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Lidt mere Pugdal – historie ! 
 

I 1921 udkom en bog om Vildbjerg sogn skrevet af forfatteren Konrad Understrup. 

Flere af ”Pugdal-slægtens” slægts aner er portrætteret i bogen, og nedenstående 

historier er hentet fra bogen suppleret med oplysninger fra kirkebøger og 

folketællinger. 
(Konrad Understrup: Vildbjerg sogn, Herning Ny Bogtrykkeri 1921). 

 

”Pugdal-slægtens” aner har ejet og beboet gårde i ejerlavene, Burgaard og Pugdal. 

 

Om Burgaard :  Hvad første led i ordet hentyder til er uvist. En forklaring kunne 

være, at der har groet kraftige ”burrer” i området, som dermed har lagt navn til 

gårdene. 

I 1498 hører gården under Lundenæs Slot. I 1610 benævnes gården ”Burdgord”. Ved 

udskiftningen kort efter år 1800 var der i området 2 gårde, Over- og Neder Burgaard. 

 

Om Pugdal :  Som navnet antyder lå bebyggelserne i en dal. Første del af navnet 

kommer muligvis af ”puge”, som betyder en lille nisse. Man har nok ment, at 

nisserne i gammel tid holdt til her. 

Ifølge kronens skøder sker der i 1625 et mageskifte mellem kongen (Christian IV og 

Gert Rantzau af Breitenburg, som bl. a. i Vildbjerg sogn til kongen afstod 1 gård i 

”Pugedal”. 

Ejer af matriklen i ”Pughdal” 1688 var Ole Christensen. Gården blev udskiftet i 1802, 

som 2 gårde, der fremdeles lå tæt sammen, Nørre Pugdal og Sønder Pugdal. 

   

Det er Jens Sivert Pugdal Andersens mor, Severine Kristine Jensen, der har 

familierelationer til Vildbjerg. Slægtninge har ejet gården, Over Burgaard. Her 

residerede gårdmand, Sigvard Christensen indtil 1838, hvor han hængte sig (årsag 

ikke angivet). I kirkebogens dødsnotits står skrevet: ”Hængte sig; men blev på 

grund af fl. (flere) omstændigheder begr. (begravet) på kirkegaarden med 

jordpaakastelse”. 

Hans datter, Inger Køll Sigvardsdatter og ægtemand, Jens Severin Sørensen, 

overtog gården. Jens Severin Sørensen var en begavet mand, der en tid var både 

sognefoged og sognerådsformand. Oprindelig havde han læst til lærer på seminariet. 

Som en kuriositet kan nævnes, at 4 af deres 6 børn blev gift med 4 søskende fra 

Meldgård i Rødding. 

Over Burgaard var den gård, der lå nærmest ved kirken, hvorfor det var her folk 

spændte fra, når de kørte til kirke. Det blev fortalt, at de, der gav flest drikkepenge, 

fik deres heste passet bedst. 
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Efter Jens Severin Sørensen blev gården overtaget af den ældste søn, Jens Sigvart 

Severin Jensen, der imidlertid døde allerede i 1882, kun 36 år gammel. Hans enke 

solgte gården, som derefter blev nedrevet. Den vestlige del af jorden blev solgt til 

Niels Mouritsen, der på jorden opførte kroen, mens den østlige del blev købt af 

dyrlæge, Knudsen, der opførte Ny Over Burgaard på stedet. Her døde Jens Severin 

Sørensen den 5. september 1888. 

Det meste af Vildbjerg by (den ældre del) blev siden opført på Over Burgaards 

marker. 

 

                              
 
        Resterne af ”Ny Over Buurgaard” opført af dyrlæge Knudsen eksisterer ikke længere.  

         

 

Jens Køll Sigvartsen overtog i 1842 gården Nørre Pugdal ved at gifte sig med 

Dorthe Kirstine Christensdatter, enke efter gårdmand Søren Christian Iversen, 

der døde i november 1841 -  kun 41 år gammel. 

Jens Køll Sigvartsen, der var søn af ovenfor nævnte Sigvard Christensen (død ved 

selvmord i 1838), fik derved alligevel en gård, skønt det var hans søster og dennes 

mand, der overtog fødegården (Over Burgaard). 

Jens Køll Sigvartsen menes at have bygget det daværende stuehus, der på den tid 

blev regnet for et meget flot byggeri og af en anseelig længde. 

Ifølge forfatteren, Konrad Understrup, hørte Jens Køll Sigvartsen til det slægtsled, 

der tog sig en god dram og en ditto punch, men gammel blev han alligevel (91 år). 

Det fortælles, at han jævnligt gik på besøg hos svogeren, Jens Severin Sørensen, i 

Burgaard, men hans søster, Inger Køll Sigvartsen, forsøgte at gemme sin mand, da 

det ofte gik løs med adskillige omgange. Når så Jens Køll Sigvartsen gik derfra med 

uforrettet sag, sagde han til sin store hund, der altid fulgte ham: ”Der vanker lidt her, 

Karo”! 
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                        Jens Køll Sigvartsen og hustrus gravsten på Vildbjerg kirkegård. 

 

Jens Køll Sigvartsens ældste datter, Severine Marie Kierstine Jensen, blev i 1865 

gift med Jens Riis Pedersen (navneskifte i 1905 til Jens Riis Grimstrup). De 

overtog på et tidspunkt Nr. Pugdal, hvorefter Jens Køll Sigvartsen og hustru flyttede 

til et aftægtshus ved siden af gården. 

Jens Riis Grimstrup og Severine Marie Kjerstine Jensen blev regnet for et par 

intelligente folk, ligesom de var umådelige gæstfrie. Enhver, der kom der, fik spise 

og drikke. Hjemmet var propert, så det forslog noget, bl.a. havde de lange gardiner i 

stuerne, hvilket var sjældent den gang. 

Jens Riis Grimstrup var en herlig mand og meget agtet af alle. Han handlede en del 

med kreaturer, og folk ville gerne handle med ham, da han var reel og bød straks, 

hvad hen omtrentlig ville give. 

 

                                           
                                                                 Jens Grimstrup 
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I 1881 byggede han en ny agerumlade ved gården med sit og sin hustrus navnetræk 

på den østre ende. 

Jens Riis Grimstrup døde i 1908, 67 år gammel. Sønnen, Peder Grimstrup, overtog 

gården, men solgte den i 1911 til Jens Kølbæk for 44.000 kr. 

 

 

                                             
 
Jens Riis Grimstrup (f. Pedersen) og hustru Severine Maria Kjerstine Grimstrup (f. Jensen) 

gravsat på Vildbjerg kirkegård. 

 

Konrad Understrup har bl. a. nedskrevet følgende beretning (sproget lettere 

redigeret af undertegnede): 

 

Der var gilde i Neder Burgaard. Mens der spises kommer Jens Severin ind. En 

hundehvalp løber rundt på gulvet. Jens Severin tager den i halen, svinger den rundt   

og vil slynge den over på manden fra Sønder Pugdal. Han var en stille mand, men det 

var ikke nemt at ramme en bestemt med en hundehvalp, så den faldt i stedet for i 

skødet på Ole Lysgaard. Ingen sagde noget. Man ville ikke forstyrre den gode tone. 

Ved ni-tiden ville Ole Lysgaard hjem. Han gik altid tidligt. Forsamlingen ville have, 

at han skulle blive, hvad han mod sædvane efterkom, så hans kone gik hjem alene. 

De fik en punch mere eller to. Så fik Ole Lysgård munden på gled. Han havde ikke 

glemt det med hundehvalpen. Han havde rejst meget omkring, men havde aldrig før 

fået en sådan behandling som i aften af Jens Severin. Jens Køll kom til for at hjælpe 

sin svoger, men Ole Lysgaard skubbede ham, så han faldt baglæns over. Så skulle 

han ikke have sagt mere. Det skulle Jens Severin heller ikke, for Ole Lysgaard var 

stærk, og der var ikke noget at bebrejde ham. Han deltog ellers normalt ikke i ”sjov” 

(ballade). 

Tja  -  sådan var vore forfædre altså !!!          Samlet og redigeret af Leif Andersen 


