En mindesten i Lodbjerg
En søndag i juni 1962 samledes medlemmer af Historisk
Samfund i Lodbjerg for at overvære afsløringen af et
minde om Christen Lodberg, der havde været professor
ved Sorø Akademi og biskop i Ribe.
Den første søndag i september 1990 var medlemmer af
Historisk Samfund ved mindestenen som led i den årlige
udflugt. Omkring et halvt hundrede betragtede stenen, der
er rejst ved det sted, hvor Christen Lodberg blev født, nu
Lodbjergvej nr. 32.
Christen Lodberg hed egentlig Christen Jensen. Han
blev født i 1625 som søn af en uformuende bonde, Jens
Christensen. Da Christen Jensen havde rige evner, kom
han på Thisted Latinskole, senere til Viborg og Roskilde
for at studere videre, og han afsluttede sine studier ved
akademiet i København.
Christen Jensen, der tog navn efter sin hjemstavn og
kaldte sig Lodberg uden j, udvidede sin horisont under
flere rejser i Europa, og i 1663 blev han professor i historie
ved Sorø Akademi. I 1681 blev han udnævnt til biskop i
Ribe. Dette embede havde han til sin død den 12.juni 1693
i en alder af 67 år.
Christen Lodberg blev i 1671 gift med Johanne Ejlertz,
datter af en rådmand i København. Blandt hans
efterkommere er Ove Chr. Krarup, der i en årrække var
sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg. Det var pastor
Krarup, der sammen med sin bror, landsretssagfører
Krarup, tog initiativ til at få mindestenen rejst i 1962. De
var begge til stede ved afsløringen, som det fremgår af H.
A. Riis -Olesens oplysninger til Historisk Årbog 1962.
De latinske ord på stenen kan oversættes til ”Dyden
adlede vore forfædre”.
Jørgen Miltersen
På stenen står der:
Christen
Jensen Lodberg
f. her 1625
d. som biskop i Ribe 1693
Viljefast med mandigt sind
From han kom til ærens tid
Virtus Nostros Nobilitavit Avos
Anno 1962
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1990, side
140-141).

