Stoleregister.
1767 indførtes et nyt stoleregister i Gudum kirke
Oplysninge rne er fra bogen, Mellem Limfjord og alhede , bind 1.
En beskrivelse af t o s lægter fra Mundbjerg og He rrup i Sevel
sogn. Samlet og tilrettelagt af Gunnar Noes Mundbje rg

I kirke n var der nøje regle r for, hv or enhver skulle sidde , og ve
den, de r satte sig høje re op i k irke n, end hans hartk orns
større lse t illod ham. I Gudum k irke var de r ikke noget at tage fejl
af, for he r var lige frem udfærdiget en liste over samtlige pladser
i k irke n, og hvem der skulle sidde hvor. Familie n fra Øster Tang
f.eks. havde s in plads i stolstade nr. 7.
Listen ge ngives he r i sin he lhe d, både fordi he r findes mange af
de gamle gård- og s lægtsnavne, de r e r ble vet bevaret lige op t il
vor t id, og fordi vor slæ gt he r havde de re s omgangs - og
slægtskreds.
Et nyt stolestade-register, indrettet ove r Gudom kirke 1767
Da kirken året forhen blev af de ns pat ron og ejere, velædle og
velbyrdige hr. Jens Wandborg de St iernhielm t il Cabbel med nye
stole forsynet og i k irke n et nyt pulpitur opbygget, hvorpå
husmænd, gårdkarle og drenge skal tage deres sæde , og blev da
indretningen og inddelingen denne:
Øverst i kirken findes 4 stole, som tilhøre r herregården Gudom
Closter. Nede n for på den nordre side af kirken e r præstekon e ns
stol, og de n ilden stol lige overfor på den anden side i k irke n e r
til præstens sønne r.
På den søndre s ide af kirken findes 21 stole, hv ilke stole e re
indde lede til gårdmændene , da de res hustrue r og pigebørn tager
sæde lige ove r for dem på den nordre s ide i kirken. D isse stole
ere og inddele de e fter de res gårdes contribuere nde hartkorn, og
det efte r numme r:
1 Øste rgård og Sibekiæ r.
2. Krofgaard, Tangsgaard og Ørveyle.
3. Haurschou, HØy berg og Sønder Hestbe ch.
4. Trabe rgaards mæ nd og NØr Hestbe ch.
5. øste rbierum, Westerbie rum og M orte n Trabei
6. Schodborggaard, NØrtang og Suurk iær.
7. S ønde rfisbe ch, østertang og SØre n Traberg.
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8. NØrschodborg, Hv istendahl og SØndert ang.
9. Wiums mænd og Mads Trabe rg.
10. Aas berg og Westerlinds mæ nd.
11. Krog og østerlinds mænd.
12. Schovgaard, Me ldt ang og CiostermØlle.
13. AaemØlle , P ovel Schodborg og Westerfisbe ch.
14. Je ns Traberg , Lilbierum og Me ldbie rum.
15. P ovel Jacobsen, M Ølgaard og Horens høy.
16. Bre dahis mænd og Borre.
17. Heegaard, Scou ogNØrfisbe ch.
18. KrØyk iær, Heede og Gamme ltoft.
19. See rup, Stausboe l dg Kramshuule.
20. Er til Gudom C iosters karle.
21. Er til præstens karle.
I korskirken findes 8 stole , hve r me d s it nummer p å
1. Til degnens k one og C ioste rmØlle kone.
2. Aamølle k one og hendes piger.
3.
4. Closterhuuse stole.
5. Og C losterhuuse stole.
6. Til huusmændenes kone r.
7. Og t il huusmændenes k one r.
8. Til inderster.
Den alle rne derste af kvinderstole ne i k irk en e r me d
kirkepatrone ns tillade lse overladt beboe rne af K røyk iær ale ne i
henseende t il, at samme ste d har mist formedelst st olestade rnes
forandring - s in forrige i lukte stolestade i k irke n.
Udvalgt af C hristian Futtrup
6/8-2016
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