
 

 

En Pro memoria. 
 

Ved Amtsprovst EJNAR DAHL. 
 
 
FØLGENDE SKRIVELSE fra Sognepræsten i Vestervig 
Agger Peder Christian Bendix (senere fra 1812 
Amtsprovst for Thisted Amts søndre Distrikt til sin Død 
1833) til Sognedegnen for Vestervig-Agger D. Ch. 
Moldrup har jeg fundet i Provstiets Arkiv for 1807 - man 
faar et lille Indtryk af Provst Bendix’s Myndighed, og 
Brevet kan maaske betragtes som et lille Supplement til 
Pastor Laursens interessante Artikel i Aarbogen for 1937. 
 

”Pro memoria. 
Den mindre Interesse, De, Her Moldrup, saa ofte har 

vist for Menighedens Opbyggelse, har især været 
kiendelig ved Brølluper, Barselgilder og Begravelser - i 
Deres Forlegenhed og Uvillie til at læse til - og fra - 
Bords. Sligt har nedsat meget Deres egen Agtelse blandt 
Sognefolkene - berøvet Dem en stor Del af disses Tillid og 
Kjærlighed - har givet Forargelse og strider i det hele mod 
Deres bestemte Embedspligt: at befordre, hvor De paa 
nogen Maade kan, Menighedens Fremvæxt i 
Gudsfrygtighed. 

Da jeg ikke altid kan være personlig tilstæde ved slige 
Lejligheder (thi i saa Fald kunde jeg som ofte hidtil . . . 
overtale Dem dertil), saa nødes jeg herved at paalægge 
Dem, Her Moldrup, for Fremtiden som ufravigelig Pligt: 
at læse til - og fra - Bords ved alle højtidelige 
Forsamlinger som Brølluper, Barselgilder og Begravelser 
for Menighederne i Vestervig Agger, naar De er der 
tilstæde, og De kan ikke fritages for at staa til Ansvar for, 
at det overholdes uden Undtagelse. 

Paa det der tillige kan være Ensformighed deri, og 
Andagt og Opbyggelse bedre fremmes, saa ville De 
behage stedse at bruge de samme Bønner før og de samme 
efter Maaltidet, hvorved De kan følge de Bordbønner, som 
i medfølgende Kyllesbroks Bønnebog er anført, og det 
ordret. Til Slutning ville De baade før og efter tilføje: 
”Gud vær os naadig”, og ende Taksigelsen med Salmen 
No. 519 i den nye Evangl. Salmebog. 

Ligeledes ville De erindre pligtmæssigen at besørge - i 
Overensstemmelse med Fordordn. 23. Januar 1739, Art. 
31 - at ”Fattigbøssen gaar omkring ved alle Gjestebudde 
og Samqvemme (derved forstaas Brølluper, Barseler og 
Begravelser), hvor de end holdes”. Skulde de ej selv være 
tilstæde ved slige Lejligheder, foranstalter De saadant 
besørget ved een af Medhjælperne eller en anden 
paalidelig Mand. 

Iøvrigt ville De behagentlig tage Copie heraf og sende 
mig dette tilbage med Tilstaaelse for at samme har været 
Dem udfærdiget. 

 
Westervig Præstegaard 1807, 30. Septbr. 
 

P. Chr. Bendix. 
 
Til 
Sognedegnen for Westervig og Agger, 

Her Moldrup. 
 
Ovenmelte er mig rigtig tilsendekommet den 30. Setbr. 

1807. D. C. Moldrup”. 
 
Salme Nr. 519 i Evangelisk-christelig Psalmebog lyder 

saaledes: 
 

VED BRYLLUP. 
 

Mel.: Guds Godhed vil vi prise. 
 
Vort Maaltid er til Ende, 
Vort Bord nu dækkes af, 
Til Dig vi vil os vende, 
som os det gode gav. 
Med Tak af Hjertets Grund 
Dig, Lov, o Gud, vi sjunge, 
Du lædskede vor Tunge, 
Du mættede vor Mund. 
 
O, se til hver som sukker 
For Brød til Dig, o Gud, 
Din Haand Du aldrig lukker, 
Den aldrig tømmes ud. 
O Gud til alle se, 
At tusind, tusind Munde 
Dit Navn velsigne kunde, 
O Herre lad det skee. 
 
For dette Par vi bede: 
Du komme dem ihu, 
Du deres Bord berede, 
alt Godt saa giver Du. 
Din Naade følge dem 
paa alle deres Veie, 
Du signe, hvad de eje, 
Du signe deres Hjem. 
 
Ja, der er nu ikke meget Poesi i den Salme, men den 

kan maaske være lige saa god som noget af det, vi synger 
ved slige Lejligheder. Den passer jo ikke til at synge ved 
Begravelser. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1940, side 408-410) 


