Nørre Felding Sogn.

Nørre Felding Sogn
Dette sogn danner et pastorat sammen med Tvis i Hammerum Herred, og grænser mod øst til
Hammerum Herred, mod syd til Vinding og Vind Sogne, og mod vest og nord til Idum og Holstebro
byjorder.
På sognets østgrænse løber Vegen å, og gennem sognets sydlige del løber Gryde å, der på et stykke
af sit løb danner grænsen mellem Felding og Idum, gennem hvilket Sogn den sidste fortsætter sit løb
ud i storåen.
Sognets jorder er bakkede. På enkelte steder findes lerblandet underlag med jævnt frugtbare jorder;
men største delen af jordene er skarpsandede, og omtrent halvdelen af sognet er hede. Flademålet er
5,738 Tdr. land med 125 3/4 td. hartkorn, fordelt på 30 gårde og 57 huse.
Indbyggerantallet var 1830: 250, 1860: 353, 1870: 439, 1880: 485 og 1890: 470.
Sognet hørte i ældre tid under Ulfborg Herred, men hører nu under Hjerm-Ginding Herreds
jurisdiktion. Det danne en kommune sammen med annekssognet Tvis.
Nordligst i sognet ligger Vegen vandmølle, Hammerskelhus, Urenfeld Huse, Tveskel og
hovedgården Krogsdal, der nu har ca. 17 Tdr. Hartkorn.
Vest for kirken ligger Harrestrup, Dyrmose og Sognstrup. Ved kirken ligger præstegården og lidt
mod øst derfor ligger avlsgården Feldingholm. Sydlig i sognet ligger Skinbjerg, Flodgård, der er
fattiggård, Hedegård, Tolstrup, Pølsbjerg, Trug, Ølgryde og Boutrup.
Som minder fra oldtiden findes ikke få kæmpehøje i sognet sikkert mest fra broncealdertiden.
Nationalmuseet ejer et guldarmbånd, som er fundet i en urne, nedsat i en høj ved Tveskel, og
skønnedes at være fra slutningen af den hedenske tid.
Sognets navn skrives ved året 1340 som Fillingh.
Forstavelsen Fel betyder et vadested, og endelsen ing findes hyppigst i navne på steder, der ligger
ved et dalstrøg, og betyder måske eng eller vang.
Hvor man skal søge det vadested, der har givet sognet navn, kan ikke afgøres; men det må
sandsynligvis være ved storåen, hvortil sognet sikkert nok har strakt sig, før byen Holstebro
fremstod.
Da Prins Buris 1163 oprettede Tvis Kloster, var Felding Sogn en af de fire birker, han henlagde
dertil.
Efter reformationen da klostrene inddroges under kronen, blev den sidste katolske biskop i Ribe
Oluf Munk lensmand over Tvis Kloster med tilliggende gods, og 1547 købte han godset.
Blandt klosterets ejendomme her var gården Krogsdal, der også på den tid var sognets største
ejendom og skattede 6 ørte rug, 1 pund smør og 1 svin, og kort efter blev det gjort til en adelig
sædegård, hvorunder det øvrige bøndergods i sognet blev lagt som fæstegods.
Vegen Mølle var den gang en af de værdifuldeste ejendomme, idet den 1547 svarede 24 Tdr. mel i
årlig skyld og 1661 svarede den 62 Tdr. mel, 2 ørte rug og 1 svin.
Sidstnævnte år lå her endnu 2 gårde i Tolstrup, Ølgryde, Boutrup, Sognstrup, 2 gårde i Harrestrup,
4 byggede og en øde gård i Skinbjerg, Dyrmose og Trug under Krogsdal; men 1688 var allerede en
del af bøndergodset frasolgt.
Gården Feldingholm hed forhen Staushede og hørte under Krogsdal, hvorfra den omkring ved året
1600 var fraskilt.
På denne gård boede i begyndelsen af 17. århundrede Peder Nielsen Skriver og hustru Maren
Nielsdatter, der er jordet i Nr Felding kirke, hvor deres gravsteder endnu findes, den ene under
korbuen, den anden som trappesten udenfor kirkedøren.
1629 skænkede samme mand, der vistnok var skriver ved Tvis Kloster birketing, 50 Rdl. til
latinskolen i Holstebro. 1801 blev Staushede, skattende 8 1/2 Td. hartkorn, solgt fra Krogsdal ved
auktion, og stedets sognepræst P. Randrup ejede derefter gården til sin død 1829.
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Hovedgården Krogsdal.

Der 1661 med de på hovedgårdens marker liggende gårde og huse havde 44 Tdr. hartkorn, deraf
selve hovedgården kun 24 Tdr., skal i ældre tid have været en smuk og velbygget adelsgård, men
den var vistnok i krigens tid blevet hårdt medtaget, thi 1712 meddeles det, at gården i 60 år havde
været omtrent øde og uden bygning, og ejeren holdt kun en karl og en pige til at drive gårdens
avling.
1766 meddeler også sognepræsten: " Krogsdals bygning er ganske ringe og næppe suffisant for en
ringe forpagter at beboe; men gården har i forrige tider haft store bygninger, hvilket kan ses af de
gamle kældere, som for nærværende tid ligger øde".
Ligesom hovedgårdens tilstand i hine tider var slet, således var også det tilliggende bøndergods
forarmet.
Jørgen Kruse, der 1661 indgav sin jordebog over godset skriver, at 30 Tdr. hartkorn var ved magt,
98 Tdr, forarmet og 7 Tdr. øde. 1766 var hovedgårdens skyld 18 Tdr. 7 3/4 Skp., bøndergodset var
nu atter kompletteret og skattede af 258 Tdr. 4 Skp., desuden havde ejeren tiender til 17 Tdr. og
mølleskyld til 5 Tdr. 6 3/4 Skp. hartkorn.
I året 1800 og det følgende år blev bøndergodset frasolgt, og selve hovedgården udparcelleret; men
senere købtes størstedelen af Krogsdals frasolgte jorder igen tilbage, så gården nu har omtrent 17
Tdr. hartkorn.
Omtrent på denne tid opførtes gårdens nuværende smukke bygninger, der ligger smukt omgivet af
have og nåletræsplantninger, der er meget forstørret af den nuværende ejerinde.
Oluf Munk, der ved købet af Tvis Kloster 1547 blev den første adelige ejer af Krogsdal, var en søn
af den bekendte landsdommer Mogens Munk til Volstrup, og havde 1535 fået Chr. III.s stadfæstelse
på ved sin farbroder Iver Munks død at blive Biskop i Ribe.
1536 blev han fanget i København, og efter at han havde været fange i 9 måneder, fik han sin frihed,
da han forpligtede sig til at være kongehuset tro, at anerkende den nye lære og at gifte sig inden år
og dag.
Ved sit giftermål med en holstensk adelsdame Drude Rantzau blev han en rig mand, og denne
rigdom forøgede han senere meget, men ikke altid på en smuk måde.
Han døde 1569 og blev jordet i Hjerm kirke, hvor der endnu findes et pragtfuldt mindesmærke over
ham.
Først 1573 blev arvingerne enige om godsernes delimg, hvorved Tvis Kloster og Krogsdal skulle
tilhøre sønnen Poul Munk, der var gift med Elsebe Juul datter af Jens Juul til Alsted og fru Anna
Skram.
Poul Munk døde 1601, og sønnen Iver Munk skriver sig i de følgende år til Krogsdal, mens datteren
Anna, født 2. juni 1580, 1597 havde ægtet Børge Trolle, som 1602 fik skøde på Tvis Kloster.
Iver Munk boede på Krogsdal 1603, da han for kongens retterting indstævnede farbroderen Ludvig
Munks enke, fordi hun havde solgt ham noget til ham pantsat gods, og 1606 indstævnede han for
samme ret Karine Maltesdatter til Rydhave, for at blive udløst af sit forløfte til hende.
Han var forlovet med Mette Krabbe, datter af Iver Krabbe til Krabbesholm; men hun døde før
brylluppet, og han døde kort tid efter ugift.
Fra 1606-1610 skrives hans moder Elsebe Juul flere gange til Krogsdal.
Således tiltalte hun 1606 Thomas Maltesen til Tanderup for, at han på landstinget skulle have talt
ukvemsord mod hende; men han blev dog frikendt for hendes klage.
Hun ægtede Hans Christoffersen Lindenow til Ørslevkloster og levede endnu 1626, da hun
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skænkede sønnesønnen Jens Lindenow et par gårde.
Stedsønnen Hans Lindenow fik Krogsdal, men han var en vidtløftig person og kom i stor gæld,
hvorfor han hyppigt stævnedes til tinge, hvor han for det meste udeblev.
Under kalmerkrigen fik han tilladelse til at drive fribytteri mod svenskerne; men da freden var
sluttet, vedblev han med dette lystige, ubundne liv, hvorfor han blev fængslet og 1615 dømt til evigt
fængsel.
Denne evighed varede dog kun tre år, thi 1618 fik han tilladelse til at tjene i den danske hær i
Ostindien, hvor han døde 1620.
Med sin hustru Elsebe Thott, en datter af Anders Thott til Næs og Fru Lisbeth Rosenkrans, havde
han 3 sønner.
Enken ægtede senere kgl. søkaptajn Korfits Ulfeld, som var søn af rigsråd Mogens Jacobsen Ulfeld
til Selsø og Fru Anna Munk.
Endskønt hun efter sin første mand sad i stor gæld, beholdt dog Korfits Ulfeld hendes gårde
Krogsdal og Skovgaard til sin død 1644.
Han blev skudt i slaget ved Femern, hvor han havde holdt sig meget tapper og mandelig.
Det følgende år forlangte enken, at kongen skulle udvælge mænd til at værdsætte hendes gods, som
hun ville overgive til kreditorerne.
Allerede før den tid havde kongen tilsagt Christoffer Bilde og Verner Parsbjerg at de snarest skulle
begive sig til fru Else Thott, afg. Corfits Ulfelds til Krogsdal, og registrere hendes to sædegårde
Skougaard og Krogsdal; hvis en af de to nævnte mænd havde forfald, skulle han sende en anden god
mand i sit sted.
Fem år senere ejedes Krogsdal af Jørgen Kruse til Hjermeslevgård.
Samme mand var tillige ejer af Ryomgård og Kabbel, fra hvilke godser han 1661 indleverede sine
jordebøger, ialt over 253 tdr. hartkorn frit jordegods og 1455 tdr. hartkorn bøndergods.
Det var vanskelige tider for godsejerne efter den ødelæggende krig, og Jørgen Kruse undgik ikke
den almindelige skæbne, men døde som en fattig mand i foråret 1668.
Han havde måttet gøre opbud, og godserne blev splittet.
Ved året 1680 ejedes Krogsdal af Klaus Dyre til Sindinggård, og han havde arvet en del af godset
og tilhandlet sig resten i søskendeskifte.
Denne ejer, der også sad i små omstændigheder, solgte en del af bøndergodset.
1690 fik han eftergivelse for to personlige skatter, og tre år senere døde han i en alder af 83 år.
Datteren Elsebe Dyre arvede Krogsdal, som hun ejede til 1704, da hun skødede gården med
tilhørende tiender og kaldsret til præsteembedet for 1,700 RDL. udi gode danske kroner til Peder
Vium, som forhen havde været forpagter på Tvis Kloster.
15. april samme år afstod Peder Vium gården til Christen Linde til Volstrup og Pallesbjerg, og efter
dennes død 1706 gik gården i arv til svigersønnen Janus Friedenreich til Palstrup.
Denne ejer drev i de første år selv ejendommen, men senere forpagtede han den til en borger i
Holstebro, Villum Nybo, fra ca 1710-1730 og derefter til Jacob Bork, der var gift med Ellen
Langelund, Janus Friedenreich døde 1755, og Krogsdal gik da i arv til sønnen Christian Daniel
Friedenreich, der igen 1771 overlod gården til sin søn Chr. Linde Friedenriech, som også ejede Sdr.
og N. Vosborg.
Ved denne ejers død 1786 kom ridefogeden Nicolaj Vissing til at styre boets sager, og eftersom
der fortælles, melede han ved dette hverv sin egen kage så godt, at han fik penge nok til at
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kunne købe Krogsdal gård og gods for.
Vissing var født i Ringkøbing 1738, og til sin fødebys danske skole skænkede han, mens han
boede på Krogsdal, 2000 Rdl. med den vedtægt, at den årlige rente skulle udbetales læreren
for at give de unge, der havde lyst til søvæsenet, undervisning i navigation.
Hans datter Ellen Marie der var født 4. juni 1768, ægtede 28. maj 1790 herredsfogeden i
Hammerum Herred Casper Møller til Højris og døde 8. december 1797 fra 4 små børn.
Hun blev jordet i Felding Kirkes åbne gravsted, hvor også Nikolaj Vissing blev hensat efter
sin dødelige afgang, der indtraf 16. november 1798.
Skifteretten tog boet under forvaltning, og 28. maj 1800 sattes Krogsdal med teglværk tiender og
217 Tdr. hartkorn bøndergods til auktion og solgtes til byfoged J. Tranberg i Holstebro og præsten i
Felding P. Randrup.
Disse to mænd lod bøndergodset bortsælge, og selve hovedgården købtes af postmester Grøn i
Holstebro. Grøn havde været postmester i Holstebro ligesom han fader før ham, desuden drev han
lægepraksis og handlede med apotekervarer.
Han døde ugift sidst på året 1801, og arvingerne lod nu Krogsdal bortsælge ved auktion 22. februar
1802, efter at de først ved kgl. tilladelse af 12. januar havde fået gården udparcelleret, så
hovedparcellen kun fik godt 7 Tdr. hartkorn, der købtes af Christen Jacobsen Holst.
Denne solgte 28. januar 1803 hovedparcellen med påstående bygninger og et tilhørende teglværk for
7,400 Rdl. til Peder Gedsted, der før i fler år havde ejet Tvis Kloster, som han havde fået 1780 ved
sit ægteskab med Frederik Vestrups enke Karen Kirstine Qvistgård.
Han døde på Krogsdal 3. maj 1806, 64 år gammel, og på Felding kirkegård findes hans og hustruens
gravsted under en stor udhugget sten nord for kirken.
Krogsdal tilhørte derefter kammerjunker Jens de Jermiin til Avsumgård, og efter hans død boede
hans enke Helle Sofie Lyttichau her.
Efter hendes død købtes gården ved auktion af landoverretsadvokat Troels Smith, som i mange år
boede her og drev ejendommen med stor dygtighed, så han omtales som en af egnens dygtigste
landmænd.
Han lod en stor del hedejord opbryde og mergle og indførte sommerstaldfodring, ligesom han også
få år efter ejendommens køb drev stor fåreavl, hvortil han havde erhvervet sig 3-400 får af spansk
race, der gav god indtægt, og var et af de bedste fårehold i amtet.
Samtidig udvidede og forskønnede han gårdens have og tilplantede 5 Tdr. land med nåletræer.
Omkostningerne til disse forbedringer var anvendt med sådan klogskab og driftighed, at de efter
kort tids forløb lønnede sig meget godt.
Troels Smith var først gift med Sofie Dorthea Krarup, der døde 9. februar 1834 i barselsseng efter
sit 6. barn og var da 34 år gammel. Med sin anden hustru Sidsel Poulsen, som han ægtede efter
omtrent et års enkestand, havde han flere børn.
Da Smith senere blev birkedommer på Fanø, solgte han 1847 Krogsdal med en del af besætningen
og indboet for 25,000 Rdl. til forpagter Duncan på Aagård.
Senere ejedes gården, der da havde 18 Tdr. hartkorn, af W. Friese, som 13. december 1865
skødede den til J. F. A. Hinsch.
Denne ejer solgte 1874 Krogsdal til enkebaronesse Elisabeth Wedel-Wedelsborg født
Scavenius.
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Felding Kirke.
Er bygget af hugne granitkvadre i rundbuestil. Murene hviler på en sokkel med simpel skråkant
foroven.
De gamle rundbuede vinduesindfatninger findes endnu i skibets og korets nordside, hvorimod de er
fjernet på sydsiden for at give plads til større vinduer, hvis murstensindfatning mispryder kirken.
Kirken har intet tårn; men mod syd er tilbygget et våbenhus, i hvis gavl hænger en mindre klokke,
hvorpå findes årstallet 1755. Kirken har blytag og skibet har bjælkeloft, hvorimod koret, der ved en
rundbuet åbning forbindes med skibet, dækkes af en spidsbuet hvælving.
I det nordvestlige hjørne af skibet fandtes indtil for få år siden et åbent gravsted, der nu er
fjernet og kisterne nedsænket på kirkegården.
Dette hvilested var fra først af indrettet af Hr. Pastor Grøn, og de to følgende præster med
familie hvilede her også,
indtil Krogsdals ejer Nikolaj Vissing i slutningen af forrige århundrede lod de deri værende 17
kister udflytte på kirkegården, for at kunne få plads til sig selv og familie der.
Af kirkestolene har de to øverste været brugt af Krogsdals ejere. På mandsstolen er udvendig
indskåret: Anno 1686 die 6. Octobris. Mihi deus adsit semper. (d. e. gud har altid mig).
Indtil for få år siden havde kirken ikke anden døbefont end en opmuret stenhob, hvorpå stod et
gammelt messingfad; men nu er en granitfont købt til kirken.
Kirkens gamle altertavle var skænket 1592 af Poul Munk og Elsebe Juel til Krogsdal og siden delvis
fornyet og istandsat 1695 af jomfru Else Dyre, der lod sine fædrene og mødrene våbenmærker sat
derpå.
Alterbilledet på denne tavle hænger nu på kirkens nordre væg, og fremstiller set fra venstre side
Maria bebudelse og fra højre side Marie med Jesusbarnet.
Den nuværende altertavle, der er særdeles smukt skåren 1797 af degnen Nødskou i Idum, er
oprindeligt bestemt til at være et epitafium for Nikolaj Vissing på Krogsdal, og det omtales i
kirkebogen, at dette prægtige minde inden hans død var henstillet i koret, men efter hans vilje
efter jordfæstelsen ophængt på kirkens nordre mur.
Da den gamle tavle ikke længere var til pryd for kirken, savede man sidefløjene af epitafiet og
indsatte et Christusbillede, malet af professor Schleisner, i midtfeltet, så det danner en meget smuk
altertavle, der er en stor prydelse for kirken.
Nogle af de udskårne figurer på den gamle altertavle sidde nu på prædikestolen.
De gamle alterstager er uden indskrift. Kalk og disk af forgyldt sølv er skænket til kirken 1587 af
Poul Munk og fru Elsebe Juel.
Begges navne stod med et lille krucifiks imellem på foden af kalken, der 1831 er delvis fornyet.
Æsken til alterbrødet er skænket til kirken af Claus Ulrich Mormand og fru Elisabeth v. Buchvald,
hvis navne, våbenmærker og årstallet 1671 er ingraverede i låget.
Da Oluf Munk 1547 købte Tvis Kloster af kongen, gjorde han siden krav på kirkerne i Aulum,
Tvis, Felding og Mejrup, som formodentlig før reformationstiden havde ligget til klostret.
Rigsrådet fandt, at Oluf Munk ingen ret havde til sin fordring, men af synderlig gunst undte kongen
ham Tvis og Felding kirker på det vilkår, at han skulle holde dem ved god hævd og bygning eller
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lade bygge en kirke der i birket, hvor det kunne være belejligt, som begge sognes folk kunne tilsøge,
og dertil skulle han lægge en god præstegård og skaffe en godt lærd mand til sognepræst og lade
ham have 1/3 af tienden, ligesom kirken skulle beholde sin tiende.
Dog måtte han ikke kalde nogen til embedet, før han var tagen af superintendenten.
Man har sagtens frygtet for, at Oluf Munk, der som udvalgt biskop i Ribe ved kirkerensningen var
afsat fra sit embede og tvungen til at godkende den ny tilstand, muligvis endnu i hjertet var
papismens tilhænger.
Felding kirke lod han dog stå på sin gamle plads, og til sognefolkene i Tvis indrettedes en kirke i en
af Klosterets sidebygninger.

Præsterne i Nr Felding siden reformationstiden.
Hr. Jakob Jensen Bølling var præst her 1584.
Hr. Daniel Andersen.
Hr. Hans Christensen Riber.
Hr. Peder Pedersen Sommer, 1638.
Hr. Mads Christensen Bruun eller Ørret kaldedes hertil af Tvis Klosters ejer Claus Ulrich Mormand
og aflagde sin præsteed den 31. marts 1650.
Han var gift med Karen Hansdatter, der blev jordet 26. marts 1683, og han døde 1676.
Hr. Laurits Pedersen Grøn aflagde sin præsteed her til embedet den 3. april 1676.
Han døde 20. juni 1700. Enken Anna Ibsdatter, præstedatter fra Nøvling, ægtede eftermanden og
døde i september 1714.
Hr. Frans Hvass var næstældste søn af kapitelskriver i Århus Jens Hvass og hustru Karen
Fransdatter.
Den 22. juli 1700 blev han og Gabriel Grubbes enke Anne Dyr til Tvis Kloster og jomfru Elsebe
Dyre til Krogsdal kaldet til embedet her i en alder af 32 år.
Da hans første hustru, formandsenken, var død 1714, ægtede han det følgende år Anna Strømberg
fra Vinderslevgård. Hun medbragte ham nogen velstand der forøgedes ved svigerfaderens død, så
han bland andet havde 4,700 Rdl. stående på 2. prioritet i Tvis Kloster, der ejedes af købmand i
Holstebro Niels Ibsen. Hvass døde i september 1726.
Hr. Frederik Hansen Richardt, født 16. september 1692, foged på Tinggård 1721-26, kaldedes hertil
13. september 1726 af Niels Ibsen på Tvis Kloster og Janus Freidenreich til Krogsdal og Palstrup.
Han ægtede formandsenken. Da Niels Ibsen det følgende år måtte gøre opbud, købte han Tvis
Kloster for at redde de deri stående penge. Han døde i juni 1729, og hans enke døde på Tvis Kloster
1761.
Hr. Niels Somer kaldedes hertil af kongen 1729. Han var gift med Sophia Elisabeth Fogh, der var
præstedatter fra Hvidding.
Han døde 23. april 1749 og enken døde i København 1768.
Hr. Damianus Christensen Knudsen, født i Roskilde 1717, kaldedes hertil 10. juni 1749 af Janus
Friedenreich til Krogsdal og Palstrup.
Han var gift med Ellen Møller, født på Kjølskegård i Vendsyssel 1717 og død i Holstebro 6.
september 1789.
Han døde 26. december 1776 og blev jordet ved den søndre side i Felding kirkes altergulv tæt op til
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degnestolen ved den søndre side af formanden.
Hr. Peder Randrup, født i Vestervig 1748, gift 1777 med Karen Berthelsen og død 24. februar 1829.
Han var en tid medejer af Krogsdal og ejede til sin død gården Feldingholm, der da hed Staushede
og havde 8 1/2 Td. hartkorn.
Han og hustru hviler nord for kirken under en stor udhuggen sten.
Hr. Carl Hassager virkede her fra 1830-41, da han forflyttedes til Laastrup og Skals.
Han og hustru D. H. Horning efterlod sig ved deres død en stor formue, hvoraf en del skulle bruges
til oprettelsen af et kollegium for studerende, medens visse portioner skulle være for de fattige i de
sogne, hvori han havde virket.
Således blev der den 27. maj 1898 godkendt en fundats på 5000 Kr., hvoraf værdige trængende i
Felding og Tvis skulle nyde renten.
Hr. Christopher Sølling Høxbroe, født 1803, præstesøn fra Rødding, var broder til den nuværende
formand for rigsdagens folketing Sophus Høxbroe. 1842 ægtede han Ane Henriette Kathrine
Poulsen, datter af Christen Poulsen og Maren Schou i Vegen Mølle.
Han døde her 18. november 1852 og ligger jordet nord for kirken, hvor en marmorplade dækker
hans grav.
Hr. Nis Hansen, født i Højst ved Tønder 1808, cand. 1841, adjunkt i Århus 1842, Medejer og
senere eneejer af Hastrup, hvor han oprettede og fra 1845 til 48 styrede et landvæsensinstitut, lærer
ved Odense realskole og redaktør af Fyens avis 1848 til 49 og virkede her fra 1852 til 59, da han
forflyttedes til Sattrup i Sønderjylland, hvor han ved siden af sin præstegerning virkede for
Danskhedens sag.
Han ægtede 1842 Elsebe Kathrine Metzch fra Haderslev og døde 1866.
Hr. Henrik Georg Marius Hansen, præstesøn fra Vadum, født 17. juli 1824, cand. 1847, virkede her
fra 14. maj 1859 til 28. juli 1873.
Hr. Peder Ammundsen, 1873-78, forflyttet til Pjedsted.
Hr Jens Peder Møller, 1878-83, forflyttet til Sejling.
Hr. Niels Christian Armose Poulsen, 1883-85, forflyttet til Harboøre.
Hr. L Chr. Pedersen, 1885-1887, forflyttet til Bredstrup.
Hr. V.C.M. Norup, 1887-92, forflyttet til Dejbjerg-Hanning.
Hr. P.F. Boesen, 1892-94, døde her i embedet.
Hr. M.J.A.J. Jensen, 1894-99, forflyttet til Vistofte.
Hr. J. Sørensen kaldet hertil 31. juli 1909.

Skolevæsenet og lærerne i Felding.
Indtil ved året 1740 blev kirkesangertjenesten og skoleundervisningen forrettet af løbedegne fra
Holstebro latinskole, og de fik en årlig ydelse derfor af 6 snese æg og 2 Tdr. rug, ligesom
latinskolen sagtens nød indtægten af det gamle Degneboel.
Da latinskolen ved ovennævnte år blev nedlagt, fik sognet ved fundats af 1. juli 1745 en sædedegn,
der skulle holde skole fra Mortensdag til 1. marts for den ringe løn af 2 Rdl. og brugsret af
degnebolet samt brændsel ydet af beboerne.
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Ved skoleloven af 1814 lagdes noget til lønnen, og ved den approberede skoleplan af 21. maj 1833,
blev lønnen i det væsentlige som den nu er.
Niels Olufsen Qvam blev 1745 sognets første sædedegn. Han var gift med Karen Olufsdatter og
døde 4. maj 1762 63 år gammel.
Møller, 1762 til ca 68.
Niels Søren Ballum, begravet 29. maj 1779, 85 år gammel.
Jens Hauritz, søn af Frants Hauritz i Tvis, var først omgående skoleholder i Tvis Sogn i 20 år og
siden sognedegn i Felding i 32 år. Hans Hustru hed Jette Pedersdatter. Han døde i September 1811
74 år gammel.
Peder Jensen Hauritz, forriges søn, fulgte faderen i embedet og virkede her til 1819, da han
byttede embeder med degnen i Thorsted, hvor han 1831 blev afskediget på grund af uduelighed.
Hans hustru hed Christine Marie Christensdatter Lund.
Morten Lauridsen Storm havde været lærer i Thorsted fra 1808 og virkede her til 1836. Var
ligesom de forrige kirkesanger i Tvis.
Anders Christian Fugl, født 1801, dimit. fra Borris 1825 med 1. karakter, kaldedes hertil 1836
og var lærer i 31 år.
Kristen Kristensen Overgård, født 15. oktober 1845, dimit. 1864 med 1. kar., kaldedes hertil
1867.
Kilde: Bogen om Ulfborg Herred skrevet af P. Storgaard Pedersen år 1900 side 201-216.
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