
Kilde: ”Hvoslev-Gernings historie” af provst Anker Vestergaard.

Præst Terkel Nielsen Friis Møller, 1768—95, forflyttet herfra til Ormslev-Koldt.
Med hustruen fik han 2 sønner og 6 døtre. I sit nye embede sad han kun 4 år, til
1799, og døde 1807. Han skal have bygget den præstegård, der stod i Hvorslev til
1845. Under nedrivningen fandt man en bjælke med hans forbogstaver T. N. F. M.
1769. Faktisk utroligt, hvis præstegården har stået i 75 år! Den har været bygget
solidt efter den tid.
I hans tid, nemlig 1772, blev der samlet en ny herredsbog. Den giver flere værdi-
fulde oplysninger. Om den var befalet inden Struenses fald 17. januar 1772 eller
først under Guldbergs regimente, ses ikke. Friis Møller begynder med at skrive om
sig selv: »Her i 4 Aar og betjener endnu Embedet, saalænge Gud vil«. »Gud vilde«
endnu 23 år. Mærkeligt at han ville flytte så sent, 59 år gammel, og at han tog sin
afsked så tidligt, 63 år gammel. Sygdom må vel have været grunden.

En lidt usædvanlig hændelse fra denne præsts gerning fortæller kirkebøgerne, først
Hvorslev: »Nytaarsdag 1794 er en af Sgr. ( = Hr. ) Stiistrups Testamentariske Bibler
overladt til Fæsteren og Læg( er) manden Ole Madsen af Amstrup af den Aarsag, at
hand af egen Drift og Lyst holder privat Skole for benæfnte Byes unge Mennesker
(børn), hvortil han værdelig findes oplagt under Vilkaar, at han ikke paa nogen
Maade lader denne Bibel komme fra sig, meget mere tilholder saavel sine egne som
andres Børn flittigt at læse i denne hellige Skrift til deres Saligheds Forarbejdelse i
Tid og Evighed, hvilket hand og her med Haandens Underskrift har stadfæstet.
Test. Terkel F. Møller.« Bibelen var altså en særdeles sjælden bog 260 år efter refor-
mationen, der netop satte den i højsædet. Lægfolks fattigdom kan være en af grun-
dene. Da Amstrup har ret langt til Hvorslev, var det såre nyttigt, at en lægmand på-
tog sig at undervise byens børn. Ole Madsen tager man sin hat af for.

Forklaringen på bibel-legatet er, at købmand Laurits Stistrup af Hobro 1749 havde
oprettet et rigt legat på 20.000 rdl., hvoraf renterne skulle bruges til uddeling af
bibler og gudelige bøger til personer, som af sognepræsterne fandtes »værdige« der-
til. Hvor langt omkring uddelingen måtte strække sig, og hvorfor Hvorslev-Gerning
hørte til, ses ikke, måske det gjaldt hele Århus stift.


