
[-,idt om 'faaning Sogn

Voer Herred.
Af lt. P. R.r^'otov.

por rlen, tler ikke har llaad eller Lejlighetl til Arkivstudier og
r alligcvel gcrne vil syslc nred Lokalhistorie, kan der ogsaa faaes
en Del ud al' de mundtligc Overlevcringer, hvor disse i 'fide er
blevne lrestede til Papiret. Nlange Sterler opbevares ogsaa Srnaa-
samlinger af gamle Dol<unrenter, der ofte kunne give vlrrdifulde
Oplysninger our henfarne Slregter og supplcre de rnundtligt'
]Ieddelelser.

Det er fra saarlanne Iiiller, jeg gennem Tiderne har optegnet
et og anrlet, og tlet er et lille Utldrag af disse Olrtegnelser, jeg her
'r'il medrlcle.

Iifter Trap skreves 'l'aaning i 1234 lbr Thorningh.
Folk, der sysler med Stednavne, vil aflede dette af et
I[andsnavn, Torne.

Ingebyernes Alder.
I Almindelighed regnes de agte 

-inge-Rvers 
Alder

vel fra Tiden omkring Christi Fodsel. f)er kan dog
sikkert vare meget, der taler for, at mange af dem
har en Oprindelse, der ligger adskilligt leengere lilbage.
Lektor H. Y. Clausen har i en Afhandling i >Aarb.
f. nortl. Oldkynd.< 1916 hrevdet denne Opfattelse. Han
skriver her om clen store Bygdefirkant, hvortil Taaning
horer: > . . . Horsens er OstjYllands anden store 

-inge-bygd, Nirn og'I'vrsting herreder, den vestlige trcdiedel
af Vocr herred. N'Ier end en snes stolte i llassende
afstand fra hinanden Iiggende -inge siger: her har
vi ligget fra arilds tid i ufbrstvrret ro, og ingen fiendt-
lig rnagt er tlet lvkkedes at tra:nge ind imellem os.
Indenfor en skrev lirl<ant, hvis sider er henhoklsvis
3,2,31,,: og 13ti, mil lange, og i hvis vinkelspidser
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ligger l-osning, Tflning, Velling og FaYsing, er der
retrt frit for -1ev, -ho.i 

og -sted. Den ostligste tredie-
rlel af \ror herred har ltare -torp 

ind nrod Hadsher'-

redskovene, og liun i den rlellemste trediedel af \ror
hemed og i -den nordostlige del af Hatting herred
nroder os de stednavne, som interessercr saa rneget.

I)et er i den inderste krog af Horsens flord, ved den

Nordstrancl (Sundetr, som-skrernle_s af det fremsprin-
gende Horsnres, at der ligger et Serridsle-\': og n-oget

ibngere oppe i lantlet haf til frelle Orredslev. Uden

om 
-disse ii[ger 7 

-stetl, 
grupperede_-i en smuk ring.

Af -ho.i er: der itrgen<. H. \'. Clausen kommer
senere i" sin Afhandling til det Resultat, at 

-inge-Navnene er reldre end l(imbrernes Udvandring om-
kring 150 Aar for Christus. Han deler 'Steenstrups og

llere-andre F'orskeres Opfattelse, at 
-inge 

Byerne et'

tlen forste Ilebvggelse paa de mere frugtbare Sletter
og ved Yandlobene. I{r'or Forholdene har vreret god.e,

hIr en Hovding eller Klan slaaet srg ned med sin
Slrcgt og drevet-Aget-brug, .Iagt eller Fiskeri, eftersonr
I"orholdene bod det.

-lev-Bverne 
skl ldes nrermest Erobrere, der har

forsogt aI lortrrenge dem i 
-inge-B)'-erne'.- 

der. alt
havd6 taget Landei i Besiddelse. Hvor dette ikke lyk-
kedes, miatte -lev-l"olkene 

derlbr slaa sig ned uden-
f<rr 

-inge-Ilr-ernes 
Omraade og selv r5'dde sig Plads

eller reiie tilbage den Yei, hvorfra de kom.
Hvis 

"den 
af -Dilektor- Sophus tr'Iiiller havdede An-

skuelse i Shrittet ,Ye.i og Ilygd i Sten- og BroDce-
akleren< (Aalb. f nord. Oldk)'ird. 1904) h-older Stik,
at Gravhoiene i det Store og Hele viser Oldti$bebl'g-
eclsen og-Oldtidsvejene, saa har Egnen our Taanitrg
iig en hel Rrckke andre 

-inge-B1'gr, 
der for en stor

I)cl ligger langs detr gamle Ribeve.i, varet srerdeles

trct bebygget. Paa begge Sider af det davttrende Va<le-

stcd ve-d--iruldbro ]iolle har der vreret en hel Del
Gravhoje, der nu el slo.ifede. Lidt motl Syd_paa 'l'aa-

ning Mirli laa den store >Roho.i( og eu hel Del andre
Gravhoje. Dette fortsattes med 2-3 Hoie i det lille
H.jorne" af 'fl,rsting Herred, som Ribeveje_n der^efter

passerede. I)aa deirs videre Lob gennem Yding Sogn
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laa der 50-(i0 Gravho.je i to Grupper langs den
ganrle Vej, og saaledes kunde der fortsrettes. Der t'r'
nreget, der taler for, at Ribevejen har vreret en af
Oldtidens Fitrdselsaarel', og.. man ledes derved let ind
paa den Tanke, at de gamle Bysamfund er grundlagt
allerede i hine fierne Tider. Endnu kan for Taanings
Vedliommende tilfo.jes, at da l(irkegaardsmuren lirr
30-40 Aar siden blev reguleret, blev der i I(irkegaar
dens sydvestlige Side fundet talrige Llrnegrave fla
Broncealderen. Kirkegaarden har altsaa ogsaa vreret
(iravplads i llroncealderen, men oln vore Broncenl-
ders-Forl'adre har grundet Bvsamt'undet og mulig
givet B1'en \avn efter en af deres Stormrend, kan man
.jo kun gisne om.

Taaning Sogn
er Anneks til Ousted og omgivet af dette og Hvlke
Sogn samt Skandelup Sogn i lJ.jelmslev Herred og
Yoerladegaard Sogn i lvrsting Herred. llod Norti
gr'&nser Sognet til \Iosso og Skanderhorg So. Dcrr
sidste i Forbindelse rned Taaning Aa dannel Grrense'rr
mod Skanrlerup Sogn. Ostligt i Sognet ligger Horn-
dru1l, der jo ifolge sit Navn som 

-torp-131' 
horer til

de seneste Rydannelser'. Det er rimeligvis Folk fi'a
'I'aaning, del har rvd<let Plads i Skoven ruod Ost og
rler grundlagt en Bygd. I gamle Aktstl,kker skrives
Horndrup: Houndnrll og Hundrup. Paa Horndrup
llark i Nplheden af Skanderbolg So lindes nogle
Ho.idepunliter, Louens ogsaa l<aldet Trind-Louens,
'l'rosthoj og Birkelr.ierg. Louens er en rund indtil lbr
noqle Aar siden lvngklreclt Bahke lige ved Sokanten.
Dcn lalder stejlt ned mocl Soen, og F'olli, sorn har
badet der, sig'er, at det stejle l.'ald fbrtsretter ude i
Soen. f,ouens er nu tilplantet. Det salllrrlLr er foror'-
rigt ogsaa Tilfreldet metl Birl<eb.ierg og 'l'rosthoj, der
begge tidligcre laa paa aaben l{alk, men nu ligger
inde i Haldsminde Plantage. [if.ter gamlc Folks For-
telling l:lev der i henfarne Titlel sat Vagt paa Trost-
hoi i Ufredstider, og derfra gili saa Iltrtl til Byt'n
nred Trost til de Folsagte.

Til Horndmp horer Hovedgaarden Havreballegaard,
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der skal \'&re meget garnmel og bl' a' 1268 horte

.i.ra"r [Jm l(loste.."N,r"e. en stori-Del af dens 'lorder
i.uiutgt", Paa Gaardens Mark nrer S.neptrup Prrste-
gaartls Skiel 

". 
en hellig I(ilde' der dqg pppe nrere

R"",t"t eller paaagtes af-den uuvrerende Slregt'

I'il Taanirrq og Horndrup lrorer -slore- 
l'ngstrcti-

ni,is"r 
- 
lauqs"'faining Aa "g 

ved Slianderbo{g q9'

il;";i.;-D?l at disic l')nge"var dog a[ ret -daarlig-Beslrlffenhe,l 
og lidende ai Yand. Efter Yandslands-

.n""f."i"g",, .'"d I",ll,ltrro \'Iolle 1931-32 er denne

ti"*p. " ljernet, Engene 
- 
kultiveres, og Afgroderne

blivcr baade storre og bedre."-il"rt 
svrlliuc Del al'Taaning Mark falder ret stret'kt

""J 
*oa'Sklnderborg So fra i jannrarks hojeste I)unkt'

Eier Bavnehoi. Terilinet el' Itet'getrnentskaal'eI at

Ji'r,". skovherloksede Bakslugter, som Vald.et.89lqem
.fia".t* trrr rlatrnet. Fra Hojrlcrne ved Riis .!kjeI er

;;; .,; over<-,rdentlig pragtftiirl Udsiet ove.r:..Skartder-

bol'g-Socrne. I Hjorrret af dct smttklie t'llledc ses

oosrlr et lille GIimt al' Jlosso."";t 
ii- inrnlirg irrr.. en lille I(oloni af Flusmands-

b.;g,d; Ial8es Lille-'taaning.,.Den bestod 
"P,ii",q:l]qaf i3 Smaabrug, men markelig nqk ug ,:tll'. uno-1

Tidens Losen laar Ilestrrebelserne her i,Retnittg at

Sr*rr"rtregning, saa der nu er blevet tre Smaagaard-

tr.irq, ,rr"a8,r. ii"t af Husnrandsbrugene kun er 6 til-
haso i den onrindeliqe Skikkelse.--tc.tlisst 

uha Taaning Marli ligger fem Udllytler-

saar<le.'ball't'gaard, Jtrstinlunrl. Rodkildegaard' ogsaa

f,altlet Stamliemollen, lordi dt't' en Gang var Stam.pe-

vrerk ved (iaarden, Vcstergaard og Soga-ar$' 9lpe
Gaarde blev udflyttede ved Markens-Lldstykning l/95'
Da Folk ikke holdt af at bo paa Nlarken den Gang

at Fn'st for de omstre.ifende li.ibltringer' og \atmrnds-
folk, 

-biev 
Gaardene her afsat luldt saa store som dem'

i*it n;L." blev boende- i R1'en. ,Gaardenes 
Nlarker

bl"u oi.no lagt paa et Sted, 
" og der udbetaltes dem

ioil naii. i,r'"i i'Byggehjrlp, a)t [or- at gore. Irdfl5-t-

ningen merc tiltrrekkcnde fol' dem, der skulle l'\'KKe

ud fra Byen.- Si,;.tfig paa Taaning \{ark er nogle Jorder, der
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under Navn af Lensb.jerre har srerskilte Matrikuls
Numre. Der er to Smaagaardbrug, meclens llesten
horer under Hovedgaarden Tammestrup.

_ 
'faaning sl<al 1573 have vrcret et Birk, Taaning llirk.

f)e^t bestod af Sognene, \rore, 'Iaaning og Hylk'-e.
Sognets Oldtidsmindesmrerker er nu alle 

-odelagte.

Den mest imponerende Gravhoi var den store >Ro-
hoj< paa Yestergaards Mark i 

'Nzerheden 
af N{osso.

Fra dens Top havdes en vid og slorslaaet Udsigt
over Egnen. NIen Ho.ien er i -l-irlens [,ob bleven be-
handlet med megen \iandalisnrc, og nu er liur.r sorge-
lige llester tilbage af den. Alle andre Gravho.je er
overplqiede eller slojflede, og der er kun faa og svage
Spor tilbage af de 25 Gravhoje, Sognet oprindelig hlr
haft. Af fenr Dysser er kun i to tie'I'ilf'blde et Nar.n

llbage, der minder on), hvor Dl,ssen hal staaet. I.ln
Dvsse kaldtes undertiden for Iiir:ken, og dette Mark-
navn er i enkelte Tilfrelde bibeholdt.

Fra Frellesskabets Tid.
Ef'ter hvad garnle [rolh har fbrtalt, var n{arhen i

Frellesskabets Tid delt i fire Yange, der kaldtes for
rrKobler<. Vangene eller Koblerne 1,ar skilte ved Gar-
der, 

- 
antagelig de i tidligere 'l'ider ahnindelige Ilis-

garder. Et af Grerderne gik fra trjer Skjel ved Fl.ien-
dotnmen [Iorballe til ]{osso ved' et Sted i }Iarken,
d_er kaldtes for Kjrelderring. Gierdet, der gik i Ast-
Vest, havde Retning fra Nybro paa Horsens-Lande-
veien efter tldflytterstedet >Statene< i Nrerheden af
Idilg Skov. I)en Vang, der laa i den s-v-dvestlige Del
af i\larken, kaldtes l{iddelr.ang. 'Io andre af Yangenc.
kaldtes Ostervang og \restervang efter l3cliggenheilen.
Lrengst ude Vest paa i Middelvangen var et mindre
Stt,kke, >en Krog<, hegnet inde til Kalve og kaldtes
derfrrr Kalvehaven. Vangene benvttedes clleis sliifte-
vis til Grres og Korn. Til Vogtning af l(reaturene
havde Byen en frelles Hyrde, <ler blreste i et [Iorr
hver Moigen, naar de shLlde paa Gr:es. Min Nledde-
ler har set et saadant Byhorn. Det var af I(obbel og
bruqtes af Hyrden i Nabob5'en Yding. Samme lled-
deler Ibrtalte iovrigt, hvilket ellers synes noget usand-
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svnlipt. at 'l'aaninq ('ll (iang lravde etr lolvaat's I'i:'lt'

til al"nas*c Krealtirerne. Hun \ar fodt l72ti, hed Arrt'

Malie'Nielsen og bocde i den ostligste (iaard i Bvctr,

den Gaard der havtle lIatr. Nr. -1.

Naar der skulde lir,tres Godrring, ploies' saas Iiot'n'
hosles ellcr kort sagt llestilles noget i Frllesskab til-
sflsde Olderlrranden Ilvtnrndent' til Arbe.irlct' ll1'strr lre

elfer Gadeetmvne bilieholdtes for Resten lrenge el'ter

Fallesskabets Ophor. ]lin Fader, der var }Iand li'a

1tt46 til 1u8ll, hir Yitret med til de sidste Gadesl:ev-

ner-. Flan l<aldte dem >Jonninger<, et Ord der kom-

mel af Jarvninger. (iadestrer'neine gik den Gang mere

ud paa at jdrne Uoverenstemnrelser Bvmandene
imellern. I\len der t.' an ;g;;; *"an, -,'ig" Frll-t's-

lbretagcnder at lale om, saale<lcs frelles Kolle' Smetlie'

Ilvtvr"<-rp Rvorne. ()prensning af fa'lles Vandlsb' \'e<l-

lirreholdflstJ af Yeie o. I. Faellesskahel om T)'t og

I(?lle hlevedes i Iialvfierdserr)e, og Blsmedien lrler'

forst nedlagt som Frllessmedic 1907'

F'ra Bv,j,i forte lre Udgange formerrtlig afsluttct

nrt'rl et i-ukke eller Led' Derlbr kaldes disse Stedcl

endnu det ostre, vestre og det sondre I-ed' Fra det

ostre Led forte desuden 
--en Vei nord paa ned 

- 
til

Taaninq Ktrer. Allervestligst i Byen lige 
-op -ad d.en

gamle 'i'e.ile-Landeve.i boede Rakkeren. 'lorden lig*
Sverfor pha den a,,,len Side--af .Vejen kaldes endnu

llakkertdften. Her qravede Rakkelen tle dode I)vr'

,-,",1, og der er i voi-e l)age- fundet mange l(nogler af

<le I{adavere, han her havde behandlet.
De hsitlissende }"Iarker vest for Taaning kaldes

rrnrler et"l-oi'ialgevangen. Galgerl skal etr Gang }ilve
staaet rler paa ei, Hol] sonr lialdes- Benho-i. .l Hoien

skal der r'rere fundel"Ben, sont vel maa ltidrore fra

rle nedsravede F-orbrYdere. I)er er forovrigt ogsaa

omkrinf IIojen funtl-et LIruer med lrraendte Ilcn,
l,"f.ttg?rt'" "f." l]roncealderen. I Forbindelse tnetl

<lenne sagnagtige Overlevering -ka, maaske nre\'nes

et Pal addre"Sfgn ogsaa fra Galgevangen. Ikke. lartgt

fra Benhoi liggei et andet hoit Bakkedrag, Bankagre'

Ved Foden aT'dette Bakkedriig var i min Barn<l<itr.t

ornhring 1t170 et Krer- eller liosehul, Rankl€erkittr
kaldet. ' tler skal en l(irke viere sttnket' l)a dr:n
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Taaning By
efter Urlskiltningskort al 1795.

a. Ostre Led. b. Gaclejord. c. \Iestre Lerl. d. Gl. Skanderborg-
Vejle Landeve.j. e. Kirkens Jord. f. Ilakkerens }lolig. g. Byens
Lergrav. h. t{alds Forte og sondre Lul. i. Byens Branddam.

j. Skolen, en af Fr. IVs llytterskoler.

(I lC
, \l'

(
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begl'ndte at synke, tog man Or,eret af, men det ljalp
iklie, Iiirken forsvandt i Dybet. Jeg rnindes at have
set et Yandhul paa Stedet, men nu er det Hele tor-
lagt. Hvis man vil lbrsoge en Forklaring paa, hvol-
dan et saadant Sagn kan opstaa, saa kan det i alle
Tilf:elde nreppe have Forbindelse med en Christen-
kirke. Stedet laa fierrt fra By og Menneskeboliger
til den ene Side aigrrenset af 

-store 
Skovstrrekninger.

Man kommer her til at trenke paa Dyssekamrene,
der, sorn tidligere omtalt, benrevnes for I(irker. f)et
er muligt et iaadant forsvundet Dvssekammer, der
har givet Anledning til Sagnet. I)aa den samme NIark,
Matr. Nr-. 3, er nannere mod I3-ven nogle Agre, der
kaldes Munkagre. Her skal eugang have _ligget erl

Gaard, der af-Frygt for de omstrejfende Kieltringe,r
blev fl5'ttet nrermere ned mod llven i Abildgaardstof-
ten, hr:or der i Forve.ien laa to samntenbvggede Gaarde,
Abildgaardene. \red Siden af Abildgaardstoften var et

Kjrerliul, der brerer Navnet Viekiar. Navrlet hidrorer
lia en l)ileart, Graapil, der alrnindelig kaldes for
Yidier og gror paa fugtige Steder. Men n-ogle vil_og-
saa menc, 

-at \riekjar var et af vore hedenske For-
fredre indviet helligt Sted.

Taaning skal nogle Gange vare hrerget af Ildebranrl.
Et Par Tvillingeaarde, Hald-Gaardene, brrcndte 1659

paa Foranledning af I)olakkerne, som den Gang- var
irer for at hjrelfe os tnod Svenslierne. De stod og

skoede Heste i eir aaben Port. Skoene blev lagt varme
under, og de havde trndt lld for at faa detn varmede.
En varm Sko var tla hommet for nrer til noget Halm,
og derved kom Ilden op. De saltrme Gaarde skal vare
biandte igen 172(i, medens Byen ellers brandte 1718.

Alterkalken gili den Gang med i l(obet, nren da l(ir-
ken saa vidf r'ides ikke nogensinde er brrendt, maa
Kalken vel vzere opbevaret i en Gaard eller maaske
i Skolen. f)en nuvarende Alterhalk maa vrere skrenket
fra Aakjar. Den har folgende lndskrift:

>Det Ilden gjorde Damp i Skv
Og smelted bort ont Natten,
Lod Aaki.trs Herskab gjore nv
Aar 171tlrl<.

Nlaior Ilenrik L:rssen ejetle .\akjrer l7l7-:t2.
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Endelig brandte B1'en igen 1745, og da blev der,
efter hvad .ieg har hort, ikke nreget fitbage. I(irken
og Skolen var dog uskadt. Det var sidst paa Aaret,

99 al den indavlede Szed gik tabt, saa den Ulykke
har aabenbart ramt B1'en haardt. En Betler 

-blev

mistrenkt for at vrere Aarsag til Ilranden og maatte
paa Livstid i Yiborghusetl).

_ Siden den Gang hal der kun varet nogle mindre
Ilrande, hvorved et Par Huse og en Gaaid er gaaet
op i Luer. Ilden er dog altid bleven bemarket i rette
Tid_ og 

-begrrenset til den Ejendom, hvor den kom op.
F-ra disse mer eller mindre sikre F'or.trelliuger skirl

vi rlu- gaa _lreng-ere ned i Tiden og se paa nogle af
tle enkelte Eiendomme og disses lle-boere. Vi skal da
forst omtale

Vestergaard, Matr. Nr. 19, gl. Matr. Nr. 13.
Paa et Skorstenstrre over den aabne Skorsten i

Yestergaard er indskaaret folgende Linier:

>Gud bevare den lld, som her trendes,
at ingen Ul1'kke derved hrendes.

N. J. - G. J. 17ir9.<

_ Bogstaver_ne bet)'der Niels Jensen og Gertrud .lens-

$g!t^er.og disse _Folk, der altsaa eje-de Yestergaard
1759, har maaske oplevet Byens Brand 1718"eller
17.15 og har da ved denne Indskrift villet rninde sig
selv om at r'rere forsigtige med Ild og Lr,s og om, aI
alt dog til sidst staar i Yor Herres Haarid.

Vestergaald var jo en af de t'em (iaarde, <ler. blev
ll1'ttet ud paa Marken ved Jordens Udskiftnirrg. Skor-
stenstrreet er da flyttet med, og det eksisteier, saa
vidt jeg verl, den l)ag i Dag

Den lorste Selve.ier aI Gaardeu hed Nicls llasnrrrs-
sen. Han lik den ovelrllaget 1,1. August 1790 for'102;-r
Ildlr. Serller. Gaarden blev udflyttet samme Aar, og
Irll'tningen har antagelig allerede vreret i Gang, inden
han fik Skode. Niels liasrnnssen fik som rle andre,
der flvtterlc ud, de stipulerede 160 Rdlr. i llvggeh.ielp.

') Aartr. Sl. ,\arb. 1933, S. 15.
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Paa et Losholt over Storstuedoren lod han indskrere
folgende Bon:

>I Herrens Jesu Navn jeg dette Hus opbygge;
Gud lad hver Christen Sjrel bo rleri med stor Tryggel
Gud lad tlet staa intltil det bliver }Iuld,
Gud af al Yelsignelse op$ld det Tilfuldl<

Huset blev nedbrudt 1912, da der blev opfort et

nyt paa dets Plads. Saa vidt vides er l,osholtet med
Niels Rasmussens Vers endnu bevaret.

Af et qanlmelt Dokument kan det ses, at Niels
Rasmussin i 1805 har kobt >Konge-, Korn-, Kirke-
og Qvrcgtienden< af Prasten i Sneptrup, Hr. Soren
Bagge, fbr 420 Rdlr. 1808 tilskodede Niels Rasmlrssen
sin-Svigerson, Niels Sorensen Bonde, Gaarden. Denne
sidste var fra Stjar, hvor han var fsdt 1774. Den 1.

Juli 1808 blev han gift med Niels Rasmussens Datter
Giertrud Nielsdatter, der var 9 Aar yngre. Som Ejer
af Vestergaarden kom Niels Ilonde efterhaanden til
at indtage en ret fremskudt Stilling efter den Tids
F'orhold. Han blev Sognefoged, hvilket vistnok den
Gang i det almindelige Omdomme betod en Del mere
end 

-nu, og det ser ogsaa ud til, at man henvendte
sig til ham, naar noget skulde forbedres eller srettes

i arerk. Oplysende i saa Henseende er nogle Vers,
jeg har fundet i min Bedstefaders efterladte Papirer.
HIn var Lrerer i Byen, og han gav sig af med at
skrive Vers. Niels Bonde har da henvendt sig til ham
for at faa Hjtelp, og Resultatet foreligger i folgende:

>En Dram paa Havreballegaard.

rForfattet for Sognefogden Niels Bonde til Svar paa

et lille Yers, han havde faaet fra Proprietair Msller,
hvori denne lovede ham Berommelse og en Dram,
naar han vilde vrere virksom med l'aaning Gades

Istandsrettelse).

IIav Tak veledle Proprietair
lbr Yers og Raad og I)ram iseer!
Til Sligt har Sognefogrler 'frang
paa modig Ilmbedsvej srta lang. 

,*
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Nu Taaning Gade kan bestaa
lbr Syn af' Store og af Smaa.
[)en sande skal i Tiden lang,
at De og jcg var til en Gang.

De boer i (lster, jeg i Yest
i Taaning Sogn, og <let er bedst;
thi mellenr os saa nreget er,
som trrngcr til Forbcilringcr.

Yil De mig give gode llaad,
at folge denr er da nrin Daad.
Sig Alt skal jrevne udcn Ye,
hver Vej skal blive til (lhause.

O, det er sorlt at sove ind
med trrettte Iirop og roligt Sind,
og sligt man ene kan opnaa
verl l'ligtens lige Yej rl" gaa.

Yelanl den gaar jeg utbrsagt,
skont tralte Ben den tidt har bragt.
Iln Dram lraa Halreballegaarrl
og gode Iiaad til Lon jeg laar<.

Da Kong (lhr-istian (1. YIII i lryrrerne rejste gennem
Jvlland sammen med Dronningen, Caroline Amalie,
var Niels Bonde modt ved Ny5lo paa Horsens-Lan-
devejen for at gore Honnbr for I(ongen. Han lik da
af denne overrakt en N{edalie. Da han siden viste
min Bedstefader sin Gave, udtalte han: >FIie ska han
Bissenll si, Randlov, hrva a fpk. Haad han no aasse
gon deraap, saa haad han lot lissedan<. ,N"j se,((

blev der svaret, )den er nresten ligesom min<. Der
var nemlig ogsaa bleven sendt en Nledalie op til Skolen.

Yed Nvbro havde de I{ongelige lagt }Iarke til en
tyk Rogiky langt ude mod" Ydst, 

"g 
Niels Bonde

maatte forklare dem, hvad Ilogen skyldtes. Dette
gjorde han med folgende Ord: >Di haa Bissen rvaa
ye aa brrend Long aau', aa saa haar et taa faa sre

siel faa dern<. Denne Forklaring morede nok isar
Dr<lnningen lneget.

Niels Bonde og Gjertrud Bonde havde ingen llorn,
og de antog derfor en Plejeson. Om hans Afstamning

t) Ilissen : et Rekrreftelsesord, der trmder i Stedet for cn Ed.
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meddelcr Taaning I(irkebog 17i16-18O8: >1806 3die

Sondag i F'aste (9. I\{artsi var Pigen _l'ldil }'Iarie Niels-
dotters* urgte lJarn i l(irke kaldet I-auritz, det bler
odt den liide Dec. I. A., som Bame-Fader blev ud-
agt Hr. .Ieus Sommer til Haut'ballegaar<. Nielsdotter
ei aabenl-rart en F-e.llskrivning, da Flrlil l\Iarie ikke var
svensk. Hun var Hirsbestvreiinrle lbr >FIr. .Iens Som-

mer(, og hun skildres iom meget stnttk og >fo-rud

for sin Tid<. Som Flksernpel herpaa nre\'nes, at hun
allerede var- saa vidt, at hun - 

ourkring 1804 - 
ikke

brugtc Ilovedtoj. .Iens Sommet-, tlet' \'ar forlt 7773,

.'n.'Son af Pristen i Gosmer-Halling l-nuritz Nicl-
sen Sommer og Httstru }largrctlle Oasllersda-tter Flart-
mann. .Iens Somnler val' ogsaa Theolog. Han blev
Candidat 1791J med lste liarakter. 1808 sogte hau

ge.islig Yirksomhed og lrlev lialdct ti.l_ Pra:st for Flers-

i-ev-Gj-evninge i Iirrlrenhavns r\mt. l)er fortielles, at

EdiI ilarie--re.istc over til ham lol at formaa ham til
Gifiermaal, tnbn han vilcle da ikke kendes ved hetrde'

Af let forstaaclig Harme aabenbarede httn saa hans

Forseelse >og tog dervetl Glansen af ham<. Hun rejste

deriter- til I(;benhavn, hvor hun skal vrcre gaaet til
Grunde. Jens Sommer lllev gift 1Ul0 med en Datter
af en Stadsoll'icer i Roskilde, mell han dodt. alle-
rede 1813.

Niels Bondes Pleieson I-auritz Inrla viere opkaldt
efter IJedsteladereu," Prrsten i ( iosmer-Llalling. lin
Fretter til Latrlitz Sommer i faaning var ogsaa op-

kaldt efter Pra:sten. I)et var l)attersontren [-aut'itz
Sommer Scholer i IIamnrel, der i en Aarr:ckkc r-ar

Folhetingsmand lor Skanderborgkredsen.
1lt3tl a-istod Niels Bonde Yestergaarrl til sin Ple.ie-

son, dcr i Taaning gik under det mere irevne Navr
Laurs. Niels Bonde ilode 1817 og harls Hustru 18(i9.

Paa en tilhugget Iiampesten, det- er indmuret i Gar'-

len paa en Lade opf'art omkring Aarhundredskillet
er indhugget Ilogstai'erne N. Il - 

(;' ,\. samt Aars-
tallet 1822 .- Laurs Somtner, der som tidligerc nrevnt
var fodt 1805, var saaledes l]li Aar, tla han blev Ejer
af Yestergaarden. IIans I(one vat- en (iaaardmands-

datter lra 'Iaaning, N{arie I(atr:ine Nielsdatter. Laurs
skildres som etr flittig- og arlre.idsom N'Iand, der ikke



5.1 Il. P. Ilurtdktu:

gili af Ye.ien lirl ll-r'rder' og Ilesvicr'. I)c utcst fi-cnr-
truedende I(araliterlrleli hos lraur I'ar rlog hans lhno-
nrenale Hukornmelse, haus iristorislic Sans, haus Intcr'-
esse fbr hen[arne Sliegter og sarlig for Prarster og
Iiirkcr. IIange 'l'ritli lever entlnn i Irolke:nrrrnde rneti
hlnr sorn I(ilcle, og clr:t cr lor- saa vidt beklageligt, at
Sansen lbr at optegne rnundtligc Overleveringel ikke
var tilstlarlili.clig valg('r) i Lauts Sonrnters l-evetirl.
lled Iranr gik et Stlkkc F'ortid i (ilaven.

1lJ(ilt bler' \'estergaartl rlelt i tre I)alcel]er. Iln Palcel
I)aa 2l'l'rlr'. I-and fili Laurs Sonrmers a,l<lste Son.
Niels. I)er ltlev lrvgget paa .lor'<lcn, rnen Niels solgte
ret hurtiet l'i.jendoirinreir til I.).jelen af 'l'aaning Over'-
gaalrl. Llntlcr <lennc har' .Iorden siden vieret drevet,
oo Ilveningcrne er lilr lrngst fjernetle. 

- 
I.ln I)arccl

paa 1-1 'l'rlr'. l-and Iili'l'elliel Iiasrnussen, drr r-ar gi['t
med I-arrls Sortrmet's rcl<lste Datter ,Iohannc. I.ll'tel
deres l)otl gik rlenue I.).jentlor-n over til tlen vngste
Son Laurs (,hristian, ll)en den hal allcrerle i llerc
Aar r"rrre I pau liemme<le I Itentler. IIor-eclltart.elle.rr,
2f) 'l'dr'. Lanrl, beholtlt Larrrs Sontmer selv til 1879,
tlu rlcn ()\'ertoqcs al Sonnen Rasnrus. I)tnne val tr'<trls
svaeelig al' IIelbt'crt srelrleles d_vgtig som l-antlnranrl,
nlen han druhnede un<ler I3arlning i llosso 29. .luni
11i82. (iaar<len gili rla atter tillrage til I-aurs Sortrtne.r,
men i Slutningen nt' AaleI blev rlen 1i]sliotlet I)at-
telen (ijertrutl I-aursen. Hnn tlorle inri<lleltitl ,\aret
cftcr, <le nu gik (iaarclen over paa I'r'cmnrerle IIrcntler,
i<lct Sonnen tra Nabogaar(len Sogaard, I(. II. I(risten-
sen, liollte den. FIos ham henlevecle Larrrs Sonrurcr'
sine sitlste I)age til sin l)utl 5. Septernber 1tllX). IIans
l(onc r-ar allercde dod 1lt8-1. I(. 11. Iiriste,usen havrle
Ycslergaar<l i8 Aar til 1t191, cla han overtog sin l.'ode-
gaar<I. FIaus l)eter Jensen ]rlev rla I.).iet' a1' den om-
tunrlrde I').jentlonr, og nu indehaves clen af har-rs Son,
l)etcr'.lenscr.r.

Yestergaar'tl i sir"r oprinclelige Storrelse har lolgende
lllrlknavne:

Ganrnreljord, Slotslode, ISrataglc, Ilratagerkjter,
Ilvrtolten, IIvoldal, Ilavreholten, lloho.j, Ilrok.jarr og
Iingskiltet (iavlcn. Iin lille Rogepur llaa Ilanlierl oven-
for llrok.jrer- kaltltes >tlen trrkkede Busk<.
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Ostergaard, Matr. Nr. 12 m. fl.
I)en forste Flier af Ostergaard, som jeg har hort

1'ale om, hed Ilasmus Rasmussen, i daglig Tale kaldet
Rash Rask. Iifter de F'rasagn, der gaar om ham, var
han triettekrer og retl-ravelisk og dcrfor ikhe vellidt.
]Iaaske noget af den Grund men ogsaa fordi hans
Ta:ntler og ovrige Mundtoi var af store Dimensioner
Iik han 'Iilnavnet >Flab llask<. Rask vat' fodt i Taa-
ning 1780, antagelig i den Gaard, han siden e.iede.

Taaning (lstergaard.

Hans Kone, Ane Marie Pedersdatter, >\{arie Rask<,

stammede derimod fra Voerladegaard, og ogsaa hun
var fodt 1780. Hvordan Rask Rask var som Land-
nrand, melder Overleveringen intet om. f)er har nzeppe

r'rcret noget at brovte af. Derimotl er der adskillige
Yiclnesbyid om hans smaalige og stridbare Sind, der
szerlig giv sig Udslag overfor Nahoerne med lensvn
til ]Iarkfred, Skrelsreining o. l. Et lillc Skovskifte, der
laa indkilet mellem en f)el andre Skifter, forlangte
Rask indhegnet med et stort Dobbeltdige og 

-Nabo-
erne til at yde halvt baade af .Iord og Arbeide. Rester
af det mregtige Dige ses den Dag i Dag i Skoven.

Ilask skal nok have haft Planer om, at han efter
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sin I)od vilde jordf'rcstes paa en IIo.i paa (iaarde ns
Marli. Fra denne IIo.i holdt han I(ontiol nred sine
F'olk, naar de arbe-jrletle i llarken, og det hal nok
Ibresvrevet hanr, at han ogsaa efter sin Dorl l<untle
fore lidt 'I'ilsyn nred deres Arbe.jde. Han lod opliaste
og tilplante ct .Iorcldige i cn oval l(reds om Ho.jen,
og rlenne, der ellers havde Nirvu al' I)arrisho.j, blev
nu ligc saa ofle lialdt for >Raskes Ilegravels<. llask
konr dog til at lagge sine Ilcn baade langt fra Ho.jen
og langt fra Taaning. IJan dode nemlig i (ialten led
Aalhrrs, og rlcr blev hlrrr bcgnrvel.

I Slutningen af Aaret 1827 solgte han (iaarden til
I'}oul I(ieldsens Iinke, der straks vitleresolgtc den til
to (iaardnra:nd i Ryen, .Iens I)oulsen og Niels Laur-
s€n. I)isse t9g da dc l)alceller, der egnede sig til
Samnrenlrgning med deres egen .Iorrl. ,lens Poulsen
lik nogle L)ng- og Sl<ovskiftel og Niels l-aursen Over-
rnarkslodclen, dcr var det bedste af' (iaarrlens .Told.
Den egentlige Flovedllarcel, der Ibr storste I)elen
bestod af Sancljord, men hvortil hor-te baade Skov og
en l)cl god F)ng, solglt's dcreftt'r til nrirr Berlslc[arler,
den darrrende Llelcr i'l'aaning, Ilasnrus Ilanrllor'.
Rask og lrans I(one, tler kun var-47 Aar, da de solgte
(iaarden, havde i Handelen hetinget sig en ret slirr
Aftrygt, Bl- a. skulde de har-e en I(o og fem Faar
me<l Yngel f'odte. I)enne Ilvlde lirlgte meii Flovedpar-
cellen og kom altsaa til at ltaahr,ile min lledstefar-lcr.,

4". ligeledes aarlig skulde levere Aftagtsfolkene 20
Lrs l:lranclsel samt afgive baade lSolig og Havc til
99":. {f ,\ftagten kan endr.irlere nrcr'nei 12 skzrpper
Mql!, 3 Skrcpper l)1'ggn'n, 2 Skrcpper siglet Ilvgmel,
1 Lispund Smor, 2 Lispund Ost, 6 I)otter Ilrarnder.in
og (i litllr. Sedler. De tle I(obere sliultle endviderc
hver nretl en f'rediedel besorge Aft:egtsfolkenes I(sr-
sel, Ilndvidere sliulde de ind.smtte eir ny Afta.gtsko,
hvis den ganrle dode, og de sktrlde levere dem r-rye
I-agener til Sengene. Iindclig har-de llask hetinget sig,
hvis tler kom llor-n paa Aftrcgtell, saa skulde dc nlie
IJjere crliegge_l00 Rdh-. Sedlei til hr-er af tle paa Af'-
tqg-l9n lbdte llorn. l)et kan ttenkcs, at rle ny-e F).lerc
af l)stera'alrrd ikke Irar regnet denne sidste 

-Restint-
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melse for ret meget, eftersom Raskes Kone var 47

Aar, da hun kom"paa Aftregt. I saa Fald har de for-
regnet sig slemt, tlii tler koin virkellg eP !1e1g' efter

at"Irorplfttelsen var indgaaet og -trods 
de 47 Aar!

Det iu.-io ellers unge Lftregt.iott ,- og da Rask levede

helt til 18ii0, har de nye Eiere saaledes svaret Aftagt
i 33 Aar. Om Rask som Aft"agtsmand har min Redste-

fader i nogle efterladte Ofiegnelser givet folgende

drastiske I(arakteristili :

r>I 'faaning Ostergaard kunrle jeg levet- I5'kkeligt,- da Herren

velsignede min FIi<l, <la rnin sal. Fasters Efterladenskaber og^de

goitc'C.oaeaar sattc mig istand til at afbetale min Greld paa 200

R.llr. nrer; men min ontlc Opholdsmand, Rasmus Rasntussen var

-ig "n 
nit i t<ioaet. Han plagede og drillede- nrin stakkels I(one

og mrg paa saa mangc liaader, a[ ieg besluttede at tage -mod
tr"ans Til6ua, at udflf iie af Gaarden for +o+ Iltllr. hvorvcd jeg

bier. tri fbr Hoklet df hans I(o, hans I'em Faar, Brcntlsclsleve-
rancen af 20 Llts aarlig, IIus, Havc og fremlbr Alt, <let daelige

Skue af hans l.tle Aaivn, hvori 7 nrlige Aanrler havde Bolig'
Han udflr,ttede den 30.'.\tiril 1835, efter' at han i 6 Aar havde
plagct os." 2 Aar efter mitatte jeg bctale ham eller hans Son 50

hafi., nogle ringc Grodeaar havdii vi, jeg maatte hobe Korn for
flere'l'enge enri' leg kunde selge for. Den 1. .lanuar 1till8 var
jeg atter i 700 ltdlrs. Gja:ld.<

Saa vidt det kan sksnnes var Rask ikke af dem,

der, som man siger, havde opfundet Krudtet. Han
var trrettek.tr og iethaverisk, nien ikke srerlig klogtig
i sit Rethaven. Det fbrtrelles da ogsaa, at de unge

Mennesker lil Tider vilde drive Loier med ham, vist
isrer, efter at han var kommet paa Aftrgt. Ory Vinter-
aftenen, naar han skulde i Seng, havde han for Yane,

efter at han var kommet af I(lrederne, at smtte sig

paa en Stol og Yarme sine kolde Fodder ved Ilden
i den aabne Silorsten. Naar tler da var Karlebesog
fra Byen, var det saa fristende med e:n opYarmet Ild-
tang Lagfra at give ham et lille Nap hist -og 

her.paa
et ir ai blotted"e Legemsdele, og Fornojelsen kulmi-
nerede, naar Rask ila gav et lige saa t'el motiveret
som hojt Brol.

,I')gteiarret Rask havde to Ilorn, en Datter og den

tidligire omtalte Son, der blev fodt, efter at de var
kommet paa Aftregt. Datteren hed Ane, An' Ilaskes
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eller >Kuul Ann<. Hende mindes jeg som et solle
fordruhkent Individ, der maaske netop, fordi hun saa
tidt var ude i en svrer Kuling, blev kaldt >Kuul Ann<.
Hun dode paa Sognet. Sonnen var Idiot, og ogsaa
han blev forsorget af Sognet. Han dode i Halvfemserne.

Rasks DrillesS'ge gav sig ofte Udslag overfor hans
Aftrcgtsl'dere, og disse har fbrtalt, at han, naar de
modtc mecl <leles Ydelser, Iik l)rover ind paa en
Tallerken, for han vilde tage Varerne for gode. Fandt
han da et I(lintekorn i Rugen, gjorcle han straks
Yrovl. >f)er staar i I(ontrakten, a skal ha Rug og
ikke Iilet<. Hans Kone vilde dog ikke har.e dem til
at tage \rarerne med tilbage igen. FIun vidste, at
Spisekammeret val' tomt 

- 
og Pengepungen med.

Marie Rask var for l'.esten Godheden .sehi og hun
bestrabte sig lbr at bevrerte dem, saa godt hun liunde,
naar <le msdte med Aftregt. ]led Properheden kneb
det vist en Dcl selv efter den fids Forhold. Brodet
var sort og r-anskeligt at faa necl, og til I(andissuk-
kerel. havde hun ingen anden Sukkertang end 'l'ren-

delne. NIen hun nodte dem, de maatte 6ndelig for-
svne sig, det var dem saa intlerlig vel unrlt.

lin Gang vilde Rask glrede Aftrcgtsvderne metl, at
han, efter en l)rom han havde ltaft, aldrig skulde do.
Da tle, sorn naturligt var, udtalte deres Beklagelse
over de morke Lldsigter for dem, lo han og betroede
dem, at Sonnichsen paa Tammestrup hal;de spaaet
ham, han skulde naa over de lfalvfems. En af-dem
udbrod da: >I)et er alt nok, Rask!<

Rask dode 1860, og han naaecle saaledes kun de
80. Hans Kone var dod nogle Aar for.

Fra 1829 til 1846 havde min Bedstefarler, Rasmus
Randlsr', (4stergaard. Skont hans Hovedvirksomhed
var l-rcrergerningen, ltassede han dog, saa vidt det
kan sksnnes, sit Landbrug godt efter Datidens Drifts-
maade. Af efterladte Optegnelser og Breve ses det, at
han noterede, naar han saaede Havre og I(loverfro
!g naar og hvor megen Godning, der blev udkort.
Den 11. Noveruber 1t142 skriver han: >Yi har haft
miserable Qvagpriser. Jeg havde tre dejlige L]ngho-
veder' 

- 
jeg nraatte give dem bolt allesammen.< I)er-
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imod er han bedre tilfreds 7. Marts 1844, da han
solgte en rod Klod for 78 Rdlr. Den maatte gaaet for
70.- Om et I'[isvrekstaar 1843 skriver ]ran 1ti. Juli:
>Fra 6. Juni havde vi ikke faaet Regn, Kreaturene
sultede, Vaarsir:den er daarlig og Rugen er bleven
hvid. Vi slaa nu af alle l(rrefter, skiont der nresten

Intet er at slaa, bare for at faa Tojreplads. Herre-
mand og Bonrlc er lige her.<

Han Slev en Del berryttet til forsl<ellige Hverv, der
laa udenfor baade Sholens og I-andbrugets Onrraade.
Prresten var io fsdt F-ormand i Sogneforstanderskabet,
men han vilde godt have La.reren til at udfore en hel
Del af Arbeidet, ligesom han il-a'reren) ogsaa maatte
regne 'l'iendepengene rrd for ham. Sidst paa Aaret
1811 r'al han i Yalgestvrelsen til Sognefolstanderskabs-
valget, men blev 

-ved dcnne Lejlighed selv val€t ind
rned 59 af 69 afgivne Stemnter. >Slige I3estillinger
give ellels ikke<, skriver han, >nrest Ifonneuren --
indet af sig en<l Bryrleri og tilejlighcd<. 29. .lanuar
1844 giver han de samme 'fanker et kraftigel'e tld-
tr1'k, itlet han skriver orn >de last utallige Forretnin-
geil i Sognets og Pastoratets Anliggentler, som min
i)rests r[ det hele Iiorstanderskabs usle Conduite
forvolder mig<.

Min Fader-, l)eter Julius Randlov, ltavde clerefter
[)stergaard fra 1tt-16-1t188, da jeg overto_g den-.. Ogsaa

han 6lev meget benl'ttet i det ollentlige Lits Tjeneste,
og han var I8J5-57 t"olketingstnand for Brredstrup-
kredsen.

Den Skrebne, at ofre sin Tid paa o{I'entlige Ombud,
ramte ogsaa i hoj Grad mig i de 30 Aar, jeg havd_e
'faaning-Ostergaaid. Selvfol[elig skql der nogerr til
tlet vreiste, men naar ieg nu ser tilhage paa alle de

spildte I{rrefter, der er: iagt paa Tidens_ mange for-
skellige Opgaver, saa kan j"g dgg ikke lade vrere at
ttenke paif hvor meget bedie det havde varet tor
min egen Bedrift, om 

-'disse 
Krafter var lagt paa den.

Fra-tgtS til 1923 havde min Son, llinar Randlov,
Ostcrgaard. Da brod han af fra Landlruget og slog

ind paa Lrerervejen. I 1927 fik han Ek_samen PB er
nu Lrerer i Nrciheden af Esb.ierg. Iln Del af Oster-
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gaard blev i 1923 solgt til min Svigerson rnedens
Hovedparcellen afhandedes til Christian Rasrnussen
fra Malling. Hans Enke har nu Gaarden.

Ostergaard har paa Nlatr. Nr. 12 a folgende }Iark-
navne:

Mandtoft, Den lille Skov, Darisrende, Den store
Skor', Darishoi, Skovkrogen, llosen, Iirumkjar, Ege-
holten, Anklrcrsig, Tuekjrer, Slatorn, Hundsig, Iivad-
land, Toften.

Sortholm, Matr. Nr. 3, Lensbjerre, Taaning.
Sortholm ligger paa den Del af 'faaning Nlark, der

under Navn af Lenshjer-re har srerskilte Nlatrikuls
Numre fra 1 til 4. Gaarden laa oprindelig nrermere
Tammestrup ved en Skovslugt, der hedder livistbak,
men det ser ud til, at der har fundet et Nlageskifte
Sted 1807, saaledes at Sortholms Jord blev sammen-
lagt med Hovedgaardens, medens denne til (iengreld

afstod .Iord. tler laa nrermere Taaning men fiernere
fra Tammestrup. Navnte Aar har en Iirederich Poul-
sen til Tammestrup, Officer i det holstenske Rytter-'
regiment, skodet Niels Bertelsen tlet nuvarende
Sortholm. Den stod da for Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2
Fdkr. foruden 1/z Alb. Skovskyld. I [Iandelen forplig-
tes Niels Bertelsen til at srette Bygninger paa den
Jord, han nu blev F,jer af. Niels Bertelsen har for-
ovrigt en vis Berommelse om ikke just for sin D1'ds
Skyld. Han var nemlig en stor T1'veknregt, der stjal
Trre og Faarekreaturer som Hovederhverv, medens
han le.ilighedsvis tog andre Smaating, naar der r,ar
en Anledning. Mrerkr,rcrdig nok var han i llere Aar
Skovfoged for den davrerende Ejer af Tammestrup,
Sonnichsen. Det var .io nresten som at srette Rreven
til at vogte Gres. I'Iulig dog hans Tyvetogter forst
rigtig tog Fart, efter at han havde solgt Sortholm og
boe<le i et Hus i Taaning. I)a havde han 'I-id til at
ove sine Bedrifter.

Naar han ornkring i de forskellige Skovskifter havde
opskovet en Del Trre, hvilket i Almindelighed fore-
gik om Natten, og hvortil han havde Hjalp af sin
Kone, bar de 'lrreet ud til et Sted, hvortil der kunde
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kores metl Hest og Yogu, og saa maatte Gaardtnan-
dene i 'l'aaning kire iiet til Horsens, ltt'or han af-

ha:ndede det. i)a han var ondskabsfuld, turde ingen

niegte at kore lor ltam, shont dc untlertiden. godt

vidste, at det var deres eget Trrc, de liorte med' Iln
lland, der havtle nrcgtet-at korc lbr hatrl, fandt en

\Iorgen en af sine IIistc liggende dod .i To.irslaget,

stukket i llringt'n med en stor Slagtcrhniv.
En af denr, 

-<ler 
liobte 'frre af Niels Bertelsetr, t'ar

en lland i IIorsens, der hed IJlanrlt. I)enttc havde

selv ct Skovsliifte i Riis, og da det var ct af de Steder,

hvor Skovtvven tidt opereredc, Illendte det iklie saa

sj:eldent, af Ilrandt l<oirte sit eget Tra:. -- Naar [,trtn-
rirer',e hen paa Sotntreren lllev tienligc tr-l- Slagtning,
gik det ud^olet' <lctn. Dc blev slagtet i \Iarken om

Natten, Irrdvokleue blev liggende paa Stedet, tnetlctrs

I(roppen og Skindet togei med. Dagcn-.eftel solgte

Nieli'llertelsen og haus liotre I-ammel<od i Skanderborg'
Naar Inan hilrcr olu dissc 'f1'r'etogter, kommtr

man med vore utttidige lletsbr:grclrer let til at titnlie
paa Politiet. Irla tlen l(ant var <ler tlog nrcppe,nogct
it frrutc for ctr ]land sotn ltatn, der her er'l'ale om.

l)er'rlar list iklie I)tange al dissc llettens Haantlh:t-
vere den (iang, og de 

-naactle 
ililie ret tidt .ud- llaa

Lanrlet. ]len lolk tog sii.l ttnrlertitlcu selv til Iiette,

oq det htndte tla ogsat Niels,lJertelsctt, at han lrlev
oi'errasliet vetl sin ulovligc Llaantltering og Iik en

I)ragt torre IIug. Iin Gang,-han stial Ilier i Iljer-,,liorn
Ilieines li.iermdird efter ham, og da vanliede clcr af

et godt Nlcnne. \len vierre gik det cu Yitrtcruat i
'\'diiig, hvor N. I]. i en F'aarcsti vilde lrierge sig et

I'ar ll'aar. Del l-rlev ltau overrasket af to voksue Sotr-

ner, der behantlletle hatn saa kraftigt, at han altlrig
forvar.rdt dct. IIan tlorle Aaret efter.

Iti2 t mageskiltetle Niels Ilertelsen Sortholnt ttred

et IItts i Taaning. hvis I').ler ogsaa hed Niels Bertel-
serr), men hirr-tle 

''Iilnavne[ 
I]ndli.er paa Grutrd af sit

Ilaandvielli. I I3ltte maatte lloclkereu give 900 ltcllr.
>Sedler og'I'egn<. FIan ltar dog vrcret en l)el til Aars,

tla han blev .liirtldrot, og allcrede fem Aar efter afstaar

han Iljentlomtnen til iin enestc Son Hans .Inrgcn
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Nielsen. Porinden skulde denne dog fritages fol Sol-
datertienese n, og de faar derfbr f ra Sogneprasten
1'olgende

>Attest.

F'oreviseren Niels Bertelsen, solrl beboer og d1'rkcr en (iaard
paa Taaning }Iark, hvis Hartkorn er (1 Trl.) 5 Skpr. il'olge rlet
mig fbrcviste og endntr gjnldenrle thinglyste Skjode, har opnaaet
en Alder (af) 57 Aar, skriver f{alvtredsindstlve og syv Aar, sonr
rlobt i Taaning Kirkc rlen l. .lan. l7{itl.

Forben:evnte Gaardejer har eltcrstaaende. entlnu leventlc
egen Son' 

A. Ijgne Sonner.

1. Hans .Iorgen Nielscn, tllrbt i 'Iaaning Sognekirke rlen 10.
April ltt01, har folgelig nu Aklcr 2-1 Aar, skriver t1've og lire Aar.

Il. Sterlsonner.

Ingcn.

Forbenu'ntc (iaardbmger hoklcr ingen Tjenestekarl; dctte
saavelsonr at han efter tr{inisterialbogcns Unrlersogclser ikke har
Ilere end fbrbenrevnte Son og ingen Stil'sr.rn. sanrt at han er saa
svagelig, at han ikke sclv kan bestvre Gaardens Drilt, attesteres
ht,rvcri untlcr Enrberlsecrl.

Sneptrup l)r:estegaard, rl: 17. Octob. l82ir.

S. Bagge.
Sognepr.tst lbr Ousterl-1'aaning

llenigheder.<

Onr Prasten, ligesom ham, der omtales i Blichers
>Bindstou<, har faaet Smor og en stor sort Kok for
Attesten, nrelder Historien intet om, mer) Attesten
havde i alle'tilfalde den fbrnndne \Iirkning, og Hans
Jorgen blev fri for at )spring Sreldaat.< Aaret efter
skoder Niels Rodkcr ham i Il.lenrlourruen Dpaa Tam-
mestrup ufrie Jord sanrt min Heele Ind og udbo untl-
tagen f'olgende Ting, som til min og I(ones llrug vores
Livstid forbeholdes:1j Ilt Alliaalr Sengested med Om-
hrcng, deri ll Dyncr, 1 lang og 2 korte Flovetlpuder',
2de par Lagener, min Iiones Dragkiste og Iiladekiste
og nrin l(hdekiste og rnit Hrengeskab sanlt begge
vorcs Gangklader, tlldent og Linnetl, 1 .Iern \rinrlovn,
err liclen Mcssing haand Iic<lel, 1 spin<l Ilok, 2 stole,

1) I)l rlet lbrnrentligt kan have sin Intert'ssc at se, hvarl en I"u-
rrrilic paa cn lillc Rondsgaartl havrle al' Inrlbo verl Ilcgvnrlel-
scu af' rlet 10. Aarh. samt, hvarl rle ltrrbehoklt sig i Afta:gt,
gcngivcs tlct her i sin IIclhetl.
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en li(len Jern-Gryde, 1 Spand, 1 Ollfierild, 1 lldklent-
me, 1 Skorstenslinke, en Brygsaae (mon et Tapkar?l,
1 Svalekar', 1 Ballie, 1 Strif, 1 Jern-Pande, 4re sie-

botter, 3de Leerfade, 1 Leergryde, et lidet Fyrbord
med skuf, samt mit Bsdker Redskab, 2de Egeplan-
ker, og alt andet Husgeraad, som vi kan trrenge for
til Brrrt, rnaa ikke nreftes os, en Sak, en-Pose og 3de

Hons iom maa gaa ved Gaardens egne Hons, -99 
af

Udboen den Nrest Breste I(oe og 2de Faard af Gaar-

dens l(oer og F'aard.(
Hans Jorgln Nielsen skal dernrest svare folgende

Aftrcgt:

>1 'Itl. 6 Skp. godt tort Rug, 3 Skp. BoghvedegrS'n, 2^Sl-(p-i Ry€.

grl'n, I'l'd. godt'tort Bvgnrait,2 Sk-pr. sigtet Brgrnel'-2 Lfi godt

io"eei ["tresk,'{ l'otter goilt }trendevin til hvert Aars Jrtul, 4 Kar-
rtriirs Tobak, '/, I-S gotlt renskaget IIor og 1 Fjerdingkar saaet,

1 Skrr. Salt, '/z Skp. -Hunrle, Offerpenge til de tre Hojtider, 10

Lrss:er gocle torre"forv, fbrsvarlig-e Lzesser alt liit leveret, Iior-
net foreJ til og lia trIollen, godt Bagct.

Til Beboelse'1 stue Verelse, 1 Sidestue over 13 Fag ved norrlre
Sirler i Stuehuset, 3 Al viid med Loft, Dore, nye Vinduer' 

-aaben
Skorsten og Skillerum saa mange behoves, Huggehtts, H-attge

Plarls. I(oeri og Frarene fodes om Vinteren og gresses onr Som-.

meren saa goilt so,'r, Gaardens egne. Doer-Koen eller no-gen af
Faarene skai <lc erstattes med den nrestbedste I(o igen, ligesaa

metl l"aarene og deres Yngel . . . Gaardens Eier er- fo-rpligtet 2-3
(iangc aarlig at'befordre m til Klobstad ell$ gode-Venner,.dog
ei i'S:erletid eller Host tttlen nodvendighed, Iigeledes til Kirke'
livis rlet er norlvendig.< Gaardens l'lier er ogsaa pligtig til- at

>giore vores I)atters Bryllup efter I')gnens Skik og Rrug uden

nogen Slags Yetlerlag.<

Det yar ingen ringe BSrrde at !rySgg paa en saa

lille og let rnager Ejendom, hvis Hartkorn ved (len

,ry" Mit.ikul 16r bl"even nedsat til 6. Skpr..1 F'dlir.

'/, ,ftn. Heldigvis stod der til Slut i Aftregtskonlrali-
tbn, at >Aft:e[ten erkgges kun, hvis en af Parterne
begiere Separation<. Det vil altsaa-!ige, at de g.{mle

]Iinnesker' har spist ved Sonnens Bord- og rimelgvis
for storste f)elerr delt Lejlighed med tle unge Folk,
saaledes at baade Lvs oq Brande blev sparet.

f)en n,ve I'i.iel Hans Jorgen Nielsen.havde Sortholm
i ll0 Aar:. Hiin fusketle Iiat i Rodkerhaantlvetrket.
ligesom ltans Fader og Yar iovrigt rneget gammeldags
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i'fankemaade, ogsaa for den Tid han levede i. Ende-
lig havde han den Egenhed, at han i Stedet for >a<
sagde ))en((, )en vil<, >en kan<<, o. s. v.

1859 afstod han Gaarden til sin Svigerson, Soren
Rasmussen, der havde den til sidst i Firserne. Saa
gik den over til Sonnen Rasmus Rasmussen og der-
efter, da han dode barnlos, paa fremmede Hander.
f)en nuvrerende Ejer hedder Emil Rasmussen.

Paa Sortholms Jord kendes kun et Marknavn,
>I(irken<. Der har en Gang i langst forsvundne Tider
staaet en f)ysse.


