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125. Bind Kirkes Bygning.
Bind er saadan et sattigt Sogn. De havde ingen Kirke
der og vilde da gjcerne have en. Saa gaar Prcesten en Aften
i hans Enligrum og spaserer, da kommer der en lille Mand
til ham og tilbyder sig, te han vil scette en Kirke, dersom
Prcesten bagefter vilde hore ham til, saafremt han til den
Tid ikke kunde sige ham, hvad han hed, men kunde han det,
saa flulde han vcere fri, og Kirken havde de da for intet.
Den Akkord gaar Prcesten ind vaa nok saa gladelig. Saa
gaar det hen ad. Kirken blev der bygget stcerkt vaa, og
Prcesten begynder endda at blive noget forsagt, han sik fom
nogen Frygt for, te han flulde til Slutning komme til at
hore denher bitte Mand til, og det var han ikke for. Saa
gaar han ud om Aftenen og spaserer som scedvcmlig og
var noget vankelmodig, for Kirken var saa talt fcerdig. Da
kommer han imod en solle bitte gammel Kjcelling, og hun
siger til ham: hvad det var, han gik og forgede over? Ja,
siger han, det gjor Prcesten, det kunde sagt hjcelpe, han sagde
hende det, for det var noget, hun ikke kunde hjcelpe i.
Jaa —, han kunde da sige hende det, det var om at gjore,
om hun kunde ikke give ham et Trostens Ord. Ja, saa
fortceller han da ogsaa hans Vaande. „Gaa op," siger hun
saa denher Kjcelling, „til den Hoj" — saa pegte hun ad den —
„og lceg dig der ved den og hor noje efter, hvad der passerer,
saa kunde det endda vcere, der kunde blive Raad!" Prcesten

han er heller ikke sor sen til at solge hendes Anvisning, og
saa saare det begyndte at morknes en Krumme, saa han op
og lcegger sig ved Hojen. Da han havde ligget et bitte Stod,
saa horer han, te det klager sig og tager paa inde i Hosen.
Nu lyttede han noje efter, hvad det sagde der inde. Da
er det Bjcergmandens Born, der klager sig as Sult, og
Bjcergmanden hans Kone siger til dem: „Vcer nu endelig
taalmodige, Born, til i Morgen, saa kommer Find Fa'r med
sed' goden Prcest!" — „Naa," tcenkte Prcesten, „nu er a sri,
nu ved a, hvad han hedder." Om Morgenen tidlig gaar
Prcesten om til Kirken og ser, at den er saa ncer ved det,
te Bjcergmanden staar og murer den sidste Sten ind. Den
Gang Prcesten nu kommer, saa siger han:
„Gud hjcelp dig, Find!
den Sten den scetter du vind!"
Saa lader Trolden lige Stenen dratte, og den murer de op
hvert Aar, men kan aldrig saa den til at sidde sast. Saadan
kom de nemt til at saa en Kirke i Vind, og Sognet sik Navn
med det samme.
En anden Fortceller har Bjcergmandskonens Ord saaledes:
„J Aften kommer Fader Find
med den sede Prcest her ind!"
og beretter, at Bjcergmanden vilde have odelagt Kirken,
men havde bygget den saa sast, at blot Muren kom til at
hcelde eller staa vind, og deras sik Kirken Navn.
126. Aalso Kirke.
Der var en Mand, som havde akkorderet med en Bjcergmand om at bygge Aalso Kirke, og som Betaling sor
Arbejdet flulde han, naar Kirken var scerdig, give ham enten
Sol eller Maane eller ogsaa hans Hjcerteblod, men han
maatte vcere sri sor at betale noget som helst, naar han
kunde sige ham hans Navn. Da Tiden kom, at Kirken
ncermede sig sin Fuldendelse, og den flulde betales, blev
Wanden uhnre angst, sor Sol eller Maane kunde han ikke
flasse, ej heller gjcette Navnet, og der blev altsaa intet andet sor,

end at lade Bjcergmanden tage ham, Saa gik han en Dag
ude paa Marken, og bedrovet og grundende scetter han sig
til Hvile ved en Hoj. Der horer han Bornene grcede nede,
og Moderen troster dem med at sige: „Ti still', lille Bon!
i Stcej kommer Find, Für din, enten mce Sol heller Man'
heller Kisten Mands Blod, J fla ha a drikk' te jer Näder!"
Nu blev han glad og gik til Kirken. Da var den scerdig,
og Bjcergmanden kommer i det samme sor at aslevere den.
Saa siger Manden : „Ja, nu saar vi da at have den esterset,
om den er ret og sorsvarlig bygget." Dertil var den anden
villig, og de gaar omkring og beser det hele. Da de kommer
til Altergavlen, siger han: „Find! scet mcedenSten bcejer ind!"
Ved at hore sit Navn bliver Bjcergmanden saa gal, at han
flog en stor Revne i Muren, og den Revne er der endnu.
Et lignende Sagn sortcelles om Vestervig Kirke.
127. Gjellerup Kirke.
Da Gjellerup Kirke flulde byggcs, blev man enig om,
at den flulde ligge paa Tornebuflbakken i Hammerum, som
er omtrent midt i Sognet, og der blev ogsaa begyndt paa
Arbejdet. Men hvad man byggede op om Dagen, blev revet
ned om Natten, og til sidst blev Bygmesteren kjed as det.
Saa var der en klog Mand, som gav det Raad, at de flulde
binde to rodbrogede Kalve sammen og lade dem gaa, hvor
heu de vilde, men noje give Agt paa, hvor de sorst lagde sig,
sor der flulde Kirken bygges. Saaledes gjorde de, og Kalvene
lagde sig, hvor Kirken nu staar. Da blev der intet i Vejen
med Bygningen.
Dersor er Gjellerup Kirkes Hel en
rod Kalv.
Det samme sortcelles om Tvilum Kirke, Der lagde
Studekalvene sig i et Morads, og det er Grunden til, at
Kirken ligger saa lavt.
Bygmestrene vilde have Somderomme Kirke til at ligge
paa en Bakke i Ncerheden as Byen Mobjcerg, og de kom
til sidst saa vidt med Arbejdet, at de havde Bjcelkerne lagt
og lidt as Taget oppe; men saa saldt hele Kirken ned igjen.
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To rode Kvier blev der spcendt for en ny Vogn, og de sik
dem til at flinne. Hvad der kunde bruges af Bygningsmaterialier fra den forste Bygning, blev igjen benyttet.
Bjcelkerne var vel ncesten alle gaaede i tu, men de blev
flarrede, hvilket tydelig kan ses den Dag i Dag.
128. Lyngby Kirke.
Lyngby Kirke er bygget af en Froken Tvede, og Kirkegaardsmuren af hendes Soster, Froken Tuhove. De boede
i Allelev i den Gaard, der senere kaldtes Hovgaarden, og
fom i Mands Minde har set pcenere ud end en almindelig
Bondegaard ; der var f. Ex. Glasruder i Doren. Da Sostrenes
Bygninger vare opforte, og Udgifterne blev talte sammen,
viste det sig, at Kirkegaardsdiget havde kostet tre Skilling
mere end Kirken at opfore. Det lyder lidt underligt, men
Diget var og helt opmuret i Kalk og meget bredt og hojt,
paa et Sted havde det endog en Hojde af ti Alen. Nu er
det ikke saaledes, idet der med megen Moje er borttaget
mere end den overste Halvdel af Murvcerket. De to Sostre
ligge begravede paa Lyngby Kirkegaard i Kobberkisster under
to store Ligsten. Der var en Prcest, som syntes, det kunde
vcere rart at saa en af de smukke Sten til at ligge uden for
sin Dor; thi der var en Forhojning med Gittervcerk om,
og saa havde han udset Ligstenen til end yderligere at pynte
som en Trappe. Den blev da flyttet fra Kirkegaarden om
til Prcestegaarden, men man blev nodt til at flytte den tilbage
igjen til sit Sted, thi der blev ingen Ro i Prcestegaarden
om Natten. Ved den Transport frem og tilbage gik Stenen
midt over, og saaledes ses den ligge paa Kirkegaarden endnu.
ISS. Tjsrrilig Kirke.
Trcelund i Tjorring, som nu er en By paa sex Gaarde,
har tilforn vceret en Herregaard, og derpaa boede en Frue,
som sogte siy Kirkegang i Snejbjcerg, for da var Tjorring
Kirke ikke bygget. Der gik en Vej gjennem Gjodstrup So
i Linje efter Snejbjcerg Kirke, og den kjorte hun ad. Men
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saa kom hun for sildig to Sondage i Trcek. Den forste Gang
kom hun til Soen, da de ringede sammen i Snejbjcerg;
saa vendte hun og kjorte hjem igjen. Den anden Gang kom
hun paa Tjorring Agre, da de ringede sammen. Saa befol
hun Kudflen, han flulde holde og flaa hende en Pcel i Jorden,
og paa det Sted byggede hun siden en Kirke, for der mente hun,
hun kunde nok naa til hver Dag, hun siden vilde i Kirke.
130. BrudeMde.
Fovlum Kirke flal vcere en af de celdste Landsbykirker
paa den Egn og bygget af en Engelflmand, der siges at
vcere begravet paa Kirkegaarden under en nu forflidt Ligsten.
Da man byggede Kirken, blev det revet ned om Natten,
som blev opfert om Dagen, og det var en Trold Skvld i,
som forstvrrede Bygningen. Ham maatte man da flutte en
Akkord med saaledes, at han flulde have den forste Brud,
der blev viet i den nye Kirke. Saa blev den fuldfort uden
videre Uheld. Da de nu kjorte fra Kirken med den forste
Brud og var komne en lille Fjerdingvej bort, viste Trolden
sig, og han flap ned i Jorden med hende. Paa det Sted
blev der en Kilde, som endnu kaldes Brudekilde.
181. Borbjcerg Kirke.
Der ovre i Borbjcerg flulde de have dem en Kirke bygget,
og saa er der en Bakke, som gaar ud fra Sydostsiden af
Borbjcerg Molleso, Gjeddebjcerg kaldes den, der byggede de
Kirken. Naa, de bygger los, men hvad de bygger der om
Dagen, det bliver revet ned om Natten. Saa kom de i
Snak med Trolden om det og sik gjort den Akkord med ham,
te han maatte ikke forstvrre dem i Arbejdet, naar de byggede
Kirken et andet Sted. De flulde opfode to rode Tyrkalve,
til de blev Aar gamle, og saa flulde de flaaes ud; hvor de
saa laa om Morgenen, flulde Kirken bvgges. Men saa vilde
han have baade den forste og den sidste Brud, der kom over
Kirkebroen som Mo. Kalvene lagde sig paa den anden Side

9«
af Kvagen^), og da det er Sandjord, mener man, at Navnet
forst har vceretBaarbjcerg^). Derfor er det, Folk osterfrakjorer
den Dag i Dag med Bruden norden om Molleren. Der er
kommet to Brude over Broen, den forste hun blev tagen,
men idet Trolden forer hende bort, rcekker hun Brudekransen
hen til Brudgommen, og den beholdt han. Paa det Sted,
hvor hun blev tagen, staar der en hvid Dame og kjcerner
om Natten. Den anden Brud kom godt over, men det var
paa Hjemvejen, da hun var bleven viet, og det turde de
nok vove, for hun var frugtsommelig.
J Haderup er der blevet gjort en lignende Akkord med
den Slemme, og der kjorer de tre Gange rundt om Kirken
med en Brud.
132. Den fsrste Brud.
Der ovre i Borbjcerg er den forste Brud bleven kjort til
Kirkebroen, og der bleven tagen. Hendes Broder, der var
Kvrasser i Horsens, var med til Brylluvvet, og da han
horte Tale om, at de vilde kjore om ad Mollen, gjorde han
Nar ad den Overtro og sagde, at de flulde kjore lige til,
han flulde med sin Dvrendal ved Siden nok forsvare hende
mod alflens ondt. Han sik da raade, og Vognen med
Brudeparret kjorte ad Kirkebroen, de andre fulgte efter, men
Broderen red nok saa modig et lille Stykke i Forvejen med
hcevet Sabel. Da de kom i Ncerheden af Broen, fagde
Bruden, at han flulde ride ved Siden af hende, for hun
tykte, hun blev saa rced. Ja, saa rider han ogsaa lige sncert
ved Vognen. Men lige med et, som de er komne over Broen,
bliver det saadant et Morke, at en kunde ikke se en Haand
for sig. Kvrasseren mcerker jo, det er galt sat, og han
hugger om sig til hojre og venstre, men uden at ramme noget.
Det giver et Skrig, og i det samme lysner det. De flal til
at se, saa er Brudescedet tomt, og ingen vidste af hende at sige,
') EnKvage: bundlMMorads, bog ncermestaf Sand fom ved Vesterhavet,
^) af baar (01 bar): mager.
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133. Brüdens Bortfsrelse
Der er en stor dvb Dal osten for Borbjcerg Kirke, og
den var der ingen Brud kommen igjennem i nogen Mands
Levetid. Saa var det en Gang, der flulde vcere et Bryllup
osten Dalen, og saa tykte Folkene, da de kun havde en halv
Fjerdingvej til Kirken over Broen, at det var alt for lang en
Omvej at kjore norden om Dalen, det vilde blive mindst en
halv Mil. Saa raadflaar de med hverandre at ville vove
at kjore lige til, det havde ikke noget at betyde med det
gamle Papisten og Fortcellinger om, at der en Gang flulde
vcere indgaaet en Pagt med den Stemme, saadan at den
forste Brud, der kom igjennem Dalen, flulde hore ham til.
De kjorer altsaa lige til, men for en Forsigtigheds Skyld
scetter de to Karle op ved Bruden paa Vognen, en ved hver
Side af hende, for at passe vaa. Men da de kommer i
Dalen, flaar det saadan en tcet Taage ned, og det bliver
saa morkt, at Folk kunde ikke se hverandre paa Vognene.
Da de kommer af Dalen har Taagen Ende, men saa er
Bruden ogsaa vcek, Djcevelen havde saaet Kloer i hende.
Han sarer afsted med sit Butte, til han kommer til en gammel
Mand, der gaar ved nogle Faar, og ham byder han en Hatfuld Penge for at pilke Brudesmykket og Knappenaalene af
Bruden; saa lcenge det var paa hende, kunde han ikke komme
fra Jorden med hende. Nej, det vilde den gamle Mand
ikke have med at gjore. Saa rejser Djcevelen lidt lcengere
heu, og der gaar en Dreng med nogle Faar og Hoveder,
og Djcevelen byder ogsaa ham en Hatfuld Penge for at pilke
de Sager af. Jo, Drengen vilde gjerne tjene Pengene, det
var en herlig Skat at saa for saa lidt Arbejde, Da det
hele var nu pilket af, fo'r Djcevelen ad Luften med Bruden,
og hun blev aldrig set siden. Hvorfor den Traktat med
den Onde var indgaaet, det ved a ellers ikke noget af.
134. Hullet i Muren.
J Tvis Klosterkirke flal vcere et Hul i Muren, fom
aldrig kan vcere lukket, for der er en Trold saret ud af en
7
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Gang. Fra Borbjcerg Kirke fortcelles om et lignende Hul,
som Djcevelen selv er saret ud af, og det er paa den ostlige
Ende af Kirken, dog just ikke paa selve Korgavlen.
Fra Gjellerup Kirke fortcelles, at en Rude altid flal
vcere ude, idet den, der er begravet neden under den Sten,
som ligger lige foran Kordoren, flal have sin Gang der ud af.
Hver Gang han vender sig i Kisten, hores et Skrald og
kncekker en Rude, om der ikke er en i Stvkker i Forvejen.
135. Skatten.
J Hojen paa Mejrup Kirkegaard flal der sindes en Skat,
naar Kirken salder ned, saa stor, at de kan saa den bygget
op igjen for, men saa lcenge Kirken staar, vil de jo ikke
lede efter den.
13«. Kongens Navnetrcek.
Knud den Store var en Hedning, og han har alligevel
bygget fjorten Kirker i Danmark. Deriblandt var Haderup
Kirke, og der stod hans Navn paa Altertavlen i Guldbogstaver,
indtil for nogle Aar siden, da en Tyv sik i Sinde at ville
vcere rig paa en Gang og brod ind og brcekkede det Navne
trcek af, hvorpaa han rejste til Skive og vilde scelge det til
en Guldsmed, men han blev mistcenkelig og holdt ham an,
saa han blev sat sast.
137. Trandum Kirke.
Herremanden paa Stubbergaard befluttede at nedrive
Trandum Kirke og fik i den Hensigt en gammel Kjcelling,
der var en Hex, til at springe Strcekningen mellem Sevel
og Trandum Kirker i syv Spring, for at han kunde angive
fom Grund for sin Ansogning til Kongen om Nedrivelsen,
at de to Kirker laa saa ncer ved hinanden, at der kun var
syv Kjcellingspring imellem dem, hvis Aarsag den ene godt
kunde undvceres. Kirken blev da nedreven, men Prcest og
Menighed var saare forknytte over dette, og han vedblev at
forrette de hellige Handlinger paa det indviede Sted. Men
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saa flete det en Gang, Prcesten uddelte Alterens Sakramente,
at Herremanden kom ridende forbi paa en Jagttur, og han
tiltog sig da den Dristighed at ride ind imellem de forsamlede
for at adsplitte dem og forstyrre den hellige Handling.
J sin Jvrighed lod nu Prcesten haarde Ord salde og udtalte
en Forbandelse over ham for hans formastelige Fcerd. Da
Herremanden var dod, kunde han ingen Ro saa i sin Grav,
men fogte til Gaarden ved Nattetid og rumsterede saa grcesselig,
at det blev platumuligt for Beboerne at lcegge sig til Hvile der;
hver Aften ved Solnedgang maatte de soge ned til Baade
i Soen og tilbringe Ncetterne der. De kunde da fremdeles
hore Tunimelen der oppe, hvorledes Koerne brolede, og Hestene
stampede. Flere af Omegnens klogeste Prcester forsogte forgjceves deres Kunst, indtil endelig en gammel Student, der
hed Jens Ufodt, fordi han var Maren ud af sin Moders
Side, sik Magt over Gjenfcerdet og satte det ned i Soen.
Om den odelagte Kirkes Klokke fortcelles, at da Herremanden
vilde kjore den hjem til Gaarden, og Vognen kjorte over
Broen lige uden for, gik denne i Stvkker, saa Vognen med
Klokken sank ned i Dybet. Der kunde man i lang Tid hore
den ringe nede hver Hojtidsaften.
Se videre om den uf^dte Student Nr. 326 og 327.

138. No Knie.
No har for vceret et Sogn for sig selv, og Kirten har
staaet der, som No Skole nu ligger. Saa blev Herremanden
paa Voldbjcerg og Prcesten i He enige om, at Kirken flulde
rives ned, og Bonderne blev tilsagte til at gjore Arbejdet,
men der var ingen af dem, som var for at kjore det nedbrudte
bort, de mente, det var en stor Synd, der begikkes. Men
Herremanden bandte paa, det flulde derfra, og saa lod han
et Par stcerke Heste af sine egne spcende for den forste Vogn.
De trak det vel, men schrtede begge to, inden de kom til
He Kirke med Lcesset. Der blev nu sat en Udbygning, som
kaldes No Kirke, og der har Noboerne deres Stolestader.
7*
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Nogle fortceller, at Bondernes Heste ikke kunde trcekke det
forste Lces af Stedet.
139. Korsets Nedrivelse.
Ved Vrove Kirke har der vceret en Udbygning lige saa
hoj som selve Kirken, men der var ingen Stole i den, blot
noget Skrimmelflrammel. Saa sik Provst Funder endelig
Magt med at saa den revet ned, da Kirkeejeren hverken vilde
holde den ret i Stand eller scette Stole deri. Men Mureren
vilde ikke lcegge forste Haand paa Arbejdet, da han troede,
det var Sund, og saa maatte Provsten selv losne den forste
Blvtavle, hvorpaa de andre tog sat, og da Murene var saa
saste, maatte de have dem flruede fra hverandre. Men siden
duede han ikke. Nceste Sondag holdt han vel Tjeneste og
kom i Kirken nok en Gang, men da maatte han afbryde,
og saa dode han kort efter. Der ses endnu en Lavning paa
Kirkegaarden, saa langt som Korset har gaaet ud.
140. Ladefogdens Bcgravclsc,
Skjcerum Kirke har ligget imellem Norre-Vosborg og
Skjcerum Bro paa Tornebuflbakken. Saa var Ejeren paa
Vosborg kommen i Tanker om, at den Kirke flulde nedbrydes,
formedelst der var ingen halv Mil til Ulvborg Kirke. Der
var dog ingen af hans Folk, som vilde begynde at rive den ned,
men saa akkorderede han med Ladefogden om en stor Sum,
for at han flulde tage de forste Sten ned, og det gjor han
ogsaa, men fortryder det og gaar saa hjem og hcenger sig.
Saa i den Tid maatte en Selvmorder jo ikke komme i indviet
Jord, men saa blev der spcendt et Par rode Kvier for en
Slcede, og den blev Liget lagt paa; hvor de stiltes, der
flulde det kastes ned. Den forste Gang, som Kvierne de
standsede, det var tcet ved Jens Korsgaard i Vemb hans Lade,
men der vilde de da saa nodig have ham begravet. Saa drev
de dem af Sted igjen, og nu stiltes de oppe i en Hede, som
kaldes Korsvejehede, og der blev han sat ned. Stedet ses
endnu som en gron Plet den Dag i Dag er.

