
Nogle Optegnelser om Br5rrup Sogn.
Af S. N. Scuoucre.Ro.

Dr)'rup Sogn er beliggende i ThS,rsting Herred, Gl.
LD Skanderborg Amt, og har et Areal af 3959 Td,
Land (2246 ha) med 91 'fd. Ager og Engs Hartkorn
og 1 Td. 1 Skp. 2 Frk. 1 AIb. Skovskylds do. (halveret).

Det omgives mod Nord af Them Sogn, mod Ost af
Vinding Sogn, mod Yest af Vrads Sogn og mod Syd
dels af Gradstrup og dels af Nr. Snede Sogne.

De hojtliggende Jorder, navnlig Velling By, Vester-
haab og tildels Oslerhaab, ere lermuldede tildels med
Lerunderlag, hvorimod de ovrige er sandmuldede
og de lavestliggende skalpsandede med Sandal til
Underlag.

Af Lovskov findes Velling Skov 663 Td. Land
og Kalskov ca.40 Td. - Desuden er der en Del
yngere Plantninger af Naaletrrc (saavel storre som
mindre Arealer) og sarlig i den sydlige Del af Sognet,
hvor der i Aaret 1898 er sammenkobt et storre Areal
til Beplantning nnder Kongso Plantage, der
ialt har et samlet I(omplex paa 1033 Td. Land, der'
er beliggende i Bryrup, Vrads, Gr'.tdstrup og Nr. Snede
Sogne.

Velling Skov har i sin Tid hort under Godset Mat-
trup (Thyrsting Sogn) hvorfra det ifolge Kobekontrakt
af '6/, 1836 og Skode af 8/, s. A., sammetr med nogle
Jorder og Huse, blev solgt til Hs. Maj. Kongen for
en Kobesum af 5200 Rbd. Som Statsskov horer den
under Palsgaard Skovdistrikt, (der ialt har i Skovbrugs-
arealer ca. 13,600 Td. Land).

Skoven bestod den Gang vresentlig af gl. Bog og
en Del Eg, nu er en stor Del at Bevoksningen Naaletra.

Kalskoven er et Egekrat med lidt tsog og Naale-
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trre, den har indtil Aalet 1921 hort under Kolpen-
gaard.- Af Soer lindes: Langso, Kvindso, Kulso,
Igelso og Hundso: de tvende sidslnavnte er
beliggende i Yelling Skov.

Bilrup-Langso, iler er 2 km lang, har Aflbb i \rest
gennem B r yr u p' A a til Kvindso, og denne har
ligeledes Aflob mod Vest gennem Skaanningaa
til Kulso og denne sidste mod Nord gennem L y-
strupaa til Norreaa.

Norreaa (ogsaa kaldet Saltenaa) danner Sognets
nordlige Skel og lober ostpaa og falder ud i Salten-
Langso (beligg. i Them, Ry og Sdr. Vissing Sogne).

Igennem Sognet gaar en Hovedlandevej (Silkeborg

-Nr. Snede-Yejen) hvis Anlreg blev frerdig i 1892.
Af Byer maa forst nrevnes B ry r u p S t a ti o n s b y,

der ligger omtrent midt i Sognet. I denne findes:
Kirke, F'orsamlingshus (opf. 1899), Missionshus (opf.
1903), Jernbane-, Telegraf- og 'felefonstation, Spare-
kasse (opr.1862), tsankfilial (opr. 1918), Alderdomshjem,
Lrege- og Jordemoderbolig samt Avis med eget Tryk-
keri (Annonceblad) Af industrielle Virksomheder er
der 3 Savvarker og 1 Imprregneringsanstalt. Af Hand-
lende: 3 Kobmandsforr. (Kolonial-, Isenkram og Grov-
varer), 1 speciel Isenkramfbrr., 1 Manufakturforr. og
1 Bog- og Galanteriforr. Af Haandvark er saa godt
som alle Brancher reprresenterede. Af Beboelseshuse
er der 73. (UlS. Mandtalslisten var der i 7925 452
Mennesker).

Bryrup Station er Horsens-Bryrup Banens Ende-
station. Banen, der blev aabnet den 23ln 1899, er 38
km og kostede i Anlregssum 1,030,000 Kr. - Dens
Udvidelse til normalsporet og Fortsrettelse til Silke-
borg er paabegyndt for et Par Aar siden og forventes
frerdig i 1928. -Forend Banens Anlreg, bestod ,Bryrupu af - for-
uden Kirken - een Gaard (Bryrupgaard) og et Bebo-
elseshus. Bryrupgaard var en Anneksgaard.

Gaardens Bygninger, samt ca. Halvparten af dens
Jordtilliggende, blev i Aaret 1889 solgt til Kommunen,
der benyttede den til Fattigaard indtil 1908, da den
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blev solqt til et Konsortium' der lod den udstykke og
solete dEt hete i mindre Parceller og tsyggegrttnde.

Dct omtalte Reboelseshtts var Skole rndtil 87l, 85;
hvilken Dag det nedbrrendte ved Lynn-edslag, hvorefter
Skolen bleV flyttet til Velling, hvor der senere 119gl)
ogsaa er bygget en F'orskole. Den nedbrrendte Skole-
hisninp vai'[vsqet 18(i1. Indtil nrevnte Aar var der
St8tetcii<ate o{ "Be}roelse for en ugift Lrerer i et til
den da byggetle Skole horende Udhus. -En km"Nirrd forBryrup ligger Vellirg By, del
bestaar af 5 Gaarde og 4 miiidre Landbrug samt 6

Huse (uden Landbr.) f]ndvidere et' der en l]rugsfor-
ening, 1 Hovedskolc og 1 F-orskole.

YeTting har endviddre 8 Udflyttergaarde samt 4

Roelssteder og et Par Huse. -L o v e (l.oghm), heliggendc 2 km. .)y.d ior Bryrup,
har 6 Gaarael l Boel simt Z Huse; I Yindmolle (med
Savvrerk), 1 Skole (opJ JQGO) og 1 I(obmandsforr. -Paa Lsvij Mark er en'Del tsebyggelser, med tilhorende
mindre Landbrug, samt Gaai'd6'n Kongsogaard
med Plantorbolig.

Af mere spre"dte Bebyggelser -kat nrevnes- L y k-
k e n s pil. der bestaar df3 mindre Lande.iendomme.

- Vesterhaab, ligeledes 3 mindre Landejendomme'

- bsterh aab -- en Gaard, fra'hvilken der er
bortsolot 5 mindre Eiendomme.

Se i6t (.r: Siget) (svd f. t,angso), har tidligere be-
staaei af eh Tvilliirgiard, er nu udslykket og bestaar
af 2 Gaardc, 7 lloefssteder og 1 Villa (Bjergt'ly).

I den vestlige Del af Sognbt er Gaarden I( o lp.e n
(r: Kulnen) biiisscnde. Denne Gaard, der har ha[t
lit .fittise.ude af'gtitt Td. Land (3 't'd. 7 Skp. 3 Fdk
2'l. All;"Hartk.), har tidligere, og indtil -Aare! ltt-44,
lioiet tat svtl 'for Kttlso. 

" Nrevnt-e Aar, den 13. IIaj,
niiiihra,ndte"Gaardcrt, og dcn blev da opfort ca. 600

m Svd lbr llrandtomtei, hvorved dens lSeliggenhed
blev-omtrcnt midt paa Ejendornmen.

I Aaret 1854 og mierkvrerdigvis - r-retop paa
10-Aarsdagen ef'tei: den forste BI'ind, brrcndte den
atter, men" blev da genopfort paa samme Stcd.

Den ejedes i en'Aarr'-ret<t<ei og vist indtil 1862, af
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en (il'cv Nlolthe. Nrtvnte Aar blev den solgt til en
lland I'r'a lloen, der dog ikke beboede den, men lod
den bestvre af en Nevs ved Navn Hans Jensen.

Ved Sirode af 5/, 1868 blev Gaarden overdraget til
fonrrevnte Ilestyrer lbr en Kobesum af 10,000 Rbd.

Han ejede den indtil 1906, da den blev solgt til
en Jemhandler fra Ilotterdam ved Navn Chabot, for
en Sum af 22,500 Kr. I Handelen medfulgte dog ingen
Besretning eller Inventar', og Srclgeren forbeholdt siu
Ret til I3rug af et Hus samt en Snes Td. Land for
sin og Hustrus Livstid.

Da llygningerne var meget brostfreldige, byggede
(lhabot en hel ny Gaard, der el beliggencle ca. 200
m sydvest fbr den gamle. Af den gamle er bibeholdt
eu Del af Stuehuset til Bolig for en Familie.

Paa Ejendommen har Chabot ladet opf'ore - for-
uden Avlsgaarden nred herskabeligt Stuehus - 2 Vil-
laer (Monlieu og Ilgely) ligesom han lod beplante en
Del af den talveligste Jord med Naaletrre. 190t1 kobte
han Gaarden Lystrup h ave, en Del Jord fra Iinob-
gaard og en anden Ejendom i Yrads Sogn, samt
nogle Arealer beliggende Ost og Nord fot' I(virrdso,
hvorved han blev llier af saa\rel Kvind- som Kulso
og i dct hele af et samlet Jordtilliggende af ca 550
Td. Land.

Ved Gaarden l-ystruphave lod han ogsaa opfore
en Villa. 3 gifte Sonner beboede henholdsvis Villaen
Lystruphave, trgel5, og l(olpengaard. En Datter, der
var gil't med err tysk 0fficer' (Pagenzecher), boede
ogsaa lrer i nogle Aar, men da hendes Mand under
Verdenskrigen blev indkaldt til l.jeneste, og faldt,
kom hun ikke senere tilbage.

En af Sonnerne maatte nnder l(rigen - en Tid -gjore 'ljeneste ved Sikringsstyrketr i den hollarrdske
Hrcr.

I Aaret 1918 blev det hele solgt til et Konsortium
for 207,500 Kr. - Saavel Avlsgaarden (der nu kun
har et 'lilligende af 106 Td. Land) som de 3 Villaer
og Gaarden Lystruphave er atter bortsolgt tilligemed
en DeI udstykkede Parceller, men endnn er en Del
tilplantede og andre Arealer i Konsortiets Eje._
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I det s1'dostlige II.iolne af Sognct er beliggende
Gaarden Krempesmolle, hvor der i sin Titl har
vreret I(obbervrcrl<, Holefabrik og Somsmetlie, der
rlreves r ed Vartdkraft fra en lille I}:ek (Nimdrtrpbrck),
der har Udspring vcd Ring So (falder ud i Langso).
Senere har iler vart'et Korn- og Stampemolle', hvilke
()gsaa cr netllagt.- I tlet nordoitlige Hjorne af Sognet ligger I( r' u d e
lI o I I e, der ligelctles har vrcrct l(orn- og Starnpe-
molle og dreves ttf etr Bak fra Yelling- Skor'. Som
Stampemolle har den ikke vret'et henyttet de sidste
60 Aar, og som l(onrmolle blev den nedlagt i 1918
Ilfter Sigende hal den i sin 'fid vtere I{t'rttltmolle
(under Svenskelirigen 1658) og delaf Navttet.

I en Afstand irf ca. 300 nr Yest lol l(atlinedals
Yandmolle i 'fhem Sogn ved Salten Aa hatr i sin Titl
ligget et Kobberr'rct'k, hvis Voldsted endutt tydelig
ses I lleg. af det 1li. r\arh. anlagdc Palle n{oller (t 1757)
en F-abrik for Holcer, Skrereknive, Som osr,. i Norre-
rnolle (nu liathr'. \I.), og 1716 en lignende i l(rempes
\Iolle, og ved Privilcgium af 17110 udvidedes <len sitlste
til ogsaa at vrere Kobbervrerkl I)e nedlagdes ca. 10
Aar cftcr Nlollers Dod.1)

Ved Lystmpaa er et Savvrerk, Lyttrtr1tnrintle
Savvierk, der drives ved 'furbine; og hvol dette er
beliggcnde, blev cler i Aaret 1852 anlagt en F-abrik,
af eir Nland ved Navn Jens X'fatlsen (f. 181t3 i L]lbolle,
Fyn i- 1901), hvor der fremstilledes Spader', Holeet'
og Ilismervrcgte.-Vilksomheden blev i Aaret 1885 overdraget til en
Son, del drev deu indtil 1892, da han afhrndede Vrer-
ket til en l{askinsmetl, del anlagde Savvark. Han
solgte det i 1899 til en'lomrermester Boch fra Aarhus,
der' bl. a. indlagde Nlaskiner til Fremstilling af Drit-
telstave. I Aaret 1902 blev Y:erket solgt til Ingeniol
Walter', Kbhv., der afstod det i 1912 til sin Bestyret',
den nuvrcrende lijer J. C. Jensen.

I Katrinedal (ved Norreaa) er et Andelsmejeri samt
i dets umiddelbarc Nzerhed et stort modet'ne Teglvrerli
med Ringovn.

') Samlinger til jytlsk IIist. III, 9, 14t) flg.
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Den ofte rlrcvnteGaard Lystl'uphave el'egent-
lig l-religgende i Vrads Sogn og det meste af dens Jor-
der ligeledes; men de lbrskellige Ejere har dog altid
benyttet Bryrup Sogns Kirke, Kirkegaard og Skole,
og efter Sigende, har Gaarden srcrlig Revilling dertil.

Fra denne Gaard hlev der i Aaret 1ti47 bortlejet et
Areal, c:l 12 Td. Land, paa 99 Aar, med Ret lil
Fremleje, for en aarlig Afgift af 5 Rbd., meu da lljeren
skulde betale samtlige de paa Jor-den hvilende Skatter
g Afgifter, drrr senere langt overgik Lejeafgiften, blev
Lejemaalet ophrevet i 1913, imod at Lejeren fik en
Afstaaelsesslrm l)aa -100 I(r. Endvidere skulde Ejeren
indlose en paa Le.jeretten optaget Prioritetsgreld paa
100 Rbd. (200 Kr.)

Dette Irorhold giver et godt Indblik i den Forskyd-
ning af' .Iordvmrdi og Skatteforhold, der har fundet
Sted siden dcn Tid.

Af ikke i,rllerede nrevnte Navne pan Ejendonrme
skal nmvnes f'olgende:

G a a r d e: Bakkjer, Busklund, Flojelshoj, Gaasdal,
Lille Bryrup, Marielund, Mosegaard, Nlollegaarden,
Nedergaard, Norlund, Skovlund, Storupgaard, Thors-
lykke, Tillredshed og Vikarlund.

Mir-rdre F)jen domme: Aahuset, Biholdt, Dngholm,
Eriksminde, Hrekkely, Igelsohus, Kampenborg, Katri-
nelund, Lystruphus, Lystruplund, Solbakken og Solyst.

Villaer og Huse: Aablink, Bjergely, Egel5,,
lilmely, Hoibo, Hojen, I\Ionlieu, Solvang og Vidtskue.

Af Stednavne paa Bakker og Dale m. v. erfolgende:
Limbjerg, Svendsbjerg (ell. Svinsbj.), Klokbjerg, Rug-
bjerg, Boestbjerg, Gaasdal-Banker, Lille- og St. Gran-
hoj, Laghoj, Terkelshoj, Grenen, Kalvedal, Tudsedal,
Krumdal, I(olpendal, Faarehulen, Tyvehullet, Lang-
agre, I(raut, Potten, Snavsetkrog, Humlehaven, I-illeso,
Trindpyt, Sejetkrer, Fuglemose og Savladdet.

Af Gravhoje findes ca. 35 i Sognet, af hvilke en
Del har Navne, nemlig Borghoj, Bredehoj, Harbohoj,
Klovenhoje (5), Mollehoj, Svinhoj, Ulvehoje (3) og
Tavlhoj.

Klovenhojene (i Love) samt to i Velling (uden Navn)
er kobt og fredet. Der har tidligere r'reret ikke saa faa
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llere Gravhoje, men de er bleven utlgravede og slojfede.
l)et fundne Gravgods fbrtteller om Begravclser helt
Ii'a den Jrngre Stenalder.

I Velling Skov lindes folgernde Stednavne: Brede-
hjerg, Bukb.jerg, Gt'avenbjerg, Flintebjerg, I{annike-
hie.g, Langelr.jerg, - Hiortebakke, Kildebakke, Skar-
rildibakke,'- Ra,ehoj. - Fiskedal. Hjoltedal, Kok-
kedal, L5,kkedal, Muskeldal, Rrevedal, lloverstuedal,
Skalrildsdal, {1. og \'. Slieldal, Thingdal, Tverdal,
Ulvedal, Iiragsighoved, Krudemollehoved, L?rrg-
bierghoved. llodhoved, - Dybkoller, I(atkjrerkoller,
Yelliirglioll€r', - Vellinggavl, Vellingkalv, Platfbrmen,
(iilegavs, Stolsholt, Ulvehaven, A1. og \r. Slette, -]IolIehulen, Galskovhulen, Stavrihulen, Svinestien,
Hsllet, Langkjar', Hrekkjrcr, I(atkjrer, Potmosekjrer,
I-illevieltl, I)ovnsig, Sognsig, Porssig, - Brunmose,
Bregncmose, Gravensmose, Snedhermose, I-ykkem-ose
og -'frindrnose. 

- Dorvejen, Ilolleveien, Ilodils-Hul
(et Led).

Sagnet folteeller, at der i sin Tid har varet llovere
i Velling Skov, og et dybt tragtformet Hul (kaldet
Roverstuen) fi'ernvises som Stedet, hvor de boede.

Iin Yej, der gaar tat forbi det omtalte Sted, kaldes
Ryc-\'e.ien og formenes paa den Tid at have vreret
stbrkt bef'aldet til og fra R5'e, som da var en stor
B1'. I')fter Sigende blev Roverne, af bevrebnede Mrend
fra Yelling og Vinding, f:rngede og druknede (so_m

Hunde) i en 
-lille nrerliggende So, som derelter fik

Navnet : .' H tt trdso u .

Om Oprindelse til Navtret ,Stavrihuleo (en Slugt,
der ligger imellem Skovfbgedstedet,Norlundu og
Skovloberholigen rlgelsohttsu)fortrclles, at der en Gang
paa dette Stcd blev opgravet et I'Ienneskeskelet, igen-
irem hvilket der var nedrammet en Prel (Stavr).

I Velling har der i sin Tid vreret Thingsted og -Herredsfogedgaard? Gaarden, der sikkert er ombygget,
formenes at findes cndnu (Nlatr. Nr. 11 a).

Paa dennes Mark er der en dyb Slugt, der kaldes
Thingdalen, og denlre staar i T-Form i F-orbindelse
med en Dal i Velling Skov af samme Navn. Hvor-
naar 'fhingstedet er flyttet, har jeg ingen Oplysning
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om, rnen saa sent som i Aaret 1691 -var'- Fogrlen
Mathias Melchiorsen boende i Yelling, idet han hint
Aar havde en personlig Sag metl Prrcsten i Vinding.

I kommunal Henseettde horer Br1'rup Sogn sanl-
men med Vinding og \rrads Sogne, og i geistlig Hen-
seende har disse- tre Sogne ogsaa vreret eet Pastorat
indtil '/, 1906, da Yrads Sogn blev tttlskilt sor-rr ct
selvstrendigt Sognekald.

Prrestegaar-den er beliggende i Vinding.
Befolhningsantallet i Sognet var i:

Aaret. 11840 t tt45 1&il 1860 1{t70 1880 1890 1901 1906 191 1 1916 1921 1925

A-.trr. | 3t I rgi 36g uilz; szo ;ts e,s7 ;50 8oz stis s26 rP;

Det strerkt forogede Befblkningsantal i de sidste 30
Aar skvltles Stationsbvens Fremkomst. I Aaret 19(Xi
var dei alleredc 225 og i Aaret 1925, 4it2l'Iennesker.

I Aarene 7917 - 22 blev der tra et Blunkulsleje
ved I-vstruptrtintle Savvrcrk opbrudt og solgt 4000
'I'ons, 'og fi'a t't andet ved Rrvrull ca. 1500 'l'otrs
Brunkul.

Kannil<kebierg er Sognets hojeste Ptrnkt og ligger'
12tt m over Havet (trig. Station).

Det strerkt kuperede 'ferrain, med mallge So^et',

Yandlob, Skove, i.vngbakker, Engdrag osv., anses for
at vrere en meget natitrskon trgn, bg der^findes_-mange
smukke Udsigtipunkter, f. Ehi. Yelling-Gavl, \relling-
I(oller'. og lireveho.i.

Yed Yelling-I(oller liggcr et 'l'ulisthotel (Somnrer'-
restatrration),--f'ra lrvis Jaarrt tler er en meget Yid
fidsigt.

Fr6 Seiet Bakher. der ligger Syd lbr l}'5'rup-Langso
og hvis bratte Skrrenter rirod Nord- gaflr helt nerl til
Si,ibreden, har miln, om ikke en vid saa dog en srel'-
deles smuk Udsigt over et afVekslende og ejendom-
meligt Landskab.

l',n af rlisse Banker'((irenen) et' tnalel ul'H. Agelslrap'
NIe<l Undtagelse af liirken findes der nreppe p_eget

gamle l3r'gninger i Sognet. Den ieldste er sikkelt
Stuehusei I en Gaard i Love (Gaasdal). Det et' bygget
af Egebindingsvrerk paa en hoj Grund af Kampesten.
har iave Dor:e, smaa \rindtter samt er meget lavloilet.



iO S. N. Scftougaorrl.'

Paa en af Egestolperne er indhugget Aarstallet 1764.
Paa et af Udhusene til samme Gaard, der vreltede
runder en Storm for nogle Aar sitlen, stod Aarstallet
1773.

I de sidste 50 Aar er der i Sognet nedbrutlt mindst
en Snes gamle Beboelseshuse (uden at genopbvgges),
hvoraf de fleste var af llgebindingsvark.

Sognet forsvnes n'retl Elektricitet fra \Iestbirk Hoj-
sprcndingsanlreg.

Ii i r k e n hestaar af Skib og Kor sanrt Yaabenhus mod
Svd. Skibets ostlige Del og l(oret er opf'ort i romansk
l'i<l af F-raadsten, delvis paa Granitsokkel. l)en vest-
ligc Del af Skibet blev tilbvgget i Nliddelaklerens
Slutning og bestaar af Munkesten i }ltrnkesl<ifte; sanr-
tidig blev del bygget Hr'relr,inger.

Alterbordet, der el af Eg, er gammelt. Altertavlen,
der stammer fta Christi:rn tlen I\'.s Tid, blev fornyet
lirr ca. 70 Aar siden. og Arbe.idet blev udfort af en
llitrrrl lrer'frl Sognt't. I1899 blev Sidevirrgerne af'
Altct'tavlen fjelnct, tla de, l<unstnerisl< set, r'ar nden
\':eldi. Billedet: Jesus i Getsemane (Vaager og bedel
... llath. 26,41.) er malet af Alexandersen, Horsens,
og indsat i Aaret 1868. Billedet sanrt trIaling af Alteret
har kostet ialt 63 Rbd. .1 Sk.

Det tidligere Alterbillede (Jesus paa Korset) er ol)-
hrengt paa en \rtg i Skibet. (tarveligt \Ialeri.) Granit-
dobefonten er prvdet med I-ovefiguier. Flisegulv.

Kirken ejedes af Sognets l3efolkning (Hartl<orns-
e.jerne') indtil 1. Januar 1913. da den overgili til Selv-
e.le ifolge Lov af ,5/., 1903, - Iiirkegaarden udvidet
7907.

Fra Annelisgaartlen i Brymlt har Kirken hafl nogle
Ilettigheder og Indtregter', nemlig al'Jagten og I.-iskeriet
i ,,ligg11o 1[3r.-Langso) sarnt lletten til Ror- og Sivskrer
oe (iriesning ved samrne. fil Prcsten skulde .den
afgive 1'l, Lpd. Srnor aarlig sarnt Staldplnds til hans
I{ este.

Iiirlicn hal i sin'l'id ejet en (iaard i I-ovc samt et
ubelrr.gget Areul, Matr. Nr. 22, beliggende Ost lbr Gaar--
tlen Lvstruphave,- kaldet ,lluglrjergu. tlegge de paa-
g-:eltlentle Ejendornme var bortfrestede for en aarlig
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1'.ugafgift elter Kapitelstal<st, og senerc bortsolgt til
Frcsterne.

Orn Salget af Gaarden i Lsve i Aaret 1t109 lindes i
Plovstearliivet folgende Skrivc'lse til davarende Provst
Schvttc'. Kkrvbors.

n"et t.gt. Rentei<ammer hat' ttnder 2. ds. tilskrevet
os folut'rrde:

, L\nlerlning af den red Hr' Iiatluterhcrrc, Stiftanttmltud,
Ilaron Giildericrone og l)eres Hojtrvierdighed Hr. Biskop
Birch behagelige Skrivelse at' '{. f. N{. hertil indkornne An-
sogning I'ra- Ej6rne af B15'ru1r Kirke onr Tilladelse til, at
en'rleinc Kiriie tilhorenrie [irard i Lave, Br5'rup Sogn,
af Ilartkorn 2 Td. 2 Skp. 0 Fdk. 1 AIb', rnaatte i Forening
merl 3 Skp. 1 Ir-tlh. Ilartl<orn, sonr er !-ogle af Sognemren-
denes private Ejcndonr, al hiendcs -til, F:est.eren Jo-rge-n
Petersen lor I(ollesunrmen 400 Rbd., skulde vi ikke undlade
tjenestelig at rnreldc til behagelig Efterretning- og Bekendt-
g"srelse tii Yedkornnrende, at Kamuteret intet har irnod en
saarian Afheenrlelse, uaar den fuldc ovenn:evnte Kobesum
forbcholdcs I(irken og indskr'<les til Forrentelse i den kgl.
Iiasse metl Obligaliorf som irrltrykkelig maa indel.rolde, at
I(apitalen er I(iilen tilhorentle, og sot'n--af Stiftovrigheden
maa forsvnes med Paategning om, at Sarntrte ikke uden
tleres For:evitlende og SaurtS'klic ma:r opsiges, transporteres
eller udbctales.

Hvilket hen'ed tienestliqst cotntnuniceres Deres Yelrer-
r'rcrrligherl til llehigelig Efterretning og vitlcre Ibrnsden
Bekentltgnrelse for Vedhommcnde'.

A:r r h u s, derr 12. Ma1' 1809.

Gitldencrortc. A. Ilirch.

l):la sanrrue llaade blev i Aaret 11t66 det omtalte
Areal - ltugbjerg - afhurdet til latrrs Hansen,
Lvstrurrhave. -for ein Kobesunt afl tr90 Rbd.'Disstl Belob. 890 ltbd. eller' 1780 Kr. samt Ticndens
fulde Aflostriugssttnr 85tt5 lir'. 50 Olc ialt 10,1't65-Kr.
50 Ore, er sofr baar-rdlagt I{apital det Belob, af hvis
Ilente I(irken nu tldr-edei det aarlige Yedligehold.

Til Slut skal nreddeles, lrvad .leg har hort gamle
Folli fortrclle onr I)cn Love Krig, cn Sk<lvtvverisag
l'ra 1tt12 og om en N{ordhistorie.

Noqle ]lrcnd i Lolc 1r'istnok dcnr lrlle) lrtrvdt'i For'-
ening'st.jaalt't l-.gctornmer i Lovet SI<or'. der liggcl
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i Grrestlup S., rnen grarnser op til Love }larli.jorder'.
Trods dette, at det ikke betragtedcs som noget srcrligt
slemt at ,biergeo Trrc i Skoven, folegik det dog altid
onr Natten; og en Nat blev tle under 1'ranspor-tcn
<x'errashede af Skove.ieren, men ved 'fruslel og Hut'-
tigkorsel slap de fra ham og lik Tsmmeret ol)maga-
sineret i en Lade i Love og godt dzBhket rned Halnr.

Da nn Sagen lllev anmeldt til Herredskontoret i
Brredstmp, og det r1'gtedes, at eu Helredsfuldmregtig
sammerl med Skovejeren og nogle l,Irend skulde ud-
sendes om Natten lbr at linde det stjaalne, og at de
rnulig havde Opll'sning orn 'fommeii'ets Opligssted,
blev der sendt Ilud til Yrads onr H.ia:lp, da erl
Del af Tonrmeret var solgt til nogle i Yrads SoQn
boende.

Undcr Anf'orsel al' l",icren af Andso Nlolle liour der
ogsaa ell - med (ievrcrer. F'orke, I(nipler osy. -ber,rphnet Stvrke fra Yrads, der :rlle var svzertede i
Ansigteme firr at va'e ul<endeligc. I)er blev saa ud-
stillet nogle Yagtposter, og Resten gik i Gang med at
lrsse 'l'rrcet paa Vogne, som derefter blev kort ud til
Tyklund So, hvor det bler, skjult.

Og da dcr ganske rigtig ud paa Natter-r liom etr l)el
)Irend ostfi-a, der lllev sat ud i Krcde, tla de hom i
Nrerheden af Ryen, blev 'Hir:renu i Love straks kaldt
sammen, og eltel ct Kliqsraad stormede de, under
Raab, H1'l og Skvtlning, lrern nrod de fra Ost lionr-
mende og .iog dem paa F-lugt.

Da tle llu var hlar or,el', at tlet t'at' eI r'oveligt
Foretagendc, de havde indladt sig paa, gav de hin-
anden Lofle orn ubrl,delig Tavshetl, og at inecn undcr
nogetsonrlrelst Iiorhold maatte behende noget. - Som
Folge af en f ienestepiges Aabetrmundethed ltlev et
Par af Deltagerne straks efter arresterecle og Tid eller
anden dem allc; og da I\{olleren fia ,\ndso bel<endte
for sit \redkommende, maatte de ovrige) paa eerl na'r,
ogsaa gaa til llekendelse. I)e blev alle idomte stttr
store Pengcboder, at de blev fattige.

Den ene, der ikke vilde llehende, tt'ods det, at der
blev anvendt voldsomme Midler itnod ham. val' crn

Mand, der boede i Tvklund (\rrads S.) og blev kaldt
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l(ads Tyklund ('f 1837). Denne }Iand var vitlt bekendt
paa Grund af hatrs Krempekrrefter og enorme A;lpetit,
om hvilken der tbrtrclles en N'Irctrgde Anektloter; men
da disse sihkert er stir:rkt overth-evne, og rla l\Iandell
ikke var bosiddende i Ilryrup Sogn, horer det ikke
hjemrne her.- Der fortir:lles, at han il<ke sclv landt sig sk1'ldig i
noget ulovligt vcd denne Lejlighed; han hirvde ganske
vist r'rcret nied, metr havdc ikhe tleltaget direkte, Inerl
hun vreret Bir:rer al' Brrendevitrsdtutl<en, der- metl-
bragtes til lielles Afhcnvttelse.

Paa det Stetl, hvol Norreaa rned etr af sine llugt-
ninger kommei Yelling SI<ov ulcrmest (ca. 50 m N.
Ibr-Skoven), er der vcd Aaens Sydside et stort sl<aal-
lbrmet Hul, der dog er aabent mod N. trd til Aaetr'

Dette Hul kaldes,Potten<, og der, eller i dets
urnidtlelbale Narrhed, har der i sin 'Iid lbregaaet et
t ord samt, hort Tid derelter, etr Iletrt'ettelse af \'Ior'-
deren.

Derom lirrtrelles i l(orthed folgende:
Den henrettede, tler var forlovet med Mollcrens

I)atter i Sillerup, havde sat sin Kzercste Strer'ne paa
det omialte Steti, hvot' han slog hende ihjel og kastede
Liget i Aaen. Som Motiv siges tler, -at hun v-ar frugt-
sommelig ved ham, og at lran hat'dc en anden, som
han vild6 gifte sig medl - Straks eller Drabet-gik han
til Kirke i=Thenl hvor hatrs nervose Opforsel havdc
r,akt Opmrerksomhed og scnel'e N{istarthe.

Da Skytten lia l{attrup hin Dag havde vreret paa
.lagt i \tlling Skov og havde set- deu paagreldende
sammen nred eI] ung Pige, blev htltr arrestelet og
llekendte sin Udaad.

Han blev derefter henrettet paa salttnrt' Sted, og
hans Hoved blev anlrragt paa cn Stage.

I Aaret 11180 blev deq ved Plojning Paa eu llakl<e
Nord fbr Aaen, fundet et Menneskekranittnl, i hvilhet
der sad et stort Jernspiger, og irtgen tvivlede da ont.
at det var Forbrydereirs Hove-dskal. Xlange va_lfaltedc
rlen (iang til Stcilet, llti ert Somand. def holdt Ferit'
paa Gaarden , Sl<ovsballe. (Them S.), havde attet'
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anbragt Kraniet paa en Stage. (Der blev dog af
Ovrigheden givet Ordre til at begrave det paa Kirke-
gaarden).

En Mand her i Sognet, der nu er dod, har ofte
fremvist et Spiger, som han paastod, var det i bemeldte
Kranium fundne; men da en anden, boende i Fog-
strup (Them Sogn), ogsaa paastaar at vrere i Besiddelse
al' omhandlede Spiger, er det jo vanskeligt at vide,
hvilket der er det rette.


