niels Pedersen, soln fik clen anclen halve DeI af
Gaarden, var arrlig og arbejdsoru. IIan gav Afkald paa
sin Del af Indmarken og fik rlerfor lldniarken og flytterle
Gaarden ud derpaa 1828. Den brrendte 1g30 og blev
da I'Iyttet n&rnrere hen til Skjorring Skjel. Niels peder_
sen dode 185ti, og den ejes nu af Anders Rasmussen.

12. Saa kom et Hus der norrl for. Gaarden kaldtes
litore-HaliL, og Huset Lille-Hald,. IIer var to Beboere,
f clcu vestre Ende boede Ejerne, hvor.af jeg har kjendt
ruange : Rirte Holk, Jens Boj-e-, Jens Simonsen, peder.
Iravrsen, Jnrgen Holk og hans Enke, som endnu boet.
der. Den ostre End.e af IIuset, der uu er nedbrudt,
havde ogsaa flere Lejere, saalecles Jens And.ersen. der
dode 1877, og saa r\nders Nielsen. Onr de forskjellige
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I{and, der boede i dette llus, har jeg kun lidt at sige.

De levede bogstavelig af deres Arbejde som Daglejere

og Haandvrerkere.
13. Saa kom en Gaard ssten for Aarhus-Yejen, der

kaldtes '>Ud,en Leddet<r. Den var sammenkjobt af Par-
celler fra Niels l\{sllers Gaard., forst en og saa en anden.

Det var JnNs ItasuussEN, der kjobte Gaarden samnlen'

og han dode 1813, men jeg vdd ikke noget videre om

ham. Derimod kan jeg tytlelig huske haus lille energiske

Kone, der gav mig mange Stykker Sukker, naar jeg be-

sogte hencle i nrin Barnd.om. I sin Enkestand, da hun var
59 Aar, giftede hun sig med den 26-aarige Niels IIsIIer
og beherskede ham aldeles. Hun sagde, at hun skulde

nok leve ti Aar endnu til Trods, og det gjorde hun ogsaa,

da hun blev nar ved de halvfems, inden hun dode.

Pastor Jnssnx i Rog'ind, som i Prmstevakan(ien her

meddelte hende rlen sidste Nadvere, spurgte hende, om

hun kunde huske, da han sammen med Fuldmrcgtig
BunlraNN i Skanderborg besogte hencle. Det var den

Gang hun boede oppe i Skoven. I{un svarede Ja. Fa-

stor Jessen fortalte mig siden, at det var sket 1825'

>Buemann oB jeg<, fortalte han, >havde vmret i Dalle-
rup, den Gang de to store Gaarde brrendte, og paa Til-
bagevejen hjem var vi inde i hendes smukke, venlige

Hus. IIun bagte -l0blesliiver til os, og da vi var fardige,
nodte hun os ertdmere til at blive ved. IIun sagde saa-

Iedes til mig: >IIan kan da nok spise nogle flere, han har
et langt Liv at tage dem i<. Lisbet var rln huslig Kone,
men noget strerrg i sit Omdsmme, hvad Piger og Koner
i Byen angik.

Itrfter Jens Rasmussen fik Ssnnen Rasmus Jensen

Gaarden. IIan var ilike yndet af sine Rymrend, og han
havde to Naboer i Anders Nielsen og Jens Jensen. der
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ikke taalte Overgreb. I)isse yndede han da kurr halvt.
lfen saa solgtc han Gaarden til Stiffaderen, Niels ltsller,
der var en ordentlig )Iand. Han byttede med eu Gaard-
mand i Skovby, Rasmus Ilansen, og kom altsaa til at
bo der. Efter Lisbets Dsd gifterle han sig igjen og dode
i Skovby sonr en meget, gamnrel )Iand. Itasmus llansen.
der nu var Ejer af >Utlen Leddet<, stykkedo den ut1 til
forskjellige (Jens Jensen, Jens llenriksen og Mogens
Sorensen), og Gaarden ned.lagcles.

14. Derefter kom Skovfogedboligen. Dertil horte
to Iluslodder, hver paa 2 Skp., , Fdk., 2u/r, Alb. I{art-
korn, gammel nfatrikel. Den forste Skovfoged, jeg kan
mindes, var IIocpNS JENSEN, men for ham var Ml-
rIrrAS PEDERSEN, der dsde 1808. Derrne sidstnmvnte
var efter mldre llands Fortmlling en ordentlig )Iancl.
og det, var Mogens Jensen da ogsaa. Ingen af denr
havde stor Lyst til at angiye nogen for Skovtyveri.
hv-ilken Synd den Gang ikke medfsrte Tab af -:Eren.
for man sagde: >Skoven er ikke groet for 6n }tand<.
De dakkede derfor Stubbene nred lfos og Lav, at Skov-
rideren ved sine Besog ikke skulde faa at se, hvor Tr&-
erne havde staaet. Mogens Jensen afstod Bestillingen
til Jstcprv L,lvnsBN og flS,ttede til Store-Ring. Jorgen
Lawsen var ogsaa en herlig lland, der var ahnirrdelig
elsket, rnen han var mere nojeseende end de forrige.
Skovtyveriet gik ogsaa mere af Brug, tla den nye Irov
tlesangaaende udkom, som lod paa, at Tyveri i Skoven
skulde straffes som arrdet Tyveri. Han havde et Hus i
Faste og boede paa Marken, hvor Skovfogedboligen nu
er, og han dorle 1865. Hans Efterfolglere har det nu paa
den gronne Gren, da det er sjreldent, at der i vore Dage
stjreles i Skoven. ]IArnr,s.s Lrr:nrnsBN dode 18Ti, og
efter ham kom KNurnsnN, der i Aar, 1880, blev Skov-0
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l'ider paa Gjesinggaard ved Randers. Ilfter ham fili r-i

en KntrospN som Skovfoged.
15. Den nreste Beboelse var et IIus, cler havdes i

tr'reste af Pnosn JpNspN (Peiler Roildi,k). Ilan var en

begavet Mand og byggede et nyt IIus paa Lodden, men

lod det gamle staa i Byen. Foruden sin Huslod. kjobte
han en Locl paa Rogind Mark og overlod det hele til
Svigersonnen Christen llogensen, der dsde 1831 og

efterlod sig mange Born. Hans Enke blev gift med

Peder Christensen (Peder Haarum), der solgte Lodden
paa Bogind l\[ark, men s&a kjobte et Stykke af ]Iogens
Sorensens Udmark, og der er nu en lille Gaard, sorn ejes

af Jens IIansen, der regtede Peder Hawums Stifdatter'
Huset i Byen havdes i Ireje af Rlsuus CnntsrnNspn

(Silli-Rasmus), som dsde 1834. Ilan og hans Kotre,

Silli-Kirsten, havde brrendt deres IIus af i Bode, og tler-

for maatt'e Rasmus lide Tugthusst'raf. I.[er i Byen er-

nuede de sig rerlig og redelig. Nu ejes Huset af Sor'en

Christensen (Soren Haorum), der har kjobt et Stykke
Jord paa Sorring Mark. I samme Hus boede en Gang

en ung rask Mand, Svenske-Jens. Jeg husker ham som

en hvidhaaret, smuk Olding. Paa Grevskabet manglecle

de en Soldat, og Peder Hovgaard i Farre tilligemed to
andre Mrcnd kom da og banked.e paa hos Jens ved Natte-
tial. Men han meerked.e fl'raad. kravlede ud af Sengen

og op paa Loftet,, saa op igjennem Taget og lob nu bar-

fodet og halvnogen over til OvstruP. hvor han hlev
skjult. I{vad gjorde saa hans Forfolgere ? De tog en

anden. Det er efter min Svigerfaders Fortrelling.
16. Nu kom en Helgaarcl, der kaldtes Bun,dgaarden-

Dbn forste }'aester, jeg kan mindes, var Jnxs NlnlsnN,
der dsde 1837, 84 Aar gammel. C'nRrsrpN THoRSEN

skulde egentlig have halt Gaarden, da Halvbrotleren

89
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.Iens Nielsen var Smed i Rogind. llen rla Christen en
(iang fik Ordre til, at han straks skulde kjore en Tur
for }lerskabet, og han just var ved at saa B;'g, blev han
saa vrerl. at han ikke vilde have Gaarden. men kjobte
sig en anden Gaard i Blegind. Samme Christen Thorsen
havde tjent den berygtede BBnrNcsx.ror,n paa Soby-
gaard, der havde lmlt hani hos Kongens Kusk at kjnre
fire Heste, og da Ileringskjokl saa tilyttede til lloen,
havde lian Lov til at tage seks Karle rned sig, naar rle

vilde folge frivillig. Christen Thorsen var blandt dem,
han udvalgte, og kjnrto saa sin I{errc. til Aalhus, nren

han 'rilde ikke lrengere. Reringskjolcl vilde tvinge ham
og fik [i I)ragoner udstrndt, der skulde gribe og binrle
'ham. I)a t1e nu nmrmede sig, slog Christen sine llantler
fast sanrnien og sagde, at den forste, som liiernrede sig,

sliulde falde. Harr gik da ud af Gaarderr og vilr fri, ingen
turde narrnre sig harn. Denne store Knokkelbygning
saa jeg som Olding i I'lensted hos Svigersonnen, Gregcrs
Nielsen, hvor han rlode d. 23d" Novenrber 1825, 86 Aar
gammel.

Jens Nielsen i Bundgaarden var god til at kurere
Ileste og Kreaturer og var meget sogt sonr saadan af
rlrange! for Resterr en hrcderlig og agtet ]Iand. Hans Son,
.Iens Jensen, fik Gaarden efter ham og var en for sin
TicI vel opl_vst llondenrand, der efterhaanden fik alle
kornmunale Bestillinger. Dog var han Lregdsmand aller-
lalngst, og som saadan bler- han Dannebrogsmand. Han
hjalp niange med Raad og Daad og var i lang Tid den,

som de andre llymmnd sznrlig rettede sig efter. saa tlet
blev hans Mening, cle fulgte. IIan lllstyretie ilesuden
sin Gaard soln err forrmftig Landniantl. Han dode 1868.
79 Aar garnmel, og efter ham kom Sonnen Jens Jensen.
tler kjobte Gaarden af Gleven, nren rrar megot tunghor,
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hvorfor han ikke i sin LTngdonr havde kunnet erhverve
sig Kundskaber noli. Ilan forstod dog godt at bestyre
sine Sager hjemrne og lrar ligesorn sine Forladre u.lig
og redelig. Dfter hans Dsd 1875 boede Enken der og har,
nu solgt Gaarden til Deling imellem sine to Sonner, Jens
Rak og Niels Jensen.

17. Derefter konr atter en Ilelgaard. Den fsrste
Fastel, jeg kan huske, var lIocBNs NrnlspN (han kaldtes
til tlaglig Lille-)Ioons. og der rnaa altsaa ogsaa have
vreret en storre }logerrs). Han dode 1824, 8T Aar gammel.
Saa vidt jeg vdd, var harr frzrtt i Tovstrup. Jeg syntes.
at han var en underlig gamrnel lIand, og noget frem-
ragendt, har der vist aldrig vreret ved hanr. Han var
fire Gange gift, men saa snart (,n Kone dorle, fik han
fat i en anden. Sine mange Heste - man sagde, at han
havde et helt Dusin - lod han gaa ude om ltrfteraaret,
indtil de kom hjeru med Sne paa Ryggen. I)er rrar en
r.is Sindssvaghed hos nogle af hans Born, og en Datter
var, hvad man kalder halvtosset, men llovetl og Hjarte
har der dog vreret, hos flere af hans Efterkornmere, og
der er vist ikke saa faa af d.ern. Han dromte vist ikke

nraaske han ikke en Gang dromte - at en Ssnne-
son af ham skulde blir.e en l'linli Skolel&rer, og at hans
Son igjen - clen lille Pastor Gunno, skulrle blive en
vakker Prmst, det skal han efter Sigende nemlig vrere.
Ilans Son, Soren }logensen, der fili Gaarclen efter hani,
yar en oplyst, forstandig og elskelig Personlighed. Han
var Sognefoged, nteri dode kun 3g Aar gammel af en
srnitsorn Sygdom, sarnme Aar som Faderen, og efter-
ladende sig tvende elskelige og begavetle Born, en Datter
af forste og en Son af antlet Sgteskab. Anders Pedersen
(And,ers Ellerup), der regtede Soren llogensens unge og
vakre Enke, fili altsaa Gaarden og rrar en frerlelig l[and.
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der i Stilhed tog \:are llaa sine egne Sager' Ilan efterlotl

sig to Dotre. I,lnken dode 1845, og en Son af Soretl

l'logetrsen, llogens Sorerlsen, fik Gaarden i I'*rste. Flatt

k jobte Gaarden, solgte Iltlntarken. nren kjobte atter

arrdre nrere passende beliggentle Jordstykker og dotle

1876. IIan var baade fra Iljrrtets og tr'orstandens Sidt'

err her[g nlanrl, tler ]ravdtl almindelig Folkeyntlest'

Ogsaa han dorle ung, eliterladende sig en l)atter. der

blev gift med Iiastnus .Iensen Strunge. sortr nu t'jet
(iaardett.

18. Saa konr Snteilehusttt. Deri llorste Slnecl, jeg katr

nrindes, var (Jlri Srrriu, nlen jeg kiendte kun lidet tii
hanr, horte dog ikke andct ont hanr end godt. ANnnns

PEDERSITN (And,ers Smed). der kotn efter hanl, var en

nrunter og vittig llanc1 og var Sntetl her i tttange Aar'
Stor Kunstfatrdighed besad clisse to Tubal-Kains Hfter'-

l'olgere dog ikke I nien de kunde c1a lrtgge paa et Plov-
jarrn og sko en 1lest. I tlet hele var lJvnralndene dett

(iang lettere at tilfredsstille end nu. Saa konr JpNs

SoRnNSEN, der var en nreget ivrig og arbeidsonr llantl'
IIuu I hvor han tortlnetle og balidede der indtl i Srnetlien

or.er de stakkels I)renge. llan slrtedetle, ttilat' jeg gik i
rriin Seng, og ligeletles, Ilaar ieg stod op. Velsignelsen

r.er1 ltans ,\rbejde synes dog nu ikke stor. Siderl har

lluset haft flt're Bebocre og ejes tru af Skraltlder Jensetr'

19. I)ererfter kommcr ert lioelssterl, tler rlels er Freste.

tlels Iljehus. De'u forste Residder, jeg kan tuindes, var
SonriN (lrrlusttiNstil. tler rlode 18311. Ilarl var en virk-
son) og forstarttlig llancl og sonl Olrling en smuk l'anli

Skikkelse. I l,Ingrlonitrren skal ltatl have varret en ual-

nrindelig rask og srrritlig Karl. l)er fortaltes saaledes otrt

ltam. at han hentede en gal Tl'r hjem fra Indelukket verl

Soning Skjel ved at tagc tlen otti Ilalen og rlrive derr
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hjenr rnecl en tyk Kjrep. I.[ans Son, Christen Sorenserr,,

dode 1834, altsaa et Aar efter Faderen. IIan var e'rl

stillo n'Iand. Nu mgtede Christen Anilersen (Christen

PaZli) Christen Ssrensens Itrnke og kjobte saa Freste-

lodden af Grer.en. Han var en ret begavet Mand, deI'

enclog blev Sogneforstander. llig, der var hans Nabo,

var han jrevnlig til Tjeneste. \'i fulgtes tit med hinandeu,

naar vi skulde et eller andet Sted hen, og naar vi saa

kjorte samrnen, var han altitl glad og fornojet. IIver
lforgen, naar vi begge var lijemme, hilste vi paa hin-
anclen. Elan var ogsaa agtet af sitre Bynlmnd. 1867 dorle

han. og derefter kom Petler Nielsen, som regtede Chri-

sten Andersens Enke (af hans andet ,1)gteskab). Peder

Nielsen magelagde med l{ogens Sorensen og flyttede
r,rcl paa llarken. Nu ejes Huset med de under Nr' :10

og 21 fraflyffstls Haver og 2 Tonder Irand, som er

kjobte til. af Jens Christensen (Jens Haarum) fra
clen under Nr. 1 nmvnte Gaard, der er udparcelleret og

nedlagt.
20. Itrt Hus, der laa tmt vest for det forrige. I)eti

{orste Frester, jeg kan huske. var MonrEN PEDERSENT

cler flytteile l{uset ned paa Irodden. Ifan var vist en

begavet }Ia,nd, i det mindste var han hrederlig. Jeg

kjendte ham kun som en affaldig Olding. IIan d.ode

1835, 88 ,\ar gammel. Soren Vrcvet, der regtede hans

I)atter og fik Stedet efter ha,m, var en rask, men viltl
Karl. IIan kjorte metl Potter, men forfalclt, til Drik og

maatte afstaa Huset. IIan dsde 1850. Ilans Enke og

de fleste af hans ret vakre og forstandige Born rejste
til Saltsoen og blev }lormoner. Nu blev Rasmus Fraud-
sen Frester, men han dode 1855, og saa kom hans Snn,

l'rands Rasmussen, der kjobte Huset af Greven. Frands
dode 1875 cfter at have solgt, det ]ralve af Lodden til
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(llrristen Nielsen. Nu har I.'rarrdses I.)nke solgt Itesten
til Gaardejer Jens Peter Jensen i llovstrup.

21. Yar et I{us tart ved det foregaaende, som beboe-
des af Jnns KNr.,nsEN. I)et var vist et daarligt Hus at
kornme i. Jeg kan huske, at rnin floder besogte dem,
da der var smitsom Sygdonr i Byen. IIun var nernlig
aldrig bange for Smitte og -vnkeders over syge, ruen aldrig
over sun<le. Jeg vbd, at huu altid var-nmerles ved at
komme i rlet Hus. Jens Knudsen slog sin Fader og smecl
ham i en Groft, hvor rlen gantle fik Jord i ]Iunden,
ilrredens Snnnen gik oppe paa }larken og sang: >Faar
jeg ikke Sorg, saa faar jeg (ilade<. Han kjorte nred
Potter og tunrlede megot om i Irandet og var meget raa
i hele sit \rresen. IIan var gi{t med Niels Jensens llnke.
der underligt nok giftetle sig med hani. skjondt hun
kjendte ham saa god"t, men efterlocl sig ingen Born og
dsde 1826. IIans Soster. der blev gift. fili af Pastor
RAGGER. den Text ved sin Yielsestale: ,il)et er bedre at
bo hos Lov€r og Tigerc end hos en oncl Kviude<. llen
hun forstocl vel ikke, hvad han merrte. Efter Jens Kuucl-
sen konr hans Son, Jens Jenseu Kmrdseu, der docle 1836.
Saa konr Niels Lavrsen, rler rlorlr'1847. Endnu en Fester
var der, nemlig Soren Christensen, der clode 1858. I)en-
nes Son, Christen Sorensen, kjnbte FIuset af Schalstrup,
der ejede Tovstmp }Iolle. IIan lravrle nenrlig af Grot-en
kjobt baade det I-Ius og et andet IIus, sorri forhen er
anfsrt uncler Nr. 7, og saa Iraasby Kirke. Christen Soren-
sen solgte l{uset til rlen nuvrerende Ejer, Ped.er RocI
Jensen.

22. Er en Helgaard, sonr kalcltes Luodsgaarden.
I)en fsrste Frcster, jeg nrindes, var Nrnls JnNsBrc (Lugd,s-

){iels). Jeg harr ihke mindes hanr sonr l:regdsmand. mulig
hans tr'ader havile haft dennc Restilling og paa den
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)Iaade havde faaet \avnet. Jeg husker Irzegds-Niels som

en hvidhaaret og tzenksom Olding, og horte af de mldre
ikke andet end godt onr ham. Han var fodt i Tovstrup
og dode 1834. Efter ham kom hans Son, Jens Nielsen
(Jens Hallesen,), der var af en blid og goclntodig I(arak-
ter, men meget svagelig og vist noli ogsaa fattig. IIan
var to Gange gift og dode dog temmelig ung, santme lar
som Fatleren, altsaa 1834. Saa kom Niels Nielsen, der

agterle hans Enke og dode 1878. I sine yngre Aar var
han overordentlig virksom og styrede sin Gaard med

}'orstantl, saa lrenge han levede, saa at han kunr'le efter-
lade sine Born betydeligt. IIan kjobte Gaarden af Gre-

veu og solgte L-fdmarken, tlelt i fireI'arceller. Nu ejes den

af hans Enke.
23. Lige sonden for ligger et lille FIus, trvor LEGDS-

Nrnr,s boede som Aftmgtsmand. Det kjobtes af min
Irader, og min Yoder boede der fra 1840 til 1856' c1a hun
dsde. I)er har vmet en DeI Ireje..re i Iluset, tlels imens

min Morler ler.ede. og dels incltil jeg solgte det 1876 til
Niels Nielsen.

24. Er en gammel Selvejergaarcl, der ved Rytter-
sodsets Salg blev kjobt af JnNs Llvnsnlr. Skjodet er

underskrevet af Kong Christian den Syvende. Jeg rcrer hans

lfinde, forcli han vilde vrere fri og havcle Morl l,il at kjobe
sin Gaard, imed.ens bans fleste Bymrenrl lod sig srelge

til andre. Der fortaltes om ham, at da Kvregsygen
raserle i Egnen, kiobte han et Par tlsveder fra Ty, og
tla de andre Bymrend mistede deres Kvaeg, beholdt han
sine. Dette var Anledningen til Velstantten i Gaarden.
Hans Son, Iraws Jensen, der dode 1835, kjendte jeg kun
som en gammel Mand.. IIan tog altid milclt imocl mig,
dog kom det mig ikke for, at der var noget smdeles
fremragende hos ham. Endvidere syntes jeg, at han
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saa ned paa sine Byfolk. Maaske hatts storre \relstand
va,r Aarsag i, at han forekom sig hojere paa Straa end

Fnsterne. IIan lar iovrigt en ortlentlig )[ancl, og llje-
nest'efolkene vilde gjeerne vrere hos ham. IIan efterlotl
sig to Sonner. I)en arldste, Jens L&\'rs€r, fik Gaarden
og havde godt Lov blandt sirte Bym.tnrl. IIod nrig viste
lian ofte Yennesind saa vrd i mine Tlarndonis- sotn i
nrine \Ianddoms-I)age. IIan rlode 1859, og nu ejes Gaar-

den af Jens Peter Jensen, tler blev gift med JLfns Lavr-
sens Datter. fldmalkelr er nu solgt fra, dels af Jens

Irayrsens Enke, og dels af Jeus Pcter Jensen. Jens

Larrsens Rrocler, Petler Lal'rsett, blev gift med en Enke,
som ejede liy Kro, og deres Son Jens Pedersen er clens

nuvzerend.e Djer.
25. En llelgaard, som lialdes O'u*ergaard. I)en fsrste

Fzester, ieg kan huske, var Srlrox ANlnnsIlN, dcr stam-
nede fra Galten og dode 1819. IIan var tist en me€(et

skikhelig Mand, var gift to Gange og var Fader til tyve
Born, hvoraf nogle endnu lever. Der er da sikkert mange

I,lfterkommere efter harn. Ilan blev blintl i sin Alder-
dom. Iigesom haus Soster, deu gamle Skoleenkt'. Hans
Drenge yndede jeg ikke som Skolekammerater. Nogle
af dern kaklte deres Fader ,>den gamle blinde llund<.
Efter harn kom Jens Nielsen, der mgtede hans llnke.
IIan var en Son af Irregtls-Niels, vat en dygtig Landnrand
og var vistnok den fsrste i Byen, der indforte ren Brak.
IIan havd,e e1, efter den Tjd kostbart l{esteopdrret,
lrvoraf mange solgtes til Tyskerne. Jens Nielset (.lens

Oaergaard,) tlsd.e 1852. Det var ham, der kjobte Gaar-
den af (ireven. og efter hans Dsd best;T edes den en Tid
af hans Enke, Maren Sorensdatter, som solgte Gaardens

Ildmark. Da Sonnen, Niels Jensen, blev myndig, over-
drog hun (iaarden til hanr, og han kjobte Irrdmarken



TOVSTII,UP I]Y OG DENS BEBOERI' 97

af Antlers Pedersens Gaarcl og lagde til sin egen. Han
har vmret Folketingsmancl og er endnu Gaardens Ejer.

26. Derefter kommer Si,llihuset, som er et langt
IIus vesten for Overgaard. I)e forste Beboere tleri, som
jeg lran rninrles, var Povl JnNspN (Pot*l )Iadsen), en

Son af Jens Madsen, 'Iovstrup, og han dode 1841, 87

Aar gammel. Ilan kjorte omkring med Potter, og Korren

fulgte altid rned. Jeg vdd ikke noget smrligt at meddele

om hanr uclen hans Berommelse son en d; gtig -iDder.

IIan fortalte, at ltan i et Losi havde spist nresten alt
det Kjod, som I(onert i Huset skulde ]rave til sine Hsst-
folk. Hun havd.e nemlig helt ubetrenkt sat hele Kjod.-

madsfadet ind til ham. For Resten vdd jeg ogsaa, at
endskjoutlt han - som Jens Bjertrup sagde det om sig

selv - sad paa en brodlss Tue, saa ernarede han dog

sin Farnilie prent, saa lmnge han kjorte mecl Potter ;

men sirlen blev Smalhans Kjokkenmester, og cla blev
tlet knapt for ham, saa knapt, at han dsde som Alnrisse-
lem, 87 Aar ganrmel. Efter ham kom Mads lljornholt'
der regtede hans Datter. Han solgte I{uset til Niels

Jorgensen, cler dode 1861. Nu ejes det af I\fikkelNielsen,
der regtede Niels Jorgensens I)atter.

Det var nu den nordre End"e af det lange IIus. I)en
anden Del imocl Syd ejedes af Kr,lvs CrimsrprvsBx
Ilournn, der dode 1827. IIam og hans Kone syntes jeg

godt onr. Jeg skulde som lJarn tit derop for at leese de

Rreve, der stund"um blev sendt dem fra Klavses Broder,
som var Kjobmand i Kjobenhavn, og han senclte dem

ogsaa tit Ilenge. Da fili jeg alticl nogel,, der smagte mig
godt. Klavs Bsdkers Enke blev meget gamrnel. IIun
flyttede til Ssnnen Steffen Klavsen, Gaarclmand i
Gjern, cler lever endnu. TiI sidst gik hun i Barndom
og lob ud. paa Gaden og vilde hjem til Tovstrup. Altsaa

7
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kunde hun mindes, at hun der havde haft sine bedste

Dage. llfter Klavs Bodker ejetles Iluset af Ole Sintonsen,

tler lever endnu. ftan delte tlet merl Niels Jensen, der

agtede hans l)atter. Niels Jensen solgte sin Part til
Iravrs Christensen Bogincl. I)ernast solgte han Brmnde-

huset og et Stykke l{avejorcl til Christian Jensen Smed.

Han dode 1872, og hans Enke ejer nu [Iuset'.

27. Irige overfor do to sr.etste Gaarde laa og ligger
rrndnu to lluse, hvoraf det ene forst ejedes af IhNs Nror,-

srrN, som dsde 1835. Ilan var en alvorlig Mancl, der

ernrerede sig og Familie ved Kurveflmtning af \ridjer.
Den Ga,ng brugte man paa Vognene flmttede Bagsnrrekker.

altsaa ilike af FjaI son) nu, mett af lrlatva,rrk. Dei kaldtes

Bagkurve, og derfor kaldtes I{ans Nielsen i daglig Tale

Bagkurr-Hans. Paa Stadsvogne brugtes ligeledes flret-
tede Sider. Kvistene, som brugtes dertil, var hvide.
idet Barkeu af Yidjerne var taget af. Dette skete ved at
koge tlent. Bagkurv-Ilans var en agtet og rneget flittig
ltand. Han afstod det halve af Huset til Svigersonnen.

Rasmus Frandsen, der ligeledes var en flittig lland og

dre'1, sanrme Forretning som l{ans Nielsen. I{an var
agtet i ]Iand.clonts- som i Oldinge-Alderen. meD noget

viltl i Ungd.ommen, og mens han var Soldat. Der gjorde

han rtange Spilopper - blandt andet smed han en for-
nern Skibskaptain i Rendesterren, da han laa i Garnison

i Ilelsingor. Kaptaineu raallte : ,>Ifold paa Tyven !<

entiskjondt han ikke havde stjaalet, men han slog fra
sig, og da han var en lille smidig Fyr og haartl som Trre,

saa fangede d.e ham ikke. Da hans forste Tjenestetid
var omme, lod han sig stille for en anden og fik clerfor

300 Il,igsdaler. Dem tog han med hjem og satte paa

Rente til Gavn for sig selv og Familie. Fra den Tid var
han en meget arbejdsom og ordentlig Mand og dode
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hojagtet af sine tsyfolk 18J5. For Resten var det ham.
der kom til at bo i Huset Nr. 20. Bn Del af Nr. 2T blev
kjobt af Rasmus Petlersen (Rasmus Rytter), cler blev
Selvmorder 1878, og nu ejes tlet af hans Enke. lrlen tlen
ostre Del af llusel, ejes af Jens I,.rederiksen.

Det andet Hus ved Siden af, som vi kan betegne sorn
Nr. 28, ejedes i mirr forste Barndom af JnNs NrprsrN
Iila, der dsde 1822. Den gamle Jens Raa var Byens
tr'aarehyrd.e. I)en nreste Ejer val hans Son, Niels Jensen
R,aa, der dsde 1834. Han var en cllrgtig Arbejder og
leved.e efter rlen Titls Begreb i etr Slags \relstand ligrrsonr
Iiasmus Frandsen. Dfter Niels kom Ssnnen Jens Nielsen
Iiaa, altsaa Jens Raa den yngre. llan var potternager,
men begih sig ikke godt. Alle disse Mand. var dog meget
ord.entlige. IIan solgte }Iuset til peder Andersen, del
ejer det nu, og saa byggerle han sig etl{us i d.en vestligste
Ilnde af B),en, hvor hans Enke nu er, men det er r1a

ogentlig hans Datter Else Jensen, der er i Residtlelse
a,f det. Han dsd.e 1871.

Den ostlige Entle af Huset ejedes ferrst af Nrnls
JnnspN I:orrRUp, der kjolte merl Pottcr og erholdt der-
vecl Nrringen. llfter. hans Dod har det haft mange Ejere.
Nu tilhorer clet en Sneclker Peder Nielsen (Fine).

29. Saa laa der et IIus umiddelbart r.ed yejeu.
I)en vestre Dcl cleraf ejedes af Nrnr,s IIlNsnn, der tlode
1843. IIan hand.lerle med lllil og Skind, og hans Iione
hjalp ham dernrerl og solgte ogsaa Kaffe, Sukker, Braonde-
vin m. m. f)et var et sogt Sted for aclskilige, isrer for
nogle af Sorring Bves Gaardmzentl, der gjatrne .r,ilrle

have en Taar. I,lfter at cler nu er kommet flere Tilbyg-
ninger, ejesl{uset af Jens Peter Jensen Smed og Soren
Nielsen Yrever. Den ostre Ende af I{uset ejedes af
Gaardmancl Jens Lavrsen, nlen var lejet bort til Irlvns

7*
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Tonrlr,tsr;N, soltl dsrle 1843. IIam kaldte jeg deu

rigeste Mand i Byen, da han altid var tilfrecls. Elans

Enke lever endnu, men Huset blev solgt til Simon An-
dersen, og derefter til Ditlev llasmussen. Nu ejes det al'

Soren Nielsen.
30. Saa kom der atter et IIus, der var feestet hen til

Pnnpn GonrsAntsEN og 1aa syd for det, forrige. Han
var urimelig, naar han havcle drukket for meget Brrende-

vin, ellers var rler intet i Vcjen mecl ham. IIans Fader
var GopruART IIARTTNUSSEN TovsrRUP, der dode 1812,

81 r\ar gammel. SeIv dsde han 1856, 82 Aar gammel.

Paa Elavepladsen er nu to Huse. Det nordre ejes af
Niels Jakob Andersen, og det ssndre af denne Afhand-
lings Nedskriver, pensioneret Larer Las Lassen. Petler

God.thartsens Son, Niels Godthartsen, kjobte tlet af
Greven og solgte cle1, igjen til Lavrs Nielsen, som for-
enede Jorden med Nr. 5.

,11. I)er laa et Hus lige vest for Skolen, hvilket jeg

dunhelt kan mindes. I,'resteren af det hed JBNs Ntpr,snN
Sx.rnr,r,Rnup, og han fil; ttede det ud paa Lodden, merl

afstod det, saa til Jorgen I:avrsen, der blev Skovfoged,
.sonr fsr nrevnt, og saa blev Iroclden forenet med Skov-
fogerl-Jorderne, der nu bestaar af 3 IIuslod.tler. Jens

Skiellerup ejede en Ilave vest for Skolen. og der var
nlange Frugttrmctr, ,'fible- og Illomrnetraer. Skjondt harr

nu var kommen til at bo trde paa llarken, havde hart

<1og sin Frugt i Beholrl. Ethvert Bartr r.irlste,- at hvis

cle kom dcr og tog af hans Frugt, saa mistede tle deres

liojre Oje. Jens Skjellerup havcle nemlig Cyprian,us og

I<urrde deri se, hvem der konr ltam for urer, og han kunde
rla let slaa Ojet ud paa Tyven.

32. Szra kontmer Skolen, der var bygget af }'red.erik
den Irjerde 1?21 . Man siger, at den forste Irmer her var
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Or,u Jorrxsnn. Ilan dotle 1i7i, ;Il'i lar gatrtmel. I
saa Falrl r'ar' han ikkun 16 Aat, cln Skolen byggedes.

l)er lodtes l'ram et T3arn 17131 og sidert rttange. Sand-

sl.nligvis ltar der nok va-'ret en La-:rer for llanr. nlen tler'-

onr har jeg ikke liunuet opspore nogttt. IIan beskreves

2f {q gamle, sorn jeg talte trred om denne I:iorcr'. sont ('li

lrrav og sliikkelig lland og tillige en duelig Lerer. I{ans
Iifterfolger var JAri oB G.lpsrpx. der blev afsat 1785.

Ilan beskrives som en haarrl llantl. tler hangte Drengetre

mecl et Reb under Armene oJ) paa en 'f varbia:lke unrler
Loftet. og I'igerne lod han si<ltle tnerl clett bare [iumlter
paa en udhulet Sten. hvori tler var' \'ancl. Den ganrle

Snted Jens Nielseu i Bundgaartlttrt. som havtlt-. gaaet i
Skole ho.s Ole Johnsen, berettetle niig dette. Il{tt'r
.Iakob Gjesten blev I'nnurt ERTKSI'N Sxvorr I/a)rer. I'Iall
rlode Nytaarsaften 1809 og beskrives som en ltrav llanrl.
llen han var starrblind og kunde ikke godt stvre I)rengene.
Ilans Kone, Ane Anclersclatter. tler var Soster til Simoti

Andersen, lrjalll ham da nred llndervisnilrgen. og hulr

var llester i Sliolen. TIun brugte saa ttieget Irtltrykkct :

,>A sha Sliam gi rlte Ris i di Gat l< og man siger, at httrr

jrevnlig ucllorte tlentre 'I'rusel. IIun blev ogsaa trlirltl og

nraatte lecles af audre i 1ti Aar. mttn havrle det dog gorlt

hos .\nders \ielsen. hvem ltun havde opfodt, og sonl

var']iiel nI den Gaard. der i disse Illarle el orntalt rrtrtlet'

\r. 11. Iifter Skyont blev min Fader. Jpxs L-s.sspx.

Larer 1809 og var clet intltil hans Dotl 1837. IIan vitr
en Degrresou fra [.tdbunedre og havde Ir'lr vatret IIjrclpe-
lrcrer i Lvngaa i -t Aar og Huslmer i Fawskov oQ Krage-
lund. Siden blev han Tjener hos Grev Friis. tlen nu-

r,&rende Greves Re'tlstefarler. og han lialdedc harn ht'r
til. Nedskriveren heral er fodt i Tovstrup 1811 og bler'
rlimitteret fta Lyngbll Seutinariutrt 1830 rned Hoveri-



702 I'VALD'IANG KRISTENSIiN

liarakterern,rlleget duelig<. I)erefter blev jeg lljzolpe-
Iarrer hos nrin Fader fra 1830 fil ]ste ilarts 1837, blev
$aa af Grev Frijs kaldet til Sliolelarer i Tovstrup og
Kirkesanger for Dallerup Sogn. og afstod Dnibedet 1880
elter at have vrcret Lslr€r i 50 Aar. 18?7 blev jeg Danne-
blogsma,ntl og lever nu af rrin Pension. l)a Provst
I)eichmann indsatte min llfterfolger. Nrnr,s B,txc, der
var kaldet fl. laen Novernber 1880, bad jeg ham sige
Reboerne Tak for deres Yelvilje imod nrig i de nrange
,\ar, og det gjorde han ogsaa. Yerl rnit 25--\ars Jubilreum,
tlernrest mit Solvblyllup og senest vcd min llmbeds-
I.'ratrretlelse har jeg hver (iang erholrlt frivillige Gaver,
lnest bestaaenrle af Solvtoj, til en Iinrcli al 400 Kroner.

.73. UsIIen. Den forste lloller, jeg kan huske, var
Scu,rNllonpu. IIan var Forpagter, men flyttede derfra.
IIans Efterfolger r.ar Joncnx InsnN ScrnlNnonpu.
.lorgen Schandorph var en stille f,Iand. Jeg koui tit til
-\lnllen og iegerie rned haus Rorn, og jeg var selv kun et
otte Aars Ilarn, da lran dsc1e. Det skete 1819. Yrr,trnr,u
ScHALSrnlp, cler fsr havde vnret lorpagter paa Lyng-
ballc. Iijobte nu ][sllen tilligenied to Iluse llaa Tovstrup
,\lar'li samt Laasb--v Kirke af Grev Frijs 1821. FLin var
driltig og vilde derfor iravc l'red paa siri tlark. llen det
var' rnan i 'Iovstrup ikke vant til, og derfor var Byens
F olk rncgel, vrede paa ham. I{an var en retfarrdig }[oller
og var gorl iniorl Srnaafolk. Dnhver IIusmand, rler konr
nierl sin lille I'ose til llolle, skulde incl i ]Iolltstuen for
rrt Iair sit Snronebrod med Snaps og OI til. Sine Tjeneste-
lolk liunclc han have i:enge, og Dagleje betalte han godt,
1821) dode han, og saa konr--lr-.tts Srrr,r,txc. <ler tlsrle i
Skarrderborg 1882, E5 -\ar gauinrel. I{an solgte }Iollen
til sin Svigerson, Jpxs CnnrsrrAN SAAByr. 1861. og han
t,r' ders nuva:renrle Iljcr. I')isse to, Irr.oraf den ene endnu
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er levenrle, har vi kjendt godt, samt deres hrederlige l'arrl
iblandt os.

Kirkebogen viser, at efterfolgende er dodc i Tov-

strup Molle :

Karen Nielsen 1696.

Jens Lavrsen 1731..

Niels }Isller 1761.

Christian Bonsak 1763.

Maren I,ottruP 1773, 85 Aar.
Forvalter YostruP 1787.

Madam l\Iette Marie Busk 1793.

Erik Sehelde 1813.

Da der i sin Tid var Ryttere her i Sognet, eftersont

det horte med til Rytterdistriktetne, n&vnes i Xirke-
bogen som dsd 1702 Regiment'sskriver Laumrs DrrHLEv'
Dernmst Ritmester HlNs Surt, ogsaa i Dallerup. som

clod 1685, og }tajor IIor, rnn i l)allerup, dsd. t720. Eu
Tingskriver Or,D ILs.NspN havile et Rarn til Daabeu

1695. Han boede i Tovstrup og efter Sagnet i den sver-

ste Gaard. som nu tilhsrer Niels Jensen' flans Stue var
i den r.estre Iraenge i Gaard.en, og lrenge efter hans Dod
kunde man endnu om Miclnat se Lys og m:erke, at han

sad og skrev. Tinget har ventelig veret holdt paa Slottet
i Orstruyt, Tva,rs over Niels Jensens Gaards llark var
Tingvejen gjennenr Tovstrup og Sorring Skov til Ovstrup.

Iortegnelse o',^er Prusterne i Linaa og Dallerup Pa-
storat, eI'tersom ganrle Folk har kunnet hushe dem'

1. Jlcon Nrnr,snn Focn, der var Prast her i 60 Aar,
dr,rde 1696.
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2. 7700 korn tlel en n)' Prast. Det var nok Cr,nms
L)our-snN, rler legerede 16 llsnder Iiug til Linaa og
Dallerup Sognes Fattige.

3. Saa kom CrrnrsrraN Gynnnc, r,istnok 1717. I alt
Fald konr der det Aar en ny Prrest. Disse to Prrester
kunde den ganrle Smed i Tovstrup huske.

4. Dernrest kom LuDvrc l{r:ulrnn R.lccnn her til 17gO

og var her til 1820.
5. Derefter JpNs FAspn, Lrnun, sorn dode 1830.
6. Efter ham kom Onntsrux BAGGnn, en Son af Prov-

sten (Nr. 4), og han dsde 1835.
7. Il,rrnr,ls R-q.nsr,lK kom 1836. [-fan var I]r'oder til

Digteren ltahbek og dode 1845.
8. Saa kom Nrnr,s ll,trzow fra 1846 til 1E48, da han

dsde. IIan havde SrlronsnN til Kapellan pro loco.
Silkeborg var nu bleven befolket. hvorfor der var

blevet indrettet et, Kapel tler til Gudstjeneste, og
Prresten i Linaa skulde besorge Gudstjenesten der,
indtil en Omordning havde fundet Sted, og Linaa og
Silkeborg kunde faa sin egen Prrest.

9. Nu konr \rrr,lrpr,lr Or,rcAAno, dor blev afsat 1851 .

Iin Pastor vicarius O. PoNropproax llestyrede
alene hele Embedet til 1856, cla Dallerup og Laasbv
fili sin forste Prarst, og I;inaa og Silkeborg ogsaa sin.

(Denne Fortegnelse stemmer ikkc nojagtig med Wibergs
i hans Prrestehistorie. Han aniorer, at Fogh dsde 1700. I
I7l7 har han intet Pr:estcskifte. Gyberg kan aabenbart
ikke have vuet Prest fra 1717 til 1796, saa her harLassen
en Fejl. Wiberg larler Rahbek do 1846 og Ollgaard blive
afsat 1854).


