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tillader
de
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at få lidt

personligt kendskab til en af
gamle herremænd, som vi ellers næsten kun
os

kender af

navn.

Carl

Lindberg Nielsen.

En mursten
Efter

Herregårdsbranden på Nørholm i dette
der under oprydningsarbejdet af to
Thorstrupmænd Joh. Nielsen og Hans Thomsen
forår blev

fundet

en

interessant mursten, som havde været

indmuret i den brændte

bygning.
almindelig helbrændt sten, der
før eller under brændingen var blevet krum af
tryk. Stenens sideflader samt de to lange smal¬
sider er forsynet med indridsede tegninger og ind¬
skrifter, der optrukket med lidt farve fremtræder
som vist på vedføj dede billeder. Den ene side viser
en herregård. Der ses to fløje, to
stokværk høje
med højtsiddende vinduer og hver fløj med sin
port eller indgangsdør. Den ene fløj, hovedfløjen,
er forsynet med et spir, prydet med jernkruseduller.
De to fløje står vel nogenlunde vinkelret på hin¬
anden og er forbundet med et temmelig højt tårn,
der vel har rummet vindeltrappen. Det har ingen
port til gårdsiden, men er øverst oppe forsynet med
en luge under det
lille spir. Tårnet er trukket
skævt, måske skyldes det tegnerens ubehjælpsom¬
hed, men kan måske også være fremkommet un¬
der stenens krumning. En mindre bygning med spir
Murstenen

var en

486

H.

ØLLGAARD

kommer til syne bag hovedbygningen. Under teg¬
ningen står: Tg 1759. Om T'et er et virkeligt T el¬
ler hører med til nogle bladslyngninger, er ikke
let at sige. I hjørnet til venstre står: INS. Det er

Tegninger på

en

nok tegnerens initialer,
det Jens NielSen.
Omme

mursten fra Nørholm.

så han har antagelig hed¬

på stenens modsatte flade står: Jumfrue
på Nørholm. Desuden er her blomster og
blade samt en fugl.
Man kender ikke noget til en jomfru med dette
mærkelige navn. Er det et spottenavn, kælenavn,
rigtigt navn, tankeløst kradseri eller en fejlskriv¬
ning, f. eks. for Jesper? Det kan næppe afgøres.
Mest interesse knytter sig til tegningen af herre¬
gården. Er det et blot og bar fantasiprodukt, en
herregård i al almindelighed, eller er det Nør¬
holm, som nævnes på stenen, til hvis bygning ste¬
nen blev lavet, og på hvis teglværk den utvivlsomt
er forfærdiget?
Skulle det være et billede af Nørholm, har det
sin Værdi, da der — så vidt jeg ved — ikke findes
noget billede af gården før A. C. Teilmanns tid.
fæssber
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Ifølge S. Nygaard i »Danske Herregaarde« og H.
opførte Iver
Vind, der ejede Nørholm 1631—58, en ny hoved¬
bygning paa 4 fag 8 alen højt under loftet, bygget
K. Kristensen i »Øster Horne Herred«

Indskrift

på

en

mursten fra Nørholm.

med kvadersten

fra grunden af kælderen indtil
Bygningen lå orienteret nord-syd. Des¬
uden nedbrød han hovedbygningen på Agerkrog
og flyttede den til Nørholm som en nordfløj. Ende¬
lig tilbyggede han en kortere østfløj. De to sidste
fløje var af bindingsværk. I Fr. Lassens tid (1706—
26) blæste østfløjen ned i voldgraven. Samtidig
skulle han have nedbrudt den øverste etage af
nordfløjen. 1756 stod der tillige et hus i borgegår¬
den, det var på 17 fag og havde borgestue m. m.
Vil vi nu prøve på at finde overensstemmelse
mellem disse oplysninger og billedet, må fløjen til
venstre være Vinds vestfløj og den anden nord¬
fløjen, mens de mindre bygninger måske betegner
huset med borgestuen. Dette stemmer helt godt

vinduerne.

overens.

Imidlertid

der to

ting, der taler imod, at det
gamle Nørholm: Nordfløjen har to etager
på billedet, den øverste skulle forlængst være taget
er

det

er

488

ned.
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Der findes ikke

oplysninger om, at Nør¬
trappetårn. Selv om oplysnin¬
gerne kan være ufuldstændige, tør man dog ikke
med sikkerhed sige, at tegningen viser Nørholm.
1754 indrettede A. C. Teilmann et teglværk på
Stundsig mark. Her findes nu en dam, kaldet
—

holm havde noget

Bladranke

på murstenens endeflade.

»Abrahams dam« efter natmanden Abraham, som
tid boede her.*) Her i den store teglovn må mur¬

en

stenen

være

blevet til. Den

opbevares

nu

hos eje¬

Johannes Nielsen, Thorstrup, der har været så
imødekommende at give tilsagn om, at den engang
ren

skal komme

på Varde museum, hvor der i forvejen
opbevares flere ting fra Nørholm.
H.

Øllgaard.

') Meddelt af lærer Hennebjerre, Horne. Se endvidere H.
P.

Hansen:

stensen:

Natmandsfolk

og

0. Horne Herred, 129

Kjæltringer. H. K. Kri¬
o.

fl. steder.

