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”Thorborg” - gården, navnet og slægten
Af Karsten Thorborg, nov. 2000/febr. 2001

Nyere foto af gården ”Thorborg”. Huset til højre er aftægtsboligen, hvor Aage Thorborg boede.

Gården Thorborg i Barrit ved Vejle Fjord har givet navn til Thorborgslægten og har i 4
generationer fra 1852-1997 været i dens eje. Den var opr. en fæstegård under Barritskov
Gods, men min oldefar købte den til selveje, og siden gik den i arv til hans efterkommere.
Der findes en utrykt gårdundersøgelse over gården "Thorborg" i Barrit, skrevet af Viggo
Nielsen, Kjellerup. Han meddeler, at gård nr. 12 i Over Barrit var fæstet af en Rasmus
Jørgensen fra omk. 1774. I forbindelse med børnefødsler omtales han i kirkebogen 1777
som Rasmus Jørgensen af Toreborghuuset og i 1780 som Rasmus Baier af Thoreborg. I
1782 kaldes han slet og ret Rasmus Thorborg. Efter hans første kones død 1787 giftede
han sig med den kun 23-årige Mette Pedersdatter, og hun giftede sig efter hans død 1806
med Peder Jensen, der døde 1836, og dernæst som 70-årig med den 44-årige Rasmus
Mikkelsen. Hun har været et godt parti, for i begge tilfælde bragte hun gården med i fæste.
Fæsterne har taget navn efter gården: Peder Jensen Thorborg, står der i kirkebogen om
hendes anden mand. – Ingen af dem var i slægt med os.
Fæsterne af gården inden den kom til vores slægt var altså:
-Rasmus Jørgensen ca. 1774-1806 – også kaldet Rasmus Baier af Thoreborg el.
Rasmus Thorborg
- Peder Jensen 1806-1836 – også kaldet Peder Jensen Thorborg. (En søn, Peder
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Pedersen Thorborg, døde 29. feb. 1871).
- Rasmus Mikkelsen 1836-1844
I 1844 fik min oldefar Christen Nielsen fæstebrev fra Barritskov på gård nr. 12, ny matrikel
nr. 16 i Over Barrit ansat til ca. 2 tdr. hartkorn. Hvad angår overtagelsesbetingelserne, så
fulgte de sædvanen. Der skulle årligt ydes landgilde og forrettes hoveri. Rasmus
Mikkelsen og Mette Pedersdatter fik aftægt på gården. Christen Nielsen betalte 100 rdl.
sølv i indfæstning, og fæstebrevet blev lyst ved herredsretten den 23. september 1844.
Året før - 10. jun 1843 - havde han giftet sig med Ane Jensdatter fra sognet, og det første
barn blev født 8 marts 1844. I FT 1845 nævnes han med kone, Ane Jensdatter, og det 1
års barn. Desuden de to aftægtsfolk på henholdsvis 55 og 81 år. 1849 ophævedes
hoveriet på de 52 gårde under Barritskov, der ejedes af grev Henrik Jørgen Scheel. Og
ved fæsteafløsningen 1852 blev gårdene under godset solgt til selveje. Christen Nielsen
frasagde sig ved den lejlighed fæstet og købte gården af godset. Den var da ansat efter
den nye matrikel til godt 3 tdr. hartkorn. Købsprisen for gården med tilliggende jorder,
bygninger, besætning og tilbehør var 2.542 rdl., og Christen Thorborg fik et lån på knap
2.000 rdl. af Barritskov Gods. I 1854 udvidede han gården med en parcel sat til godt 1 tdr.
hartkorn for 1000 rdl. Og 1855 overtog han forpagtningen af præstegårdens anseelige
jorder af sognepræsten Rasmus Bøttger Hansen. Sidst i 50erne opførte han også en
vindmølle, som han forpagtede bort til møller Jensen fra Barritskovmølle. Det førte iøvrigt
til sagsanlæg fra ejeren af Staksrode vandmølle, enken Marianne Ahrenkiel, der havde
mølleretten på egnen. Sagen sluttede 1859 med et forlig, hvor møller Jensen indvilligede i
at betale 150 rdl. til enken.
Christen Nielsen Thorborg var, som det fremgår, en driftig og fremgangsrig mand, der
arbejdede sig frem til en for sin stand relativ velstand. I ægteskabet med Ane Jensdatter
kom 10 børn, hvoraf de 6 blev voksne. Sognefoged blev han også. Men han ramtes af
tuberkulose og døde af denne sygdom i forholdsvis ung alder i 1867.
Han tog navn efter gården. På gravstenen står: ”Chr. Nielsen Thorborg”, og de af hans
børn der var født efter overtagelsen 1852, fik familienavnet Thorborg allerede ved dåben.
Her følger navne og fødselsdatoer:
Fødselsdato:
08 mar 1844
15 nov 1845
05 jul 1848
23 mar 1850
21 feb 1852
15 jul 1854
05 jul 1856
26 feb 1859
10 okt 1861
03 jun 1864

Døbenavn med opkaldenavn:
Opkaldt efter:
Eleonora Cathrine Christensen [død 5 år] præstekonen
Rasmus Bøttger Christensen [død 2½ år] sognepræsten
Rasmus Bøttger Christensen
sognepræsten
Jens Christensen
morfader
Niels Rasmussen Christensen Thorborg
farfader
Jørgen Christensen Thorborg [død 2 år]
evt. oldefader
Frederik Christensen Thorborg
Jørgen Christensen Thorborg
evt. oldefader
Eleonora Christensen Thorborg [død 2½ år] præstenkonen
Ane Marie Christensen Thorborg
moderen

Den ældste, Eleonora Cathrine Christensen f. 1844, var opkaldt efter præstefruen
Eleonora Christine Bøttger, der var datter af den velhavende og indflydelsesrige
godsforvalter på Barritskov, Frederik Chr. Schmidt, mens sønnen Rasmus Bøttger
Christensen Thorborg var opkaldt efter præsten Rasmus Bøttger Hansen, der også var en
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både myndig og velstående mand. Opkaldelserne og også flere fadderskaber begge veje
er en bekræftelse på det nære forhold til sognepræstens. Det er sikkert også dem, der har
stået bag, da den tidligere fæstebonde besluttede at lade sin næstældste søn, Jens,
studere. Der er bevaret et par breve fra præstens til Jens, som også vidner om det nære
forhold:
Eleonora Bøttger til Jens Thorborg i Kbh:
”Barrit Præstegaard 4 Decbr 1874
Kjære Thorborg
Du har formodentlig glemt at jeg i Sommer viste Dig en Negl jeg havde og at Du sagde til Juul ville den nye
Negl komme frem hvilket jeg ei mente, og det er nu for at fortælle Dig at Du har havt Ret og viist mig at Du
forstod Dig paa Tingene at jeg tilskrive Dig idag, dog vil jeg tilstaae at jeg ogsaa har en anden Grund for
hvilken jeg skrive. Den nemlig at jeg hører Du ikke i lang Tid har været rask, som gjør mig meget ondt, da
Du nu netop kunne behøve alle Dine Kræfter baade paa Sjæl og Legeme til Dine anstrængende Studier. - Du
tager vist for haardt paa Læsningen og glemmer at bevæge Dig i den friske Luft, men det kan ikke gaae min
kjære Ven, Legemet maa have lidt Pleie om Aanden skal arbeide saa haardt.
Herovre staar Alt ved det gamle, dog maa jeg fortælle Dig at Bjænin [deres hund] er død, han har været
meget daarlig i Efteraaret men i de sidste Dage var han langt bedre, saa det overraskede os at finde ham død
forleden Morgen. Det var dog en gammel Bekjendt af Dig. - Mon Du komme hjem i den kjære Juul - Du
kunne vist have godt af en lille Udflugt hvis Vinteren da ikke til den Tiid vil tage fat og gjøre Reisen for
besværlig. - Det seer galt ud med vor studerende Verden hvis det skal vedblivende gaae som iaar - kun 11
Jurister og slet ingen Statsvidenskablige Kandidater. Hvad mon det viise Venstre mon vil besætte Embederne
med. Præster gaar vel snart heel ud, det vil sige Studerede - men saa kan de jo udskrive nogle Seminarister,
saa det syner den ædle Stand har en Fremtiid for sig og deres Vigtighed ogsaa vist. - Du skulle bare høre
hvordan H[?] i Vrigsted har svinet op om Professor Clausen - Sølle Fæ han er ei værdig at løse Professorens
Skobaand hvad Dannelse angaar, det veed jeg nok. - Men de vil reformere Verden.
Det nye Theater besøger Du vel en Gang imellem, det er vist skjønt, men har da ogsaa kostet en ublu
mængde Penge. Vi kunne godt have det lidt simplere og lige morsomt, naar vi blot havde nogle gode Kræfter
til at spille, men jeg synes de Bedste enten gaae af eller ere syge og det er høist uheldigt.
Din gamle Ven Rindahl med Kone lever godt, nu er han da over det værste med Gaardens Udseende og til
Sommer maa Du ud at see til ham, det kunne dog more Dig er jeg vis paa. Han er en rigtig dygtig Mand saa
jeg haaber nok han kommer ud af det, da de begge er saa nøisomme og flinke. Fra Bøttger og Mis Petra [datteren kaldet Mimmi] skal jeg bringe Dig de venligste Hilsener. - Mine Sønner
derovre seer Du vel aldrig. Gid Du nu snart maa blive heel rask og stærk, det er mit varme Ønske for Dig.
Din Moder og Sødskende have det godt. - Sees vi ikke til Juulen saa ønsker jeg Dig al Glæde i den som altid
men jeg haaber Du kommer hjem og saa veed Du at Du stedse har et andet Hjem for din ærligt hengivne
gamle Præstekone
Eleonora Bøttger.”

Den 8. febr. 1875 døde Eleonora Bøttger, og Rasmus Bøttger skrev i den anledning til
Jens:
[udat. febr. 1875]
”Kjære Jens!
Naar Du ikke kjendte mig saa nøie og vidste, at det er min Skjødesynd at opsætte at skrive, var det vist
nødvendigt, at jeg begyndte dette mit Brev med mange Undskyldninger for at Du ikke skulde af min
skammelige Taushed drage den Slutning, at dit kjærlige Brev med din varme Anerkjendelse af min
velsignede Nora og din inderlige Deeltagelse for mig, havde været mig ligegyldigt, men nei. Du veed det,
intet Brev gjorde mig netop saa godt, idet Du selv stillede Dig iblandt vore egne, hvor baade min Kone og
jeg altid har sat Dig, og hvor jeg vil vedblive at regne Dig. - Ja! Du har Ret, det var et stort Tab, det største,
der kunde times mig at miste min elskede Hustru, der var saa Meget for mig og os Alle, og, efterat vi nu ere
komne til Ro, føler jeg og Mimi Savnet saa dybt; thi hun som, uagtet hendes Svaghed, bragte Liv - er borte. Hendes Sygdom varede 8 Dage, hvori hun led meget. Alvilda [den ældste datter] var her hele Tiden og hjalp
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Mimi [yngste datter] at pleie hende Nat og Dag; men den sidste og strengeste Nat sad din trofaste Moder ved
hendes Leie, hvilket vi med Tak paaskjønne og aldrig skulle glemme. Lægen Petersen opdagede strax at det
var Lungebetændelse og mente, at Sygdommen kunne han vel faae Bugt med, men han frygtede for hun
manglede Kræfter til at overvinde Følgerne, og saaledes gik desværre ogsaa. Hun var saa glad ved det sidste Brev, Du skrev hende til og nærede altid med mig de bedste Forhaabninger
om din Fremtid. Og nu nærmer sig jo det afgjørende Skridt sig, saa at Du vel neppe kommer hjem, førend
Du har det overstaaet, o! hvor vilde hun da glad have ilet Candidaten imøde. Hendes Lykønskning maa Du
savne, men vær vis paa, at Du altid, saalænge vi ere her, skal i Præstegaarden finde en Deeltagelse, som i dit
Hjem, og derfor ere ogsaa vore Bønner saa inderlige for Dig, at vor himmelske Fader vil give Dig Sundhed
og Kraft til at fuldbringe din Gjerning, og saa lønne din Flid og Stræben med et lykkeligt Udfald.
Igaar var jeg i Horsens for at betale Regninger og traf ikke Brandt paa Jørgensens Hotel, og da jeg spurgte
Fog om ham, svarede han blot, at han har gjort Strike. - Lev nu vel! Miskjend mig ikke fordi Du ikke saa
længe hørte fra mig, men vær vis paa, at jeg altid er og bliver Din af Hjertet hengivne
R Bøttger.
Mimi hilser Dig venligt!"

Pastor Rasmus og Eleonora Bøttger samt deres gravsten på Barrit kirkegård.

Christen Nielsen Thorborg og hans gravsten på Barrit kirkegård. Bente med et portræt malet efter fotografiet, foto 1967.
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Fadderskaberne ved de mange børnefødsler på Thorborggården viser en slægtsstærk
familie. Christen Nielsen Thorborg var den yngste af 5 søskende, der alle havde gårde på
egnen. Den ældste, Rasmus Nielsen Ravnsborg (1793-1875), havde gården Ravnsborg
og var desuden sogneforstander, Jens Nielsen (f. 1800) havde en gård i Barritskovby,
Karen Nielsdatter (1804-91) var gift med en gårdmand i OverBarrit, Ole Nielsen (1806-76),
og Søren Dam Nielsen (f. 1807) havde gården Asløkke i As sogn.
Christen var med en generations forskydning beslægtet med sin kone, Ane Jensdatter,
som for sin del var den ældste af 5 søstre: Christine Marie Jensdatter (1821-71) var gift
med barritgårdmanden Jens Rasmussen Kejser (1797-1890), Ane Cathrine Jensdatter (f.
1824) med gårdmand Christoffer Pedersen i Klakring, Ane Marie Jensdatter med gartner
Peder Sørensen Fisker også i Klakring, og den yngste, Kirstine Jensdatter (1831-98), med
gdm. Henrik Jørgen Rasmussen Ravnsborg (1826-82), som var opkaldt efter grev Scheel
og ældste søn af Rasmus Nielsen Ravnsborg.
Det er Christen & Anes søskende, deres ægtefæller og efterhånden også børn, der
optræder som faddere til parrets børn. Nogle flere gange. De er alle fra egnen og næsten
alle solide gårdfolk (Jf. tillæg 2). Selv optræder Christen Nielsen også som fadder flere
steder, og flere børn er blevet opkaldt efter ham. F.eks. en Christen Thorborg Sørensen
fra Vrigsted.
Ved Christen Thorborgs død sad hans enke, Ane, tilbage med gården og 5 umyndige
børn, hvoraf min farfar, Jens Thorborg, gik i latinskolen i Horsens. Hun fik tilladelse til at
sidde i uskiftet bo og drev vistnok gården ved forvalter. Men præstegårdsforpagtningen
måtte hun opgive, og 1871 solgte hun den af hendes mand opførte vindmølle i Over Barrit
med tilliggende bygninger og jord for 7000 Rdl. Med årene blev sønnen Niels gammel nok
til at kunne bestyre gården for sin mor. I et brev fra 1878 til broderen Jens, der havde bedt
om oplysninger om familiens levealder, skrev den da 25-årige Niels:
”Barrit d. 11 Febr 1878
Kjære Broder!
Jeg vil nu se og give Dig de forlangte oplysninger så godt som mulig. 1. Moder bliver 60 år den 3die Juni. 2.
Rasmus bliver 30 år d. 5 Juli - 3. Jeg selv bliver 26 år d. 21 Febr - 4. Fredrik bliver 22 år d. 5 Juli - 5. Jørgen
bliver 19 år d. 26 Februar - 6. Lille Marie bliver 14 år d. 3die Juni - fader var 54 år da han døde. Vores
afdøde sødskende døde i en alder af - 1. Rasmus 2 ½ år - 2. Den første Nora 5 år - 3. Jørgen 2 år og døde af
kighoste - 4. den sidste Nora 2½ år gammel.
Begge vores søstre døde af strubehoste og Rasmus døde en stille og rolig død. Både faders og moders
forældre blev grumme gamle - faders sødskende lever endnu sånærsom Rasmus Ravnsborg, som var 82 år da
han døde. Moders sødskende lever endnu på to nær som var Jens Keisers kone [Kristine Marie Jensdatter]
som døde i sit 50 år og så hendes broder Jørgen, som døde 22 år gammel af halssyge.
Jens Keisers kone var i nogle dage her. Hun døde noget sindsforvirret, men det kom vistnok af en slags
dilerium, da hun jo havde villet beruse sig, i mange år før hun døde.
Moders forældre - hendes fader var 75 år da han døde, hendes moder 82 år. Faders forældre - hans fader var
cirka nogle og 80 år gammel - hans moder var vistnok noget over 70 år gammel da hun døde.
Faders forældre kan vi ikke rigtig huske noget bestemt om, men det var vistnok omtrent i den alder som
ovenfor er anført, at de døde. Jeg ved nu ikke der er mere som Du har forlangt oplysning om, vedrørende
dette, men skulde der mangle noget, så kommer du jo til at spørge mig derom.
Moders hoved er ikke kommet sig endnu, men hun venter efter at Du skulde komme hjem og kurere hende
det - det kan jo heller ikke vare så længe nu, end vi kan vente og se Dig igjen. Dit værelse bliver nu
fuldkommen istandsat en af de første dage, så Du kan gjerne komme for den sags skyld såsnart som Du kan.
Du lader os vel vide når vi skal hente Dig, og hvor Du tager til - Du kommer vel med Dit tøi og bohave;
hvorfor vi vel skal være to vogne til at afhente Dig - det kan Du jo nu lade os vide når Du skriver igjen til os.
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Lægerne i Hornsyld kjører i Barrit hver dag, så Du kunde nok fået dygtig at bestille dersom Du havde været
hjemme. Din dåbsattest kan vi ikke finde men vi får en udskrift af kirkebogen, som vi sender Dig her i
brevet.
Til slutning hilses Du fra Din kjærlige moder og sødskende og fra Din hengivne broder
Niels.
E.S. Jeg skal hilse Dig fra moder og bede Dig om at få alt Dit Tøi med og ikke forglemme noget.
N. Thorborg."

Jens Thorborg kom hjem, byggede hus ved gården og var praktiserende læge i Barrit
1878-81.

Bøttgers ældste datter, Alvilda, var i 1857 blevet gift med godsforvalteren på Rosenvold,
Anton Levinsen, og deres døtre, Eleonora og Agnete, var med tiden blevet giftefærdige.
Jens Thorborg forelskede sig i den 18-årige Agnete, men hun ville hellere til København
og gå på seminariet hos Natalie Zahle end giftes med den 11 år ældre Barritlæge. Hun
sagde først nej, men forældre og bedsteforældre lagde et godt ord ind for ham. I et brev
fra en rejse til København skrev hendes mor 1879:
”Frederik [søn i Kbh.] sagde, at Torborg var reist hjem. Jeg saae ham ikke; han bliver i Barrit hele Vinteren;
og det er jo godt, han ikke kaster sin gode Stilling bort for din Skyld. [Dvs han ikke opgiver sin stilling som
læge i Barrit, fordi han ikke kunne få Agnete]. Kan du saa ikke betænke dig? Det skader Intet, Nora! [hendes
søster] læste mine Ord om Posterne. - Hun bliver dog bragt til at tænke over Sagen [mht sin frier]. Kunde I
blive lykkelige, kære Børn, saa var jeg det ogsaa! Eders Vel er mit Livs Tanke.”

Agnete Levinsen som pige og sammen med søsteren Eleonora.

At Jens Thorborg med sin embedseksamen havde overskredet en social grænse fremgår
af et brev han skrev før brylluppet til Agnete:
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”Barrit d. 1 Sept. 1880
Min kjære elskede Pige!
Jeg vilde gjerne med et Par Ord bede Dig sige Din Moder, at Møblerne ere ankomne og vente i Ventesalen
paa hendes Ankomst. De ere meget nydelige. Alt ser saa lyst ud Du kjære søde Pige; kun én Ting er der, der
formørker min Glæde, og det er det, at de her hjemme alle ere i høj Grad forstemte over at kun 2 af mine
Brødre ere indbudte, medens de 2 andre og min Svigerinde maa sidde over, som om jeg ikke kunde være
dem bekjendte. Der er ikke en Krog her i Barrit hvor der ikke tales derom, og de Fleste lægge mig det tillast,
skjøndt ingen hellere end jeg vilde have dem med alle sammen. Man er i Begreb med at tildænge mig med
almindelig Foragt, men det er jo dog ikke mig der inviterer. Mine Brødre og min Svigerinde bryde sig ikke
en Smule om det for deres egen Skyld men paa Grund af den megen Snak ere de i høj Grad kjede af denne
Sag. Men jeg maa bryde af da Klokken er mange og Budet maa afsted. Farvel min egen søde Pige og lev
rigtig vel til vi ses.
Din trofaste Ven J. Thorborg.”

Mine bedsteforældre blev viet i Stouby kirke 10. sep. 1880. Rasmus Bøttger og Anton
Levinsen var forlovere. I 1881 fik min farfar ny praksis i det nærliggende Hornsyld. I
90erne blev de imidlertid grebet af den indre missionske vækkelse, og det fjernede dem
yderligere fra familien på gården i Barrit.
Her havde Niels 1880 købt gården af sin mor for 14.000 kr, hvoraf 5000 kr var for
besætning og løsøre. Han skulde desuden svare hende aftægt så længe hun levede,
hvilket blev kapitaliseret til 2200 kr. 1881 giftede han sig med Karen Olesen fra Nebsager.
Omk. 1913 erstattede han den gamle hovedbygning med den nuværende. Også han var
sognefoged.
Ane Jensdatter døde først i 1906. Farmor skrev til datteren Adda Balle i Grønland om
begravelsen:
”Idag har Far og jeg saa været til den gamle Bedstemoders begravelse, og den var jo da i alle Maader stillet
saa pænt og nydelig an. Vi samledes Kl. 12 i Hjemmet [Gården Thorborg] til Chocolade og Kaffe og Præsten
og Degnen talte forholdsvis pænt og hjærteligt. Kisten var ikke lukket, og Bedstemoder saa sød ud, og alle
holdt jo af hende og viste hende megen Kjærlighed og Godhed i hendes Alderdom. Pastor Ammentorps har i
Sandhed været pæne imod hende, og det undrede mig, at de ikke var bedt med hjem efter Begravelsen,
ligesom Degnens. Vi spiste saa Suppe med to Slags Boller, Steg og Kage og kjørte derefter hjem. Kirken var
pænt pyntet, og der var trykte Sange, hvoriblandt: Min Død er mig til gode. Jeg skulde hilse Dig fra Fars
Broderkone i Horsens, som Du vel kan huske. Begge hendes Døtre er bleven gift, den ene med en Dyrlæge i
Aarhus med Ansættelse paa 4000 Kr, den anden med en Bogholder i Horsens. Manden [restauratør Jørgen
Thorborg] ser frygtelig øllet og tyk ud.”

Thorborg-gården findes beskrevet på Niels Thorborgs tid i C.B. la Cour: Danske Gaarde
III. 1. bd.:
"Thorborg, Barrit Sogn. Postforb. og St.: Barrit, hvortil c. 2 Km. Gaarden ligger c. 18 Km. fra Horsens. Ejer:
Sognefoged Niels R. Chr. Thorborg, som overtog Gaarden i Foraaret 1881, er født paa Ejendommen 21.
Febr. 1852 og gift med Karen Olesen, født i Nebsager 11. Aug. 1851.
Matr. Nr. 16a m.fl. af Over Barrit. Hartkorn 4 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 2½ Alb. Ejendomsskyld 31,000 Kr.
Brandassurance for Bygningerne 17,950 Kr. Areal 43 Tdr. Ld., deraf Ager 38½, Eng 4, Have og Gaardsplads
½. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Havre, Roer, Byg, Roer, Rug og Staldfoder, Havre og 2aars Græs.
Jordens Bonitet er Lermuld paa Lerunderlag samt for en Del stærk Lerjord. Der holdes 16 Køer, 12 Stkr.
Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk Race, 4 Heste og 2 Plage. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin.
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Thorborg hørte tidligere under Barritskov. Som Fæster nævnes Rasmus Thorborg, hvis Søn [sic!],
Sognefoged Christen Thorborg, frikøbte Gaarden 1852; hans Enke, Ane, f. Jensdatter, overdrog den senere
til Sønnen, den nuv. Ejer.
Af Bygningerne, der ligger paa deres gamle Plads i Over Barrit By, er den smukke, stilfulde Hovedb. i
Sydsiden af Gaardspladsen grundmuret og har Cementstenstag; af Avlsb. er Staldlængen grundmuret med
Trimpel og Paptag, medens de øvrige Avlsb. er af Bindingsværk med Straatage. Jordene ligger samlede ved
Gaarden og gennemskæres af Kommunevejen. Engen, der er fortrinlig Overrislingseng i Indhegning, ligger
lidt Ø. for Kirken. Saavel Heste- som Kvægbesætning er præmieret."

Thorborg, 1967

Niels’ søn, Aage Thorborg, overtog slægtsgården i 1916, og var sognefoged i 3.
generation. 1962 lod han gården gå videre til datteren Ragna og hendes mand. Selv gik
han og Maren på aftægt i et lille hus overfor gården, hvor Bente og jeg opsøgte dem to
gange i 1967. 1979 tog vi mor og far med derned på en biltur fra Brolund, men da var
Maren død. Jeg fotograferede de to gamle fætre sammen. De havde ikke set hinanden
siden de var børn, og dengang næsten heller ikke. Aage drillede far med, at dem i
Hornsyld havde været for fine på det til at komme sammen med bønderne i Barrit. Han
døde 1983.

Aage Thorborg foran aftægtsboligen, 1967
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Maren & Aage Thorborg 1967

Efter det første besøg i 1967 skrev jeg til far:
Brolund d. 23/7-67
"Kære far og mor, Tak for brev og kort. I dag vil Bente beskrive livets gang i Lidenlund, mens jeg vil
fortælle om en tur Bente og jeg i går foretog til Barrit og omegn. Det var en meget vellykket udflugt, kun
skade at I - og især du far - ikke var med. I telefonbogen fandt vi Aage Thorborg i Barrit, og ham besøgte vi.
Han er søn af din farbror Niels og er i 3. generation sognefoged på stedet. 75 år gammel bor han med sin
kone, Maren, lige overfor slægtsgården, Thorborg, der nu drives af hans datter, Ragna Thorborg Petersen og
hendes mand. Vi blev modtaget meget hjerteligt af de to gamle aftægtsfolk og tilbragte en hyggelig
eftermiddag med at høre om svundne tider, se billeder og drikke kaffe med hjemmebagt brød og kager til - i
god jysk "ræk nu til" stil. Din far havde de 5 søskende: Niels, Frederik, Rasmus, Jørgen og Marie. 1) Niels
giftede sig med Karen Olesen fra Nebsager. De beholdt slægtsgården og havde børnene Kristian, Oluf,
Aksel, Søren og Aage. 2) Frederik blev købmand i Hyrup. Han var gift, men døde ung. 3) Rasmus var først
gårdmand i Barrit, men overtog siden broderens købmandsbutik i Hyrup. 4) Jørgen har været familiens sorte
får. Det eneste jeg kunne få at vide var, at han var restauratør i Horsens og havde to døtre. Han var tyk som
en trumle og boede nu og da på Barrit kro, men han var ikke vellidt i familien. Han er forlængst død. 5)
Marie giftede sig Justesen og boede i Rårup. Om disse 3 sidstes koner og evt. børn ved jeg intet, men
derimod fik jeg nogle oplysninger om Niels Thorborgs børn, dvs. Aages brødre. a) Kristian er født 6 feb
1882. Han var mejeriejer i Præstø og hans kone hed Andrea. De havde børnene Karen og Poul. Karen er gift
med en købmand i Vordingborg, Poul Olsen. Jeg ved ikke hvem Poul er gift med, men han har fortsat sin
fars arbejde i Præstø, og det er altså ham, du har skrevet til. b) Oluf er født d. 22 feb 1884. Han var gårdejer i
Gammelby og var gift med Agnes Olufsen fra Staksrode. De havde tre børn: Karen, Sigurd og Ida. Karen er
gift med brugsuddeler i Hyrup, Stouby, Knud Lüders. Sigurds kone hedder Erna. Han er gårdejer ligesom sin
far i Gammelby, Stouby. Ida er gift med Aksel Vestergaard i København. c) Aksel er født 7 aug omk 1886.
Han bor i Horsens som forh. gårdejer og er gift med Anna Pedersen, Stouby. De har datteren Kamma, som er
gift med en snedkermester Jørgensen i Horsens. d) Søren er født 10 mar 1889. Han er seminiarieuddannet og
bor i København. Efter billeder at dømme har han været en ualmindelig flot mand og dertil en stor gymnast,
der med Buch har tourneret i Europa fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Såvidt jeg forstår er gymnastikken
iøvrigt en familiesygdom herovre. De har børnene Else, Lis, Karen og Erling. Else er gift med en vognmand,
Jørgensen. Selv er hun mærkelig nok skoleinspektør, vist nok i Farimagsgade i København. Lis er gift med
sin fætter, Niels Thorborg, i Viborg. (Han er søn af Aage). De er begge lærere. Karen er gift Clausen. Både
hun og hendes mand er lektorer ved Aurehøj. Erlings kone hedder Kirsten, han er nodeantikvariatshandler og
synger som bekendt i radiokoret. e) Aage er født d. 27 dec 1892. Hans kone hedder Maren Sørensen, og de
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har børnene Niels (læreren fra Viborg), Vagn gift med Ellen og gårdejer i Breth, Frede er gift med Inger,
gårdejer, og endelig Ragna Thorborg Petersen på slægtsgården. Såvidt om stamtræet.
Aage Thorborg har et maleri forestillende din farfar hængende. Han mente dog, at det er malet efter et
fotografi. Ligeledes har han et stort fotografialbum. Heri bl.a. et billede af gården, som den så ud før Niels
Thorborg omk 1913 rev den ned og byggede den nuværende. På hjørnet gror en sørgeask som hans - og altså
også din bedstemor - 1869 plantede til minde om sin mand. Vi fik et meget morsomt indtryk af forholdet
mellem de selvbevidste folk i Barrit og dine forældre i Hornsyld. Trods alt diplomati var det tydeligt, at din
mors stjerne ikke var så høj. Hun regnede ikke rigtig gårdfolkene og kom meget sjældent, men besøgene gik
ikke stille af, for så skændtes hun med Niels, hvis religiøsitet var mindre snæver. Din far kom derimod ofte,
han havde som regel travlt og stak blot næsen indenfor. Når han et øjeblik efter gik, sagde han: "Jammen nu
har vi jo set hinanden". Efter Aages mening var han "jo ellers god nok" altså til farmor. Niels har lignet din
far betydeligt, men ser måske lidt mindre blød ud efter billederne at dømme. Aage ligner sin mor meget. Af
gamle slægtsting har han endelig en gammel bibel og et fint rødt bornholmerur.
Efter kaffen var vi lige ovre at se på gården. Den består af en hovedbygning og tre længer, altsammen i røde
mursten. Midt på gårdspladsen står et træ, som Else Thorborg nær havde gjort kål på, da hun som barn kom
med to sammenbundne køer henover det. Derefter besøgte vi Barrit kirke og så pastor Bøttgers og
Thorborgernes gravstene. Derpå gik færden til Hornsyld, hvor vi så dit barndomshjem og apoteket med den
berømte have. I sygehuset hænger din far og onkel Holger. Byen kan vist ikke være blevet helt ukendelig for
dig. Den er sød og temmelig uberørt, tror jeg. I Glud museum ligger en brandprotokol, hvor vi vistnok kan
finde den gamle Thorborggård beskrevet. I Bjerreherredsbogen står om gamle pastor Bøttgers myndighed.
Han har åbenbart haft I.C. Christensen som vikar en tid. Også hos den Barrit sognefoged [altså Aage Th.]
fortæller traditionen om hans bestemte form, hvorimod hans efterfølger, Ingerslev, snarere gik i den anden
grøft. Desværre havde jeg ikke mit fotografiapparat med, men vi fik lov at vende tilbage senere. Så vil jeg
fotografere såvel gård som folk, gravsten m.v. [Hvad jeg også gjorde: Maren & Aage Thorborg, Bente med
maleriet af Christen Thorborg., udsigten fra gården til Barrit kirke samt gravstenene]. Desuden opsøgte vi
Anton Levinsens fæstegård [Bøgely i Stouby] og Rosenvold. Ved den lejlighed kan vi sikkert få flere
oplysninger. Hvad vil du gerne vide? Vil du sende H. Pedersens erindringer til enten os eller Aage Thorborg.
Han vil meget gerne se den og skal nok sende den tilbage.
Vi har haft brev fra Otto Scheppelern og er inviteret til middag hos hans forældre i slt. af august eller beg.
af sept. Vi skal så gennemgå de Levinsenpapirer, de har. En anden del er efter Carsten Levinsens død blevet
afleveret til Det kgl Bibliotek.
Ja så meget om vor "sentimental journey", vi håber snart at høre fra jer. Det ville nok interessere Aage
Thorborg at høre fra dig, far. Han kender dig fra skærmen, og han kan langt bedre lide dit udseende end
Bomboldts.
Mange kærlige hilsener fra Karsten."

Johs og Aage Thorborg, fotograferet 1979
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Barrit kirke, set fra ”Thorborg”, mit foto 1967.

Ragna Thorborg Petersen og hendes mand, Arne Petersen, drev gården fra 1962 til
efteråret 1997, hvor de solgte den og selv flyttede til Hornsyld.

Ragna og Arne Petersen, fot. Mogens Th. Jørgensen 2000
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Navnet og slægten Thorborg
Min farbror, Holger Thorborg, fik i 1935 Personalhistorisk Institut ved Sixten Otto Brenner
til at udarbejde en anetavle for sin far, Jens Thorborg. Jeg har længe taget den for gode
varer, indtil jeg 2010 til min forbløffelse konstaterede, at den var ren fiktion. Kun
forældregenerationens data stemmer med kirkebogen. Siden har jeg læst, at det ikke kun
er mig der har gjort den erfaring. Brenner var simpelthen en svindler. Læseren er hermed
advaret, og jeg er begyndt forfra, fra grunden.
Det ser ud til at navnet i formen Toreborg, Thoreborg er et gammelt stednavn, som har
givet navn til gården. Denne er med tidens fylde kommet til at hedde Thorborg, og den har
givet navn til fæsterne: Rasmus Jørgensen af Thoreborghuuset (KB 1774), Rasmus Baier
af Thoreborg (KB 1780) eller slet og ret Rasmus Thorborg (KB 1782), Peder Jensen
Thorborg (FT 1834). En søn af ham med navnet Thorborg døde i 1891 (KB 1891). Og
sidst Christen Nielsen Thorborg og hans efterkommere.
Der er i slægten en overlevering om, at der foruden Christen Nielsen Thorborgs
efterkommere også var en karl på gården, der tog navn af gården, og at han er stamfar til
en anden Thorborgslægt. En kendsgerning er det, at der i dag findes en del Thorborg’er
med rod i Barrit og Juelsminde, som ikke er beslægtede med os. Mogens Thorborg
Jørgensen har haft kontakt med en af dem, Morten Thorborg, og han nedstammer ganske
rigtigt fra en karl på gården, Rasmus Jensen, der kaldte sig Thorborg, har han fortalt.
Rasmus Jensen (1807-59) var ved FT 1834 og 1840 hjemme hos sin mor, der var blevet
enke, på hendes går i Klakring, mens han i FT 1845 og 1850 var på Hellebjerg Mølle i
Klakring. To af stederne – 1840 og 1850 – benævnes han Rasmus Thorborg. Det kan ikke
dokumenteres, at han har arbejdet på "Thorborg", men det må have været i Peder Jensen
Thorborgs tid. 1851 giftede Rasmus Jensen sig en gård til med enken Sofie Magdalene
Helbæk i Klakring. Gården, der hidtil var blevet kaldt "Anneksgaard" blev herefter kaldt
"Thorborg", og hendes 4 børn fra det tidligere ægteskab tog navn efter den. To af dem var
sønner, Knud og Hans, og de fik mange efterkommere med navnet Thorborg.
En anden karl, der tog navn efter gården, hed Søren Møller Sørensen (1832-1899). Han
var født udenfor ægteskab 29 sep 1832 i Stouby, men forældrene giftede sig nogle år
senere. Moderen døde imidlertid, da han var 6 år gammel. 15 år gammel kom han 1847 til
Barrit som tjenestedreng hos en gårdmand og kort efter hos Christen Nielsen på Thorborg.
Her var han i de næste 10 år og blev en slags plejesøn hos familien. 1860 giftede han sig i
Vrigsted kirke med Maren Sørensen, og de fik 4 børn, hvoraf to sønner. Familien kaldte
sig Thorborg, og det fremgår af fadderskaber ved barnedåbene, at der bestod en nær
forbindelse mellem dem og familien på Thorborg. En af sønnerne blev direkte opkaldt efter
Christen Thorborg som Christen Thorborg Sørensen. Der var to sønner, og de tog begge i
1906 navneforandring til Thorborg. Den ene efterlod sig ikke børn, men den anden, som
var politibetjent i Kbh., havde to børn. Om der er efterkommere af dem med navnet ved jeg
imidlertid ikke.
Christen Nielsen Thorborg havde 5 børn, der blev voksne:
Rasmus (1849-1929) havde ved FT 1872-1901 gården ”Haugaard” i Barrit by. Han var gift
med en datter fra gården, og de havde en plejesøn, Kristian Kristensen fra Tved. Denne
blev senere barber og hans kone telefonbestyrer i Barrit. Rasmus købte 1901 et hus i
Hyrup og blev købmand der.
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Jens og Agnete Thorborg

Min farfar, Jens (1850-1934), kom i Horsens latinskole og blev efterfølgende cand. med.
Han giftede sig med et barnebarn af sognepræsten i Barrit, Rasmus Bøttger, og fik
lægepraksis i Hornsyld. Senere blev han også leder af Hornsyld sygehus og 1915
kredslæge. Der var seks børn, hvoraf de fire drenge også fik akademiske uddannelser,
mens den ældste datter, Astrid, blev provstefrue i Grønland, gift med Frederik Balle. Den
ældste søn, Holger Thorborg, efterfulgte faderen som leder af sygehuset i Hornsyld, de
andre slog sig ned i Københavnsområdet. Carl Gustav var en farverig skikkelse og var gift
tre gange men havde ingen børn, og Alvilda (Vivi) var ugift laborant. Men Astrid (Adda),
Holger, Frederik og min far, Johannes (Johs), fik alle børn og har mange efterkommere.
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Familien Jens Thorborg 1911: Johannes, Jens, Agnete, Holger med Anna, Carl Gustav, Margrethe og Frederik, Vivi.
Adda og hendes familie var i Grønland.

Karen og Niels Thorborg samt gravstenen på Barrit kirkegård

Niels (1852-1926) blev på gården og bestyrede den for sin mor, indtil han selv overtog
den. Han fik fem sønner, hvoraf de to, Christian og Søren, flyttede til Sjælland, som
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henholdsvis mejerist i Præstø og lærer i København. De tre andre forblev som gårdmænd
på egnen. Alle fem stiftede familie og fik mange efterkommere.

Gårdmandsfamilien samlet foran ”Thorborg” i anledning af 30-årsbrudeparret Niels og Karen Thorborg 1912.
Stående: Ungkarlene Søren og Aage. Parret Agnes og Oluf med sønnen Sigurd (f. 14/8 1911). Ægteparret
Agnes og Axel med datteren Kamma (f. 8/6 1906). I forgrunden: Familien Andrea og Christian med Karen
Kirstine (f. 9/4 1911) samt Olufs Karen hos bedsteforældrene (f. 4/11 1909).
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Axel, Svend Oluf, Søren, Aage og Christian Thorborg som æld re

Frederik (1856-86) døde ung. Han nåede at gifte og etablere sig som købmand i Hyrup,
men hans eneste barn døde året efter ham.
Jørgen (1859-1913) var familiens sorte får. Han havde Barrit Kro 1880-85, men solgte den
og blev gæstgiver i Horsens. Han havde to døtre, som iflg. farmors brev til Adda skulle
være kommet godt i vej. Far huskede det store skilt ”Thorborg” over døren til
beværtningen fra sin tid som latinskoleelev i Horsens.
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Anton og Marie Justesen

Marie (1864-1943) blev gift med gårdmand og sognefoged, Anton Justesen, i Rårup. De
havde fire drenge og en pige og fik en betydelig efterslægt. Farmor beretter 3 jan 1906 om
et besøg hos dem i anledning af datteren, Anna Justesens fødsel:
Jeg var lige bleven færdig med mine Juleforberedelser til Fredag Middag og gik saa til Raarup for at
gratulere Faster Marie. De var henrykte for Datteren, og Marie laa højst veltilpas og tog imod Visitter,
Svedsketærter, Kransekager og ligesaa mange Flasker Vin. Den korte Tid, jeg var der, kom der 5 Koner med
store Kager. De har faaet Huset omtrent bygget om og har det nu rigtig nydeligt. En af Drengene, Magnus,
gaar i Latinskole og er rigtig flink. Saa kjørte de mig paa Vej, og jeg kom i god Tid for Drengene og kunde
modtage dem paa det festligste.

Kilder:
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