
Prrcsten Ove Hansen Guldberg.
(1671-1732).

Af Srcuno Er.rl.nn.

pror de fleste, der giver sig af med personalhistoriske
I' Studier, er det sikkert ingen ukendt Folelse, al
Sindet bliver grebet af en utilfredsstillet Langsel, al
en underlig Tomhed, naar man ser ned over Op-
tegnelser, hvor Navne og Data veksler i een Uende-
lighed. Det kan altsammen forekomme saa intet-
sigende, saa dodt, og man fristes til at anse sit Ar-
bejde for det goldeste af alt.

I)a kan det ske, at heldige Fund aander Liv i et
af de dode Navne. Det bliver ikke Irengere et lige-
g1'ldigt Led i en lang Slregtsrakke, der stiger med eet
et Menneske frem og taler om sin Virken og Famlen,
sine Glreder og Sorger, sine, Sejre og Nederlag. Og
at Talen rakker to eller tre Hundrede Aar tilbage i
Tiden, forlener den ofte med en egen Troskvldighed,
en enkel Afklarethed, der griber os om Hjertet. En
saadan Oplevelse giver Personalhistorikeren Oprejs-
ning for de rnismodige Stunder, og han foler sig i
Pagt med I-ivet, naar han sysler videre med Navne
og Data.

Som her antydet er det gaaet mig med Navnet
Ove Hansen Guldberg. Det modte mig forst, naar jeg
som Dreng gik forbi Prrestegaardshaven i Hvirring.
Paa en stor Hjornesten i det gamle Dige tydede jeg
,O. H. G. 1727 * uden at vide, hvad det skulde sige.
Siderr gav Prrestearkivets Liber daticus mig det fulde
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Navn og flere Data. NIen forst da ieg paa Lands-
arkivet i Viborg fik de l{irkeboger i Hrende, som
Ove Guldberg havde fort, traadte den gamle Preste-
mand t5,deligere frem for mig. Hans Optegnelser deri
og et Brev fra hans Datterson, den senere Stats-
minister Or,e Hoegh-Guldberg, til Biskop Jorgen Bloch
i Ribe (tr1'kt i Personalhist. Tidsskrift I. R., 5. Bd')
er mine vigtigste Kilder til efterf'olgcnde Skildring'

Om sin Afstamning skriver Ove Hansen Guldberg"
at ,min Fader var Hr. Hans Olssn Fangell), fordum
Sogneprrest til Guldberg og Sandager Menighedel i
Skovby Herred i Fyen. NIin Faders Fader var Hr.
Olluf Lunde2), fordum Sogneprast til trangel Menig-
hed i Fvett, hvilken siden hans Dod blev annecteret
til Stenlsse Sogn. Min Farfaders Fader var Sogne-

prrest til Lunde Nlenighed i Fyen og hedte uden Tvivl
Hr. Hans3). NIin Moder var Hedvig Hansdatter Guld-
ber-gr), hvis Forfredre havde vreret Praster til be-
meldte Guldberg Nlenighed, Barn efter Barn, siden
Reformationen, og, som tlet paa de Tider var bruge-
ligt at tagc Tilnavn af det Sted, man var fodt paa,

saa havde min sL X'Ioders Forfredre altid haft det
Guldberg Navn, hvilket hendes Born da, som og der
var fodte, har elter den Skik, som og i deres Barn-
domstid endnu blev holdt vedlige, alle beholdtu.

Hans Olufsen Fangel omtales af Thomas lfingo i
et Brev af r+1r 16851 som )en smuk lrerd og skikke-
lig Prastemand, huis Nafn er i good hukommelse
her i Landet, mens hans lod vaar falden paa de

,) f. 1626, d. 7612.

') Oluf Llansen Lunde, Prest i Fangel 1608-1631.
3) Hans Pedersen, l'rest i I.unde, dod 1581.
4) f)atter af Ilans Sorensen, Prrest i Guldbjerg-Sandager'
") Se Jydske Samlinger L R. 7. Bd.
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tvndeste stader, saa det vaar ikke Guldbierge ham
tillaldt, men Sandbakker, effterlod sig derfor sine
born i fattigdom, som haver intet uden Guldbierge
Nafn, men ellers brave suliecta og skikkelige born,
saa 'i,iit mig vitterligt ern.

Der var seks Born i det fattigc Prastehjem, to
Sonner og fire Dotre. Yngst af dem var Ove Hansen
Guldberg, der blev fsdt i l(aalshave Prrestegaard
(Guldbjerg Sogn) den 1. Juni 1671, ,som det Aar ind-
laldt paa vor Herres llimmelfartsdag. Aaret efter i
Fasten mistede jeg min Moder, og lille Juleaften i
samme 1672 Aar min Fader. Var derefter hos min
Faders Broder (Halvbroder) Hr. Jacob I(nudson Fan-

Sel, som var Prrest til Tommerup og Br5'lle llenig-
heder i F-yen og dode Ao. 1678. Aaret for denne
min Farbroders Dod blev ieg anno retatis 6 sat r'

anden Leise i Odense Skole i Fyen, hvor'.ieg i Forst-
ningen ved puur fremmedes Hjrelp, efter Guds naa-
dige Forsyns Haand og @je over mig, og siden ved
Skolens Beneficia, er paa 11te Aar bleven under-
holdenn.

I sin forste Juleferie vilde den seks Aar gamle La-
tinskoledreng gaa hjem til Farbroderen i Tommerup.
I)a han kom et Stykke fra Odense, blev han over-
faldet af Snefog og krob i Ly ved et Hegn. Men
Sneen faldt saa tret, at han helt sneede inde. Der
sad han nu Natten igennem og en Del af den fol-
gende Dag og holdt Modet og Livet oppe ved at spise
tlet Hvedebrod, gode Mennesker havde givet ham med
paa Vejen. Efter 30 Timers Ophold under Sneen blev
han fundet af nogle Bonder og bragt for Dagens Lys
igen. Og saa lbrtsatte han clen af brudte Ferietttr. N{an
forstaar let, at Ove Guldber g siden ved at trenke paa
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denne underlige Frelse fra Doden fandt en Stotte for
sin 'l'ro paa Guds krerlige Forsyn.

Iifter Farbroderens Dod det folgende Aat'r'ar Dren-
gen helt overladt til sig selv og gennemgik ikke lidt,
inden han L689 naaede igennem Skolens aldste Klasse.

Han rejste nu over til sin Broder, Hans Guldberg,
der var Sogneprrest til Ramme Menighed i Vandfuld
Herred i Jylland, og blev af ham dimilteret til Aka-
demiet. Derefter tog han Hosttjeneste hos en Bonde
paa Fyen. og med 5 Rdl. 2 Mk. i Lommen dlog han
endelig til l(obenhavn, hvor han i Maj 1690 tog lstc
Eksamen. Et Aars Tid var han nu Huslarer hos en
sjrellandsk Prrest, samtidig forberedte han sig til theolo-
gisk Embedseksamen, som han bestod i Juli 1691.

Som en stor Del af den Tids Theologer nraatte Ove
Guldberg forst soge Stilling som Horer ved en Latin-
skole. Han kom til sin Hjemegn og blev Horer i
Bogense 1693, Aaret efter blev han \rikar i Rektor-
embedet og I(apellan i Byen, 1698 virkelig Rektor.
Allerede som Horer giftede han sig med Marie Elisa-
beth Hansdatter Brangstrup, Datter af en Forvalter
paa Brangslrup i Fyen, og hun blev Mor til en Rrekkc
Born, mindst selis Sonner og tre Dotre.

Mens han virkede i Bogense, blev han engang )an-
greben af en hidsig Feber, der truede hans Liv. Alle
Medicamcnter var forgreves, og den syge forlanger
selv X{ultebier. Den narvrerende Medicus, som troedc
ham ved Livets Flnde, tillod det. Han spiste 3 Thc-
skaaler og laldt i Sovn; han kalder i Dromme paa

sin Iione, som kommer; han beder hende trelle; hun
mantte og luellede fsrst til 18, da han sagde: Nu flytter
.ieg. Siden tallede hun til 14, da han fojede til: Nu
har Fl-vtningen Ende. Hans Helbred tog nu til, og

han konr sig fuldkommen. Denne besvnderlige Hi-
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storie er ganske visu. En Tid efter blev han kaldet til
Sogneprrest for Barrit og Vrigsted i tsjerre Herred i
Jylland, hvor han virhede i 18 Aar. Derefter kom
han til Hvirring-Hornborg-Tamdrup i Nim Herred,
hvor han var Prrest'i 14 Aar og derefter dode.

Om sin I(aldelse til disse Embeder skriver Ovc
Guldberg i Kirkebogen for Hvirring-H.-T.

". 
.... indtil velbaarne Frue Lisabeth Sehestedt) til Barrit-

skov, nu salig hos Gud, (som jeg aldrig tilforn har talt med)'
ved en Skrivelse tilbod mig Barrit og Vrigsted Sognekald, og,

der tog jeg imod saa guddommelig en Vocation, gav mig sit Kalds-
brev derpaa af Dato den 28. Jan. 1700. Og gjorde jeg min forste
Prediken for disse Menigheder Dom. Latarer) samme Aar.

Og paa samme Maade er jeg kaldet her til disse Nlenig-
heder; thi det hajgrevelige Herskabs) til Ilolsteinborg i Sjelland
og Boller her i I-andet (som jeg endnu aldrig har set eller
kendt) lod mig iligemaade ved Skrivelse tilbyde dette liald'
og, da jeg ej heller burde imodstaa deres Yocation, gav mig
I(aldsbrev derpaa af Dato den 28. Jan. 1718. Og Dom. Lretare
samme Aar blev jeg af Provsten IIag. Jesper Norup i Horsens
indsat her i disse Embeder.

Hvilket alt jeg her har villet opregne lil et Yidnesbyrd om
Guds naadige og faderlige F'orsyn over mig, og til en taknem-
Iig Erkendelse imod min naadige og hirnmelske Fader i (lhristo
for saadan hans fadertige og serdeles kendelige Forsorrig for
rnig, og ligesaa til en kraftig Trsst baade for alle umyndige
hyldeslose Born, saa og for de Foreldre, som maa do fra slige
Barn, men heraf ser, at de kan do med den Trost, at Gud
kan langt gare bedre imod dem og fore dem langt bedre frem,
end de kunde, om de end levede med dem".

De Kirkebsger, Ove Guldberg forte i Barrit-Yrigsted,
er desvrerre gaaet tabt, saa om hans Virksomhed der
kan neppe oplyses stort andet, encl hvad Datter-
sonnen skriver i ovennrcvnte Brev: ,Her tiente han

'r f 1705; Enke efter Tonne Reedlz til Barritskor'.

') Midfaste Sondag.
3) Slorkansler Holstein.
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ikke uden megen Yelsignclse i 18 Aar. trn N{rengde
Born, Krigstiderne og Fattigdom gjorde det nsd'r,en-
digt for ham at har,e i sit Hus og selv alleroftest at
lrere en Del fremmede Born, sgm han sendte til
Universitetet; tit havde han indtil 12. Iblandt dem var
sal.Biskop Pontoppidanl),men somdogfor sindavrerende
Ungdoms Uartighed ikke blev dimitteret fra hamu.

Fra Barrit hlev han altsaa forflvttet til Hvirring-
Hornborg-Tamdrup, et stsrre og mere indbringende
Iimbede. Han efterfulgte Jacob Jacobsen Bagger og
rroterer derom i I(irkebogen: Anno 7717 d. 20. Nov.,
som \.ar Dom. 26. p. Trin., om Morgenen tidlig dode
denne min gode og fortrolige Ven, nu salig hos Gud,
sl. Hr. Jacob I3agger, og N{andagen d. 29. Nov. blev
han udi }lvirring Kirke l;egravet, og fulgte jeg den sl.
l\'Iands Lig til Jorden (eftersom jcg og for det Yen-
shab. som har yreret imcllem os, dertil var inviteret)
med Sorrig og trenkte intet mindle paa? end at Gud
l-ravde destineret mig uvrerdig lil at vorde hans Suc-
CeSSOfem ((.

Ove Guldbergs forste Iimbedsforretning i sit nyc:
I(ald var den ?'( 1718 at jorde Jep 'fhomason af
Hornborg, )som har rirrget Klokken og oplukket
Iiilkedsren og opvartet Alteret siden Degnens f)odl).
Anno rctatis 80. NB. Dette var det lbrste Lig, jeg
Ove Guldberg= i disse Sogne prredikede ovcr, da jeg
Aftenen tilforn her til Sledet var ankommen, uvi-
dende, hvad her i Ilmbedet var at forrette. Og var
min 'fext over ham af \Ialachia 3. Cap. 3. \r.u'

De omhyggeligt f'orte Iiirkeboger fra Ove Guldbergs

') Erik P., San af Stiftsprovsl
Bergen, senere Plocansler
fatter, dod 176-1.

1\ 24lc 1717 dode Degnen Peder

Ludvig P. i Aarhus, Biskop i
ved Universitetet, alsidig For-

Rasmussen Dal,
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Haand, mens han var Pl'est i Flvirring, r'idner om
hans Samvittighedsfuldhed og om hans levende In-
teresse for Mennesker og Skrebner. Han optegner
Iimbedets Forhold og Indkomster, udarbejder en ud-
forlig Beretning om Prresterue i l(aldet siden Re-

formationen og er ikke karrig med Bemrerkninger
angaaende de }lennesker, han paa en eller anden
Nlaade kommer i Forbindelse med paa sit Ilmbeds
Vegne. I'Ieget af det giver gode Bidrag til Bell'sning
af Tiden. NIan faar f. Ilks. gennem efterfolgende Ud-
pluk et levende Indtr5'k af, hvor ulykkeligt stillede
mange afdanhede Soldater var efter den store nor-
diske Krig. Hjemlose og erhvervslose maatte de betle
s;g gennem Landet. Der vankede hverlien Haders-
gaver eller Dannebrogskors dengang.

1719. .lordet Michel Nielsan, en gatntnel, afdanket Soldat,

som fjorten I)age tilforn var kornmen til Lund tsy og der dode'

Han havde sit rigtige Pas og Afsked.
1729. Dom. 9. p. Trin. Jordet i Ilornborg en fattig, afdanket

Rytter ved Navn Jens Rasmusson af Laasby Sogn og By, som

al en Skovfoged i Javngyde, ved Navn Christopher, var ksrt
over til I'yen og der havde ligget syg i tre Uger og nu var
paa Vej til sit Hjem kort syg fra een By til en anden, indtil
han kom til Kalhave, hvor Jens Pederssn gjorde Barmhiertig-
hed imod ham og lod ham blive og ligge der paa anden Dag,

.da han anden Nat dode, lod ogsaa sende Bud til hans Daatter
i Laasby, som er en Snes Aar og ugift, og som og kom hid og

fulgte ham til Jorden.
1729. Jordet i Ilornborg en fattig Stodder og afdanket Soldat

tsom fra l(orning af blev kort syg der til Byen og dode til
Nlads Rrixens) ved Na'r'n Rasmus Sorenson, fodt ved Randers,

som for har veret Kyrasser ved Oberst Schubart og siden

[Iusketer ved Generalmajor von Scholten.
1732. Jordet i Hvirring en. fattig, garnmel X{and, som sagde

sig at have veret Soldat und gervorben og at have paa en tre
Aars Tid opholdet sig i Eltang Sogn, hvortil han og agtede

sig, men blev fart fra een By til en anden, nu til Vogns og
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nu til Ilest, saa syg som han var, ingen vilde nogensteds unde
ham Ro, far han kom her til Byen og Degnenr) da tog ham
i IIus, og han blev bespist med Sacramentet og nasle Dagen
efter dode.

Ikke faa Optegnclser angaar de Kvinder', der har
staaet offentlig Skrifte. [)e svenske Krigsfanger, Sognet
har haft i Indkvartering. har I'srt mere end een ung
Pige i Ulykke.

1717. Publice absolveret. .\nne Sorensdatter af Yronding. Ud-
lagde til Barnefader en svensk Fange, Svend Davidsen, sonl
tjente i Gaarden hos hende.

1719. Joh. Bapt. Publir:e absol. Ilargrete Lauritsdatter af
Lund, fordi hun imod sine liorreldres Vilje Aaret tilforn iob
bort med en svensk Fange, som bildte hende ind, at han vilde
Egte hende, da han dog var gift i Sverige.

1731. Publ. absol. Margrete Lauritsdatter af Lund, som anden
Gang, Anno 1719, imod sine Foreldres Vilje og imod sit offent-
lig gjorte Lof.te, lab bort med en af de svenske Fanger, som
efler hans lledfangers Sigende var gift i Sverige, og nu efter
disse .\ars Forlob kommer igen og har en stor Ssn paa li .\ar.
Hun foregiver, at en Prrest paa Laaland, ved Navn IIr. Evert,
har viet hende til bemeldte Svenske, og at de derelter har
opholdt sig paa Moen, indtil han lod sig hverve til Rytter i
Kabenhavn og endelig i Kobenhavn omkom i Brandenr). llen
hun har ingen Bevisning paa noget af alt dette.

I nogle Linier, der vidner om inderlig Medftrlelse
og virker paa Sindet som en af Blichers vemodige
Almueskildringer, giver Ove Guldberg en stakkels
Bondepiges Livshistorie :

li2i. Absolveret publice. (iundel Jensdatter, som er ()le
I-ystrups i Over-Vrsnding hans Soster, der i nogle Aar har
vreret i Sjrelland og sidst tjente paa Basnes, ankom her kort
fsr sidste Jul, var ved Kyndelmisse Tider i otte I)age i stsrste
Barnsnod og da ikke troedes til .I-ivet, blev og efter inderlig

') Johan Gotfred Brangstrup, Broder lil Ove Guldbergs forste
Hustru.

') ,[)en fyrglerlige Ildebrand 1728".
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Forlangsel i samme sin Nad i Salighedens llidler delagtiggjort,
og da udlagde til sin Barnefader Generallieutenant de Boyssetr)
paa Basnres i Sjelland hans Son, den unge Greve paa Basnas
(som hun kaldte ham) Christian Friederich de Boysset2), og,
som hun siden, efter at hun med et dodfadt Pigebarn var
bleven forlost. endnu var i saa slet en Tilstand, at der ikke
var Haab om hendes Liv, blev hun, efter min Anstalt, af min
Nledhjrelper, Christen Nielssn i Vronding, endnu ydermere til-
spurgt om sit Barns Fader, og svarede da i hans og en anden
Mands I)aahor, at hun paa den Bekendelse, hun forhen har
gjort for Presten om den unge Boysset paa Basnres, agtede at
gaa i Doden, hvilken Bekendelse hun og ved den publiqve
Absolution for Menigheden tilstod. - - Hr. Laurits Mariager.
som er Prrest i Tjareby til Basnres, har ved en Skrivelse af
13. Febr. i indeverende Aar begreret af mig, at jeg mig med
hende den sargelige lloje vilde paatage, og ham har jeg og
med Posten, som den 4.;\pril afgik fra Horsens, dette skriftlig
tilmeldet.

I Rrekken af Navnene paa dem, der har staaet
offentlig Skrifte, findes Ove Guldbergs eget. Den 13lu

7728 blev han urlderkastet l(irkens Diciplin for en
ForseeJse ved Nadverens Uddeling. Med r1'stende
Haand har den gamle Prrest indfort folgende:

Publice absolveret. Jeg Ove Hansen Guldberg i Tamdrup
I{irke af Provsten Mag. Jesper Norup, fordi jeg sidst afvigte
Dom. 5. p. Trin. i Tamdrup Kirke til det sidste og sjette Set
(lommunicanter uddelte forst Kalken og aglede ikke denne min
I,'orgribelse, for den sidste ved Settet saa vel sorn den forste
sig i denne min Llagtsomhed havde delagtiggjort. I)en publiqve
Absolution skete saaledes, at jeg, staaende hos Provsten straks
neden for Alteret, farst gjorde en Tale til llenigheden og deri
bekendte min Forgribelse mod det aabenbarede Ord og ud-
talte min Anger over Forgribelsen samt over alle mine Synder,
item min Tro til Christus og mit Lofte om at ville deraf soge

') Generallajtnant Laurence de

') Kaptajn, senere Oberstlajtn.
nes 1728-36, dsde 1744.

Boysset til Basnres dsde 1728.

Chr. Fr. de Iloysset ejede Bas-
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Opmuntring til at vrere herefter ved Guds Naade varligere og

ivrigere baade i min Christendom og i mit Embede. TiI sidst
begrcrede jeg af Provsten, at han vilde delagtiggare mig i den

hellige Aflosning og Nadvere og derved forlrenge min Livstid
i Christus. I{r,orpaa Provsten, staaende hos mig og ieg hos
ham, gjorde en Tale til tr{enigheden, og der den Tale var
holtlt, vendte han sig om til mig for at efterkomme min Be-
grcring, og jeg da salle mig paa mine llne, der som (lommu-

nicanterne plejer at sidde, og han der publice aflsste mig med
haj Rast for Nlenighedernes Aasyn og siden delagtiggjorde mig
i den hellige Nadvere. Gud lade dette ljene mig og alle, som

dette harer eller lreser, til Opvekkelse baade i Embede og

Christendom. Du, som staar, see til, at du ikke faider! - -

Ove Guldbergs Hustru, N{arie Elisabeth Brangstrup,
dode i Hvirring 2'lr 1723. Haq agtede derefter Bar-
bara Reutze, vistnok en Pt'restedalter fi-a R.vslinge,

og hun ovel'levede ham i mangc Aar. Af Sonnerne i
fsrste ,flgteskab blev il<ke mindle cnd 5 Prrcster. 1)

Hans Guldberg, f. i Bogensc 1691, Prrest til Ringsted-
Benlose, d. 1769; 2) .Iorgen (lhristian Guldberg, f. i
Bogense 161)6, Prrest i Karrebrek, (1. 1734; 3) Dines

Guldberg, f. i Bogense 1697, Prrest i G1'lling, d. 1758;

4) Vitus Guldberg, f. i Bogense 1699, Prast i Haarslev-
Tinggiellinge, d. 1738; 5) Niels Guldberg, f. i Ilarrit
1701, Prrest paa Asko 1740, af'sat 1750. De fire forste
var bravc, ansete Prrester; men ingen ,opnaaedeu

deres Fader, de var ,secteriske af ham og det uden
no.je nok at indse hamu. Den femte dcrimod var
utluclig og blev afsat ,formedelst mange grove Laster,'.
En sjette Son, Jacob Guldherg, dsde som Student.
Endelig val der tre Dotre. 1) Elina l)orothea Guld-
belg, gift 1721 rned n{onsr. .Iot'gen Hoeg af Horsens;
2) Hedvig Guldberg, gift med Prrestcn Anders .Iensen

Iiragh i Lundum.Hansted; 3) en Datter, hvis Navn
jeg ikke .har fundet, hun blev gilt med en 'l'old-
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kontrollor i Nrestved. Naar dertil hommer, at Ovc
Guldberg efterhaanden tog fem Rorn af den narmcre
'og ljernere Slregt til sig og optirog dem sammen mecl
sine egne, ser man, at en anselig Flok udgik fra dettc
godc Pr.rstehjem. Den 19. Febr. 1732 sluttede hans
virksomme Liv. Nogle I\Iaaneder for havde han vreret
i Horsens for at staa Fadder til sin Datterson, Ove
Hoegh-Guldberg. L)et var hans sidste Rejse og F-or-
retning, siger denne i det llere Gange citeretle Ilrev.

At Ove Guldberg har vreret en kendt og anset Prrest
paa sin Tid ses bl. a. af en Bemrerkning fra Biskop
P. Hygoms \Iisitatsbog 17391), hvor han omtaler Dines
Guldberg i Gylling som )en Son af den her i Stiftet
mcget beromte Hr. Ove Guldber{iu. Og Ove Hoegh-
Guldberg skriver om ham, at ,,.icg, hans Datterson,
tol gire ham det upartiske Yidnesbyld, at han var
en sand gudfrygtig Nland, en ivrig Prrest, et redeligt
Nlenneshe, en hjrelpsom Slagt for sine paarorende,
en ivrig Vcn, en venlig Mand i Omgang, elsliet af
alle og aret baade al store og smaa. Hans Navn er
endnu helligt for alle gamle, dcr har kendt hamu.
Ilndvidere: ,Han havde til at ovelber,ise vildfarcnde,
oprette fristede oe vinde halstarrige et meget stol't
Pund; han blev derfbr meget sogt og det af store
Folh. NIan rejste langvejs for at hore ham og tale
med ham. Hans store Sindighed og Sagtmodighed og
Hojagtelse endog for meget mindre Sirele eud hans
opho.jede ham meget. Kort sagt, han var virkelig
en stor og i sin Iireds et meget n-vttigt Redskab
for Gttdo.

I de Sogne, hvor Ove Hansen Guldberg virkede, er
I\'Iindet om ham lbrlrengst glemt. Slregt paa Shgt er

r) Se llist. i\arb. for -\arhus St. 1917.
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gaaet i Graven siden hans Tid, og nye Spor har ucl-
slettet de gamle. Ikhe engang hans Grav findes, kun
Indskriften ,O. H. G.7727- paa Hjomestenen i det
Dige, han lod srette om den gamle Pr.tstegaardshave
i Hvirring. Hans Navn har dog i sin Tid hatt saa

god en Klang, at det bor mindes i de Aarboger, hvor
Stiftets Historie skrives.


