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Nyt fra bestyrelsen 

 

Nyvalg til bestyrelsen og konstitutiering 
Generalforsamlingen i Tjeleegnens lokalhistoriske Forening d. 27/2 blev i år holdt på Vammen Kro, hvor 30 med-
lemmer var mødt op. Her måtte foreningen sige farvel til Jørgen Boye og Jan Johannesen, der begge ønskede at træ-
de ud af bestyrelsen.  Vi siger tak for det arbejde, som de i de forløbne år har lagt i bestyrelsen. Nyvalgt blev Britta 
Rasmussen, Vejrumbro og Henning Simonsen, Ørum, som hermed bydes velkommen.  
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: 
     
Birthe Dalsgaard – formand (genvalg) 
    Knud Østergaard – kasserer (genvalg) 
    Jørgen Dalager – redaktør af ”Tjele på Tværs” (genvalg) 
    Hans Engberg – sekretær/referent. (genvalg) 
    Jakob Thorsager - medlem 
    Henning Simonsen – medlem 
    Britta Rasmussen – medlem. 
 

Afholdte arrangementer 

 

”Dyrehold – set ud fra en historisk synsvinkel” 
Med titlen ”Dyrehold – set ud fra en historisk synsvinkel” holdt seniorforsker Mette Vaarst i forbindelse med gene-
ralforsamlingen et meget levende lysbilledforedrag om den historiske udvikling i dyreholdets funktion i landbruget 
fra det lavteknologiske knaphedssamfund til det moderne, højteknologiske industrilandbrug. Foredraget var krydret 
med lokale eksempler.    
 

Hammershøjs historie 
Første del af arrangementet i Hammershøj d. 9. april foregik i Torvehallen. Her fortalte Knud Erik Riisager fra Tjele 
på Langs redaktionen om Kancelliets Brevbøger, der indeholder alle kongens forordninger fra enevælden. De er så-
ledes meget centrale kilder til Danmarks historie – og altså også til lokalhistorien. Det sidste fik vi et par eksempler 
på.  
Anden del af mødet var arrangeret sammen med Brugsen i forlængelse af dennes generalforsamling. Her viste redak-
tør Jørgen Hagsholm sammenklippede amatørvideofilm fra Hammershøj i perioden 1950-70. Brugsen gav smørre-
brød i forbindelse med arrangementet. 

Der var 20 deltagere til første del af arrangementet og et overvældende antal til den sidste del. 

 

Birthe Dalsgaard 
 

 

 

Tjeleegnens Lokalhistoriske  Forenings bestyrelse:  
 

Birthe Dalsgaard,  Skibdalvej 1,Lindum   8830 Tjele 98-544171 BD@nrsbgym.dk 
Knud Østergaard  Vibevej 8, Ørum   8830 Tjele 86-652079 knud_vibevej@nrdc.dk      
Hans Engberg   Høegsvej 32,Hammershøj 8830 Tjele 86-451710 engberg@privat.dk  
Jørgen Dalager  Vråvej 24, Vrå   8830 Tjele 86-699096  nederskov@dalager.com    
Jakob Thorsager   Hobrovej 19, Vammen  8830 Tjele 21609356 bojac@mail.dk  
Britta Rasmussen   Hovedgaden 40, Vejrumbro 8830 Tjele 86-654535 brittaras@live.dk  
Henning Simonsen      Veldsvej 28, Ørum   8830 Tjele    86-652254  marieoghenning@tiscali.dk 
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Planlagte arrangementer 

 
Tjele Kommune er død, men Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening lever, og vi vil gerne genoptage kom-
munens tradition med at tilbyde nye tilflyttere en tur rundt i ” kommunen”. 

 
Vi vil i første omgang nøjes med at tilbyde medlemmer med 
ægtefæller en tur rundt i den nordvestlige del af  ”kommunen” 
 
Turen kommer til at se omtrent således  ud, og lokale guider vil 
på skift fatte mikrofonen og fortælle om egnens historier. 
Vi mødes ved Vammen forsamlingshus, hvor man kan parkere 
sin bil.  
Man sørger selv for kaffe, som vi - afhængig af vejret– indtager 
undervejs.  
 
 
 

 

Onsdag den 20. aug. Kl. 18.00  ved Vammen Forsamlingshus. 
 
Pris 40 kr. 
 
Tilmelding senest den torsdag den 8. aug.     Tlf.. 86652079,  knud_vibevej@nrdc.dk    

        Tlf.. 86699096,  nederskov@dalager.com  

 

Vi har valgt kun at benytte en bus, så det er efter først til mølle princippet. 

—————————————————————————————————————————  

Fokus på Vammen!! 

 

En lille lokalhistorisk gruppe i Vammen har igennem nogle år forsøgt at finde oplysninger om de 

gårde, der tidligere udgjorde det meste af landsbyen Vammen. 

Det vil de gerne dele med andre 

 

onsdag den 29. oktober kl. 19.00   

 

Langsødal Friskole 

————————————————————————————————————————–- 

Generalforsamling  

 

Onsdag den 25. februar 2009 kl. 19.00 

 

Løvelbro Bistro 

 

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Dalager vise, hvad diverse kilder kan fortælle om Pederstrup 

Sogn og Løvelbro Kro.  

Mere herom i næste Tjele på Tværs. 

—————————————————————————————————————————- 

Fokus på Rødding 

En lokalhistorisk gruppe er så småt startet i Rødding. For at lægge lidt pres på dem, har de accepte-

ret at være klar til at dele deres indsamlede billeder og historier med andre  

 

Tirsdag den 31. marts  2009 kl. 19.00  i  Røddinghus 

 

Mere herom i næste Tjele på Tværs. 
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En lokalhistorisk juvel ! 
Det sker ikke så tit, at man får gaver, som man slet ikke vidste eksisterede. 
En sådan er tilgået Lokalhistorisk Arkiv i Ørum. 
X-faktor ??     

                                                                                                                                                                                                    
  
  Manden, som ses på billedet hedder Kai Dalsgaard. Han står med et di-
gert ringbind i hånden, og der er fem tilsvarende i kassen ved hans fødder. 
Ringbind, som nu står på Lokalhistorisk Arkiv i Ørum. 
Kai Dalsgaard stammer fra Viborg, men hans far, Marius Dalsgaard er født 
i Rødding i 1900. 
Hans bedstefar Jens Christian Dalsgaard og  Ane Marie er udgangspunkt 
for det slægtshistoriske materiale, som er indeholdt i de seks ringbind. 
Dalsgaard navnet stammer fra ”Dalsgaarde” i Pederstrup, og da man tidli-
gere ikke løb så langt efter sin ægtefælle, ja, så findes der utrolig mange af 
den slægt på Tjele-egnen. 
 
  Ringbindene indeholder: 
  Løvel-linjen 
  Tjele-linjen 
  Vammen-linjen 
  Vorning-linjen 
  Ørum-Vejrum-linjen 
  Himmerlands-linjen (især Bjerregrav og Skals) 
 

 
Det er ikke en slægtsbog i almindelig forstand, men en bog, som alle med interesse i lokalhistorie, ja, Danmarkshi-
storie, kan finde utrolig meget spændende i. 

 
Jens Chr. Dalsgaard med familie.      
År 1900 flyttede familien fra Rødding til Løvel,  
         hvor der efterhånden vokser en stor børneflok op. 
 

Kai Dalsgaard fortæller: 
 

Fra by til land 
Da min kone og jeg flyttede fra et nyopført parcelhuskvarter og ud på en landejendom i Odder kommune i Morsholt 
by blev den historiske interesse yderligere vakt ved at bo på et sted der havde eksisteret i mange år, med mærker ef-
ter en brand, en gammel karet, en gammel bagerovn og en gruekedel. Derfor begyndte jeg i min fritid at undersøge 
gårdens og landsbyens historie og kom derved for første gang i forbindelse med det slægtshistoriske arkiv i Odder, 
der til sidst fik mit indsamlede materiale om landsbyen og gården. 
 
Slægtsstudier 
Da vi så flyttede fra gården i Morsholt og til Odder by blev det slægten jeg gik i gang med at studere og det indebar 
mange rejser til landsarkivet i Viborg og i forbindelse med ferier Rigsarkivet. Spændende oplevelser var det hvor 
man dengang i begyndelsen kunne læse de originale kirkebøger og godsarkiver. Gennem kirkebøgerne blev man 
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indført i den gotiske skrift. Efterhånden som materialet voksede blev det et problem, om man skulle satse på en 
spændende beretning om opsigtsvækkende begivenheder eller man først og fremmest skulle koncentrere sig om at få 
så meget materiale som overhovedet muligt. Jeg valgte den sidste mulighed så der til sin tid kunne ligge et materiale 
som andre så kunne bruge som grundlag for deres version af slægthistorien. Også matrikeldirektoratet hentede jeg 
stof fra, ligesom jeg tilføjede materiale fra dansk litteratur der gav mulighed for at opleve historien indefra. Også 
skifteprotokoller gav indblik i hjemmene. 
Også min far skrev sine erindringer, og når jeg fortalte nulevende slægninge fra den ældre generation oplevede jeg 
en forsvunden tids moralopfattelse når de sagde "Det kan du vel ikke finde på at skrive om!" Vi fik fordelt mange 
slægtsbøger til den nærmeste familie ligesom vi arrangerede et slægtstræf til bl.a. Dalsgaard i Pederstrup, hvor vi fik 
tilladelse til at plante et slægtstræ i haven. 
 
10 år med familien fra Tjele 
Jeg brugte nok en ca.10 år på min fars familie fra Rødding, Løvel og Pederstrup, hvorefter det gik videre med min 
mors familie fra Djursland-Mols. Nu er jeg 77 år og det er mig en meget stor glæde at Jørgen Dalager opsøgte mig 
og sørgede for at materialet kom arkivet i hænde så det kan kopieres og bruges af fremtidige generationer. Så er en 
del af arbejdet gjort! 
Venlig hilsen, Kai 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Kongen bød seks af landets ansete adelsmænd at stoppe to kvinders strid om skellet 

mellem Sødal og Vrå anno 1626. 
 
Som det fremgik på side 2  – så fortalte Knud Erik Risager i Hammershøj om Kancelliets Breve. Breve som udgik 
fra kongen og hans embedsmænd. Tusindvis af breve omhandlende stort og småt på et tidspunkt, hvor det 
”offentlige” nærmest var kongen.  
De er oversat, og kan læses af alle, og Risager har endog lavet oversigt og kopieret alle de breve, der omhandler 
”Tjele Kommune”. (kan læses på Lokalhistorisk arkiv)    
 
Jeg har i denne artikel udvalgt et brev, som viser, at skelstridigheder ikke er af nyere dato.  
I dag afgøres mange af den slags sager i retten, men skønt Christian den IV netop i 1626 var ret involveret i Tredive-
årskrigen, ja, så generede enkerne på Sødal og Spøttrup sig ikke for at bede om hjælp i en strid om lidt skov, ager og 
eng i Vrå. 
Som det fremgår af brevet, så pudser kongen og hans embedsmænd seks adelsmænd på sagen. 
Indholdet er ret enkelt, så det er et forsøg på at vise, hvad man bl.a. på nettet kan ret enkelt kan Google sig frem til 
om de involverede personer. 
 
KOPI FRA: 
KANCELLIETS BREVBØGER 1635 - 1636 
 
Årstal  1626 , Dato  25. maj , Side 542 
 
22. Maj (Kbhvn.). Miss. til Hr. Jørgen Urne, Hr. Mogens Kaas, Niels Krag, Peder Lange, Erik Juel og Jokum Beck. 
Da der er opstaaet Trætte mellem Fru Dorete Munk, Enke efter Christopher Parsberg til Sødal, og Fru Karen Lan-
ge, Enke efter Claus Below til Spittrup1, om Marke- og Skovskel mellem Vraa paa den ene Side og Siødal paa den 
anden Side, i hvilken Trætte der af Fru Karen Lange er erhvervet Sande-mænds Tog og Gang til ikke ringe Skade for 
Fru Dorete Munk, idet Sandemændene har frasvoret hende en stor Del Hede og Markjord saavelsom Eng i hendes 
Enemærkeskov, Kær, Eng og Ejendom, som kaldes Hammersbeck Skov og Anders Larsens Kær, hvilket Tog og Gang 
sidstnævnte ikke anser for lovligt, men mener, at hun er storligen forurettet deri. Der gives Adres-saterne Befaling 
og Fuldmagt til med det første at begive sig til de omtvistede Steder, undersøge Forholdene nøje og forhandle Par-
terne imellem i Mindelighed eller oprette et lovligt Marke- og Skovskel mellem Vraa og Siødal og give deres Afgø-
relse beskrevet2. J. T. 9, 317. 
1 Spøttrup.         2 Slutningen af Sætningen mangler i J. T. 
Sandemænd: Ifølge Jyske Lov skulle der udnævnes 8 Sandemænd i hvert herred. De udnævntes af kongen og af-
gav udtalelse i en række grovere sager såkaldt sandmænds tov, som lå til grund for tingets sagsafgørelse 
 

 



 6 

Hvem var de stridende enker?? 
 
 

Sødals ejedes som nævnt af Dorete eller Dorte Munk: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vrå ejedes i 1626 af Spøttrups ejer Karen Lange: 
 

 
 

Om Karen Lange står der i en beskrivelse af Kølbygaards historie: 
 
For at klare sine Udgifter ( i forbindelse med 30. års krigen) måtte Gunde Lange sælge bort af sine Ejendomme. Al-
lerede 1624 solgte han Pederstrup til Hr. Laurids Ebbesen, og 1626 en i Hersomgård efter Fru Johanne Skram arvet 
Anpart til sin Søster Fru Karen, der var gift med Claus Belov til Spottrup, der imidlertid var død 1620, så Karen 
sad Enke 
 
Ejerskabet over Vrå gennem tiderne er det noget sværere at finde frem til end til f.eks. ejere af et gods som 
Sødal, men her kan man igen få hjælp i ”Kancelliets Brevbøger”: 
 
Om Vrå står der f.eks.   

 
”25. Dec. (Skanderborg, Juledag 1567).  Jørgen Skram til Tielle har begæret  Kronens Gods i Vraa”    (Vrå er 
nævnt sammen med meget andet Gods, og  i brevet står der også, hvad han til gengæld vil afstå). 
 
Vrå er nævnt forinden, idet der i et brev fra 1353 oversat fra latin bl.a. står:  
"Lars Nielsen af Dalsgaarde til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. - Alle skal vide. at jeg erkender 
i sandhed at være nærværende brevviser Knud Haagensen seks mark lødigt sølv skyldig, at betale fuldt ud i gode 
og gængse groter, sterlinger og lybske penge pa sidste ting i Nørlyng herred for den hellige ærkengel St. Mikaels 
dag; for disse penge er jeg forpligtet fil at have pantsat ham mit gods i Vraa, nemlig en gård beliggende mod nord 
med alle tilliggender, agre, enge, skove og alt andet, som fra gammel tid hører dertil…… 
 
Vrå kommer senere under Taarupgaard, og hvornår og hvor længe området hører under Spøttrup er pt. 

uklart, men allerede 1637 kan man se at Verner Parsberg, Sødal har tilforhandlet sig Vraa. Det er lidt uklart 
hvordan, men hans kusine Ingeborg Parsberg var på det tidspunkt enke efter Ivar Juul på Taarupgaard, så 
måske ad den vej kommer Vrå en kort periode til at høre under Sødal. 
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KANCELLIETS BREVBØGER 1637 -1639 
Årstal  1637 , Dato     14.5 , Side 109 -110 
 
14.  Maj   (Kbhvn.)- 

— Aab. Brev, hvorved Verner Parsberg til Søedal faar Bevilling paa, at hans Kannikebønder i 
Løfvel og Perstrup og de, som han faar til sit Kannikedømme under Viborg Kapitel, herefter skal 
gøre Ægt og Arbejde, ligesom hans egne Bønder, med Pløjning, Møgagen, Tørveskær, Lyngsiet, Hø-
bjærgning og anden Høstgerning til en Gaard, kaldet Vraa, i Nørrejylland, som han har tilfor-
handlet sig, paa hvilken han holder Avl og som ligger næst op til hans Kanniketjeneres Mark. J. R. 
9, 254b. 
 
Det var så enkerne, altså de stridende kvinder. 
 

Hvem pudsede kancelliet så på sagen? 

 
Ja, her kan man i vid udstrækning søge på Google, hvorved man ofte får de fineste stamtavler over adelsslæg-

terne. Man skulle herunder kunne se  
 

Hr. Jørgen Urne 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogens Kaas 
   

 
 

 
 
Det er ikke muligt at 

sige, hvilken af de to 
navnebrødre, der blev 

udpeget.  
Mogens Kås Ørndrup 

er vist farbror til Mo-
gens Kås Lykkesholm, 
men de har begge god-

ser på Mors, så der er 
jo ikke så langt til Sø-

dal.  
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Hr. Niels Krag 

 
 
Hr. Peder Lange 
 

 
 
Man kunne overveje om ikke Peder Lange er inhabil, når sagen drejer sig om hans søster, men adelsslægter-
ne er trods stridigheder familiemæssigt ret forbundne.    
 
Hr. Erik Juul  
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Hr  Jokum Beck 

 

 
 
Hvordan striden endte vides ikke, men formålet med indlægget gik heller ikke på jura, men som nævnt en forundring 
over, hvor mange betydningsfulde adelsmænd, der  skulle bruge tid på at løse en strid om lidt eng og kær i Vrå. Li-
geledes er det et eksempel på , hvor man kan søge oplysninger.  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Eksempel på, hvad der kan findes i Kai Dalsgaards materiale. (se side 4)  
 
Eksemplet er taget fra ringbind om Dalsgaardslægten i Løvel og Pederstrup. 
 

Knogler, pande og hovedskaller på kirkegården i Pederstrup 
 
Som afslutning på forbindelsen til Pederstrup i 1700-tallet skal der også her nævnes en retssag der kaster et sær-

ligt lys på navngivningsstedet "Dalsgaard". Ved Nørlyng herredsret rejses der nemlig sag mod de i Viborg Tugthus 

hensatte arrestanter J.Chr.Mouritzen og hustru Anne Wognsdatter i Dalsgaard, Pederstrup sogn, p. g. a. rygter om 

deres medvirken til mord. Grundlaget for rygterne er nogle knogler, der ved et tilfælde kom for dagen ved op-

gravning ved kirkemuren omkring Pederstrup kirkegaard. 
Som der står i tingbogen: "I juli 1763 blev opgravet og fundet nogle menneskeben og knogler, pande og ho-

vedskaller der synes at være af 2 voksne mennesker tilligemed en forrustet kniv på et sådant sted hvor lig ikke 
plejer at begraves og uden alt hverken til ligkiste eller linned hvor lig plejer at svøbes". Blandt de indstævnte vid-
ner for retten er Christen Pedersen, Søren Dalsgaard, Christen Dalsgaard bosiddende gårdmand i Pederstrup, 
for hvem stævningen forkyndes af Peder Jensen Wrigsted og Anders Thomassen begge af Løvel. 

Da sagen kommer for retten har de siddet i tugthus som mistænkte i 2 år og har dermed også mistet retten til 
deres fæstegård "Dalsgaard". Forsvareren fremfører ved retten, at politiforhøret straks efter opdagelsen ved kirke-
gården satte gang i en masse løs snak og rygter, og disse samlede sig om Chr.Moustens hustru i Dalsgaard, fordi de 
trods dyrtiden tilsyneladende havde råd til mere end naboerne, "' de sidste åringer, da kornet og varer har været 
overmåde dyre, har hans dyr været i bedre foderstand end hans naboer s... samt at han har fint lærred". Dertil 
kom som anført vægten af det gamle ordsprog "der går gerne røg fra branden". Det gjorde heller ikke sagen bed-
re, at hans kone havde sagt til Peder Smed "De have større synd der snakker derom end vi der har gjort det", lige-
som et vidne sagde, at Chr.Moustens kone skal have sagt til de pligtsfolk som arbejdede ved kirken, før de begynd-
te at grave omkring kirkemuren, at "ville de således blive ved at grave ville det gå ilde til”. 
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Et vidne havde hørt "at Ane Thygesdatter i Østergaard kom til Chr.Moustens kone en dag ved kilden, hvor 
hun stod og vaskede et stykke kramlærred, og begærede Anne Thygesdatter, om hun ikke ville sælge hende deraf 
noget til et stykke klæde: Men Chr.Moustens kone skal dertil have svaret, det faldt hende for dyre, hendes 
mand havde købt det til et stykke ligtøj ". 

Vidnet Niels Jensen af Løuel Mølle forklarede, at "han af almuen havde hørt, at de havde Chr. Mousten i 
Dahlsgaard mistænkt, at han skulle have været de ovenbemeldte dræbte menneskers drabsmand; dernæst havde 
han hørt sige, at da de i sommer begyndte at grave ved Pederstrup kirke, skal Christen Maustens kone have sagt: 
"Dersom de således blive ved med at omkaste kirken, skulle det gå ilde til", men hvem der havde sagt ham dette, 
erindrer han sig mindre; endvidere havde Jens Nielsen hørt, at Søren Dahlsgaards kone i Pederstrup kom ind til 
Chr.Moustens kone i Dahlsgaarde og spurgte hende ad, hvorledes det kom sig, at alle hendes børn lå så i een 
seng, hvortil Chr.Moustens kone skal have svaret "Må du det ikke vel sige, er den Onde ikke i dem; de sige, at de 
tør ikke ligge i den anden stue for staklerne " 

Iflg. Søren Dahlsgaards kone selv havde hun sagt "Er det ikke skrækkeligt, jeg kan ikke få dem til at ligge i 
en anden stue, thi de sige der går stakler derinde "Om Chr. Mousten og hans kone svarede vidnet iøvrigt på for-
svarerens spørgsmål,at "han kunne ikke sige andet end at jo Christen Mousten og hustru haver været stræbsomme 
folk og ikke hengivne enten til overdådighed såvelsom og drukkenskab og brugte sine penge til sig og sine s nød-
tørftige underholdning". 

Et andet vidne forklarede på samme vis, at "Christen Mouridsen og hustru var stræbsomme folk og gjorde 
mange gange mere arbejde end de kunne, vel efterdi de vare så få om arbejdet og børnene var små; de skulle gå 
til hove når tiden var og gøre deres egen gårds arbejde om natten ". 

Ved såvel  Herredstinget  som landsretten blev de anklagede frikendt  p.g.a. manglende beviser, 
men de fik ikke tilkendt erstatning fordi de efter rettens mening ved deres udtalelser havde givet anledning til mis-
tanke. 
Men det kune let være gået dem værre,for selv så sent som i 1789 fremgår det af Den Viborger Samler, at straf-
fen for mord var hård; se nedenstående. Og havde det  100 år tidligere havde selv den løse snak kunnet medfø-
re beskyldninger for Troldom, som det senere skal vises. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                 

     Lad billedet fortælle sin egen historie                

Rødding Mejeri 
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Tjeleegnens Lokalhistoriske ArkivTjeleegnens Lokalhistoriske ArkivTjeleegnens Lokalhistoriske ArkivTjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv    

Tjelevej 8  -  Ørum  -  8830 Tjele  

tlf.. 87 25 02 82 eller 89 99 98 38  

e-mail: info@tjelearkivet.dk  

www.tjelearkivet.dk  

Åbent hver mandag kl. 14 – 17.  
(Ferielukket i juli måned)  

 
Tak til ”Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening” fordi vi må få  
lov til at bruge en side til information fra og om lokalarkivet. 

 
 
Kaj Dalsgaards materiale.  
Som omtalt andet sted i bladet har lokalarkivet fået overdraget fem ringbind indeholdende så-
vel lokalhistorisk stof som slægtsoptegnelser om Dalsgaard-slægten fra Pederstrup med dens 
forgreninger til mange af de sogne, arkivet dækker.   
Vi glæder os meget til at vise materialet frem for ikke blot efterkommere efter Ane Marie og 
Jens Christian Dalsgaard fra Dalsgårde i Pederstrup, men også for rigtig mange med interesse 
i lokalhistorien.  
 
Billeder  
Lokalarkivet modtager meget gerne billeder fra lokalområderne. Billeder, der fortæller om livet 
i såvel by som på land, er særdeles velkommen, men også billeder af huse og gårde modtager 
vi med taknemlighed. Uanset hvilke billeder I måtte komme med, vil vi meget gerne have at vi-
de, hvem eller hvad vi ser på billedet. Jo mere vi kan få at vide om billedet, jo bedre er det for 
dem, der kommer efter os.  
 
Andet materiale.  
På lokalarkivet er vi også meget interesseret i at modtage materiale vedrørende huse og gårde 
fra lokalområderne.  Alt hvad der kan fortælle om menneskene og bygningerne har interesse.  
 
Vi beder medlemmer af ”Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening” om at være os behjælpelig 
med at få indsamlet så meget materiale som muligt. I forbindelse med dødsboer opfordres I til 
at gøre opmærksom på lokalarkivet, så værdifuldt materiale ikke går tabt. Husk i den forbin-
delse, at det materiale, der afleveres, kan båndlægges i en kortere eller længere periode.   
 
I er altid velkommen til at rette henvendelse til os på lokalarkivet eller til vore sognerepræsen-
tanter, hvis der er spørgsmål i forbindelse med evt. afleveringer til lokalarkivet. På lokalarkivet 
står vi ligeledes gerne til rådighed, hvis I savner svar på et eller andet historisk spørgsmål 
med tilknytning til lokalområderne. Vi ser dog allerhelst, at I selv kommer på arkivet, og vi vil 
så i fællesskab søge at finde svaret på jeres spørgsmål.   
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”Tjele på langs” er klar til julehandlen 2008 
 
Redaktionen af ”Tjele på langs” meddeler: 
Arbejdet med indsamling af artikler til den næste bog, nr. 7 i rækken, er langt fremme. For at skærpe forventningen 
hos vore læsere vil vi allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad den nye årgang vil byde på. 
Der kommer en beretning om en heltemodig redningsaktion fra starten af 1800’tallet ved Ørum sø. Og mens vi er 
ved Ørum, får vi fortalt noget om, hvad arkæologerne kan fortælle om de gamle Ørum-borgeres liv og død i udgrav-
ningsområdet syd for plejehjemmet Højvangen. 
Vi kommer tæt ind på livet af en bonde i Vrå, der med de bare næver og hårdt slid tjente penge til at købe jord og 
opbygge en landbrugsbedrift. Det foregik med sindighed som med hans studeforspand, men alligevel nåede denne 
bonde at gøre sig bemærket i det omgivende samfund. En anden artikel handler om landhusmoderens arbejde og til-
værelse for 100 år siden. Det var kvinden, der beviste sit værd i dagligdagen. Hun var uundværlig for landbofamili-
ens tilværelse, men optrådte kun på familiens indre linjer. Ud af til i samfundet var det stadig manden, der tegnede 
familien. 
Redaktionen har opsporet en hidtil ukendt genforeningssten og fortæller dens spændende historie, som kun nogle få 
på Tjele egnen har kendskab til. Vi skal også stifte bekendtskab med, hvordan julen blev fejret på den gamle skov-
riddergård. 
Af erhvervsvirksomheder vil der blive fortalt om det pulserende liv hos en af de gamle vandmøller, og ligeledes 
kommer vi til at følge en af de mange købmandsforretninger, der dukkede op på landet omkring århundredskiftet. Vi 
skal følge den helt til i dag. 
Vi har tidligere bragt historien om et par af vore gamle herregårde. Nu er tiden kommet til at få kastet lys over 
Viskumgård. Vorning præsten mistede på grund af religionsstridigheder sine to gårde omkring reformationstiden. 
Men hvordan gik det siden – fik han sit gods igen? 
Endelig kommer måske årets perle. En soldat fra 1864 fortalte i sin dagbog, hvordan han oplevede krigen. Vi får lov 
til at kigge med, og følger også det politiske spil omkring den for Danmark skæbnesvangre krig 
 
Vi regner med at bogen er klar fra trykkeriet i november måned, så den er klar til julehandlen 2008.  
 
       Glæd jer til at læse bogen. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Bemærk girokortet, 

som er indlagt.   

Vær venlig at betale in-

den den 15. august!!  

Husk -  der er kun en bus 

den 20. august, så skynd 

dig at blive tilmeldt!! 


