
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & 
Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. 
Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan 
du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, 
privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


B O R R I S  S Ø N D R E  G R A N D E L A G

O G  O M E G N



l.

Indledning

I længst forsvundne tider bosatte driftige mennesker sig, i den del
af Borris sogns sydøstlige del, som i tidens løb fik navnene: Hvollig, 
Heldgaard, Graul og Nygaard. Slægt fulgte slægt, engene langs Sdr.Omme
å gav frø og, græs, og møjsommeligt med datidens redskaber vristedes bid 
efter bid fra de store heder syd og nord for dem. 9-lo km var der til
nærmeste bymæssige bebyggelse, og fra første færd langt længere. op-
stod der på en eller anden måde nød, var man henvist til gode naboers
Hjælp. Et stridsomt, stræbsomt og navnlig nøjsomt, liv henlevedes, og
der måtte ikke stilles store krav til livets bekvemmeligheden. Gammel
sæd og skik holdt sig. længere der end på mere centralt beliggende ste-
der. Men gennem de skiftende tider gik udviklingen også der trods alt
sin gang langsomt fremad. Jorder udskiftedes, nye hjem dannedes, slæg-
ter fulgte slægters gang, og der dannedes ligesom en oase med; åen som
skel mellem de to store hedeflader: Borris søndre hede og Gundersbøl
hede i Aadum. Stadigvæk betragtedes denne egn, som inde i Borris sogn
kaldtes "æ sønder grandelæ" - grandelag - som en udørk og, noget for 
sig selv. I lige måde betragtede beboerne sig som et lille samfund
for sig.. Dette gav sig udslag i et intimt sammenhold, og man kendte
hinandens forhold ud og ind. Vel kunne der opstå mindre tvistigheder, 
men man havde simpelthen ikke råd til den. slags, man fik det i. reglen
udjævnet, afhængig af hinanden som man var. Folkene i sig. selv; var vel
hverken bedre eller værre end andre, men de gav; mange smukke eksempler
på trofast naboskab og offervilie for hverandre, og de var fri menne-
sker i ordets bedste betydning. Når de hjalp hinanden, var det. på lige
fod, selv de fattigste kom ikke "i lommen" på de mere velstående, og 
når de kom sammen til gilde "bojel" var der ingen standsforskel. Den
fælles kamp ned den karrige jord gav dem alle den samme indstilling, 
til livets problemer. Den skabte mænd, der satte en ære i at svare en-
hver sit, og hvis håndslag var noget værd. Den. skabte kvinder, der for-
stod at hjælpe deres mænd i bedriften for at opretholde deres fælles
hjem og alligevel passe hjemmet mønsterværdigt efter tidens krav, så
fremmede måtte undres over, hvorledes det var muligt med de midler, 
de rådede over.
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Beskrivelsens berettigelse og grunden til dens tilblivelse.
xxxxxxxxxx

Fra mange sider og af mange enkeltpersoner er jeg bleven opfordret
til at forsøge at skrive noget om denne egns historie, og selv er jeg
af den formening, at den bør skrives, at dette lille stykke Danmark ik-
ke efter beboernes fraflytning, til andre egne efterhånden helt skal
forsvinde i glemselens mørke. Om det i nogen måde vil lykkes er et
stort spørgsmål, thi "hvo er dertil dygtig" .
Da jeg er født der og på nogle få afbrydelser nær har henlevet mit, 

liv på denne plet og øvet min manddomsgerning der som lærer, er jeg
kommen i ret nær forbindelse med alle beboerne ned gennem tiderne, og, 
når jeg lader tankerne vandre omkring både til de bortgangne og nule-
vende slægter, så myldrer minderne frem fra sindets dunkle kroge. Hvor
skal jeg begynde, og hvor skal jeg, ende?
For at danne ligesom en mindering om og over det hele, føler jeg

det nødvendigt at omtale hver enkelt gård og dens ejere så langt til-
bage, det er mig muligt. Skulle dette end blive mangelfuldt, bedes van-
skelighederne betænkt, og skal beskrivelsen blive af interesse for nu-
levende og efterfølgende slægter, der har haft tilknytning til egnen, 
ville det være forkert at omtale nogle og ikke alle.
Før jeg går over til den egentlige personalhistorie, vil jeg gerne

forsøge at beskrive de geografiske og menneskelige forhold og fortæl-
le lidt om sæd og skik, så der kan ligesom dannes et billede af slæg-
ternes levevis og de kår, forholdene bød dem. At. jeg derved kommer til
at berøre forhold, som andre skribenter har tolket gældende i alminde-
lighed, så være dette skrevet ikke som noget særligt nyt, men gældende
blot for denne egn, hvis kultur og menneskeliv hører fortiden til.

xxxxxxxxxxxxxx

Beboernes salg af heden.

Vistnok i l9ol købte Staten det l93o ha store areal hede, som lig-
ger i den sydøstlige del af Borris sogn. Den nordøstlige side afgræn-
ses af de dyrkede marker langs en bæk, Kærbæk eller Odderskjær bæk med
tilliggende kær og tørvemoser. Mod syd og vest afgrænses den af de fe'
dyrkede marker langs Sdr. Omme å. Der købtes så godt son ingen dyrket
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jord, kun enkelte mindre stykker for at gøre skellet så lige som mulig.
De østlige ende afgrænses af de dyrkede jorder i Foldager, hvor der
den gang var 4 beboede ejendomme. Mod vest og nord afgrænses arealet
af Sønderskov, Kodbøl og Gjaldbæk. Ejerne fik som betaling gennemsnits
lig lo kr. pr. td. land, en efter nutidens konjunkturer latterlig lille
pris, men man må jo betænke pengenes købeevne den gang og nu, og da man-
ge lodsejere havde store arealer, var der nogle, der fik 2-3ooo kr. i
lommen, og det, man. forstår ved kontante penge, var en sjælden vare, da
folk knapt nok var kommen til krylt efter krisen i firserne og, halv-
femserne. Når en mand dengang havde en 5o-loo kr. i lommen, var han ret
velbeslået. Nogle har sikkert følt en egen behagelig varme om hjertet
ved den velspækkede tegnebog, da den. blev stukket indenfor vesten, . Jeg
var fjorten år den gang, og jeg mindes min. husbond havde en vest, med
bændel i til at binde over inderlommen. Jeg tænker, at de, der havde det.
bandt båndet i en solid hårdknude. At mange, der havde solgt hvor
stump nogenlunde hede, kom til at savne den, tænktes der vel mindre på
i så højtideligt et øjeblik.
I heden plukkede man lyng til at hede den store bagerovn op med, og

til hjælp til tag fik lyngen ofte anvendelse. Man, kendte ikke ajlebe-
holdere, og derfor gravede man, mængder af hedetørv til at strø svinene
ned, og når disse fik tørvene bearbejdet til smuld, som igen blev blan-
det med svinenes gødning og ajle, var de et godt bidrag til planternes
ernæring på de sandede marker. Faktisk var disse svinestier, velstrøe-
de med tørv og med solid brolægning, ideelle. Lugten var ikke så slem, 
da morren, opsugede urinen, og der var lunt om vinteren. Svinene blev
i reglen kun muget en, gang om ugen., og mange steder var det en fast, 
regel, at karlen og hjorddrengen skulle muge dem søndag formiddag. Man
hakkede også flere steder tørvene i stykker og kom dem i grebningen
for at trække køernes ajle. Møddingen kom der så godt som intet halm
i, dertil var den. for god, den var markens afgrøde og skulle helst fod-
res op, og ofte slog den. ikke for godt til. I sengene skulle man bruge
halm, men i de dybe alkovesenge satte man først et lag lyngknipper si-
de. om side med toppen opad, derover lagde man. så et lag halm«. Disse
lyngknipper var om. vinteren et lunt og yndet opholdssted for snoge, mus, 
rotter, biller, bænkebidere, skolopendre, ørentviste og alskens kryb.
Halmen skulle helst skiftes en gang om året, men der od over måtte in-
gen halm spildes. Man snoede også reb af halm-sime, men det var jo en
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nødvendig anvendelse. En ældre kone, der ikke var fri for overtro, 
brød ud i veklager en dag, da de skiftede halmen i sengene, den intet-
anende unge pige havde fejet nogle halmstrå sammen og puttet dem i
komfuret. Man måtte ikke brænde markens afgrøder, så gik grøden fra går
den. Var dette tilfældet, så det nok galt ud med produktionen, efter den
måde halmen bliver behandlet på. Efterhånden kom man efter at opsamle
ajlen i beholdere, og hedetørvenes betydning, i staldene forsvandt
Man gravede jo nok nogle mosetørv - klyne -, men før l9oo var hedetør-
vene uundværlige som brændsel på disse egne. De var særlig gode i bi-
læggerovnene, da de gav en god, jævn. varme. Bilæggerovnene var ved den
tid ved at forsvinde til. fordel for kakkelovnene, hvor klyne og andet
brændsel egnede sig bedre.
På de åbne skorstene, hvor de store gryder hang. over ilden på arnen, 

var hedetørvene særdeles gode at sætte på kant omkring grydens sider, 
men på den tid var de fleste åbne ildsteder erstattet af komfurer.
Nå, de fleste lodsejere beholdt dog nogle stykker hede hist. og her, 

så de var selvhjulpne, ind til gravning af hedetørv faldt. væk.  
xxxxxxxxxxxx

Soldaterliv i Borrislejren.

Statens hensigt med købet af arealet var at. bruge det. til militære
formål, men da de skulle overtage det, , forsøgte daværende direktør
for Botanisk Have, professor E.Warming, at få arealet udlagt som et bo-
tanisk reservat, og der blev foretaget forskellige undersøgelser og an-
lagt forskellige forsøg, men på grund af militærets tilstedeværelse
blev disse delvis ødelagt. Siden denne tid har de forskellige bota-
niske professorer haft et vist indseende med arealet. Men dets botanis-
ke værdi har været meget ringe.
Hedearealet blev i l9o3 overladt militæret til afholdelse af skyder, 

øvelser, disse var hidtil blevet afholdt ved Funder. På agerjorden til
Borriskrog anlagdes en lejrplads for militæret. I en længere årrække
kom de jydske og fynske infanteristyrker hvert år i august-september
og afholdt skydeøvelser, hver bataillon i to dage, ligeså de jydske dra-
gonregimenter. Rekrutterne og deres befalingsmænd boede i pyramidefor-
mede telte. Hvert telt var beregnet til lo mand. I "teltets midte var
rejst en mast med en mængde store knager til ophængning af soldater-
nes munderingsgenstande. Gulvet var i kvadrat., og langs de to sider
lå madradser med tilhørende tæpper til de lo mand at sove på. De lå
tæt ind til hinanden, og i godt vejr kunne det være rigtig, varmt, men.
i kulde og regn var det ikke rart.
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Til det faste mandskab var der bygget træbarakker. I begyndelsen var
der ikke engang et. køkken, hvor man kunne tilberede maden til soldater-
ne, men man havde nogle vældige kedler med et par hjul under hver, under
dem fyrede man ude i det fri. Man fik skiftevis gule ærter og suppe
(uden boller). Maden spistes ude i det fri, og for en sulten soldat var
det en dejlig. kost, og i godt vejr blev den nydt, med velbehag og under
skæmt og løjer, men i regnvejr var idyllen knap så stor. Da jeg var sol-
dat der i l9ll, var disse kogekedler afskaffet, og erstattet af et køk-
ken og en stor spisesal. Som årene gik og der stilledes større og stør-
re krav til hygiejnen, blev der bygget flere og, flere barakker og an-
lagt vandværk. Den berygtede "Pind" forsvandt også og blev erstattet
af mere moderne indretninger. Nogle vil måske spørge, hvad der forstås
ved ordet "Pind". Det kunne jo hænde den gang, som nu at folk nødvendig-
vis skulle have et større naturligt ærinde besørget og til dette brug
var "Pinden". Vandret hen på en temmelig stejl skrænt ned mod ådalen
var opstillet et skærmbræt, 25-3o m langt. Og lidt neden for på skrå-
ningen, var et vandret gangbræt bestående af to brædder til at gå og
sidde på hug på, og når terrainet skrånede ned fra denne, var der et. i-
deelt sted til at forrette føromtalte nødvendige ærinde, idet der var
godt aftræk ned ad skråningen. Der sad vi så, undertiden lo—l2 stykker
hen på pinden, hver med et hjørne af en avis i hånden. At en sådan si-
tuation gav/ anledning til mange løjer og spydigheder, siger sig. selv.
Man blev der selvsagt ikke længere end højst nødvendigt, og hvis en af
dem, der var længst henne på pinden, skulle tilbage før de andre var det
forbundet med stor risiko for de siddende, thi et lille "uskyldigt"
skub kunne let få dem til at ryge af pinden. Dette skete vel så godt, 
som aldrig, thi hensynsfuld kammeratskab afskar fra skarnagtigheder.
DE efterladte ekskrementer blev en gang imellem overstrøet med tørve-
strøelse for stankens skyld. Det er forståeligt at mangen soldat, ved
aftenstid stjal sig. til at benytte befalingsmændenes nødtørftshuse, men
det. var strengt forbudt selv under officererne måtte ikke formaste sig 
til at benytte officerernes bruse.
Ja jeg kunne fortælle mangt og meget, om soldaterlivet i Borrislejren, 

men, da mange har oplevet de samme eller lignende har det jo ikke så
stor interesse og det ligger desuden lidt udenfor emnet: Heldgaard sko-
ledistrikt, Men jeg har med henblik på "Pinden" ofte tænkt, om udtrykket
"at ryge af pinden" som ofte siges om en der går fallit, har sit ud-
spring fra en sådan "Pind", thi både at gå fallit og ryge af pinden
er jo ikke særlig attråværdigt, 
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Udvidelse af militærets øvelsesterrain.

Da de våben, militæret skulle uddannes i at, bruge, efterhånden blev
mere og mere langtrækkende, fandt man det nødvendigt at. udvide terrai-
net til det dobbelte, og, da der ikke var hedeareal nok grænsende ind der
til, opkøbte krigsministeriet i l95l-52 ca.45 landejendomme beliggende
ved den. sydlige og østlige side af terrainet. Militærets oprindelige
plan var at udvide terrainet. til begge sider, så nordgrænsen fulgte vej-
en Borriskrog-Højsvig, og sydgrænsen skulle følge vejen Hvollig-Hulmose.
Da mange ejendomme ville miste en stor del af deres agerjord og da ti-
lige Heldgaard og Lindvig, skolers distrikter ville blive splittede og
6 ejendomme syd for Omme å ville blive afskåret fra Borris kommune og
derev skole, indsendtes en klage over forholdet og Borris sogneråd ved
dets formand Jens Thomsen, Ahler Østergård gjorde ligeledes et arbejde
for at få den, planlagte grænse flyttet, så den nordre grænse blev efter
Kærbæk, medens den sydlige grænse væsentligst skulle følge sogneskellet
mellem Borris og Aadum. Flere politikere blev sat ind i sagen og støt-
tede sognerådets standpunkt i forhandlingerne med krigsministeriet.
Resultatet blev, at grænsen blev flyttet. At militæret trak skellet
langt længere mod syd og tog en stor del af Gundesbøl hede samt 4-5
ejendomme i Øster Rahbek og derved satte sig i besiddelse af større a-
real end først projekteret er en sag for sig som jeg ikke skal kommen-
tere.
Der var nedsat en kommission bestående af landsretssagfører Graversen

Viborg, en arkitekt ved 5. bygningsdistrikt, Viborg og repræsentanter for
statens jordlovsudvalg, landstingsmand Grue Sørensen og P. Nielsen, Tvis.
Denne komission havde til opgave at forhandle med hver enkelt af bebo-
erne om krigsministeriets køb af deres ejendomme, medens handlerne skulk
le godkendes af ministeriet. Kommissionens opgave ved disse handler
stod på i over et år, jeg skal ikke her komme med nogen særlig, kritik af
kommissionen, man kan vel næppe forlange, at den kunne handle således, at
få fik for meget og færre for lidt. Vi fik vistnok alle en skrivelse fra
fra krigsministeriet, hvori det meddeltes, at ejendommene skulle afstås, 
og var der nogen, der kunne købe et hus eller en ejendom tilfredsstil-
lende andetsteds, kunne vi blot meddele kommissionen det, så kom de og
købte omgående" Så snakkede de ræve for de gæs", men ak og ve, inden
nogen handel, kunne gå l orden, og skøde udstedes, skulle ejendommene væ-
re frigjort for gæld og andre hæftelser. Flere solgte og købte igen i
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god tro til løfterne, men når man, kender kontorvæsenets sendrægtighed
såvel det ene sted som det andet, og den uforstand og hensynsløshed, der  
blev vist beboerne af folkets valgte repræsentanter på tinge, forbavser
man sig over. Det tog måneder ja næsten år før en enkelt handel var
færdig til udbetaling,  thi  hvorledes skulle en mand kunne betale sine
panthavere, når han intet fik at betale med. Ministeriet stillede godt
nok folk i udsigt, at de let kunne få a conto udbetaling i banken, når
slutsedlen var skrevet, men bankerne var jo ikke i stand til at udstede
de millionbeløb, som det blev på disse slutsedler. Uforståeligt af alle
at ministeriet ikke som ved anden håndel, mand og mand imellem først o-
vertog prioriteterne og derefter betalte sælgeren resten af købesummen 
forstå det, hvo der kan. Mange var i en forfærdelig knibe, fordi de så 
vanskeligt kunne få tingene til at glide. Man vil kunne forstå at en familie, 
der inden den og den tid må forlade hjemmet, er spændt på at finde et hjem 
andet steds at eksistere på, og mange for hvem det lykkedes at købe en 
passende ejendom, kom til at bestride driften af to. De fleste
havde lrs. E.Abildgård, Skjern, som deres juridiske rådgiver og hjælper, 
og han gjorde et stort arbejde for at få tingene til at glide.
Lidt efter lidt gled dog handelerne i orden, således at de på en en-

kelt nær kunne og skulle rejse bort inden l. november  l952, og senest, l.
december. samme år skulle  de bygninger, som sælgerne i de fleste til-
fælde beholdt til nedbrydning, være fjernede, og tillige alt materiel, f.
eks.  markafgrøder, hegn, gødning o.l.,  være fjernet. Man forstår, hvilke
vanskeligheder der var at overvinde for dem, der var flyttet flere mile
bort, at  få det hele realiseret  eller flyttet.
 At militæret  i Borrislejren. med en emsighed uden lige tog fat på at

ribbe haverne  og ruinerne for alt  og kørte det til lejren, tjener ikke
dette til ære, al den stund militæret påberåber sig betydningen af be-
folkningens tillid og agtelse.  Færre der boede langt derfra, havde ikke
nået at få alt flyttet, men da de hen mod jul kom efter det, var det væk
E dog undså de sig Ikke ved at flytte møddinger og fore dem til lejren
Der gaves også nogle tilfælde, hvor militæret for at undgå ubehagelig-   
heder måtte bringe tingene tilbage eller til ejerens bopæl. At mili-
tæret i enkelte tilfælde overskred sin juridiske ret skyldtes vel nok 
fejltagelser eller mangel på at søge oplysning på rette sted, men
havde været et pænere træk af militæret, om det havde taget. lidt. hensyn
til de bort flyttedes vanskeligheder.  Dem sidste bortflytter skulle dog
først være  væk til april l953, så nogen egentlig samlet  skydeøvelsesplads
kunne der vel næppe være tale om før den tid. 
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  Megen sorg og ængstelse fyldte sindene, da vi fik bekræftet, at vi skul-
le flytte derfra. Hvordan, blev vor økonomiske stilling efter dette?
Hvor finder vi et hjem så tryg som det vi skal forlade? Hvor finder vi
så trofaste venner som dem vi har? Alle de planer, vi havde for vor og
vore børns fremtid blev nærmest kuldkastede. Ja således fyldtes de æng-
stede sind. Priserne for ejendommene syntes vel ret ordentlig, og 
udenforstående syntes vel ofte, den var høj, hvad den vel også var i fri
handel, men i dette tilfælde var det jo tvangshandel og, en udvisning til
en mere end almindelig ukendt skæbne.
Efteråret l95l flyttede de første, nogle flere hen på vinteren, men

først i sommeren l952 til hen mod november skete den store flytning.
Mangt, et tungt farvel blev sagt til gode venner og naboer. Ude på mar-
ken, hvor mand, kone og børn havde slidt, for udkommet, og ofte glædet sig
over jordens rige afgrøder, så man nu og da en duknakket mand gå og ryk-
ke hegnspæle og tråd op, et af de mest trælsomme arbejder, han havde gjort
på den plet jord, han havde fået, kær. Faldt der mon ikke nu og, da en tå-
re ned i denne jord. Hvor mange var der mon ikke, der den sidste nat. i
det kære, gamle hjem lå og ikke kunne sove af længsel og bekymring. Ik-
ke underligt, at mange spurgte til hvad nytte sker dette? Selv om dette ar
spørgsmål først kan løses l fremtiden, kan det ikke undre, at mange nu og
da havde ondt ved stille at give sig hen i resignationen.
Spredt blev vi til mange sider, mest mod syd og nord, men kun een fami-

lie drog på langfart, til Fyn. De, der kom nordligst kom til Aulum og
Spjald, de sydligste til Hovborg, Starup og Vrøgum. De fleste har måske
nok fået. bedre jord med bedre beliggenhed, men mere gæld og, mindre jord.
Vi håber for hverandre, at det, må lykkes for den enkelte ikke alene at
klire de økonomiske problemer, men også at, slå rod og finde et. virkeligt 
hjem hvor de kommer hen. Først når man skal miste noget mærker man, hvor
kær tingen er. De fleste glemmer aldrig den plet, hvor de levede kort
ler lang tid og mange var født og opvokset derude og havde taget, foræl-
dres og bedsteforældres gerning op. Mange tårer er fældet, og flere vil
blive det, måske i smug, men lige tunge, når længselen i stille stunder
fylder sindet. Mange øjne bliver blanke, når gamle venner og naboer mø-
des. Alle egne findes lige så gode naboer og venner, men for at have for
udsætning for at forstå den sentimentalitet, der præger det, jeg her
har fortalt, må man have boet derude eller i hvert fald haft tilknytning
og intimt kendskab til forholdene, som den afsides beliggenhed havde med-
ført.
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  Provst Jacobsen som med alt medfølende sind fattede noget af alvoren
i situationen, for os, indbød beboerne deroppe til en afskedsgudstjeneste
i Borris Kirke en søndag først i naj. l952. De efterkom selvsagt alle ind-
bydelsen, og vi havde den glæde, at hele sognets kirkegængere mødte frem i
den gamle kirke for at deltage i denne afskedsfest for at vise deres del-
tagelse og forståelse. Ingen vil vel glemme provst Jacobsens ord og det
smukke, der lå i denne tanke og skulle provsten engang læse disse linier, 
kan. jeg på beboernes vegne sige Dem, provst Jacobsen, vor inderligste tak-
Vi er nogle få, der forblev her i sognet og for os er flytningen knap det
samme son for dem der er flyttet til en helt. fremmed egn. Her kender vi
jo så mange og har vor gamle kirke at samles i, men en tvungen flytning
var det.

xxxxxxxxxxxxxxx

Stednavne m.m.

Sdr. Omme å danner ligesom en oase mellem de to store hedestrækninger
Borris søndre hede og Gundesbøl hede. Ådalen er jo nok i sin tid dannet
af smeltevandet fra den. sidste istid. Langs åen der udmunder i Skjern å ved
Helsager på den sydlige bred og Lundenæs på den nordlige, ligger ret bety-
delige engstrækninger, og vi ved fra historien, at oldtidens befolkning
både i sten, bronce og jernalderen yndede at bo langs åer, fjorde og søer, 
hvor de bedst kunne friste livet. Enkelte gravhøje i Borris Sønderland
fortæller os lidt om svundne tiders befolkning. Der findes en lille
gruppe af fire høje nordøst for Sønderskov, de har på kortet navnet Grøn-
høje. Desuden er der iflg. Trap 7 høje i sognets sydøstlige side ved
Nygård. Disse høje ligger spredt langs skellet mod Hoven sogn, der på en
strækning dannes af en bæk, Thorsbæk, så vi tør vel antage, at bækken er
opkaldt efter guden. Thor. Men også langt længere frem i tiden, ja helt
til vore dage, har vandløbene navnlig i Vestjylland haft en vis tiltræk-
ning som beboelsesområde. På engene avledes hø og græs, og da jorden som
oftest er sandet og mager på hedefladerne, var engene til stor støtte for
opdyrkning af heden. De lave mosestrækninger var oftest vandrige og, un-
dertiden bundløse, så disse skænkede man selvsagt ikke megen opmærksomhed
som dyrkningsobjekt, Først efter l866, da Dalgas fik stiftet "Det danske
Hedeselskab", tog man fat på afvanding og kultivering af moserne, vanding
af. engene og beplantning af hedearealerne.
Hvornår de første faste beboere kom til denne egn, er vel vanskeligt

at fastslå, men iflg. Trap har der været gårde helt tilbage til l6oo tal-
let. Således nævnes gårdene Hvollig, eller Hullig (i l6l2 Houoligh), 
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Heldgaard (l6l2 Helgaard eller Hældgaard), Graul (l688 Grafuel med, bi-
skole) og Nygaadr (l688 Nyegaard. At Graul på oldnordisk skulle betyde
sand eller grus, kan vel nok passe på jordens beskaffenhed, men om sta-
vemåden Grafuel gør det tør jeg ikke sige, "De danske heder", udgivet af
Naturfrednings raadet og, Det danske Hedeselskab, bind l side 35o
skriver Grafuelshede kan. være afledt af. Grau, Grauel? Eller beslægtet
ned en Grawaal en stor grube - udgravning, fordybning, eller måske en
norsk Grabil, med engelsk Grauel, Grus?
Sikkert har der været faste beboere længe før den tid. Fra disse 

gårde er de andre siden l8oo. efterhånden bleven udstykkede, og ejendom. •
mene kom til at ligge nogenlunde i to rækker langs hver sin side af åen.
Nord for åen, (og Narland)ligger nu: l2 gårde foruden 2 beboelseshuse at
og skolen. Syd for åen, (o æ Sønderland) er der 6, gårde, men til disse er
tillige knyttet 2, der har markskel sammen, med de andre, men ligger i Aa-
dum sogn. o æ Sønderland ligger tillige en gård i Hoven sogn med mark-
skel mod Borris. Den hører til en samling ejendomme, der bærer navnet
Hulmose. Denne gård samt en anden, o æ Narland men også i Hoven sogn
blev overtaget af militæret.
Langs ådalen og i de sænkninger, der son moser skråner ned mod denne, 

har der i fortiden været skov. I tørvedyndet findes de fleste steder
både birke og egetræ, ja endog flere friske egestammer. Umiddelbart øst, 
for sogneskellet mellem Borris og Hoven sogne i Hulmose findes der i
langs engdragene ret betydelige rester af. fortidens egeskove, der findes
et egekrat ”æ luun", hvor de træer, der står i læ, er temmelig store Og
så på den sydlige side af åen lige over for er der lidt egekrat, Om
træet i mosedyndet står i direkte forbindelse ned nuværende skovrester, 
tør jeg ikke sige, da tørvemoserne jo har været søer for mange tusinde
år siden, men det er ret sandsynligt. VI finder desuden rester fra sten-
alderfolkenes tid, idet der l mose dyndet er fundet stenredskaber flere
steder. Hvad der også kan nævnes fra den fjerne fortid, er de gamle
hjulspor i hederne både nord og syd for Omme å. De ligger så langt fra
bebyggelsen, at de ikke kan, antages blot at have haft betydning for sam-
kvemmet mellem de mere lokale beboelser. Det ser ud, son de kommer fra
fra Lindbjerg i Ølgod og naturligvis længere syd fra, men når de kommer i 
nærheden, af Okslund, deler de sig i to striber spor. Den ene går over Gun-
deshøl hede mod Hvollig, hvor der i ældre tid har været vadested, og der
fra videre mod Borris, hvor der også var vadested over Skjern å og mod
Dalager med sit berømte marked. Den anden, gren går over vadestedet ved
Dyrvig og derfra langs gennem heden mod Borris. Derom senere
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Når man tæller de mange spor og måler deres dybde, nogle er rene hul-
veje, indser man, at de må vare århundreder gamle, ja vi kan godt antage, 
at de er opstået i førstningen af den historiske tid. I øvrigt har vi jo
flere sagkyndiges beskrivelser af oldtids og hærvejene, så jeg finder in-
gen grund til at omtale andre end disse, der findes på denne egn.
Hvorledes stednavnene er opstået der på egnen, kan, man ikke lige let

tyde, og jeg mangler den, nødvendige forudsætning derfor, jeg vil derfor
ikke forsøge derpå, at det ikke skal blive gætteværk opstået i fantasien, 
så hellere tie.
Tre-fire km nordøst for skolen ude ved sogneskellet mod Sdr. Felding

ligger i alt 7 ejendomme. Sortekro, Foldager, Blåbjerg og Kærhus. Disse
ejendomme hører også til Heldgaard skoledistrikt og blev også nedlagt af.
militæret, og trods den store hedestrækning, der skilte dem fra beboerne
langs Omme å, følte de fleste af dem dog som samhørige med skoledistrikt-
ets beboere.
Dale, bakker, enge, bække o.s.v. har ofte navne, som er opstået af en eller

lokal årsag, og som i begyndelsen kun; er kendt af ejeren eller hans nær-
meste, medens andre gennem tiderne har fået mere offentligt hævd og til
sidst er optaget på landkortene. Jeg skal blot her nævne nogle enkelte
enkelte navne, som måske kan genkendes af enkelte læsere. Mellem Graul
og Heldgaard findes en, dalsænkning, som kaldes Skiddenkjær, i den var der
dybe grøfter og mosedynd. Det var en uhyggelig mose at befærde ved af-
tenstid og da særlig i de tider, da en hovedløs hest vandrede omkring der.
Dens østligere, bredere og fladere del kaldtes Horsemose-Honmus, men på
kortet kaldes den Hundmose. Denne dalsænkning har fra fortiden haft sit
tilløb fra de store hedestrækninger mod nordøst. Nordøst for denne dal-
sænkning ligger nogle sandbanker, som kaldes Foldsand. Navnet står på geo-
dætisk kort, og jeg antager, det stammer fra, at der i bankernes nærhed
fandtes en fårefold derom senere. Til de to ældste Graulgårde hører en
stor mose, Komose og til Nygård hører Vestermose. Fra sydsiden har åen
et tilløb Kjeldbæk, som bortfører vandet fra den østligere del af. Gun-
desbøl hede. I det sydøstlige hjørne af Borris sogn ligger Kjeldbækhøj, 
hvor Borris, Aadum og Hoven sogne mødes.  Der findes adskillige dal-
sænkninger ned mod åen, og en del af dem har engang været søer, der nu er
tilgroede og omdannede til tørvejord.  De fleste enge har navne for be-
dre at kunne stedfæstes. Jeg skal lige nævne navnene på dem, jeg kender, 
fra Hvollig mod vest og så østpå, sådan som de kaldtes i folkemunde.
På grund af åens bugtninger har mange navne fået endelsen krog eller vig:
Brokrog, Lille Lundvig, Store Lundvig, Hæffelkrog, Starvig, Klinkeng, 
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Vestereng, æ Haw (Have)med et vandhul., hvori der efter sigende engang
druknede en hest hullet, kaldtes derfor "æ Helmushvol Smaleng, og en
ovenfor liggende banke kaldtes derfor Smalengbanke, Gravnkrog, Vestereng., 
Østereng, Vesterkrog, Bredeeng, Wandbrink, Hywkrog, Lawkrog, mellem de
sidst som tilhørte mit barndomshjem, dannede åen en vig, som kaldtes
"æ Hwol", den er nu næsten tilgroet, men i min drengetid var der en del
åbent vand, hvor vi fangede mange store gedder, æ Katskjægbrink, æ Øster-
eng med æ Flak. Æ Flaadeng. o.s.v. I enkelte enge var der en kilde, 
hvor det koldeste vand sprudlede frem, en sådan kilde kaldte man en "vild"
jfr., væld, og det var et herligt sted at gemme en "skægmand" i de varme
høbjærgnings dage
Medens jeg dvæler ved engene, vil det falde naturligt at vandingskana-

lerne og høbjærgningen bliver omtalt.
xxxxxxxxxxx

Høbjærgningen.

Det danske Hedeselskab blev jo stiftet i l866, og dettes virksomhed
strakte sig også til denne egn.  Ved Hulmose i Hoven sogn blev bygget et
stemmeværk af træ for at opdæmme åens vand og både på dens sydlige og
dens nordlige side blev gravet en kanal for fra disse at kunne overrisle-
le de høje enge, som hidtil i tørre somre kun gav tarveligt græs, en græs.
art, som. man kaldte "katskjæk" katteskæg. Den var vistnok ringere end
halm, men da dyr såvel som menneskene var uhyre nøjsomme, gled den med.
De lave enge gav for største delen stargræs, som ikke er stort bedre..
Den søndre kanal gik fra stemmeværket til Øster Rahbæk-Østerrige og, 

kaldtes Hulmose-Hvollig kanal. Den nordre gik helt. ned til Sønderskov, 
ja to gårde i Kodbøl, som ellers ligger ved Skjern å, fik vand fra denne
kanal, der kaldtes Hulmose-Sønderskow kanal. Begge kanaler med det fæl-
les stemmeværk var et sammensluttet interessentselskab. Kanalernes ved-
ligeholdelse udrededes af hver kanal for sig, medens stemmeværkets tilsyn
og vedligeholdelse udrededes af begge kanaler i fællesskab med 3/8 for
der. søndre og, 5/8 for den nordre kanals vedkommende. Bestyrelsen bestod
af 2 medlemmer for der. søndre og 3 for den nordre kanal, og en af de sid-
ste bestyrede stemmeværkets fælleskasse.
Vandet fordeltes gennem trætuder i l/l, l/2 og l/4i fods størrelse, og

de skulle ligge vandret og med lige stort vandtryk.
At det har være en begivenhed af rang, kan man let forstå, og mange

har sikkert haft store betænkeligheder ved at binde sig til de store
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udgifter. Kanalerne skulle graves, hvortil der vel gaves tilskud, i hvert
fald til nivelleringsarbejdet som blev foretaget af en ingeniør Bronsted
Men engene skulle også anlægges, så vandet kunne udnyttes bedst muligt.
der gravedes et utal af vandingsrender på de høje strækninger og afled- 
ningsgrøfter i de lavere strækninger, thi lige så vigtigt det var at få
vandet på engene, lige så nødvendigt var det at få spildevandet af. igen, 
ellers blev lavningerne alt for sure. At mange lave dele af engene tog
stor skade af vandingen er ganske givet, men det blev vel nok overset..
Alt i alt kom engene til at give langt større afgrøder.
Flere gårdejere måtte for første gang optage et lån for at kunne be-

stride udgifterne til kanalernes og engenes anlæg. At de aldrig siden
blev gældfri, skyldtes vel nok mest den udvikling med udvidelser og be-
kostninger, som fulgte, men vel også de dårlige tider i firserne og halv-
femserne. Hidtil havde landbruget været baseret på salg af korn og
man ofrede ikke husdyrholdet ret megen opmærksomhed. Men da Amerika
kastede store kornmængder på verdensmarkedet, sank kornet så langt ned
i pri3, at det danske landbrug blev urentabelt. Da der så i England åb-
nedes marked for forædlede produkter, smør, flæsk og æg., måtte landbruget
indstille sig på denne produktion. Jeg vil tro at engvandingen var et
godt skub i den rigtige retning, idet forbedret hø og græsning ophjalp
produktionen af smør, ligesom forøgelsen og forbedringen af staldgød-
ningen kom de udpinte marker tilgode og, forbedrede kornavlen og dermed
flæskeproduktionen. Alt dette kan man. læse om i landbrugs litteratur en, 
og jeg skal forsøge at holde mig til emnet Egnen her.
Udgifterne til kanalernes vedligeholdelse betaltes af lodsejerne -

interessenterne - i forhold til den vandmængde, hver var tildelt. Betale
te interessenterne ikke, kunne deres vandingstuder lukkes. Dette mente
man fra begyndelsen var den værste straf en interessent kunne få. Si
den viste det sig, at man havde været far kortsynet, forholdene ændrede
denne anskuelse i væsentlig grad.
Kanalernes vedligeholdelse kostede slet ikke så lidt. To gange om som-

meren skulle de renskæres for grøde, og hvert efterår inden oktober
skulle de oprenses for sand, grøde og mudder. Det skete også af og til, 
at dæmningerne langs kanalernes sider blev gennembrudt, så istandsættel-
serne kunne koste ret betydelige beløb. Til alt dette kom engenes ved-
ligeholdelse. Renderne og grøfterne skulle hvert efterår oprenses, og
nar vandet lukkedes ud i renderne, var det et stort arbejde at stoppe
"muldvarpehullerne og afrette vandet, så overrislingen fordeltes så li-
geligt som muligt. 
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Der skulle kendskab til dette arbejde, og det var egentlig meget 
interessant. Til engarbejdet anvendtes en såkaldt planerskovl. Skovlblad
dets forreste del. bestod af stål, hvis æg var v-formet. Bladets bages tre
halvdel var af bøgetræ og fastgjort til skaftet ved en jerndylle, hvori-
pennen var sat bolte og nitter. Skaftet havde form son på en almindelig
graveskovl. Denne skovl var uundværlig til dette specielle arbejde.
Mange lodsejere havde så store arealer eng, at der var arbejde nok til.

en mand fra l5. Oktober til jul. Om foråret fordrede engvandingen også
meget arbejde og tilsyn. Når engen en kortere eller længere tid havde
været tør, blev den gennemrodet af muldvarpe, son levede højt på de mange
fede regnorne, der fandtes. Alle disse gange skulle stoppes, ellers løb
vandet jo neden under grønsværen og gjorde ikke den tilsigtede gavn.
Kun den, der har prøvet engvandingsarbejdet, kan tilfulde sætte sig ind i
vanskelighederne. Muldvarpen er engvandingens værste fjende.
Kanalerne åbnedes i l87l, og udviklingen gik sin gang. Landmændene fik

hen mod århundredskiftet lært at bruge kunstgødning, selv om en menneske-
alder gik og mere, før de i almindelighed fik lært at sammensætte de stof-
fer, son betingede planternes trivsel. Ligeledes blev jorden tilført mer-
gel eller kalk. Hvor man før så de rødbrune agre med rødknæ, så man efter
hånden grønne kløvermarker Mejerier og slagterier var forlængst bygge-
de. Man lærte at forøge mælkemængden ved at avle roer. I det hele taget
skænkede man marken større og større opmærksomhed. Det viste sig, at klø-
verhø var langt bedre end enghø og at kløvergræs var langt bedre til
malkekvæg end enggræs. Den forøgede produktion fordrede udvidelse af
bygninger og besætning, indkøb af forbedrede redskaber og maskiner, og da
alt dette fordrede kapital, gik man efterhånden den vej, som de gamle ad-
varede så stærkt imod, man optog lån. Der var forlængst oprettet kredit-
kasser kreditforeninger, hvor man ved at overgive den faste ejendom som
første prioritets pant kunne få et lån efter taksationens skøn. Det var
en såre fristende vej at gå for at skaffe den nødvendige kapital til ny-
bygning og oprettelse af nye ejendomme. Afdragstiden var meget lang ca.
6o år, men man overså jo nok , at rentetiden var lige så lang. Der skulle 
hele tiden betales lige stort beløb, det beløb som renten ten efterhånden 
bliver mindre, bliver brugt til forøgelse af afdraget. Man overså, at et 
lån på lo.ooo kr. ikke er tilbagebetalt, før der er betalt ca. 3o.ooo kr. 
Man overså vel også, at det eventuelle kurstab også skulle forrentes og 
afdrages. 

http://arbej.de/
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De gamle stoute selvejerbønder rystede på hovederne og havde ikke stor
fidus til den mand, der var så langt ude, at han skulle låne af kreditkas-
sen, men den dag, han skulle overdrage gården, til sønnen, og dele mellem
børnene, tyede han ofte til kassen, der var simpelthen ingen anden udvej«
Der blev efterhånden, mindre og mindre tid til engvandingsarbejdet.

Manden, måtte ofte gøre det selv, fik han en karl fra en anden egn, for-
stod denne oftest ikke arbejdet. Roeoptagningen i oktober og november
tog megen tid, engvandingen forsømtes. Hø af grøden blev mindre. Folk fra
andre egne overtog nu. og da en ejendom derude og det var i reglen let at.
se, at de ikke var kendt med engvandingen. Fra l87l, da kanalerne åbnedes, 
til efter krigen l9l4—l8 holdtes kanalerne i nogenlunde stand, og de har
i denne tidsperiode haft en gavnlig indflydelse på denne egns udvikling, 
og økonomi. Men alting har sin tid, ny folk kommer til en egn, nye proble-
mer opstår. For kanalerne kom store vanskeligheder, det kneb efterhånden, 
hårdt at føre vandet i tilstrækkelig mængde ud til de yderste interes-
center især for den nordre kanals vedkommende, og der var ofte megen. u-
tilfredshed ved generalforsamlingerne. Mange syntes med rette, at de fik
alt for lidt udbytte af de store udgifter, og da de økonomiske forhold
var meget vanskelige i begyndelsen, af tredverne, kneb det hårdt at få
pengene ind. Det viste sig nu, at dette at lukke en mands tuder, ingen
virkning havde, da dette fremtidig at blive fri for sine forpligtelser
netop var, hvad manden ønskede. Stemmeværket var efterhånden blevet stærk
forfaldent og krævede en stor bekostning. en del blev udført, men det
kneb at få. det betalt. Tømmerhandleren i Tarm havde et efter den tid3
forhold temmelig stort tilgodehavende for leveret tømmer og han så sig
nødsaget til at lade tinglyse en dom over interessentskabet, så langt var
man efterhånden ude. Vanskelighederne var næsten uovervindelige og at
bestyrelsen overgav de udestående fordringer til inkassation, hjalp ikke
stort, thi en del skyldnere kunne med en vis ret sige, at når de ingen
vand fik, var de heller ikke pligtig at betale.
Man gjorde forskellige kraftanstrengelser for at få kanalernes vand-

føring sat i system igen, men det lykkedes ikke. Kanalernes effektivitet 
lå nu stille i nogle år, og de begyndte at gro til, men da meldte sig en
køber til stemmeværket, det var fiskeriejer N.Jøker, Esbjerg, som havde
et damkulturanlæg ved Kodbølgård i Borris, Man solgte så stemmeværket
til ham for lo.ooo kr. Interessentselskabet trådte derefter i likvida-
tion, al gæld blev betalt og et lille overskud fordeltes mellem interes-
senterne. Kanalinteressentselskabets saga var ude. 
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Efter at man i l888 havde fået en selvstændig skolebygning, Heldgaard, 
vedtog kanalinteressentskabet ned sognerådets tilladelse at afholde gene-
ralforsanlingerne i skolen. Og den ordinære afholdtes hvert år den 5•
januar, var denne dato en søndag, afholdtes den d.4. jan. En af de mest
skriftkyndige valgtes til at føre forhandlingsprotokollen, og generalfor-
samlingerne holdtes under frie former og i en god og venskabelig tone, 
og selv om meningerne jo kunne være delte om problemerne, enedes man som
regel i al fordragelighed. Men da vanskelighederne tårnede sig op, kun-
ne der vel nok falde bitre ord og skarpe replikker, dog kan man sige, at.
den, vestjydske besindighed havde så stor magt, at alt ordnedes på en ver-
dig nåde.
Man havde allerede flere steder forsøgt at sætte ploven i engjorden, 

hvor den var vanskelig at overrisle, og der havde man høstet gode resul-
tater. Det viste sig nu, at mange strækninger neden for kanalerne havde
lidt alt for meget af vandtrykket fra disse. Hvor der før havde været
sure jorder ned stargræs, siv o.l. kunne der nu vokse dejligt korn, roer
og kløver. Besætningerne kunne endog forøges, fordi det samlede udbytte
af. engene blev meget større. Kanalerne havde som før sagt gjort deres
nytte. Men udviklingen var gået foran den, jordens dyrkningsmåde var ble-
vet en anden.

xxxxxxxxxxxxx

Angående fyldigere oplysninger om kanalernes tilblivelse har Jens Skov
henvendt sig til Hedeselskabet og har derfra modtaget følgende to skri-
velser, der jo ikke bringer noget nyt.
Hr. maskinmester J.K.Skov, Værket ved Søndersø, pr. Ballerup.
Deres brev af l4.febr, hvori De fremsætter ønske om at matte få lejlig-

hed til at finde nogle oplysninger om Sdr.Omme-Hoven-Borris vandingska-
naler i Hedeselskabets arkiver, har vi modtaget.
Hedeselskabet vil gerne hjælpe. Dem så vidt det er gørligt, men desværre

er det materiale, vi har meget begrænset, idet det meste af materialet om
disse ting før l9oo gik til under en brand for ca.5o år siden.
Hulmose (l vore registre står Hulmose)-kanalen er fra l886, og oplys-

ningerne er kun få, men De kan, når det passer Den, henvende Dem til kul-
turteknisk afdeling ved Hedeselskabet her i Viborg og få de forhånden-
værende oplysninger.
 Viborg, den l6.februar l955.
 Med venlig hilsen

 Ulæselig underskrift. 
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Endvidere modtog Jens Skov følgende skrivelse;

Det Danske Hedeselskabs Grundforbedringsvirksomhed.
Mose- og engafdelingens vll distrikt.

 Roskilde den l5 febr. l955.

Hr. maskinmester J.K.Skov, 
Værket ved Søndersø Ballerup.

Deres skrivelse af l4/2 l955 er fremsendt til sekretær H. Skodshøj, 
Hedeselskabet, Viborg, som formentlig inden længe vil meddele Dem, om
Hedeselskabet har mulighed for at være Dem behjælpelig med de ønskede
arkivstudier. Ærbødigst
 Gregers Hansen.

Så mange vare ordene, og så magert var resultatet og vi er lige kloge.
 

xxxxxxxxxxx
Foruden den tørre beskrivelse af kanalerne og deres skæbne føler jeg

trang til endnu engang at dvæle ved disse og dukke ned i mindernes mang-
foldighed fra barns og ungdomsårenes tid. Kanalen derhjemme tværs gen-
nem marken, der ligesom dannede skel mellem "oven æ kanal" og "nejen æ
kanal" hørte med i billedet af barndomshjemmet, og man kunne jo slet ik-
ke tænke sig andet. Ved vort hjem -som de fleste steder- var en bro over
kanalen og her under havde hvert år et eller to svalepar sine reder.
Hvilket herligt badested om sommeren, her kunne vi bade både små og sto-
re, thi det var ganske ufarligt. Vandet var ikke over 3/4 m dybt. Vi fris-
tedes derfor ikke til at bade i den farlige å. Ved at grave i mindernes
dyb ihukommer man mange morsomme tildragelser, f.eks. hvorledes den og 
den samt en selv var uheldig og væltede med cyklen ud i kanalens vover.
Hvorledes den eller den kørte broen i kvas med et læs gødning eller mer-
gel, o.s.v. Hvorledes vi med et fiskegarn fangede masser af fisk, navnlig
skaller. Nu er en pjalt skalle jo en foragtet spise, men den gang, hvor
smagte en frisk fanget, nystegt skalle godt til et stykke smørrebrød el-
ler kartofler. Der blev efterhånden en vis fortrolighed mellem munden og
skallebenene. Ved kanalen vandede man kreaturerne og skyllede fårene
efter vaskningen. Her anbragte man kar og baljer i sommertiden, at de ik-
ke skulle blive gistne- gjesten. Skulle manden ud på en længere køre-
tur, og vognhjulene var gjesten, lagde han dem i kanalen aftenen før. Ka-
nalen kaldtes i den forbindelse "æ wandsme". Når vognen skulle renses
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Efter møgkørselen, skilte man den ad og kørte undervognen, i kanalen, 
hvor den så blev skrubbet ren. Ja således kunne man blive ved at oprense 
kanalens uundværlighed. Om vinteren var kanalerne kun halvfulde af vand 
for frostens skyld, og aldrig var den så kær, som når den var tillagt med 
god skøjteis. Hvor mange timer tilbragte vi børn ikke på skøjterne. Ja 
selv far, . Jens Peder Lauridsen og Jens Aagård blev drenge igen, og 
mindedes drengetiden på skøjterne. De var så drevne i sporten, at vi 
drenge havde vort hyre med at følge dem.
Kun en eneste gang afstedkom kanalen en ulykke, så vidt jeg da ved.

det var, da den lille; toårige Anna Skov druknede under kanalbroen ved
Nygård.
Hvem drømte i l87l om, at kanalernes levetid kun skulle blive 6o år.

Og hvem kunne have tænkt, at ikke blot disse, men alle de mange hjem skul-
le komme til at ligge i ruiner, og det pulserende liv overgives til glem-
selens mørke.

xxxxxxxxxxxx

Høbjærgningen.

Jeg kan ikke godt skrive denne afhandling uden at skænke høbjærgningen
en særlig omtale, den dannede ligesom et skel. mellem to afsnit af somme-
rens arbejde. Der var i regelen en måneds tid mellem forårets markarbeje-
de og høbjærgningen. I denne måned var der mange ting, der skulle gøres, 
selv om der i sin tid intet roearbejde var. Hedetørvene skulle køres
hjem, og det var store mængder både til brændsel og til strøelse i svine-
stierne. Mange havde lang vej at køre efter den, og man kørte ikke store
læs. Brændselstørvene skulle sættes i en pæn stak, og tørvene skulle
lægges i stabler eller bænke på tværs af stakkens længde, så de var nemme
at tage af om vinteren. Når man var kommen op i godt og vel mands højde, 
skulle tørvene lægges med lyngsiden nedad, og en række ved hver side skul-
le hænge lidt udenfor siderne som et slags tagskæg, og der over blev de
yderste lagt som tagstenene på et hus med skråning på hver side som ta-
get på et hus. Sådan, en tørvestak var smuk og havde form som et lille
hus set udefra. Der måtte ikke gerne være skævheder, og der hørte geni
og akuratesse til at udføre dette stykke arbejde. Naboerne skulle ik-
ke gerne have noget at grine af. Når snakken var færdig, var det en
spas at få hjorddrengen sendt til naboen for at låne en "tørvehøvl”.
Af andre arbejder i denne tid var klining af lervæggene. Det var kvinder-
nes arbejde.
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De tog Leret med hænderne og klaskede det på væggen. Ved dette arbejde
var pigerne ikke rare at komme nær, og selv om pigen inderst inde var kar-
lens hjertenskær, kunne hun godt finde på at liste sig bag på ham og kær-
tegne hans kinder og hals med de lerede hænder. Desuden skulle der lægges
nyt strå- eller lyngtag på husene, hvor det tiltrængtes. Der skulle også
plukkes en mængde lyng dels til tækning og dels til at ildne den store
bagerovn med. Jo der var mange ting at ordne inden høbjærgningen. Fik man
først begyndt på den, var hele bedriftens folk, kone, børn, unge og gamle i
fuldaktivitet.
Først vil jeg skrive lidt om, hvorledes høbjærgningen formede sig før

kanalernes tid, således som de gamle berettede derom. Den gang var der ik-
ke udstykket så mange ejendomme, og flere gårde havde vældige engarealer, 
som jo skulle slås med le. Gården Heldgaard havde således i min oldefars, 
Jens Jensens tid vel henimod 5o tdr. land eng. Høbjærgningen kaldtes of-
test "æ slet"
Betingelsen for at være en god hjølekaal-sletter- var at kunne skafte

og skærpe en le. Det ny leblad var smedet af en, der havde specialiseret
sig i dette arbejde thi det var ikke enhver smed givet at kunne smede og
navnlig hærde et leblad ordentligt. Høkeren handlede ofte med leblade, og 
efter købet skulle lebladet have en sidste fin afslibning hos den stedli-
ge smed. Senere blev lebladene som så meget andet fremstillet på fabrikker
og disse leer var lettere og snildere. Efter slibningen hos smeden skulle
leen skaftes, det betroede man ikke gerne smeden til, da han ikke ret ofte
var praktisk hjølekål, nej det skulle man selv gøre, og i et sådant tilfæl-
de kom en mands håndsnille ham ret tilgode. Når så leen endelig var skaf-
tet, skulle den "håres", d.v.s., den skulle udhamres langs æggen med pennen
af en hårhammer, så der blev en jævn udhamret æg "hårmoel". Redskabet, som
denne udhamring foregik på, kaldtes æ hårstej., og det skal jeg ikke nærmere
beskrive her, da man havde hårtøjet noget forskelligt. Nogle sad overskræv
på en planke, hvori æ hårstej var fastslået, andre drev æ hårstej i jorden
og så lagde man sig ned på maven og støttede hånden på en høsæk og udfør-
te arbejdet i denne stilling, dette kaldtes at "hår i klem" Blev loen brugt
hele dagen, skulle den. håres mindst een gang hver dag. Var græsset hård
og stridt f.eks. katskjæk, skulle leen håres to gange. Det var selvsagt en
meget vigtig ting at være god til at skærpe leen. Under arbejdet brugte
man en strygespån, enten belagt med smergel eller en spån af egetræ med
mange små huller i, denne fugtede man og indgned den med finkornet, le-
ret jord, en del af denne satte sig fast i hullerne, 
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Strygen måtte ikke være for grov, og der skulle stryges med nogen varsom-
hed, at man ikke for hurtig skulle afstryge æ haarmoel. Når man høstede
korn på de tørre marker, havde man en spand med en sjat vand i samt en
lermursten til at behandle strygen med. Havde man ikke fået disse remedier
dier med, var man dog ikke rådvild eller hjælpeløs, så vendte manden sig i
al ærbarhed bort fra de andre og blødte strygen med sit eget vand og
gned den derefter ind i sandet jord, man hjalp sig, som man kunne.
De tørre enge var for største delen bevokset med de føromtalte kat-

skjæk, og de var næsten umulig at slå, når de var tørre, derfor skulle slet-
terne afsted ved 3-4 tiden om morgenen, mens græsset var vådt af dug. Så
dundrede man løs på æ katskjæk til kl. 8-9, så strakte man sig og spiste
davre, som blev bragt ned i engen. Davren bestod oftest af boghvedegrød
i et lerfad og med et godt smørhul i midten. Det hjemmebryggede øl fra
æ skjægmand blev hældt i et andet lerfad, og så lagde man sig i rundkreds
omkring fadene og nød davren og hvilen. Det hø, der om eftermiddagen skul-
le rives, skulle vendes-hverres- og ofte skulle der bæres stakke sammen, 
til et par læs, og dermed gik tiden, til middag, hvor man så samledes ved
hjemmets bord. Derefter tog man sig en middagssøvn, til klokken var hen-
ad tre, så skulle der rives hø og måske køres et par læs hjem. Kørte man
med stude, skulle man nødvendigvis vente til hen ad aften, at ikke studene
skulle "bees" bisse for høvognen, thi dette var ikke helt ufarligt.
Ladebygningen var lav og der var den gang i regelen ingen indkørsels-

port på almindelige bøndergårde, men ladens udvendige side -i regelen den
nordre- var gennemhullet af luger, derfor væltede man hø- og kornlæssene af
uden for lugen og puttede det ind gennem denne med hænderne. Indenfor
stod så en flok tjenende ånder, som befordrede høet op og videre ind i la-
den, hvor det trampedes sammen. Der var som regel mørkt derinde, og man
hørte af og til et bump og et av for o.s.v. når en uheldig person
slog hovedet mod en bjælke, og i samme anledning kunne ofte høres et fnis
eller en undertrykt latter på den, uheldiges bekostning. Når så dette var
besørget, og man havde fået de mest irriterende katskjæk fjernet fra hår, 
hals og andre ofte unævnelige steder, samledes man om nadverbordet, det
var vel ved lo-ll tiden. Nadveren, bestod de fleste steder af hele byg-
grynsgrød kogt i kærnemælk med sødmælk til, en herlig kost at sove på, 
bare grynene var godt udkogt, Var de ikke det, kunne sagen blive pinagtig
nok for den, der havde taget lidt rigelig til sig, thi grynene bulnede så
ledes ud i maven, at den uheldige kunne ligge i sengen og vandt sig og
føle sig mere og mere forædt. Denne surgrød spistes uden sukker, sirup
eller smør. Den skulle for at blive god koges meget langsomt over svag
ild, den hængtes lige over middag over skorstenens tørveild. Der hang den
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den så og småboblede og blæste sit vellydende og hyggelige "pyh" ud i
køkkenet. Derfor fortælles, at grynene snakkede ned hinanden og sagde:
"Du skobber mæ, du skobber mæ pyh". Det skete ofte, at man kørte et par
læs halvtørret hø hjem fra engen, det blev så strøet ud på grønningen, 
uden for laden, æ strøste -strøstedet- så havde aftægtsfolkene, børnene og
måske husmoderen dette at arbejde med. Alle matte hænge i. Til aften blev
det så skubbet sammen uden for lugen, hvor det så puttedes ind, når folke-
ne kom hjem fra engen. Høbjærgningen varede de fleste steder 4-5-6 uger, 
efter son vejret artede sig.
Ja dette var høbjærgning i grove træk før kanalernes tid, og der var na-

turligvis afvigelser fra den skitserede regel, men jeg har kun forsøgt at
give en skitsering af høbjærgningen her på egnen.
Da engene var anlagt med vanding, blev høafgrøderne som sagt større, men

høbjærgningen blev også besværligere på grund af de mange render og grøf-
ter. Det græs, der under slåningen gemte sig i en rende, blev ikke ordent-
lig vejret, derfor skulle den, der spredte græsset ud-strænede-det, passe
på, at der ikke faldt for meget i renderne, og når høet vendtes-hverredes-
skulle alt rives op af renderne, så det kunne blive tørt, selv en katskjæk
måtte nødig gå til spilde. Man rev høet på den måde, at 2-3 gik efter 
hverandre og rev et "kast" ind. Bag efter kom en med en stærk rive og, 
skubbede det sammenrevne hø sammen og tog det i store favnfulde "borren"
byrding-og satte det i stak. Disse skulle sættes godt og afrives pænt, så
vandet ikke løb i dem. På grund af renderne var det ikke godt at køre
rundt fra stak til stak for at læsse vognen. Man havde da et par gran-
stænger-bærestænger-på ca. 4 alens længde, de var tilspidsede i den. tyk-
ke ende, dem stak man ind under stakkene, og på den nåde bar man en halv
snes stakke sammen på et jævnt sted, hvor det var godt at holde og læsse.
Blæste det stærkt, skulle man helst holde med enden af vogne mod vinden.
Dette at bære stakke sammen var nu ikke så let især for den unge fyr el-
ler pige, der skulle gå bagefter, man kunne jo ikke se fremefter for stak-
ken, og det var ikke let at undgå at træde- i en rende eller grøft, som
skulle paseres, og det måtte helst ikke give for stort ryst i stakken, for
så spildtes der jo hø, som skulle rives op. At en bærestang gled ud af, 
hånden og faldt til jorden, var en forseelse det ikke var let at få til-
givelse for.
Her på egnen er der ikke i min tid brugt læssetræ, dette redskab, der 

har kostet ikke så få brudte lemmer. I stedet for havde man et langt, 
tyndt reb-svøbereb-, med dette reb blev læsset så bundet til vognen på
lang og tværs. 
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På vognkassens kan blev lagt en udbygning- skravl, lavet af. brædder;
i hvis underkant var anbragt nogle træ eller jernkroge til at lægge svø-
berebet om. Den, der på læsset skulle hjælpe at lægge svøberebet omkring
læsset for at få det surret godt fast, skulle rykke godt i rebet, skete det
så, at rebet brast, og det skete ofte, før det blev fornyet, røg undertiden
ned af læsset, men engbunden, var blød, så der skete vist sjældent noget al-
vorligt. Når læsset var svøbt og behørigt afrevet, skulle pigen hjælpes
ned af læsset for at hjælpe til i engen, mens karlen eller manden kørte
hjem med det. Hun, satte sig ned og gled ned af læsset, mens karler, stod
rat med oprakte hænder for at støtte hende. Var karlen og pigen gode ven-
ner, var der en herlig, lejlighed til at favne hinanden og således forene
det behagelige med det nyttige. Man. havde efterhånden, fået køreporte gen-
nem laderne, enten, på tværs eller langs-agerum-, så nu. gik aflæsningen og
det hele langt lettere. Man begyndte heller ikke så tidligt om morgenen
længere, selv om engen skulle slås med le, det var almindeligvis først ved
6-7 tiden, at strygerne klang over engene. Middagshvilen var til gengæld
Ikke så lang, kl. 2 skulle; alle mand være i engen.
Der var en egen charme over høsletten, folk var lidt pænere i tøjet end

ellers, det var jo et forholdsvis renligt arbejde. Mange piger og unge ko-
ner mødte i hvide eller lyse kjoler. Trak et tordenvejr op, kunne der blive
en enorm travlhed, det gjalt om at få så meget revet i stak som muligt, 
thi det tørre hø tog megen skade af at blive gennemblødt. Sikken travlhed
med at få læsset færdig, at ikke det hele skulle blive vådt. Hans Kringel-
toft havde da ved en sådan, lejlighed fået læsset, men så kom regnen, og han
kørte mod sædvane temmelig stærkt hjemad, men vejen var ujævn og Hans Krin-
geltoft væltede. Der lå så det hele, og der var intet andet at gøre end få
hestene fra og skynde hjem sig hjem i husly. Sådan en hændelse morede 
Naboerne sig over, sådan var nu engang traditionen. Mads Kristian traf Hans 
Kringeltoft dagen efter og sagde til ham: ”Du vælt nog i går, Hans”. ”Ja hwa, 
a tøt jo a håd travl, sej". Til trøst for dem, der væltede, havde man det
trøstende og samtidig drillende ord: ”De tøer-sinker- et å vælt”. At det 
tøede at få vognen på ret køl og få læsset igen, behøve man ikke at sige, 
det fik den uheldige jo erfaring i. Det kneb ofte at få det, hele på vog-
nen igen, thi det var jo kommet helt i uorden, men også her havde man et
trøstens ord: Jo tiere du vælter, mier der blywer.
Efterhånden antog høbjærgningen en helt anden karakter. Arbejdet i

roerne tog en del tid, så man ofte fik høbjærgningen lidt senere, derfor 
skulle den foregå hurtigere. Slåmaskinerne holdt deres indtog. Trods dette
at renderne var meget i vejen for slåningen, lærte man efterhånden at i
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engstykkerne sådan, at man så meget som muligt kørte langs med renderne, 
og ned nogen øvelse kunne arbejdet blive neget godt, dog var der altid en
del, der skulle slås med le. Men. hvilken hjælp var slåmaskinerne ikke. De
gamle sagde jo nok, at maskinen tog for lidt, den gik ikke hårdt nok i bund, 
men det gjaldt kun, hvor græsset var meget kort. Enkelte havde fået anskaf-
fet hesterive til stubmarken, den skulle også prøves i engen, men. her var
renderne meget i vejen, dog blev det efterhånden skik, at man rev høet sam-
men med hesteriven og stakkede med forke. De gamle rystede på hovedet og
kaldte det noget svineri, der blev ikke revet rent, og man kunne ikke stak-
ke ordentligt med forke, vandet ville trække ned i stakkene, noget var der
vel om det, men hvad skulle man gøre? Markarbejdet tog mere og mere tid, 
og arbejdskraften var efterhånden bleven dyr, alt skulle gå med mere fart.
Ganske vist mistede høbjærgningen efterhånden noget af sin charme, men
sliddet blev meget mindre.
Hvor kunne engen tryllebinde sindet, når man så ved hvor de mange stak-

ke, som i mørkningen hævede sig som små øer op over den lave tåge langs
engbunden -mosekonens bryg. Hvilken stilhed efter dagens travlhed. Ofte
randt Ingemans ord kom mig i hu: Det er så stille og så tyst i himmel og på
jord. Vær også stille i mit bryst, du flygtning, som der bor.
Stjernerne tindrede i det høje, og måske månen-Luna-snoede sit sølver-

bånd hen over det hele og gjorde tågen endnu hvidere. En sådan aften kunne
det knibe at rive sig løs fra det smukke, stemningsfulde trylleri og gå i
seng. samme trylleri, som bragte Hejberg i stemning til at skrive om Elver-
højs kogleri og den sælsomme dans. Men sindet kunne også stemmes til an-
dagt. Der oppe under stjernerne i det høje, der vågede det milde faderøje
over den slumrende jord. Men pligterne kalder. I morgen kl.5 bankes der
på døren, og man må op til en ny dag, til ny travlhed.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kornhøsten, Plejltærskning m.m.

Også kornhøsten, havde sin charme. Der var en egen højtid over det, når
når karlen og pigen eller manden og konen begav sig ud i marken, han med
æ mejle på nakken, og hun med æ krat i hånden, . Det var brødet til folk og
fæ, det gjaldt. Det var ingen sag at være opbindet efter en dygtig og kor-
rekt mejekarl, der kunne lægge kornet pænt op i æ skår. Men arbejde og
slid gav det, og det kunne godt værke i arme og ryg, at svinge mejeleen fra
morgen til aften. 
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Opbindersken havde et par ekstra armer på-høstærmer-, de var knappede or-
håndleddet og nåede op over albuen, hvor de holdtes fast af en strimmel e-
lastik eller var bundet fast med bændel. Redskabet, der blev sat på leen, 
for at man kunne lægge kornet i pæne skår, kaldtes ævøvt, købmanden benæv-
nede den på regningen "spjarre", først når den var sat , kaldtes leen æ 
nejle.
Den dag, man fik ophøstet, var der en egen stemning og forventning over

arbejdet. Når de den aften kom hjem efter endt arbejde, stillede de sig
an uden for køkkenvinduet, han, med mejeleen og hun med ækrat og et halm-
bånd. Karlen strøg nu leen ret kraftigt, og hvis ikke konen kom ud og bød
den ind på en ekstra forfriskning, gik de ind i haven og høstede kålene, 
dette skete vel aldrig, thi hvor forholdene var gode, undte madmoderen dem
gerne en ekstra bid, men for den nærige husmor var det noget af en skærs-
ild. Ved første lejlighed holdtes et lille gilde, som kaldtes opskær, for
husets folk, daglejere og hvem der havde taget del i høstarbejdet, tilli-
ge indbød man de allernærneste naboer. Senere på efteråret holdtes det e-
gentlige store høstgilde. Disse skikke var på retur i min barndom, og jeg
har det efter de ældres beretninger. Jeg husker, at mor ofte opvartede os
med æbleskiver og kaffe den dag, vi fik det sidste læs ind, der ud over
holdtes ikke noget særligt gilde.
Det var ofte en søgt fornøjelse i de ældre tider at presse hinanden i

arbejdet. Ved slette og mejearbejdet var der rig lejlighed til at pine
en sølle stakkel, der ikke havde kræfter og navnlig håndelag til arbejdet.
Thi dette, at den der gik foran, til sidst nåede at gå bag til den anden, 
var en tort eller vanære, der ikke var let at vaske af, en sådan blev dril-
let ved mange lejligheder.
Om vinteren hørtes plejlenes klap-klap omkring i loerne, det lød især

livligt, når to tarsk sammen og således slog i takt. Plejlen bestod af et
rundt skaft, ca. en meter langt, og en firkantet slagvol af asketræ knap
så lang som skaftet. Denne var fæstet til skaftet med to—tre lag svine-
skind -æ heeld- hvor igennem der var drevet en 4-5 tommer lang pig ned
i skaftet. Æ heeld var fæstet til æ slagvol ved hjælp af en svær snor
eller lignende, men den sledes ret hurtig i stykker, bedre var det at bru-
ge en strimmel læder eller svineskind. Man var næsten altid selvhjulpent
den gang, og det allerbedste til dette brug var en "øel". Når man slag-
tede en vædder eller en bede, tog man ofte kønslemmet og spændte det ud
og lod det tørre. En sådan øel var næsten uopslidelig til dette brug. 
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Lad mig i denne forbindelse lige nævne følgende, som egentlig ikke hø-
rer ind under omtalen af tærskningen. Man havde ikke vandrende eller
krybbe til kreaturerne at drikke af, men man. pumpede eller øste vandet
op i et kar eller trug, og så løste man kreaturerne to og to og lod dem
gå hen til vandtruget, og for at få dem gennet til bås igen. og i det he-
le taget holde justits i stalden havde man en kæp - æ wandkjæp- . l ste-
det for en kæp af træ brugte man sine steder det tørrede kønslem af en
voksen tyr, som man jo selv havde slagtet. Et sådant strafferedskab var
uopslideligt og kunne slå noget så grueligt.
Den unge fyr, der skulle lære at svinge plejlen, blev i regelen for-

hørt, om han. kunne plejlvisen, kendte han den ikke, tog man plejlskaftet
i den ene hånd og slagvollen i den anden og lagde dem på hver sin side
af hans hals og klemte til, dette gjorde selvsagt ondt, og man slap ikke
gerne, før den unge fyr begyndte at klage sig, altså at synge plejlvisen.
Vel skete det i al godmodighed, men det var ikke altid så let at komme
igennem lømmelalderens skærsild.

xxxxxxxxx

Teglværker.

Efterhånden, som vore forfædre blev så talrige, at de måtte opgive det
frie, omstrejfende jægerliv, og man havde fået jernredkaber i stedet for
sten og bronze, blev man nødt til at ernære sig ved agerbrug og kvæghold.
Man blev fastboende - bonde - og byggede faste våningshuse og da der var
skove nok de fleste steder, opførte man husene af træ, men efterhånden
blev skovene tyndere og tyndere, vel nok fordi man brugte træet til ud-
vinding af jernet i myrmalmen - myr betyder mose - altså mosemalm. Man
gik derfor over til at rejse murværket af stolpebindingsværk og udfylde
mellemrummene med græstørv eller ler. Flere steder opstillede man flet-
værk af grene mellem stolperne og klinede dette til med ler på begge si-
der. Senere stampede man leret op blandet med strå eller lyng. Hvor der
var størst mangel på træ, opgav man efterhånden stolperne og stampede he-
le muren op af ler blandet med lyng og rejste så tagværket oven på.
Dette er kun berørt i meget grove træk, og man kan selv i den histori-
ske tid ikke tidsfæste overgangen eller udviklingen fra det ene til det
andet. Dette at brænde lersten - teglsten - var forlængst opfundet af
munkene i klostrene, og mange af vore kirker fra Valdemarstiden er helt
eller delvis opført af disse "Munkesten, men der gik lang tid, før kun-
sten at brænde mursten nåede ud til den almindelige befolkning. 
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Stenene var tunge, vejene og vognene var dårlige, så befordring af dem på
lang afstand nærmest var en umulighed, derfor var man henvist til enten, 
at bruge ler eller selv brænde stenene. Denne kunst bredte sig efterhån-
den langsomt ud blandt befolkningens bredelag, og i stedet for at anven-
de ler udfyldte man efterhånd mellemrummene i bindingsværket med tegl-
sten i stedet for ler, eller man byggede hele mure af den. Til en begyn-
delse anvendte man kun teglsten til selve stuehuset, og endda kun til y-
dermurene, medens udhusene i lange tider bestod af ler. Omkring århun-
dredskiftet så man endnu enkelte udhuse med lerstampede vægge.
Teglværksindustrien blev son næsten al anden industri fra først af

drevet som håndværk eller husflid, om man vil. Året for en mand agtede
at bygge, skulle han have de fornødne teglsten brændt. Rundt om i landet
opstod efterhånden en mængde små teglværker, hvor man tilvirkede de nød-
vendige teglsten til eget brug og undertiden til naboernes.
Også denne egn har haft sine teglværker, endda hele fire, en i Foldager, 

en i Graul, en i Nygård og en syd for åen i Heldgård, der skulle jo være
anvendeligt ler. I Foldager ses endnu kun spor af æltestedet, og jeg ved
knapt nok, hvor ovnen har været. I Graul ses endnu tydeligt, hvor ovnen
har været, æltestedet ses derimod ikke. Også ved skellet mellem Nygård
og Nygårdhus var rester af et teglværk, hvor både æltestedet og graven
er synlig, af ovnen ses derimod ingen rester.
Da jeg som niårig dreng kom i tjeneste hos min faders fætter, Jens Kri-

stian Jensen og dennes søster Mariane, han havde en ejendom syd for
åen udskiftet fra sin fader, Jens Peder Jensens gård - nord for åen, var
der noget, jeg lagde mærke til og ikke kunne forstå. Ind i siden af før«
Omtalte Smal engbanke var nogle murrester, det var resterne af en teglovn.
Oppe på banken på jævnt terrain var der 9-lo tommer lavere end grønsvæ-
ren en cirkelrund fordybning belagt ned jævn stenpikning, den var vel lo
-l2 alen i diameter. l centrum af denne fordybning stod en firkantet
sten ca. 3/4 alen høj, og midt i øverste ende af denne sten sad en jernpig
4-5 tommer lang. Jeg grublede over, hvordan man havde kunnet drive denne
pig ned i stenen. Jag havde jo ikke den gang set, hvorledes man selv ned
primitive midler kunne bore hul i en sten. Undskyld, at jeg , mens jeg om-
taler denne sten, også omtaler en tildragelse angående stenen, der dukker
op i erindringen. Fårene stod tøjret to og to i nærheden. Tøjret bestod
af to ca., l m lange halsreb og så selve tøjret, disse tre dele var
sammenføjet ved en tredelt legne - en foerlegind -. En dag var tøjret gå-
et istykker ved legnen, og de to får var løse, men de holdtes sammen ved
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halsrebene. Et par løsslupne får kunne vare meget snedige og lod sig ikke
så let fange. Jeg drev dem omkring i nærheden af omtalte sten med den hen-, 
sigt at få dem til at løbe på hver sin side af stenen og således fange dem.
Jeg drev og drev, men altid løb de samme vej om stenen, så prøvede jeg at
forskrække dem lige idet, de kom i nærheden af stenen, men ak, farten var
for stor, det ene halsreb sprang, og jeg var længere fra resultatet end no-
gensinde. Jeg måtte så have hele fåreflokken trukket hjem for at få de løss
se fanget. Man siger nok "Så dum som et får", men spørg datidens hjord-
drenge, så får man besked om det misvisende i sammenligningen. Ja, dette var
kun en ubetydelig hændelse af den slags, datidens hjorddrenge oplevede man-
ge af, men at det var en spændende situation for en niår- purk fremgår der-
af, at jeg husker den så tydelig nu 6o år efter.
På den omtalte plads æltede man leret til murstenene på den måde, at

man lagde et tykt lag ler ud over pladsen, Var leret for fedt, strøede
man passende sand på, thi var stenene af for fedt ler, kunne de i rege-
len ikke holde i frostvejr. Man hældte tillige vand på i passende mængde, 
og så kunne selve æltningen begynde. Man havde en svær stang af træ, der
kunne nå fra stenen i midten og ud til omkredsen. I den ene ende af stan-
gen var boret et hul, så den kunne gå ned om piggen i stenen og altså
dreje rundt som en karusel. Til stangen bandt man nogle køer og stude. De
blev bundet så nær til stangen, at de ikke kunne træde over den, og de bar
den altså oppe. Nu kunne de ikke gå ud af pladsen, og en mand eller dreng
med en pisk - svøbe - i hånden drev dem rundt og rundt, og ved deres
trampen æltedes leret. Andre steder i landet har man brugt æltevogne, men
det gjalt jo nok større produktion. Da jeg var dreng, var denne teglstens-
produktion forlængst hørt op. Enkelte steder var der lergulv i stuerne, 
navnlig i ældre huse, men efterhånden blev det erstattet af bræddegulv.
Men i tærskeloen og andre rum var der alle steder lergulv. Når leret til , 
gulve skulle æltes, tog man også køerne til hjælp. Jeg husker, da jeg som
trettenårig hjorddreng tjente hos Niels Pedersen i Heldgård, at vi skul-
le have lagt nyt gulv i loen. Leret blev lagt ud i en stor, tyk pandekage, 
og så skulle jeg trække 3-4 køer rundt i pandekagen, medens husbond slog
behørigt vand på. Det var ikke let at holde køerne i gang, og de ville
stadigvæk snyde sig uden for lerpløret. At lidt ajle og gødning blev-
blandet i leret, forringede ikke kvaliteten. Et andet sted, hvor min bror
tjente, skulle de også have nyt logulv, men der bar de sig snildere ad.
De lagde leret tilsat fornødent vand ind over loen, og så lukkede de lo
-l2 får samt min bror - hjorddrengen - ind i loen og lukkede døren, han
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skulle så jage fårene rundt derinde, og på den måde "blev leret godt æltet.
Fårene kunne en hjorddreng have megen mas med, og i almindelighed var de

ikke netop hans venner, tværtimod. Jeg kan tænke mig, hvorledes min "bror
betragtede det som en kærkommen lejlighed til at få lidt oprejsning for
de mange ærgrelser, fårene havde beredt ham. Han fortalte da også, at et
får i forskrækkelsen sprang over en 2 alen høj mur, så det er nok gået
hårdt til. Hvorfor fårene ikke just var hjorddrengenes venner? Ja spørg
de gamle hjorddrenge, der nu sidder inde i lænestolene. De to tildragelser
skal blot "belyse, hvorledes man hjalp sig over vanskelige problemer, man
kendte jo ikke ælte-eller "blandemaskiner.
Når leret til murstenene var tilstrækkelig æltet, kom man det i forme på

en stens størrelse, og det blev derefter væltet af formene ud på jorden
for at tørres i sol og "blæst. Formene skulle "bestrøs godt med sand ind-
vendig, så de kunne slippe leret. Dette arbejde krævede tørvejr, en ordent-
lig tordenskylle kunne let ødelægge de bløde lersten.
Når stenene var tilstrækkelig tørre, blev de stablet i ovnen, og når den-

ne var fuld, kunne brændingen begynde. Man fyrede selvfølgelig med hjem-
ligt brændsel.
Det tog vel nok 4-5 uger at brænde en ovnfuld sten, og der skulle fyres

både nat og dag. Ofte slog et par naboer sig sammen både om arbejdet og
delingen af stenene. For at korte tiden for brænderen om natten kom ofte
en eller flere nabokarle på besøg hos ham. Undertiden samledes hele eg-
nens ungdom ved teglovnen, hvor nogle nattetimer hengik ved skæmt og leg.
At det ved en sådan lejlighed kunne gå galt for brænderen, så han forsøm-
te fyringen, kunne vel ske, men det hørte sikkert til sjældenhed. Aller-
bedst var det, hvis han havde en lille hjertenskær, og hun så kom trippen-
de i sine pæne klodssko for sammen med ham at nyde kærlighedslykken i
sommernattens tavse timer, mens andre nød deres tiltrængte søvn.
Også denne hjemme industri forsvandt og afløstes af større fabriksvirk-

somhed, der kunne fremstille en smukkere og mere ensartet vare.
xxxxxxxxxxx

Tørveproduktion

Efterhånden som bilæggerovnene forsvandt, og man gik over til brug af
kakkelovne, blev man mere interesseret i mosetørvene - klyne , som egnede
sig bedre til dette brug end hedetorvene. Da der fandtes en del moser med
særdeles godt tørvedynd, nøjedes man ikke alene med at producere tørv til
eget brug, men også til salg, særlig til Borris, Skjern og navnlig Tarm, 
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Klynegraveren stod i graven med en speciel, spade og skar tørvene og lag-
de dem på brinken en for en, hvor et par hjælpere bar dem hen på pladsen
og stillede dem på kant mod hinanden med passende åbninger imellem. Sene-
re afløstes spaden af et redskab, hvormed graveren stod på brinken og trak
dyndet op i lange firkantede stykker, disse blev så befordret ud på tørre-
pladsen og der skåret i tørv. I stedet for en trillebør kørte man dem ef-
terhånden ud med en hest, der slæbte dem på et langt og bredt bræt. Da pro-
duktionen under første verdenskrig tog stærk fart, var der flere, der an-
skaffede spor og trolje til udkørselen. Et sted blev endog stillet en pres-
ser an, som blev trukket af en dampmaskine, men denne virksomhed var ikke
lønnende. Foruden dampmaskinen var der beskæftiget henved en halv snes
mand, og efter autentisk sigende kunne de ikke producere mere end 3o.ooo
klyne om dagen. Spottefugle sagde, at de ikke kunne producere flere, end
dampmaskinen kunne brænde, virksomheden gik kun en sommer.
De bedste moser blev efterhånden omgravede, men da den anden verdenskrig

satte ind, blev der igen hårdt brug for tørv, men da den tilstedeværende
dynd ikke egnede sig til gravetørv, tog producionen af pressetørv et væl-
digt opsving. Man havde andre steder gjort gode erfaringer med denne pro-
duktionsform, og i stedet for dampmaskiner havde man nu motorer eller elek-
tricitet som drivkraft.
Da militæret overtog ejendommene, var der kort sagt ingen brugelige tør-

vemoser tilbage. Produktionen af tørvesmuld til formbrændsel blev drevet
lidt i de sidste år, før militæret satte en stopper for al kulturvirksom-
hed på egnen.

xxxxxxxxxxx

Elektricitet.

Tællelysenes tid var i mine drengeår ved at være forbi. Jeg så i al fald
ikke lysstøbning i noget hjem, vi hyggede os ved petroleumslamperne. Ef-
terhånden byggede man elektricitetsværker i stationsbyerne, og omegnens
landboere fik del i denne energi kilde til lys og kraft. Skulle elektri-
citeten nå ud til landboerne længere ude, matte man have større spænding.
Da man fandt vekselstrømmen mere velegnet til dette formål, blev der bl.a.
i Herning bygget et stort højspændingsværk, som kunne forsyne store områ-
der med strøm. Dette skete efterhånden på den måde, at der dannedes sam-
nenslutninger med en højeste afstand på 3-4 km fra områdets centrum. Der
byggede man så et lille tårn, hvortil ledningen med den høje spænding før-
te. 
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I tårnet var en transformator, der omdanner den høje spænding med den lave
strømstyrke til lav spænding med høj strømstyrke. Denne herlige lys—og
kraftkilde bredte sig mere og mere, og selv om ønsket var der, kunne dog
ingen på denne egn tænke sig muligheden af, at "det hvide lys i nogen over-
skuelig fremtid skulle nå der ud. Dog skete det, at vi fik en tranformator-
forening stiftet og strøm på trådene et par dage før jul l938.
Plejlene var forlængst hængt op i krogen og var erstattet af tærskema-

skiner. Til en begyndelse blev disse trukket ved håndkraft, men dette træl-
learbejde blev efterhånden afløst af vindmøller, hvoraf der efterhånden
blev bygget en halv snes stykker, men efterhånden gik man over til motor-
kraft, og den gang elektriciteten kom, havde man motorkraft næsten alle
steder.
Det var Dansk elektricitets-compagni i Odense i forbindelse med Herning

højspændingsværk, der satte en agitation i gang for at oprette en trans-
formatorforening på egnen. Med undtagelse af de 4-5 vestligste beboers
blev alle på et par nær sluttet sammen med omtrent lige så mange i Hoven
sogn, nemlig beboerne i Hulmose, Dyrvig og Sdr.Grene, til en transformator-
forening, kaldet Dyrvig - Graul Transformatorforening. Der begyndtes med
3o medlemmer og sluttedes ved militærets overtagelse med 4o. Strømforbrug-
get steg efterhånden til det 5-6 dobbelte, så ledningerne blev for tynde
til den forøgede belastning. I l95o foretog man så en forstærkning af
nogle ledninger, og i stedet for det ene tårn byggedes to.
Alt i denne forening gik godt takket være den forøgede producion og ud-

vikling og dermed strømforbruget. Men nu kom altså militæret i l95l-52
likviderede det område, der var tilsluttet tårnet i Graul, og ødet og
mørket bredte sig over den egn, hvor liv og virksomhed hidtil florerede.

xxxxxxxxxx

Overfart over åen.

Åerne med deres enge har fra gammel tid haft deres store betydning, og
som før sagt tog man først jorden i besiddelse langs vandløbene. Men åer-
ne havde jo den ulempe, at de var en hindring for samfærdselen. Her i Vest-
jylland var det jo særlig galt med færdselen fra syd til nord og omvendt, 
fordi vandløbene fra Jyllands højderyg for største delen stævner mod vest
ud i hav og fjord. De er med tiden blevet mindre og mindre og således
lettere at bygge broer over. Inden udviklingen og dermed samfærdselen
nødvendiggjorde bygning af broer, hjalp man sig ned færge- og vadesteder. 
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Hor har, så vidt jeg ved, ikke været offentlige færgesteder med færge-
pligt som så mange andre steder, hvor stærkere færdsel nødvendiggjorde det.
Forbindelsesvejen fra Borriskrog over statens hede til Ådum er den 
betydeligste færdselsåre over åen i skoledistriktet, men ved Hvollig har man
måttet nøjes med et vade- og gennemkørselssted. Hvor dette har været, kan
vanskeligt spores, men efter sigende har vejen gået fra syd gennem åen op
øst om gården St. Hvollig gennem den derværende dalsænkning. I denne
sænkning skulle gården forøvrigt i sin tid have ligget, der skulle være
fundet murrester der, og i hvert fald kalder man stedet "æ gårdsplads.
Om sommeren kunne man til nød klare sig med et så primitivt overfartssted, 
men om vinteren har det nok været umuligt, tænkeligt er det, at der ved
gården har været en båd til at færge folk over med. Omsider er trangen til
en bedre forbindelse bleven så stor, at det offentlige- i dette tilfælde
Borris kommune- har måttet afrette og indgrøfte en vej over heden og byg-
ge en bro over åen. Hvornår dette er sket, ved jeg ikke, men at det har væ-
ret i en sparetid, fremgår deraf, at broen var så lav, at vandet i flod tid
stod langt over brodækket, så kun det øverste af rækværket var synlig over
vandet. Næsten værre var det med vejen, der slyngede sig i en stor bue over
engen og var kun ophøjet en smule over engbunden. Så snart der var en smu-
le højvande, stod det over vejen, der ingen afmærkning havde, så man kørte
let i grøften.
I l888, da den første selvstændige skolebygning blev opført i Heldgaard, 

blev der for skolegangens skyld bygget en spang over åen ved Graul, denne
og engdragene lå der så højt over åløbet, at det var meget sjældent, man
ikke kunne gå over der. Men der kunne jo ikke køres over den, og under
stærk højvande kunne man ikke passere Omme å nærmere mod øst end ved Ør-
bæk, hvor Tarm-Vejle landevej skærer åen, og mod vest skulle man helt ned
til landevejen Tarm-Skjern. Men man affandt sig med forholdene og hjalp
sig, son man kunne. Fra den ældgamle Tarm-Vejle landevej var der fra Gun-
desbøl en række hjulspor i lige retning over heden mod Heldgaard, og da
der i umindelige tider har været kørsel gennem åen der, er det muligt, at
forbindelsen til Borris (Dalager) har gået den vej. denne gennemkørsel
blev omkring l9o5 overflødiggjort, idet ejeren af den vestligste gård i
Heldgaard byggede en kørebro over åen ved siden af gennemkørselen, han havde
både eng og hede syd for åen, og broen var altså privat og vanskelig at
befærde i flodtid. Længere øst på ved Thorvald Larsens og tillige ved
Nygård var der private gangbroer, men disse var mere eller mindre primi-
tive og kunne vanskeligt befærdes under store højvande. 
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Da post ordningen blev sådan, at vi skulle have postsagerne fra Tarm over
præstbro, blev Peder Lauridsen, som havde en ejendom ved præstbro, det første
postbud på denne rute. Han var en flink og pligtopfyldende mand. Han kom
en dag vestfra over Rahbek og skulle over åen ved Hvollig, og når han hav-
de besøgt beboerne "o æ  Nar land" øst på, gik han over åen ved Thorvald
Larsens og tog så "æ Sønderland" vestpå. Han kom således den dag og vilde
som sædvanlig over åen ved Hvollig, men åens vand var steget så stærkt, at
vejen, engene og broen stod under vand. Han keg længselsfuldt over mod den
modsatte bred, og han keg østpå til spangen ved Graul, hvor han nok kunne
komme tørskoet over, men der var mindst 3 km dertil, og ved at benytte den
skulle han jo gå frem og tilbage og derved forlænge den i forvejen lange
rute med mange km. Hvad gjorde Peder Lauridsen.? Han trak støvler, sokker
og bukser af, gav sig Gud i vold og trodsede de stærke vandstrømme i dette
kostume midt om vinteren. Han kom godt over og tog ingen skade deraf.
Næsten værre gik det Søren Busk, som boede i Heldgaard omkring l9l2. Han
stammede fra gården Busk i Borris og var gift med sognefoged Kræ Rahbjergs
datter Karen. Karen var gået i barselseng, og det var aftalt, at Peder Chr.
Thomsens kone Maren, som boede syd for åen, skulle komme og pleje Karen og
den lille, mens sengelejet varede. Det var imidlertid blevet højvande, og de
havde på en eller anden måde fået aftalt, at Søren Busk skulle hente hende
med heste og vogn og forsøge at køre over ved Hvollig. Vandet stod blankt
over vej og bro, men Søren var ikke den mand, der gav op i en sådan sitiua-
tion, han trodsede elementerne og begav sig ud i de vilde vover. Maren, stod
ovre på den søndre bred og betragtede overfarten med ængstelse. Søren var
kommen mere end de tre fjerdedele af vejen, men så gik det galt. Strømmen.
vildledte både kusk og heste, så de væltede i den vestlige vejgrøft, og
Søren matte i vandet. Han fik dog hestene fra vognen og fik både den og
sig selv bjærget tilbage til den nordre bred. Hvorledes Maren kom over, ved
jeg ikke bestemt, men hun er jo nok gået over spangen ved Graul. Disse par
tildragelser illustrerer, hvilke vanskeligheder ældre tiders mennesker har
haft at komme ud for.
I l933 blev en ny lige vej anlagt over ådalen ved Hvollig og der blev

bygget en betonbro, altsammen i en sådan højde, at vandet aldrig siden er
gået over.
Under sidste verdenskrig var spangen ved Graul bleven så brøstfældig, at

den skulle fornyes. En, del beboere ansøgte da sognerådet om at få en
kørebro i stedet for spangen. Dette bevilgede sognerådet, og tillige bevil-
gedes 5oo kr. tilhjælp til anlæg af en kørevej over engen, ca. en km. lang
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De interesserede beboere skulle så selv udføre arbejdet, og ved at udføre
arbejde for 3-4 hundrede kroner af hver lykkedes det at få en vej anlagt, 
så der også der blev en færdselsvej, som kunne benyttes under højvande.
  Lidet anede vi, at dette offer, som ikke alene var beregnet for os, men
også for kommende slægter, efter så kort tid skulle blive uden betydning
for egnen.

xxxxxxxxxxx

Fiskeri i åen.

I ældre tider var det ligesom mere magtpåliggende, dette at bjærge føden
at erhverve selve brødet. Man var henvist til overvejende at ernære sig
af egne produkter: Kød, brød, flæsk, æg o.s.v. og uld til klæder ind imel-
lem var det rart med en bid fersk mad, enten kød eller fisk.
Man satte snarer for harer og fugle skydevåben var mere sjældne end nu, 

og deres effektivitet var langt ringere end nu, og desuden skulle en bøse
med der til hørende ammunition jo købes og penge var en fåtallig vare.
Til afveksling fra den tørre, saltede fisk var en gang fersk fisk fra

åen ikke at foragte. Man fangede fisk i ruser og garn, son mange selv for-
færdigede. Hvert forår kom der store stimer skaller mod strømmen op gen-
nem åen, og i denne tid så man ofte i mørkningen en mand ved hver side af
åen vandre langsomt med strømmen holdende et stykke reb i hånden. Dette
reb var fastgjort til et fiskegarn, der i regelen spændte over hele åen.
Ja vel var det knapt nok lovligt, men det tog ingen nogen forargelse af.
I halvmørket kunne det hænde, at en stime på flere hundrede skaller løb i
garnet. Skete det, kan det nok være, der blev gilde. Selvfølgelig blev der
ikke sparet på fisken ved de første måltider, men ellers skulle der gem-
mes hen. Skallerne blev saltede, og derefter så man dem hænge til tørre i
lange rækker langs ladens nordre mur hvor katten ikke kunne nå dem.
Ja vel var der ben i Skallerne den gang som nu, men man var vist mere

hårdhudet i mund og hals af den grove føde, end man er nu i vor forvænne—
de tid. De ikke alt for stive ben fik et knus af de stærke tænder og gled
ned sammen med grovbrødet, ellers havde mange en ruse stående i åen året
igennem undtagen midt om vinteren, deri fangede man af og til lidt fisk
af forskellig art og nød det til afveksling fra det tørre, salte, under-
tiden gule harske flæsk. Selvfølgelig brugtes der også medetøj især af
drenge og unge som en slags lystfiskeri, men det var kun i det mindre.
I de senere år tog lystfiskeriet et opsving ud over al grænser og fornuft. 
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Ja, undskyld, kære lystfiskere, men man får ofte det indtryk, at den 
Største charme ved fiskeriet er at få de fine fiskegrejer til mange hund-
rede kroner præsenteret. Fangsten ved fiskeriet så vel som ved jagten står 
i et såre skævt forhold til redskabernes pris.
Naturelskeren, der glædes ved at færdes i det frie under Guds himmel, 

og for at tilfredsstille denne trang tager en bøsse eller et stykke mede-
tøj i hånden, må ikke føle sig ramt af ovenstående, al respekt for hans
ædle bevæggrund.
En yndet sport var at stange fisken, navnlig ål. Fiskerilove var der få

eller ingen af, man fiskede, når og hvor man ville og på den måde, det let-
test lod sig gøre. en anden yndet måde var en sommeraften i stille
vejr at tænde blus ved åbredden. Et sted med grundt vand og sandbund eg-
nede sig bedst. Bålet lokkede fiskene til, og medens de stod stille i van-
det og stirrede på det flammende bål oplyst af dets stråler, jog man stang-
jernet ned på den og forstyrrede idyllen. Foruden de allestedsnærværende
skaller fangede man gedder, ål, stallinger, ørreder, ferskvandskvabber og
andre.
Snøring af gedder i huller med stillestående vand — høller , hvor ged-

den stod og solede sig, eller rettere sagt, stod på lur efter bytte nær
ved bredden, kunne man snøre gedden. Man brugte en ikke for tynd, kort me-
destang, i hvis ene ende man bandt et stykke tyndt stål- eller messingtråd
l-2 m langt. I den yderste ende af tråden lavede man en rendeløkke og før-
te løkken omkring geddens hoved hen bag ved de forreste side finner. Et
raskt ryk, og op matte kalorius. På de steder, hvor strømmen var stærk, 
færdedes stallingen - denne herlige fisk. Den fangedes med kunstig flue, 
og ved at trække fluekrogen i vandspejlet mod strømmen fik man stallingen
til at hoppe op og snappe den. Det var en morsom sport.

xxxxxxxxxxx

Kørsel efter havfisk.

Jo længere vi kommer tilbage i tiden, jo mere var folk henvist til at
leve af egne produkter. Penge var der få af til indkøb, og hvor man kun-
ne, betalte man med naturalier. Da Skjern - Skanderborg banen var bleven
åbnet, var der en gammel kone i Assing, der ville med toget fra Troldhede
til Borris, hun tog en kurv æg med og begyndte at lange den ind ad billet
hullet som betaling, men den gik dog ikke. (Den er sandfærdig). 
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Man slagtede meget, men til en afveksling var det jo rart med en bid hav-
fisk. Men før jernbanerne kom, var man henvist til selv at afhente fisken
ved havet, og for denne egns vedkommende var det ved Nymindegab - ud ve æ
Gaf. Et par nabomænd sluttede sig sammen om befordringen og kørte den
5-6 mil lange vej der ud for at hente et læs. De købte fiskene direkte
af fiskerne, og som betaling medbragte de et par "Skægmænd" med brændevin.
samt et par rugbrød og lidt skillinger. Det var ikke stor betaling for et
læs fisk, og er det fattigt for fiskerne i dag, var det ikke bedre den gang.
En sådan tur tog som regel to dage, og når de kom hjem og fik fiskene

delt, kan det nok være, kvindfolkene fik travlt. Der var jo nok flere slags
fisk, men mest torsk og hvilling. Alt, hvad spises kunne, blev taget med bå-
de af kødet, indmaden og hovederne. Når fisken var parteret og behandlet
på den gængse måde, blev den nedsaltet, og når den var tilstrækkelig salt, 
blev den taget op og hængt til tørring på den nordre lademur. Torskeho-
vederne blev også tørrede, men skal man tro historien om Harboøre—Jens, 
blev disse i al fald på hans egn regnet for egentlig fisk. Harboøre-Jens
havde været til gilde, og da han kom hjem, spurgte konen, hvad de havde fået
at spise ved gildet. Jens svarede: Først fik vi kogt torsk, derefter steg«
te rødspætter og så kogte flynder, tilsidst fik vi tørrede torskehoveder, 
og havde vi ikke fået dem, havde vi ikke fået andet end fisk.
Pisken hang så langs lademuren, til den var tilstrækkelig tørret, deref-

ter blev den hengemt vistnok i kister på loftet, så havde man den at tage
af året igennem. En sådan hjemmesaltet, tørret torsk smagte fortrinlig for
den, der i det hele taget kunne lide fisk. De bekendte "tørre Jyder” som
tørrede flynder kaldtes, og som i sin tid spistes i mængder i Jylland, har
jeg ikke hørt navne på denne egn, men deres brug ligger jo langere tilbage
i tiden, 
Rokker og de såkaldte skader fik man også nogle af i min yngre tid, nu

ser man dem aldrig. De smager dejligt de forste dage, men under saltningen
og torringen fik de en meget stærk smag, ikke ulig efter hjortetaksalt!, 
de kunne ligefrem rive på tungen og- pirre øjne og næse. Det havde den for-
del i en sparetid, at fisken kunne værge sig selv for ødselagtigt misbrug.
For folk, der var vant til skråtobak og dygtig med daglige dramme var det

en herlig kost, men for børn og ellers sarte kvinder var den en plage, men
der vankede ingen ekstra retter, de, der ikke kunne døje fisken, fik nø-
jes med kartofler og meldyppelse.

xxxxxxxxxx
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 Købstæder og møllerier.

Nærmeste købstæder for denne egn var Varde og Ringkøbing. Der var jo
visse ting, man ikke navnlig før banernes tid kunne få hos de stedlige
høkere og handlende, deriblandt brædder og tømmer. Det er forståeligt, at
husene var lave og simple, når tømmeret skulle hentes 5-6 mil borte. Under-
tiden købte man strandingstræ, men dertil var vejen jo ikke meget kortere.
Der strandede jo en mængde skibe langs Jyllands vestkyst i fordums tider.
I l5-l6 hundredtallet levede kystboerne for en stor del af stranding og
vrag, man skylder dem endog- for, at de undertiden dræbte de skibbrudne for
at få strandingsgodset. Så vidt jeg husker, var det Fejlberg, der cite-
rede Læsøboernes aftenbøn i stormvejr: "Gud fri os for vejr det er. Bevar
de stakkels søfolk, at de ikke skal strande, men skal de strande, så lad dem
strande ved vor ø. Gud giv os en god stranding.” Det sidste var vel det
hjertiligste og mest velmente. Ja det er ikke let at være Vorherre.
Efterhånden kom der jo mere orden i strandings—og redningsvæsenet, og

der blev afholdt strandingsauktioner, hvor folk langs hele Vestjylland
stimlede sammen for at få billigt træ. Der var jo her fra lang vej til
havet, men tømmeret var måske lige så billigt som fiskene. I gamle huse så
man ofte skibstømmer.
Enhver fremsynet mand havde altid nogle fyrrebrædder liggende på loftet, 

thi skulle der ske dødsfald, skulle man have brædder til at "gøre" kisten
af. I sådant tilfælde budsendte man en snedker, som så tog mål af den døde
og "gjorde" kisten samme sted. Et sted, hvor ægtefællerne ikke havde le-
vet i alt for hjertelig samdrægtighed, var manden død. Nu' havde snedkeren
fået kisten, lavet temmelig kort, og det kneb, for de assisterende kvinder
at få det stive lig ned i kisten. Enken, som kom til, satte hænderne på li-
gets hoved og udbrød, idet hun klemte til: "Nier mæ dæ, du hår åltir van en
styvstekker, de er et få tiele, du lær å bøw dæ".
Pejers gamle far, som var på aftægt hos sønnen, var død, og så kom Mæt

kjestin hen te An'Mari for at fortælle nyheden. "Ja" siger Mæt Kjestin, 
"no er gammel Laust jo da døe, Pejer Wå hen ve Wos, å han ret græd, men
de wå Søwerenfoen et få de, te hans fåer wå døe, men han håd jo ingen fjæl.
Hvad skulle den arme mand gøre, det tog jo for lang tid at hente træ i Var-
de. Velsagtens er han bleven hjulpet af en mere fremsynet nabo. Alt dette
ligger længere tilbage i tiden. I min drengetid kunne man få tømmer ved
de fleste stationsbyer og landsbyer. 
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Nord for statens hede lå fra gammel tid Odderskjær vandmølle ved før.-
omtalte Kærbæk. Dalsænkningen, hvor dammen var samt dæmningen ses endnu, og
mølleriet er først nedlagt efter første verdenskrig. Gården lå nede nær
ved bakken og mølleriet, og foruden dette var der også købmandshandel.
Ligeledes var der vandmølle i Houen, men jeg tror nok, de fleste fra "Æ
Søndergrandele" kørte til Odderskjær mølle.
Odderskjær mølle var et godt, gæstfrit sted, og det var der som i de fle-

ste møllegårde, gæsterne fik fuld fortæring, mens de var der. En sådan møl-
letur kunne især med studebefordring tage lang tid, og navnlig da, når der
var mange møllegæster, og ofte kom manden ikke hjem før langt ud på nat-
ten. Man kørte de 6-7 km ud over heden oftest ad ensporet vej, men da stu-
dene og hestene kendte vejen og blot var kommen i gang, fandt de i regelen
hjem, om det var aldrig så mørkt.
En sådan mølletur bragte foruden mel og andre fødevarer til folk og dyr

også oftest nyheder til huse. Aviser var det småt med, og ligeså læsefær-
digheden, man måtte nøjes med at spørge nyt, og i. møllen traf man sammen
med folk fra andre egne.
Odderskjær mølle, hvilket liv og røre har der ikke været i svundne tider, 

Men udviklingen tog her som mange andre steder livet af mølleriet.
Gården og mølleriet sank efterhånden i ruiner, og en ny gård er forlængst
bygget på skrænten nord for den gamle. Nogle store, gamle træer står end-
nu som bautasten til minde om fordums virke. Da Skjern-Skanderborg banen
blev bygget, og der blev station i Borris, blev der bygget en vindmølle der
og tillige oprettet købmandsforretninger der, og dette tog efterhånden li-
vet af virksomheden i Odderskjær mølle.
Om husflid og håndværk på heden skriver Axel Stensberg om stampning af

tøj: Tøjet blev i regelen stampet i en stampemølle. I Odderskjær i Sdr.
Felding (skal være Borris) var der en sådan stampemølle, der gik 2—3 må-
neder hvert år fra Marts både dag og nat. I hvert trug var der to køller
af træ, der blev drevet op og ned af et vandhjul. I den tid, stampemøllen
gik, var der tit fyr under en kedel med vand, idet tøjet skulle ligge i
varmt vand, mens det blev behandlet.
Vandfaldet ved Odderskjær mølle var så højt, at der kunne bruges over-

faldshjul, som udvikler mange gange mere kraft end underfaldshjul.
Vandmøllen på Hjerl hed. har således kun underfaldshjul. Dog udvikle-

de underfaldshjulet jo langt mere kraft end de fra oldtiden kendte Skvat-
møller, hvis hjul lå vandret, men disse var jo da at foretrække for
håndkværnene.
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Kirkegang, præstegang og julegilder.

Da "beboerne i Heldgaard skoledistrikt havde fra 7 til l2 km til kirken og
stationsbyen, og endda 2 km længere til præstegården, siger det sig selv, at
denne lange afstand til disse goder indvirkede på forholdene og satte sit
præg. Den. gammeldags ærbødighed for kirken og præsten holdt sig måske læn-
gere derude end på mere centralt beliggende steder, jeg ved det ikke, men
i min. drengetid var kirkebesøget fra denne egn lige så stort om ikke stør-
re end i de senere år trods dette, at folk den gang skulle gå den lange vej
til fods. Kun når ældre folk skulle med, f.eks. til alters, kørte man, men
det var den gang kun. de færreste, der ejede en fjedervogn, de andre måtte
så enten låne en sådan eller køre i arbejdsvogn, men i en sådan kunne man
ikke så godt komme kørende til. kirkegårdens indgang-æ stæt-, så spændte
man fra i Borriskrog og gik de sidste 2 km til kirken. Da jeg blev kon-
firmeret benyttede vi denne fremgangsmåde, vi havde ingen fjedervogn. Cyk-
lerne var dengang ved at komme frem, men sådan luksus kunne en husmand
med en stor børneflok ikke tillade sig.
Det hedder nok endnu at gå til præst, men det er jo dog kun sjældent, 

føret er sådan, at der ikke kan cykles, men den gang gik vi til præst. Vi
skulle være der kl. 9 og da det jo nok kunne tage et par timer at gå til
præstegården, skulle vi i de korte vinterdage afsted længe før, det blev
lyst, det var derfor altid magtpåliggende at få følgeskab. Hvor kunne der
drøftes mangt og meget mellem sådan et par præste- og skolekammerater, være
sig drenge, piger eller begge køn. Jeg tror, der knyttedes venskab og kam-
meratskab, der ofte varede livet ud, og dette var jo dog kun godt. En erin-
dring fra min præstegang falder mig i tankerne, og selv om den kan synes
betydningsløs, så illustrerer den dog et og andet. Jeg gik til præst sam-
men med Thyge Hvolligs datter Marie. Men da jeg havde ca.4 km længere at
gå, og da det ikke altid var lyst, havde vi den intime aftale, at den, der
kom først til det sted, hvor vore veje mødtes, skulle afmærke et kryds i
stien og så gå langsomt, for at den anden kunne vinde med. Jeg husker så-
ledes en morgen, jeg var lidt sent på den, at der intet kryds var på stien.
Jeg kunne ikke forstå dette, men jeg kiggede og kiggede tilbage og gik
langsomt et stykke tid. Men omsider blev jeg klar over, at Marie kom ikke.
hun måtte jo så være syg. Jeg løb så alt hvad jeg kunne, men kom allige-
vel for sent. Det var nu ikke så slemt, kapelan Wistoft - æ kabelan — var
en flink og forstående mand, men det værste var, at Marie sad derinde. Hun
blev rød i ansigtet og slog øjnene ned for mit spørgende blik. 
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Jeg må tilstå, at jeg ikke fulgte særlig godt med i undervisningen, for
jeg var i allerhøjeste grad fortørnet, da jeg var omtrent vis på, at hun
havde glemt krydset med vilje for at drille mig, og jeg sad og rugede o-
ver de grusomste hævnplaner. I frikvarteret holdt jeg forhør over hende, 
men hun påstod, at hun ærlig og redelig havde glemt det. Selv om dette var
sandt, var det jo en skuffelse, at hun satte så lidt pris på mit følgeskab, 
at hun kunne glemme krydset. Inderst inde lovede jeg, at hun skulle få lov
at gå ene for eftertiden Og da vi var fri, skyndte jeg mig så stærkt på
hjemvejen, at da jeg var ved Borriskrog, kom hun ved broen over åen. Men
da jeg kiggede ad den lange vej over heden, syntes jog dog, det var så
trist at gå ene, jeg besluttede så at tilgive hende og vente på hende.
Vi fik så divergensen ud af verden, og venskabet og kammeratskabet havde
intet skår lidt, tværtimod.
Den tid, da præsten kunne eller ville nægte at konfirmere et barn, når

det blot var på grund af manglende kundskaber, har jeg ikke kendt. I ældre
tider kunne de velstilledes børn altid slippe igennem overhøringens nå-
leøje, om de var nok så uvidende, thi forældrene gav desårsag præsten ri-
ge gaver i form af smør, flæsk og æg samt høns og gæs og slagtemad, men
værre var det for fattig Per Eriksens børn, de var mere udsat for at skul-
le læse om. Dog var offerskikken ikke afskaffet i min drengetid. På en
bestemt dag var vi indbudt til kaffe havde vi en tokrone med til præsten, 
nogle havde lidt mere. Nogle forældre gav af et godt hjerte, andre, fordi
de ville stå sig godt med præsten, atter andre - vel nok de fleste - for, 
at deres børn jo dog ikke skulle stå til skamme.
Helt frem til omkring l92o udgjorde højtidsofferet til præst og degn

en del af deres embedsindtægter. Der ofredes i kirken juledag, påskedag
l pinsedag. Tillige ofrede brudeparret og bryllupsgæsterne til præst og
degn. Ved barnedåb var der ofte en lang række faddere, først ofrede man
med barnet, og derefter ofrede fadderne.
Til højtidsoffer udsendtes offersedler til lærerne, som så ved børne-

nes hjælp delte dem ud blandt beboerne. Sedlerne var beregnet til at pak-
ke pengene ind i. Der var blå sedler til præsten og hvide til degnen, så
der ingen forveksling skulle ske. På disse sedler var giverens navn skre-
vet, så ingen kunne snyde sig fra offeret, uden det blev opdaget. Jeg har
en sølvtiøre fra den tid, det var den mindste mønt af omfang, mindre end
en enøre. En sådan tiøre kaldte man skæmtvis en "Degnlus thi mange ofre-
de kun en tiøre til degnen og en femogtyveøre til præsten. At præst og
degn var mest interesseret i gårdmændenes store bryllupsfester er såre
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menneskeligt, det var jo en del af deres levebrød.
Tillige betalte man præsten, for en ligtale. Denne offerskik er jo for-

længst afskaffet.
De gamle fyndord kan somme tider stikke næsen frem. For ret nylig hørte

jog en mand sige til en forretningsmand "Ja, du snakker for dit kram som
en præst for sit juleoffer."
Ved barnedåb til formiddags—gudstjeneste mødte fadderne og gudmoderen

eller den kone, der skulle "gå ved", tage huen af barnet, om vinteren før
det blev lyst, og fik frokost og kaffe. Dette var i høj grad påkrævet til.
en tur, der tog mindst fem timer, og de kunne nok indtage en god portion
suppe, når de endelig engang kom hjem.
I kirken på Hjerl hede står døbefonten nede ved kirkens vestre gavlvæg, 

man måtte ikke komme længere op i kirken med det udøbte barn. Nu er døbe-
fonten jo forlængst flyttet op i eller i nærheden af kirkens kor.
I min barndom var det endnu skik med "Kirkegangskone", d.v.s., moderen, 

der havde født, matte ikke komme længere end ind i våbenhuset. Præsten gik
så ud til hende og den kone der fulgte hende , og lyste hende ind i Guds
hus igen. Præsten holdt forinden en kort tale til hende. Derpå fulgtes
hun og den anden kone ind i kirken. Skulle barnet døbes samme dag, og mo-
deren selv ville bære det, skulle hun altså først lyses ind i kirken. I
vintertiden var det oftest for koldt for den kone, der nylig havde født, 
at vove sig ud på den lange tur, så var der en anden, kvinde, Gudmoder, 
der holdt barnet over dåben, og moderen. gik så i kirke siden, 
Skikken, med kirkegangskone stammer vel nok fra Moseloven OQ jødernes

skikke. En moder skulle 4o dage efter fødselen, når hendes renselsesdage
var omme, møde i templet med barnet og ofre et par turtelduer eller due-
unger. Jfr. Marie, Josef og Jesus i templet, da han var 4o dage gammel.
Den gamle provst H.S.Vilstrup i Borris holdt noget strengt på kirkens

værdighed, myndighed og tugt. Han var en udmærket mand, og min moder agtede
ham meget højt, og så vidt jeg husker, gik hun. altid i kirke efter en fød-
sel. Jeg husker, hun sagde: Selv om jeg ikke helt deler kirkens syn på
denne sag, er der da intet galt deri, og de ord, præsten lægger os på sinde, 
har vi da kun godt af at høre. Salmen nr. 444 i Salmebog for Kirke .
Hjem, som blev sunget, når kirkegangskonen, kom ing, finder vi en kærnesal-
me, som enhver moder kun kan have godt af at lægge sig på sind.
Son illustration af besværet og vanskelighederne ved den lange kirkevej

kan jeg nævne følgende tildragelse: I den østligste ejendom, Nygårdhus, 
ca. l2 km fra Borris, boede Anton Nygård og hans kone Laurenze, 
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Hun var en prægtig, kristen kvinde og ville ikke bryde kirkens skik, men
gå i kirke efter en fødsel, hun. fik så nabokonen, Ane Katrin til at følge
med til kirken og den lange vej tilbage til fods. Det kunne man i sand-
hed sige, var at "gå" i kirke.(Fortalt mig af Thorvald Larsen, Graul).
Selv om gudsfrygten den gang som nu kunne have sine brist, så må vi alli-
gevel respektere den tids folk. Hvad gider man nu, når det er kirkegan-
gen, det gælder.
Ved bryllupper og begravelser mødte gæsterne altid til frokost om for-

middagen, fulgte med til kirken og hjem igen, hvor der til middagsmad van-
kede suppe, senere kaffe og aftensmad. Ved bryllup, hvor der var dans, va-
rede festligheden det meste af natten, men bryllup i 2—3 dage, som det
i ældre tid var skik på større gårde, har jeg ikke kendt. Idet hele ta-
get blev der før i tiden lagt mere vægt på tragtementet ved festlige
lejligheder. Ved julegilde -julbojel - mødte folk til eftermiddagskaffe, 
fik senere aftensmad, og længere ud på natten "en skod grød"
I mine yngre dage blev skikken ved julegilder, som forøvrigt efterhån-

den fordeltes mere og mere over hele vinteren, at møde til eftermiddags«
kaffe afløst af, at gæsterne mødte ved syvtiden, da fik de så kaffe, og
ved titiden varm aftensmad, der i regelen bestod af flæskesteg og fri-
kadeller eller medisterpølse, og de, der lod sig nøde, fik ved l2—l tiden
en kop kaffe at gå hjem på. Nogle steder spilledes kort, i regelen uden
synderlig penge, andre steder holdt man snak og skæmtedes. I det hele ta-
get var disse gilder muntre sammenkomster. Nogle steder fik de, der øn-
skede det, en enkelt kaffepunch, men der ud over blev der i regelen ik-
ke skænket spiritus, og i de sidste 2o-3o år slet ingen.
Da første verdenskrig kom med dens rationeringer, faldt julegilderne

i denne form væk, og man nøjedes med at servere "kaffe" avlet på de gode
vestjydske "kaffeplantager", d.v.s. rugmarker. Siden den tid beder man
kun sammen til en kop kaffe. Kun ved særlige lejligheder Barnedåb, kon-
firmation o.l. er serveringen mere festlig.
Folk var praktiske . På de lave, stråtækkede huse stak mændene spadse-

restokkene "æ kjæp" op i tagskægget, inden de gik ind, og der kunne væ-
re en lang række håndtag - krøkker - der stak ud, det så helt morsomt ud.
Ved de unges gilder var serveringen omtrent den samme. Flere steder, hvor

der var en storstue, dansedes der.. Men ellers var der forskellig tidsfor-
driv, sanglege eller anden morskab. Var gildet om sommeren, legede de
unge ofte ude i det fri. 
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 Levering af kreaturer og svin.

Før bilernes tid matte enhver landmand levere sine slagterisvin på mod-
tagelsestedet. For denne egns vedkommende var det mest nærliggende at le-
vere dem i Borris på stationen. Det var en lang køretur på dårlig vej, og
man skulle tidlig op for at komme rettidig til. leveringsstedet. Man lag-
de et net eller en karm af tremmeværk - æ swynkarm - over arbejdsvognen, 
og så puttede man svinene fra bagenden af vognen ind under karmen. Man
har i den anledning et mundheld om en, der går ad bagdøre eller ad krog-
veje Han krøwlwr bagind lissom æ swyn. En nabomand var tilkaldt for at
hjælpe at læsse svinene. Om vinteren var det knap lyst, og om sommeren
skulle man tidlig afsted, at solen ikke skulle blive for hård ved svinene
den lange vej, da de ikke tåler ret megen varme, især solskin. Det har nu
og da hændt, at et svin var død ved ankomsten til stationen, risikoen var
naturligvis størst, når der var temmelig mange svin på vognen. De, der
hjalp at læsse svinene, skulle jo så, når manden var kørt, ind til konen og
have en kop kaffe og måske en punch, som skik var. Slagteriet havde en
mand ansat ved hver station til at tage imod svinene og betale den, til-
lige var der ansat en mand til at hale svinene af vognen (en håltrækker).
Så vidt jeg ved, fik modtageren l kr. pr.svin, medens æ håltrækker måtte
nøjes med lo øre. Det var ofte en "griset" bestilling, og det var natur-
ligvis en fattigmand, der havde dette embede. Svinene vejedes af stations-
forstanderen eller assistenten og betaltes efter levende vægt af modta-
geren. Det lå derfor i leverandørens interesse at fodre svinene godt in-
den leveringen. For svinenes skyld var dette egentlig heldigt nok, da de
ikke blev afsendt fra Borris før over middag, så kørtes de til Esbjerg, 
hvor de først slagtedes næste dag.
Der opkøbtes den gang mange kalve på 3 -4oo punds levende vægt. Gode

korthornskalve med gul snude (Vardekalve) solgtes nord på til Lemvig, 
Struer eller Tisted til videre fedning eller" avl De andre, altså sort-
brogede eller krydsninger med sort snude sendtes til København. Priser-
lå i regelen fra l8 til 22 øre pr. pund levende vægt. Kørsel af kalve
foregik på omtrent samme måde som svinene. Senere holdt denne kalvehandel
op, navnlig da første verdenskrig satte ind og gav andre og mere lønnende
muligheder. Voksne kreaturer blev naturligvis trukket til leveringste-
det ligesom markedskvæget.
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Griseskifte.

I min drengetid var det sjældent, man solgte grise til grisehandlere, 
hvoraf der vel nærmest ingen var den gang. Man fik dem i regelen solgt
til naboer eller andre, der ikke havde længere vej, end de kunne bære to
grise i en sæk. Skulle en mand have fire, tog han en hjælper med. Han køb-
te som regel ikke flere end 2-3-4 stk. ad gangen, svineholdet var ikke
stort. Når grisene var 4-5 uger gamle og kunne veje l lispund (l6 pund)
i gennemsnit, samledes de mænd, der havde bestilt dem for at få dem skif-
tet. først den dag forlangte sælgeren prisen pr. par og der var jo nok
somme tider lidt prutten frem og tilbage. Køberne skulle så fordele dem
mellem hverandre efter den måde, de enedes om, grisene var jo ikke alle
lige store. Man mødte til eftermiddagskaffe og derefter beså man grisene
og forhørte prisen. Der blev nu en vældig forhandling både ude i svine-
stalden og inde i stuen. Det var ikke altid let at blive enige om delin-
gen, ingen var jo glad for at få de mindste, han skulle jo så have dem
billigere, og det skulle ham, der havde fået de største betale. Dette at
elske sin næste som sig selv har jo altid været et svært bud, ikke mindst
ved et griseskifte. I regelen enedes man og delte anskuelser, meninger og
grise i bedste forståelse. Men der var jo den gang som nu gniere, der al-
tid kun så på deres egen fordel, og en sådan havde det ikke altid let ved
et griseskifte, måske en og anden af medskifterne ønskede revance hos
gnieren fra et tidligere skifte. Med al den parlamentering om, hvem der
skulle tage først, og hvem nestefter o.s.v. var tiden gået til "meldmad-
daws” og efter spisningen gik de ud i stalden og tog fat på delingen
efter aftale. Man puttede grisene i de medbragte sække, i regelen to i
hver, som blev forsvarlig bundet til og mens en af os drenge holdt ved
sækken, skred manden højtidelig ind i stuen for at betale dem, man be-
talte ikke før grisene var i sækken. Atter måtte gnieren gennem en
skærsild, der var nemlig noget, der hed halepenge, som husmoderen skulle
have for sin store ulejlighed. Sæd og skik takserede mindste takst til
25 øre pr. gris, men de rundhåndede gav 5o øre. Jeg husker hjemmefra, at
en gnier stod og talte kobberpenge op i lang tid, idet de enkeltvis skul-
le vendes nogle gange i hånden, indtil han rakte mor en hel håndfuld. Det
så da ud af noget, men en vis mistanke fristede mor til at tælle penge-
ne, og det viste sig da, at der kun var 45 øre for to grise, men så havde
den velstående gårdmand da reddet en femøre. Nå enhver kan jo tælle fejl.
Prisen for grisene lå oftest mellem lo og 25 kr. pr.par. 
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Det hændte naturligvis, at en køber ingen grise kunne få i nabolaget
og derfor måtte længere bort og så køre efter dem. Det hændte
et par mænd fra Hvollig, der havde købt grise på Borris egnen og kørte hjem
ved aftenstid, at en gris var brudt ud af sækken og hoppet af vognen på
vejen over statens hede. Mændene havde intet opdaget, før de kom hjem. De
fik da en staldlygte tændt og begav sig på vejen, igen for at lede efter
desertøren. De fandt godt nok spor af grisen nede midt på heden, men det
tabte sig, og de måtte gå hjem med uforrettet sag. Samtidig hændte det, 
at min husbond, Jens pedersen var på hjemvejen fra borris med et læs va-
rer til brug ved hans søster Ellens begravelse. Han fortalte, da han kom
hjem, at han da ikke kunne forstå, hvad det var for lys, der bevægde sig
snart til den ene side af vejen og snart til den anden og snart midt på.
Men mysteriet løstes jo, da han mødte mændene. Fra Hvolligvejen tværs over-
heden gik en ensporet hedevej til Fattiggården og grisen var løbet ad
denne vej. til fattiggården, hvor den næste morgen blev optaget blandt de
andre hjemløse lemmer. Grisens ophold på fattiggården blev ikke af ret
lang varighed, dens rette tilhørsforhold blev snart opklaret.

xxxxxxxxxxxx

Spiseskik.

Selv. om dette "at lange til fadet" er kendt af de ældre dels af egen
erfaring og dels gennem fortællinger, kan jeg ikke godt lade være at for-
tælle lidt derom for det tilfældes skyld, at en og anden ung skulle finde
på at læse mine optegnelser. Dog er dette ikke noget særligt for denne-
egns vedkommende, det gjaldt vel de fleste steder på landet.
Fra stenalderens tid, hvor de gnavede i sig, det bedste de kunne, og

til vor tid er der også sket store forandringer på bordskikkens område, og
da navnlig i de sidste 25 - 5o år.
Fra midten af sidste århundrede og fremefter har lægerne ført en håb-

løs kamp mod den om sig gribende tuberkulose (Tæring). Denne snigende syg-
dom, som overlistede folk og undertiden lagde hele hjem øde, havde sin
store støtte i de uhygiejniske forhold, der rådede i de fleste hjem i by
og på land. Sammenstuvning i alkovesenge, tilsømmede vinduer, halvmørke
stuer, spytten på lergulvet, langen til fadet, o.s.v. Der var endog mødre, 
der tyggede føden til barnet, som skulle begynde med mere alsidig kost end
modermælken.



45.

Folk manglede oplysning om de virkelige forhold, og først da denne
trængte ind i almuehjem, begyndte det at lysne. Så set som i min dren-
getid omkring århundredskiftet var der nange steder, man søbede af samme 
fad. Når talen var om, at der var steder, hver havde sin tallerken, talte
navnlig de ældre kvinder ofte ironisk om denne moderne finhed og den. sto-
re opvask. Det var mange steder ikke let for den unge svigerdatter at få
indført mero hygiejnisk spiseskik. Den tid, da hver slikkede sin ske, 
tørrede den af i hånden og stak den op på sin plads under bjælken, var
vel nok forbi, men vi skulle værsgo og slikko vor ske ren. Far tørred
af gammel vane skeen af i hånden. Han havde en egen måde at gøre det på
som vi børn ofte for spøg søgte at efterligne. Skeerne, gaflerne og mad-
fadene blev afvaskede, men det var vel oftest det eneste. Dyppelsespan-
den - æ dowelspand - med resterne samt nogle kartofler og lidt brød
blev sat ned til hunden. Hjemme blev panden altid afvasket bagefter, men
jeg har en skummel anelse om, at man benyttede den renslikkede pande i-
gen, som den var. Den samme rengøring kunne jo passende blive madfadet
til del. Et sted, da pigen på flyttedagen fik sin løn udbetalt, tog hun.
en tokrone og holdt den ned til hundens næse og sagde, Den burde du have, 
for du har sparet mig for megen opvask. Nå, dette får så være, og vel
var det griseri, men hunden spredte vel nok ingen tuberkulose. At den kun-
ne sprede bændelorm, var der ingen, der anede. Et sted udtrykte konen sin
tilfredshed med, at hunden var så god til at holde børnenes næser rene.
Men når man i vor hygiejniske tid ser hunden stå ude på møddingen og sli-
de i et ådsel og så ser den bag efter få lov at ligge og lumre i en læ-
nestol eller boltre sig blandt børnene, ja hvad skal man så sige? Man
skal tie, men heldigvis har man da lov at tænke.
I min drengetid fik man mange steder davre om morgenen, enten mælkebrød

eller øllegrød. Man langede til fadet, så godt man kunne, men det var jo
rart at have sin plads så nær fadet som muligt. Man brugte ofte hornskeer
eller endog træskeer. Den lange vej fra fad til mund kunne let medføre, 
at man kom til at spilde på bordet, og det var en slemme forseelse. Hvor
kunne der blive en jagen til fadet, dersom maden slog lidt knap til.
Brødet til øllebrøden blev af mange husmødre på spisekammerbordet og sat
i blød i gryden aftenen før, så var den lettere at koge om morgenen. At
dette også kunne have sine skyggesider, bekræfter følgende to sandfærdi-
ge tildragelser mor tjente et sted hos en ellers ferm og dygtig husmor, 
men da denne om aftenen i det sparsomme lys forberedte næste morgens
øllebrød, havde hun ikke mærket, at hun strøg en karklud med brødet i
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gryden Morgenen efter kom kluden for dagen i øllebrødsfadet. Hvad der
blev sagt ved denne lejlighed, skal ikke gengives her, men et sådant uheld
gentog sig ikke.
Et andet sted, det var i Dejbjerg, var en mus så uheldig at falde i gry-

den om natten, og dens afsjælede legeme blev jo så kogt sammen med brødet, 
man må stadig erindre, at man havde primitive belysningsmidler og sparede
på dem. Gårdens hjorddreng, der om morgenen havde været i. marken for at
flytte ungkreaturer og får, kom først hjem, efter at de andre havde spist
davre. Han spiste så sammen med den gamle aftægtsmand. Musen havde und-
gået de andres skeer, men aftægtsmanden fik den i munden. I den tro at det
var en brødklump, bearbejdede han musen med de få tandstumper et stykke
tid, så godt han kunne, men endelig opgav han det og tog klumpen af munden, 
derved kom musen for dagen. Men efter den tid behandledes eventuelle brøds
klumper i øllebrøden med uhyre skepsis.
Man spiste en mængde mælkemad, grød og vælling, byggryn, og boghvedegryn

avlede man selv, idet kernerne blev afskallede på møllen — en pelmøl-
Hvor man ikke var tilstrækkelig omhyggelig med rensningen af boghveden, 
fulgte der ofte lidt sand med, det knasede lidt ved tænderne, men der ved
var jo intet at gøre. En ung knøs, jeg kendte, beklagede sig hjemme over, 
at der, hvor han tjente, var der meget sand i boghvede grøden. Moderen be-
klagede han og spurgte, hvordan han dog fik den ned. "Ja hvad, a gir den
jo en slaw mæ æ tång, å så nier næ den", grøden var ikke rar at tygge på.
Boghvedegrød var ellers en dejlig ret, især med et godt sirupshul i, men

siruppen var slem til at forsvinde ned til bunden af fadet, derfor var det
godt at blive til sidst for at få del i den sirup, der var. Grøden var i
regelen meget stiv, men den ligesom jevnede på bunden af sirupshullet.
Jeg tjente som hjorddreng et sted, hvor karlen og jeg sad ved den ene

side af bordet, husbestyrerinden på den modsatte side, og husbond for bord-
enden. Vi var altså to ved den ene side af grødfadet, og når vi så tog
dybt ned langs fadets side, så vi hurtig nåede ned ad bunden til, fejlede
det sjældent, at siruppen brød igennem ud til vor side. Der sad vi så og
frådsede i sirup og morede os over at se, at de andre sad o stangede i
tomme sirupshul for dog at mærke en anelse sirup.
Et sted, konen var lidt nærig, var der ofte temmelig lidt mad. Hjorddren-

gen var en sulten fyr, og en dag, da det tegnede meget dårlig i retning af
at blive mæt, og der efterhånden, som øllebrøden sank i fadet, at han ville
få endog alt for lidt, greb han til den udvej at spytte i fadet. Dette var
dog de andre for griset, de slikkede deres skeer og skældte dreng ud
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mens drengen skovlede øllebrød i sig af hjertens lyst.
Kom en fremmed ind i stuen, mens folkene spiste, hørte det til sæd og

skik, at den fremmede sagde "singgot". Hvad det betød, vidste vist få eller
betænkte, men det var skik og brug, men allerede i min drengetid var skikken
ved at gå af brug og brugtes kun af de ældre. De yngre sagde i stedet vel-
bekom. Hvad ordet singgot betød, spekulerede jeg længe på, og mon ikke
slægten, efterhånden som oplysningen skred fremad, mere overvejede sådanne
udtryk og ikke ville bruge dem, når de ikke var klar over deres mening.
Singgot betyder jo "sign Gud". Da Gud på tysk hedder Got, var meningen jo, 
at Gud skulle velsigne maden. Der svaredes tak.
Man sagde GUD hjælp til en, der stod og arbejdede, ligeledes svaredes tak.

Ølkruset (æ ølpot).

Æ ølpot, denne velsignede genstand til lise for mangen tørstig gane i
de varme sommerdage. Der stod den dag og nat på spisebordet år ud og år
ind. Den var ret rummelig og kunne tage hen imod to potter øl., hjemmebryg-
get af malt og humle. Malten var i regelen avlet på de hjemlige bygmarker.
Byggen vædedes og sattes til spiring på et lunt sted, og når spirerne var
ca.l/2 cm lange, blev kornet tørret og opbevaredes på et tørt sted, hvor 
musene ikke havde alt for let adgang. Efterhånden som der blev brug for den
til brygning, fyldte man den lille maltpose med maltbyg og bragte den til
møllen for at få den gruttet (malet groft). Den kogtes i en lille lærreds-
pose sammen med humlen i den vældige jernkedel, der hang over arneilden.
Men hvorledes den egentlige brygning foregik, tør jeg ikke beskrive, thi
kun som dreng var jeg vidne til brygningens mysterier. Desuden var dette
jo ikke noget særegent for denne egn.
Den gang tog møllerne jo told af kornet som betaling for malningen, vist-

nok en pot af hver skæppe. At man skyldte møllerne for at tage mere i told, 
end reglerne foreskrev, var vel nok et udslag af misundelse hos begærlige, 
sure sjæle, der i møllerens sted let ville falde for denne fristelse. Det
gamle ord; Enhver er tyv i sin egen næring, og ligeledes om møllerne: Nu
kniber det, sagde mølleren han skulle læse "Det syvende bud", beviser jo
intet mod møllerne, men derimod, hvorledes denne tanke var indgroet i be-
folkningen. At tolderne var genstand for samme mistanke på Johannes Dø-
bers tid, viser hans formaning til dem:"Kræv ikke mere, end der er eder
foreskrevet". Det var ligesom man havde den forestilling, at det, som
mølleren tog, altså toldkornet, var bedre end andet korn. Jeg ved ikke, 
om det var udslag af dette, at en ting får dobbelt værdi, når man skal
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miste den. Møllerne holdt i regelen en del svin, som de fedede med told-
kornet, og mangen gæv bonde skelede misundelig til møllerens 
dejlige fedesvin og tænkte sit. Min far der ikke var "bedre end andre, sagde
engang: "æ møller ka sajt fied manne swyn, han hår jo al de toldkuen, å
de æ skam nowed godt". Son om kornet var blevet bedre af at have været i
"æ toldkop".
Møllernes glæde over grutningen af maltbyggen. var ret blandet, thi det

var jo ikke store kvanta ad gangen, og desuden skulle kværnen gøres ren
hver gang, der skulle gruttes malt. Ådum mølle ejedes i sin tid af gård-
ejer Niels Nederby, han havde en svend , der hed Jens Peder, til at passe
møllen, han. blev altid kaldt Jens Peder Møllersvend. En dag kom en dreng
til møllen med en lille pose maltbyg på skulderen. I sin harme over ulej-
ligheden med så lidt udbrød mølleren "Go hjem å hint nå mier dreng, der
er jo et engang te æ told".
Nå men tilbage til æ ølpot, vi trænger vist til at få en slurk. Det er

sommervarmt, og der står den kære ølpotte på langbordet i den lavloftede
stue. Fluerne holder også af den og kredser om den i hele sværme, og ad-
skillige af de mest tørstige er dumpet i øllet. Nogle ligger og tager vel-
dige svømmetag for at redde det usle liv, andre har opgivet ånden. De har
ikke på pottens kant kunnet finde flere af de fede ølrester-sammenblandet
med læbesavl fra den sidste, der har drukket af potten. Det er hen mod
slutningen af denne brygning, og øllet er surt, og der sejler blandt flu-
erne en del små, hvide partikler, et sikkert tegn på øllets surhed. Nå vi
er godt tørstige og ikke ret meget kræsne. Det er for megen ulejlighed
at fiske de døde og døende fluer op, det kan den næste gøre, , om han gider.
Nej vi blæser fluerne til side, sætter potten for munden, og stikker over-
læben så langt ned i øllet, at fluerne ikke suges med. Ja vel er øllet
surt og lunkent, men det er da i hvert fald vådt. Vi drikker ikke mere
end højst nødtørftigt til glæde for den sparsommelige husmor, der af erfa-
ring ved, at surheden drøjer øllet. Vi tørrer munden med trøjeærmet og
ræber nok så veltilpas, mens fluerne får travlt med at læske sig på kan-
ten, hvor vi drak. Er der nogen, der tror, det er løgn eller overdrivelse, 
tør jeg forsikre dem, at det er sandheden i en nøddeskal oplevet af en l2-
tretten års hjorddreng.
Når der om eftermiddagen, kl.5 spistes mellemmad, var ølpotten tappet

fuld, og fluerne afskummet, og potten gik flittig rundt fra mund til mund, 
for at hjælpe til blødgøring af det ofte månedgamle hjemmebagte rugbrød. 
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Et sted, hvor pigen var lidt forlegen ved at drikke samme sted, hvor
alle de andre havde sat munden til, tog i pottens øre med venstre hånd og
drak således ved modsat side. Dette lagde forkarlen mærke til, og da han.
havde et godt øje til pigen, gjorde han ligeså, det smagte dog af fugl., 
men ak, han opdagede senere, at andenkarlen gjorde ligeså.
Mens jeg er ved min omtale af ølpotten, kommer følgende ungdomsoplevel-

se frem i erindringen. Jeg vover at fortælle den, skønt den selvfølgelig
ikke er nær så interessant for andre som for mig selv.
I sommeren l9o8, da jeg var elev på Staby seminarium, ville Jeg en søn-

dag besøge en kammerat, der var landbrugselev på herregården Kabbel nord
for Lemvig. Jeg cyklede afsted i den dejlige sommermorgen og nåede op på
formiddagen gården uden andet uheld, end at jeg rev en lille flænge i mi-
ne bukser. Det var en lang tur, og da jeg aldrig havde været på denne egn , 
var det en oplevelse. Jeg traf en mand på den vældige gårdsplads, og da
jeg spurgte efter nævnte kammerat, fik jeg at vide, at han var cyklet til
sit hjen i Naur ved Holstebro. Jeg besluttede straks, at jeg ville cyk-
le til hans hjem, hvor jeg havde været før og hvor han havde en smuk sø-
ster gående løs og ledig. Jeg havde ingen lommemad med, og på et par kr.
nær heller ingen penge, og da jeg atter havde mange mil at cykle, inden
jeg kunne få noget at spise, spurgte jeg manden, om det kunne lade sig
gøre at få noget at drikke. Jo, inde i folkestuen ind. til højre for døren
stod ølpotten, der skulle sikkert nok være noget i den. Jeg begav mig ind
i den store folkestue, hvor ølpotten godt nok stod på det uhyre lange
bord. Jeg fik fluerne jaget på flugt og keg ned i potten, jo, der var da
en sjat øl ned tilhørende fluer. Jeg blæste fluerne til side og drak af
hjertens trang. Jeg tænkte ganske vist nok på, hvor mange forskellige mun-
de, der mon havde kysset ølpottens kant, som fluerne dog heldigvis havde
renslikket. Ja jeg bekender: En tanke strejfede mit unge sind. Åh, gid
jeg kunne opnå den lykke at kysse min kammerats søsters rosenkind, det var
mere appetitligt end ølpotten. Men så vidt var det slet ikke kommen mel-
lem os og kom det for resten aldrig. Da jeg først på eftermiddagen ankom
til Naur, var kammeraten i Holstebro, og kun søsteren og hendes moder var
hjemme. Søsteren tog sig moderligt af mig og gav mig en skrutfuld dejlig
mad, hvorefter hun syede riften sammen på mine bukser. Kvindelist er uden
ende. Hun inviterede mig derefter til at følge med hende ud i haven for
at hjælpe hend at plukke stikkelsbær. Tænk hvilken lejlighed til at få
erstatning for den uappetitlige ølpotte på Kabbel. Hvad hun tænkte , ved
jeg ikke. Vi havde det dejligt, men jeg var for fjale. 
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Ølpotten, som, slægtled efter Slægtled har haft sin plads på daglig-eller
folkestuebordet, var kun i overpropre eller særlig formuende almuehjem for-
synet med låg. Denne kære, men uhyggelige smittespreder, som i sin tid sam-
men med al anden uhygiejne var skyld i lykkens forlis i mange mange hjem.
Var man digter, hvad kunne man ikke få ølpotten til at fortælle.

xxxxxxxxxxxxxxx

Æ bejtpues.

Selv om forfatteren Niels Anesen, på en både betegnende og betagende må-
de beskriver denne pose - pues - i bogens Lygten ved vejen, vil jeg dog
fordriste mig til at skrive et par ord om samme betydelige genstand uden
hverken, at ville give et "opkog" på Niels Anesens beskrivelse eller stil-
le den i baggrunden, dertil er jeg ikke kvalifiseret.
En bagning kaldtes her på egnen "En bejt". En ældre enkekone sagde for

over 5o år siden til nig: Pejer wår et tefreds, hvis et vi ku båg æ jul-
bejt å æ gammel row (rug). Det var altid et stort spørgsmål, hvordan den-
nye rug var at bage af, derfor skulle rugen helst være vellagret, ellers
blev brødet tungt (klægt, kladset). Et tørt år kunne det sagtens gå, men
et fugtigt efterår var det vanskeligt, især for den, der havde den gamle
beholdning opbrugt. Kunstig tørring kendte man ikke til. Det var først
under første verdenskrig, at bønderne hørte tale der om, da de skulle af-
levere deres rug til brødkorn og fik betaling efter Hollandsk vægt. Det
kneb for mange at forstå, at en tønde våd rug var lettere end en tønde tør.
Den våde rug var ikke nem at male, men med hensyn, til mel til svinene hav-
de man det gode råd at blande lidt majs imellem, ellers kunne det ske, at
man dejnede kværnen, hvilket vil sige, at der satte sig et lag dejgagtigt
lag mel på møllestenene og fyldte rillerne, og stenene kunne gå helt faste.
For at rense stenene havde man det råd , at man slog nogle halvbrændte mur-
sten i små gnallinger og lod dem gå gennem kværnen.
Selv om det efter nutidsbegreber var så som så med renligheden i gamle

dage, var der dog et område på hvilken man iagttog den pinligste renlighed, 
nemlig i behandlingen af brødkornet. Brødet betragtedes som noget helligt, 
en Guds gave, og når man tærskede rug til brød, skulle man sætte træskoene
uden for lodøren, og man matte højst have et par rene siv-eller klu-
desko på såvel under tærskningen som rensningen af kornet. Åkjær skriver
så smukt om det i sin følelsesfulde høstsang: "Nu er det længe siden”….
”….der matte ingen træde med sko i høstene rug"….
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Sækken, hvori brødrugen bragtes til møllen, kaldtes "æ bejtpues", den
var lavet af særlig tætvævet jutelærred, og der var ofte en pæn stribe
langs ad dens midte. Man forhandlede særlige sække til bejtpueser, da det
vel nærmest betragtedes som helligbrøde at komme brødkornet i en hvilken
som helst anden sæk, var den end nok så ren.
Ved slagtning og på mange andre områder var det såmænd så som så med

properheden mange steder, men dette med brødet var ligesom noget for sig.
måske tog man ordene i Fadervor om det daglige brød mere bogstaveligt end
om de andre levnedsmidler for mangen småbruger med mange munde at mætte
var det ofte et stort spørgsmål., om man kunne fravriste den karrige jord
korn nok til det daglige brød. Selv om kartoflen, da den kom frem, blev en
mægtig hjælper for brødkornet, beholdt det dog den nedarvede hædersplads
helt frem til vore dage, ja længe efter at man gav sig til at indføre
østersøisk rug, som var langt bedre til brødkorn, og fodrede det hjemme-
avlede op. Jeg kunne som dreng ikke fatte (og kan det forresten ikke end-
nu), at det var nødvendigt at spise muggent brød, når man brugte rugmel til
svinene, så kunne man da give dem det gamle brød. Men hvor kan gammel og
indgroet sæd og skik holdes i live gennem mange slægtled.
Æ bejtpues skulle næsten omgås med samme ærbødighed som gå-til-al-

ters-tøjet. Ingen forurening hverken ud-eller indvendig, og når den var
tømt af i dejgtruget, blev den afbørstet sammenrullet og ombundet med en
snor. Derpå blev den opbevaret på et tørt og renligt sted, til den blev
taget frem til næste bejt.

xxxxxxxxxxx

Melgrød (mjølgrød).

Mens jeg har skrevet lidt om rugmelet, er mine tanker kommen til at dvæ-
le ved rugmelsgrøden, denne herlige og billige ret, der fyldte godt i skrut-
ten. Den lavedes af rugmel tilsat lidt fint mel. Denne grød var mor en
mester i at lave, den kunne slippe skeen og klæbede ikke i munden. Et så-
dant fad grød med et sirupshul i midten var et kosteligt syn, der satte
appetitten i vejret hos en flok sultne unger. Nydt med der til hørend
skummetmælk var den en herlig davre, både billig og næringsrig. For at
grøden ikke skulle blive klæbende, blev den afbagt i vand, vistnok afbagt
som dejg til suppeboller eller smørgrød til en barselkone. Grøden smagte
så godt, at man blev alt for hurtig mæt.
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Rugmelspandekager (Skruppedonneser).

En anden solid ret var pandekager af rugmel af samme blanding som til
rugmelsgrød. De bagtes ligesom almindelige pandekager, kun var de ca. l cm
tykke, for at de kunne vendes. De skulle helst nydes med sirup til. Vi kald-
te dem Skruppedonneser, men om en af os hittede på navnet, eller det havde
almindelig hævd, ved jeg ikke, men de anvendtes flere steder. Man havde
den opfattelse, at den mad var den bedste, som man kunne gå længst ved, før
man igen blev sulten igen, altså tungt fordøjelig. Den lette kost, som man
hurtig blev sulten efter, var der ikke så meget ved. Nej den mad, der kun-
ne holde længe "sto i æ lyw" var den solideste. Det skal siges til skrup-
pedonnesernes ros, at de kunne "sto læng i æ lyw". Ak ja.

xxxxxxxxxx

"Opkog"

I stykket om æ bejtpues har jeg brugt udtrykket opkog I almindelighed
bliver dette ord betragtet son en fælles benævnelse for dette, at man ko-
ger noget anden gang eller gentager en andens tale, og dette betyder alt-
så, at man giver talen et opkog Få tænker på, at navnet virkelig var et
egetnavn for en bestemt kategori.
Man havde en kaffekande, oftest lavet af jernblik. Når der skulle laves

kaffe, blev kanden med passende vand sat over ilden. Mens vandet kom i kog, 
maledes kaffebønner, som man forøvrigt selv havde ristet. Når vandet i kan-
den var lige ved at koge, kom man den malede kaffe sammen med et stykke
cikorie (Tut) i kanden. Indholdet skulle så lige i kog, men måtte endelig
ikke rigtig koge for ikke at koge over. Kanden sættes så til side, 
for at kaffen og cikorien kunne synke til bunds, der efter var kaffen fær-
dig. Ingen værdier måtte gå til spilde, derfor havde man en kaffepotte, 
hvori man opbevarede kaffegrumset fra flere ganges bryg. På dette grums
hældte man vand og lod det koge "for å fo æ gue ået", altså af kaffen.
Vandet brugte man at komme på kanden ved næste bryg. Derved sparedes der
jo både bønner og tut. Dette vand, der var sort son tjære, smagte så som så
og kaldtes "Opkog" og ikke andet. Var konen i spenderebukserne og ville
unde manden og andre en ekstra hjertestyrkning midt om formiddagen, bød
hun dem undertiden ind på en kop opkog Ikke underligt, om karlfolkene kun-
ne fristes til at komme et lille stænk brændevin i dette fluidum. Når man
hos købmanden forlangte et pund kaffesager, fik man et pund rå kaffebønner
et pund cikorie og et pund candis. 
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I min drengetid kom kanden med kaffepose i brug men de gamle sagde, at
på den måde fik man et æ gue ået, derfor "blev æ kaffepot ved at blive
brugt på den måde, at man rystede kaffeposens indhold af i denne potte
og kogte det op for at bruge dette opkog til at hælde på kaffen i kanden, 
men dette skulle helst gå lidt gedulgt til. Jeg har ofte beundret, hvilke
kneb bedragere og gerrige har kunnet udpønse for at "berige sig.
Mor fortalte, at da hun i sine unge dage var skænkepige i Tarm kro, hav-

de de en kande, som de kaldte æ ponskand, den hældte de alle kafferes-
terne, og den stod hele tiden og snurrede på komfuret parat til den, der '
bestilte kaffepunch. Brændevinsflasken kom på bordet, så gæsterne kunne
tage efter behag. Ikke underligt, at mange fyldte koppen med den kogte
kaffe op flere gange med brændevin.

xxxxxxxxxx

Klomper og Kløser.

Kun, ved særlig højtidelige lejligheder samt når man havde slagtet, fik
man kødsuppe (sop), og ligeledes var det særlig højtideligt, at man foruden, 
melboller også fik kødboller i suppen. Melboller kaldte man i min dren-
getid Klumper, men klumper er jo en fælles betegnelse for mange ting.
Kødboller kaldte man "Kløser", hvilket navn man aldrig hører nu. Om nav-
net har haft større udbredelse, ved jeg ikke, men jeg har aldrig hørt nav-
net andre steder end på disse egne. Morsomt nok med disse gamle benæv-
nelser, de var ofte så betegnende. Jo, sop med klomper og kløser var en
højtidsret. Æ klumper var lavet med en spiseske og derfor ret store, og
for ikke at vise alt for stor forslugenhed skulle man pænt skære dem o-
ver med sin ske. Var der mod slutningen lidt få klomper i fadet, kunne
der være en hidsig jagt efter at få fat på en halv eller en hel klomp.
Æ kløser var formet runde, og jeg har set en kone danne dem i hånden.
De var ret store, og man skulle skære den over mindst een gang, hvis man
ikke ville have skyld for at være en slughals. Der skulle spises meget
brød til suppen.

xxxxxxxx

At "Smoppe" æg.

Skikken eller rettere uskikken at smoppe æg var desværre ikke noget
særegent for denne egn men alligevel kan jeg ikke lade være at omta-
le dette griseri. Serveredes der kogte æg til gæster, skulle de være pil-
lede og om muligt snehvide, men var husmoderens fingre ikke helt rene, 
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og dette kunne jo indtræffe, da kunne der jo let blive pletter på æggene.
For en sikkerheds skyld tog hun derfor ægget i munden og lod det derfra
dumpe ned på tallerkenen. Dette kaldtes at smoppe dem. Løgn og overdri-
velse er det ikke, selv om jeg ikke har set det, det skulle jo helst være
gedulgt. Men flere ældre koner har til. mig vedgået, at sådan, bar man sig
ad. Endvidere kan følgende tildragelse "bekræfte" rigtigheden deraf:
Min seminarieforstander, Jeppesen, var en ivrig botaniker. Han og en

ligesindet, Jensen., var engang i halvfemserne ude på en lang tur for at
lede efter en bestemt, sjælden plante. Det hårdnakkede rygte om en sjæl-
den plante i Borris søndre hede har atter og atter lokket botanikere til
egnen. De var kommen langt ud på den øde Hedeegn, og om eftermiddagen gav
det stærkt regnvejr, så de matte ty ind i en ensom landevejskro for at.
overnatte. (Stedet skal jeg ikke nævne). Krokonen så ikke just proper ud, 
men hun tog vel imod dem, og de fik en del af deres tøj, hængt til. tørre.
Hun. fik travlt med at tilberede aftensmad, og da det trak noget ud med
serveringen gik Jeppesen ud i køkkenet for at observere, hvilken mad de
kunne vente sig. Krokonen var netop ved at pille æg, og lige idet Jeppesen.
trådte ud i kokkenet, så han et æg dumpe ud af konens mund ned til flere
andre på en tallerken. "Men hvad er det dog, De gør ved æggene? Spurgte
Jeppesen. "Å smopper dem sku, " sagde konen, som den selvfølgeligste ting.
Nå, maden blev serveret, men Jeppesen skulle ingen æg have. Jensen derimod
lod dem vederfares skyldig retfærdighed. Jeppesens humør steg efterhån-
den, medens Jensen var sur og gnaven, og da han frøs, ville han, de skulle
gå i seng. De delte værelse, og da Jeppesen havde fået sig lagt til rette,
kredsede hans tanker om de smoppede æg, og han klukkede så småt. "Hvad
morer du dig over? Jeg synes ikke, det er særlig grinagtigt", ytrede Jen-
sen. Jeppesen, kunne nu ikke dy sig længere, og han. fortalte, hvad han hav-
de set i køkkenet. Ved at tænke på den upropre kone i forbindelse med
æggene fik Jensen kvalme, og det føltes, som "Kallunet" vente sig i ham, 
så han matte ofre æggene med tilbehør ud gennem vinduet.

xxxxxxxxx

Slagtning.

På en større gård blev der om efteråret foretaget en vældig slagtning, 
man var henvist til vinteren igennem at leve af gårdens egne produkter
fra mark og stald. Man havde i regelen en gåseflok på l5 - 25 stykker.
Største parten af disse blev slagtet. 
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Efter at gåseflokken havde hjemsøgt stubmarkerne, hvor de havde opsamlet
de spildte kerner og hele aks blev slagtegæssene lukket ind i et rum til
videre fedning. Man bagte nogle små rugbrød på en fingers størrelse, de blev
derefter stoppet ned i gæssenes hals, og de arme gæs satte sig til ro med
en i høj grad overfyldt kro. Næste aften fik de samme omgang o.s.v., til
man af erfaring skønnede, at de var godt fede, og så blev de slagtede.
Fjer og dun blev plukket af dem, og til dette arbejde var alle hænder i
gang , undertiden havde man nogle ferme nabokoner til hjælp. Den gode gå-
sefyld blev brugt til at komme i de tykke, uldne og hjemmevævede dynevår
med. At dynerne var nogle varme og tunge fyre at have over sig, vænnede
man sig til. Mange steder lå folk nøgne i sengene for at spare på det lin-
ned, hvortil man skulle købe bomulden - tvisten - til. Man brugte tillige
uldne lagener - hølsklæder - på sengene. Mange steder brugte man uldne
skjorter og særke af omtrent samme stof som hølsklæderne, men det ligger
før min tid. Hvert forår, når fårene skulle vaskes, blev såvel hølsklæder
som skjorter og særke vasket i vandet, inden, det blev fårenes tur. At
skjorterne og særkene kun blev vasket denne ene gang om året, og at de der-
for var så stive, at de kunne stå ene, tør jeg ikke indestå for rigtigheden
af, det ligger son sagt før min tid. Der var vel den gang som nu forskel
på hjemmenes skik og brug og ikke mindst hygiejne.
Blodet af gæssene blev brugt til sort pølse. Selvfølgelig spiste man

alt, hvad spises kunne. Gåsefedtet blev også brugt dels i husholdningen
og dels til at smøre døre og spinderok med, når de peb. Kroppene blev sal-
tede og derefter hængt op til spegning, og man spiste så kødet til smørre-
brød. Speget gås var meget velsmagende, ikke ulig røget hestekød. Sært nok 
var det kun rakkerne, der den gang spiste hestekød.
Tillige slagtede man nogle får og beder samt en ko eller to og et par

svin, alt efter husholdningens og gårdens størrelse. Det var jo ikke alene
kødet, man havde brug for, man skulle også have tælle til lys hele året i-
gennem. Lysstøbning skal jeg ikke her komme nærmere ind på. Redskaberne
dertil kan man se på vore museer.
Det var almindelig skik, at man omtrent til hver søndag kogte en stor

gryde kål på kød og flæsk - Navnlig "patteflæsk" - også kaldet harmonika-
flæsk, velsagtens på grund af flæskets store elastecitet. Der kogtes i rege-
len kål til to dage. Det kogte kød og flæsk, der levnedes fra de to midda-
ge brugte man at skære af til smørrebrød om aftenen— saltmadsfadet - 
hvoraf man oftest havde to, en med de bedste stykker til eventuelle gæster
og en med de mere benede og senede stykker til dagligbrug. De dage, man
ikke fik kål, bestod middagen oftest af stegt flæsk og kartofler. 
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Man lavede en kolossal mængde kødpølser til pålæg, de blev saltede og spe-
gede og smagte dejligt. Der var en travlhed uden, lige, kødet til pølser-
ne skulle hakkes med hakkekniv på det tykke hakkebræt, det gav et værre
spektakel, men dog en kær lyd, der havde en egen hygge. Tillige spegede man
lårene af såvel, køer som får. Når et sådant lårben var aftællet , blev den
puttet i kålgryden, for at man kunne få kraften og eventuelle kødrester af
det. Var der aftægtsfolk på gården, skulle de i regelen have en bestemt
del slagtemad. En aftægtskone blev engang af den unge kone spurgt, om hun
havde noget tilmad, hvortil hun svarede: Ja hwa, a tæller jo en bet a
mi lor (en smule af mit lår). Hun mente jo nok fårelåret.
Man slagtede i regelen selv og de fleste steder var det konen, der stak

dyret. EN pige var hverken færdig eller værdig til giftemål, hvis hun ikke
kunne stikke et får og et svin. Selvfølgelig lærte hun også behandlingen
af slagtemaden. Den medfølende og gavmilde husmor delte rigeligt ud af
slagtemaden til småkårsfolk, og daglejeren fik undertiden en spegepølse
eller en anden, god bid i lommen hjem, daglønnen var lille. En tærsker fik
mange steder kun 25 øre og kosten om dagen. Alt hvad spises kunne, blev
taget med, om det så var slagtevædderens testikler. De blev flåede og
skåret i skiver og derpå stegt i panden tilsat salt og peber samt løg —
smagte fortræffelig.
Man lavede også en ret, som kaldtes finker, det var kødrester, der kog-

tes og blev skåret i terninger og derefter hældt tilbage i suppen igen, 
denne blanding blev blandt andet tilsat eddike, så den var meget sur og
kunne holde sig i lang tid. Den spistes varm med brød til. Den lavedes vel
nok lidt forskelligt, men sur skulle den jo være, og det skulle man vænne
sig til. Finker og lungepølser - Rengpølser - var rigtig noget for den
gerrige husmor, for der kunne hun komme alt muligt i, som man ellers ikke
kunne komme frem med til offentlig analyse. Der var nogle, der anvendte
koens vom i finkerne. Denne rummelige mavesæk med de indvendige saftkirt-
ler, indhyllede i fedtlag og kunne være l cm tyk blev også af disse put-
tet i finkgryden. Disse vomtærninger var umulig at tygge og gled hele ned, 
men de fyldte jo da. Endvidere blev der lavet hele bjerge af blodpølser.
Greverne af det afsmeltede svinefedt og talgen af får og køer blev an-
vendt som smørelse til blodpølsen. Fedtgreverne var gode nok, men talggre-
verne ingen sund spise, idet koens og fårets legemstemperatur ligger over
menneskets. Slagtetiden var en hård skærsild for folk med ømtålelige ma-
ver, thi efter den lange tid med salt mad var slagtemaden gildesmad, og
mange fyldte sig gang på gang til overmål. 
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Vævning og syning.

Omkring århundredskiftet var vævning et meget vigtigt håndværk eller
rettere sagt husflid, så længe folk endnu tilvirkede tøjet af egen uld, 
men efterhånden som man gik over til fabriksmæssig fremstilling af tøj, 
som var pænere og mere lækkert, faldt vævningen bort og vævestolen. Står
nu på vore museer til minde om dette håndværk. Interessen for fåreavl tab-
te sig også under den mere intensive dyrkning af jorden.
Her på egnen var ikke mindre end 3-4 væversker mor vævede, og hun hav-

de i l6-l7 års alderen lært håndværket af Ane Kjerstine Mortensen, Kjeld-
bækhede. Men hun omtales nærmere under personalhistorien. Fortjenesten
ved vævningen var ikke stor, men hvor kårene var små, var det dog et bidrag
til den fælles husholdning. Enkelte mænd drev også dette håndværk.
Når tøjet var vævet, skulle det, hvis det var blåt vadmel til herretøj
kålklejer, sendes til farveren, og tillige skulle det stampes og presses.
Derefter skulle det jo sys, og det var oftest skik, at skrædderne tog rundt
i hjemmene og udførte arbejdet.
i Ådum boede Mikkel Skrædder i et lille hus ude på en hede i Odderup.

Han syede ofte her på egnen. I førstningen var hans kone med og hjalp ham.
De kom slæbende på de usle veje med en trækvogn, hvorpå symaskinen, pres-
sejernet og et lille barn befandt sig. Poden fik de jo og så en lille
skilling i tilgift, men da deres børneflok forøgedes, måtte konen jo blive
hjemme, og Mikkel måtte ene afsted med trækvognen. Jeg har ofte tænkt, hvad
mon nutidens unge ville sige til at begynde under så små kår, men jeg be-
brejder dem ikke, om de rynker næsen, nutidens kår for de unge er jo, som
vi gamle har formet dem, og de er foresten ikke stort bedre. Hjemmene, 
klædedragten og møblerne er nok langt flottere, men når de unge skal ha-
ve en ejendom eller forretning, får de en byrde, som ofte ikke er lettere
at drages med, og som nok kan afføde søvnløse nætter og dybe sukke hos
mand og viv i  de ellers så pæne senge, nemlig en uhyre gældsbyrde.
Mikkel og de fleste ligestillede var som oftest gældfri. Der hørte lidt

jord til huset og da håndværket efterhånden mindskedes, og børneflokken
forøgedes, købte Mikkel et par heste og en vogn og blev mælkekusk til Å-
dum mejeri, og derefter syede han hjemme. Han var en dygtig skrædder og
en flink og behagelig mand. Der var altid snak og liv og løjer i huset, 
når  vi havde Mikkel Skrædder.
Også kvindelige skræddere (sypiger) rejste rundt fra sted til sted og

syede i hjemmene. Blev der liv i huset, når skrædderen kom, blev der ikke

http://nir.de/
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mindre, når sypigerne arriverede. De var i regelen mere belevne og mund-
rappe end de almindelige bønderpiger, de kom jo vidt omkring og havde man-
ge oplevelser at fortælle OM. Det skete, at man indbød naboernes unge til
en festlig aften, mens sypigerne var der, og da kan det nok være, der kom
liv i de ellers tunge bønderkarle, og håret og skægget fik en ekstra om-
gang foran det skårede spejl i staldkammeret efter vaskningen ved vand-
truget. Sypigerne forstod ofte at sno dem om deres lillefinger. Ikke un-
derligt, om nabokarlen gerne ville gøre sig et ærinde en aftenstund der
hen igen mens de var der. Det skete vel også, at karlene sendte hinanden
misundelige og hadefulde blikke, om sypigen syntes at foretrække nogen for
nogen. Ja hvad skal man sige? Ungdom har jo altid været ungdom, og der
kunne jo også banke et varmt og drømmende hjerte under en vadmelsvest.
Jeg har flere gange lagt mærke til, hvorledes en ældre ungkarl her på eg-

nen fik liv i øjnene, når han i selskab med en jævnaldrende drøftede ung-
domsdagene, og de så kom til at omtale en bestemt sypige, som blev gift
med den eller den. Måske hun har været årsag til hans ungkarlestand hele
livet igennem, jeg ved det ikke. "Hvo kan, lodde hjertets dybder", som
Bertel Dalgård sagde i rigsdagen om kærligheden mellem Højre og Venstre, 
da de dannede fællesregering.

xxxxxxxxxxxx

Fårehyrder.

På den magre sandjord langs Omme å holdt man ret store fåreflokke. Om
vinteren, gik de i store flokke på de udstrakte marker og bjærgede føden, 
som de bedst kunne. I streng vinter tog man dem i hus, hvor de blev fod-
ret med kort enghø. I fårestien stod en lang krybbe med tremmer på hver
side - en foerhæk - Høet puttedes ned mellem de to rækker tremmer, og så
plukkede fårene det ud, på den måde spildtes ikke så meget. Om foråret
skulle stien muges, og det var et stort arbejde at få det ofte l/2m. tykke
lag fasttrampede gødning ud. Næsten værre var det at få den spredt på
marken, den skulle plukkes i stumper og stykker og fordeles jævnt over
ageren. Var det tørt og blæsende forårsvejr, blev der sikkert ikke megen
plantenæring nedpløjet i den trængende jord.
Man havde i regelen en særskilt fårehyrde om sommeren, enten en fæstet

dreng eller en af hjemmets egne børn. En dag i maj måned skulle fårene
vaskes. Det var en travl dag, men tillige også en rædselens dag for den
arme fårehyrde. Man havde et stort ovalt kar - æ foerkår — til dette brug. 



59.

Først skulle husets uldne lagener (hølsklæder) samt beboernes ligele-
des uldne skjorter og særke vaskes i karret, derefter fårene, og til. sidst
hjorddrengen. Den sidste undgik vel nok skæbnen, og det mørke, tykke vand
i karret var vel næppe i stand til at gøre ham renere, end han var i for-
vejen, men denne omgang i karret havde han længe været truet med, og for
en troskyldig dreng, der var ukendt med sæd og skik, kunne det nok volde
lidt bekymring. Efter vaskningen skulle fårene skylles enten i åen eller
vandingskanalen. Der var en forfærdelig brægen af de endnu ret små lam, 
thi de kunne ikke kende moderen i hendes renhed, da lugten jo var ens hos
alle får. Det skulle helst være tørvejr til dagen efter, så fårene kun-
ne klippes, inden de blev snavsede igen. Dette var kvindernes arbejde.
Fåret blev vendt omkring (koldkåst), og benene blev bundet, ofte med kvin-
dernes strømpebånd. Disse var flettede (virkede) l-2 cm brede og l m
lange og af uldgarn, de var stærke og bløde og egnede sig godt til dette
brug, da de ikke skar fårene i huden. Det var selvsagt en værre omgang
for fårene at miste den tykke, varme kappe, og da de i denne tid var ude
om natten, kunne man ofte en blæsende regnvejrsmorgen se dem stå med sæn-
ket hoved og ryggen i vejret og skutte sig. Intet under, at ordsproget:
Gud mildne luften for de klippede får er fremkommet.
Emnet for dette afsnit hedder fårehyrder, men hidtil har jeg mest be-

skæftiget mig med fårene, det er vel derfor betimeligt, at jeg vender mig
til hyrden og fortæller lidt om ham som den betydeligste faktor i dette
tidsbillede.
Om sommeren skulle køerne have det sparsomme græs på markerne, derfor

blev fårene drevet ud i heden for at tage til takke med det sparsomme
græs, der voksede omkring hededammen, og i moseagtige lavninger, derfor
skulle fårehyrden gå hos dem de lange dage sommeren igennem. Den vældige
hedestrækning, som i l9ol erhvervedes af staten og siden er brugt til
militære skydeøvelser, tilhørte beboerne omkring heden, så de alle havde
store arealer, og man tog det ikke så nøje med skellene, ja mange vidste
vel knapt nok nøjagtigt, hvor de var.
For ikke at skulle drive fårene og lammene den lange vej mellem gården

og heden morgen og aften lavede man i hedens udkant et hus (en fårefold)
af hedetørv tækket med lyng. Undertiden var den gravet ind i en brinkside
eller ned i jorden. Der blev fårene så drevet ind om aftenen og lukket ud
igen om morgenen, når hjorddrengen kom der ud. Spor af disse fårefolde ses
endnu hist og her. Dagen kunne nok blive lang for en dreng (undertider
var det endog en pige) derude i den ensomme hede. 
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Blicher skriver om Mett Kølvrå: Somti hun svedt, å somti hun frøs - hun
snøvsed imeld, få hind dawwen wå lång. Var vejret godt, gik det nogenlunde
men i dårligt vejr var det vel nok ensomt og trist, og det har sikkert ik-
ke været regndråberne alene, der har vædet barnekinderne. Men man var op-
findsom. Man brugte den gang meget at sætte snarer for harer og fugle, og
drengene fulgte trolig i fædrenes spor, lidet anede de vel, at den slags en-
gang ville blive forbudt og blive betragtet som dyrplageri. Drengene sat-
te snarer ud alle vegne, hvor der kunne være en chance for fangst, og det
har vel nok været spændende at komme rundt om morgenen og efterse dem.
Der var jo mange fårehyrder med deres flokke rundt omkring- i de vældige

arealer i Borris søndre hede. Også beboerne nord for heden havde fåre-
flokke derude. Når så fårene i middagsheden havde puttet sig ned mellem
lyngtuer og moseknolde for at nyde en smule skygge og svaling, kunne hjord-
drengene løbe sammen og hilse på hinanden, slå en handel af om en pisk, en
kniv eller lignende. Kræfterne skulle måske også prøves, og det er vel. ik-
ke udelukket, at det kunne udvikle sig til regulært slagsmål. Min far har
i al fald fortalt mig eksempler derpå. Der, hvor nu militærets projekti-
ler hviner gennem luften, og hvor granaterne eksploderer med vældige drøn, 
har hyrdedrengene engang vel nok gennem generationer udøvet deres iøvrigt
fredelige syssel. Hvis heden kunne fortælle, kunne vi få meget at vide om
bedrifter, en sådan dreng har øvet, og tillige de tårer han har fældet af
ensomhed og hjemlængsel Det var jo nok undtagelsesvis, at en dreng gjor-
de som Åkjærs Ole, der sad på en knold og sang og siden i fantasien stak
af fra det hele, men Åkjær skildrer længselen i Oles sind, den længsel, 
der er bleven optændt i Oles sind i de store vidder, så han må ud i den
store verden, han kan ikke nøjes med fårenes og bedernes selskab og ufor-
stand. Ligesom lidt bedre synes vi vel om Blichers Mads Doss og Met'Køl-
vrå, hvor kærlighedens spire blev lagt derude i heden, en kærlighed så ren
og sand, der fyldte barnesindene og kortede tiden derude på hedefladerne
ved kølvrå. Et enkelt eksempel på, hvad en fårehyrde kunne finde på, og
hvad han kunne rage sig selv ind i, skal jeg her fortælle.
En dreng passede en fåreflok ude i Gundesbøl hede i Ådum. Vædderen var

så tam, at den ofte kom hen til ham for at blive kløet i pande og nakke.
Drengen havde en brun strikket hue på, den finder han på at trække over
Vædderens hoved. Vædderen nikkede og teede sig og da den kunne se fårene
gennem maskerne i huen, stumlede den afsted hen mod flokken, men da fårene
så "fatter" i den mundering, tog skrækken dem, og de satte afsted øst på, 
alt hvad de kunne, og vædderen bag efter, så godt den orkede. 
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Bagest kom drengen halsende, men fårene blev ved øst på og havnede omsider
i Hoven møllegård ca.7 km fra, hvor flugten begyndte. Landevejen som få-
rene tilsidst var fulgt, gik gennem gården, og folkene der fik den udasede
standset, og da de så den forklædte vædder, blev der jo nok more. Den sve-
dige og trætte dreng ankom omsider, og man kan tænke sig, at han fik huen
anbragt på det rigtige hoved, før den lange hjemfærd begyndte i et lang-
sommere tempo. Siden prøvede drengen ikke at låne vædderen sin hue.
Ja, hvad kunne heden ikke fortælle, om vi gav os tid og forstod at lytte

som Åkjær, der siger: Medens tunge stjerner tændes over dybe, tavse heder.
Eller når han i Lyngens klage" lader lyngen bede om fred for kulturens
hjerteløse indgreb.

Und mig da fred på min fædrende grund, 
lad mig i sandet dog rødderne sprede.
Brød skal du hente i muldmarkens bund, 
vidsyn og fred på min drømmende hede.

xxxxxxxxxxxx

Hedens øvrige udbytte.

Lavningerne omkring hede- og mosedammene kaldtes kærenge. Disse kærenge
kunne give en ganske god høslæt, hvor der ikke var for mange tuer. Det var
ganske vist ikke kulturgræs, men i velbjærget tilstand var høet mindst lige
så godt som halm, og de nøjsomme kreaturer åd det gerne. Det var vanske-
ligt at slå med le, men da der kom slåmaskiner, gik det let, en slåmaskine
kunne godt gå helt under det gamle, visne græs og moslag, og efter slåma-
skinen kunne der ligge hele flager af nyt og gammelt græs, det var noget, 
der kunne holde sammen både i stakkene og hølæssene, og i de lange vinter-
aftener havde kreaturerne tid til at pille det bedste fra, resten var for-
trinlig til strøelse. Ja det var helt hyggeligt at gå i stalden og se kon-
trasten mellem mellem strøelsen og den sorte mor i grebningen. Det lunede.
Vi ser altså, at der var mere end fugls føde i hederne. Kreaturerne fik

deres rigelige part, men også menneskene kunne hente lidt. Hvor der var
et godt morlag, voksede der tyttebær (krøsbær), og dem blev der plukket
mange af til syltetøj. Det var en fornøjelse en sollys septemberdag at
komme ud og plukke de smukke, røde bær. Ofte var flere af beboerne ude at
samle tyttebær samme dag, det var mest kvinder og børn, og det gav jo ofte
anledning til kommers morskab. Man kappedes om, hvem der kunne plukke flest, 
og de unge var slemme til at fare omkring for at finde bedre fangst. Som
regel var det dem, der tog det med ro og plukkede fra siden af, der fik mest.
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I enkelte moser voksede der tranebær, men vist aldrig så mange, at de fik
praktisk betydning. Der er ofte blevet fortalt, at man i gamle dage bryg-
gede øl af pors, og det ligger nær at antage, at denne plante har fundet
anvendelse i knappe tider - pors er jo meget udbredt navnlig i moseegne.
Endelig var der kærulden i moserne, og man har hørt, at fattigfolk anvend-
te dem som fyld i dynerne. En dygtig jæger kunne også skaffe sig og sin
familie en velkommen afveksling i den ret ensformige daglige kost, ja for
de dygtigste jægere har det sikkert været en kilde til at skaffe sig kon-
tante penge. Jagtplads var der jo nok af ind over hederne, og markskel var
der selvsagt ingen kontrol med.
Var foderet knapt om vinteren, bjærgede man lyng til foder. Med en sær-

lig le (en ljøngle)slog man lyng til at hede bagerovnen med. Det hedder
om Mads Doss: Imeld så slow han lyng te en bejt, imeld så bandt han af
vien - vidjen - en liim te hans muer o.s.v. Man bandt liimer- fejekoste-
af vidieris, de brugtes særlig i stalden og på anden stenpikning. Ligeledes
lavede man koste af revling, men det væsentligste udbytte af hederne var
naturligvis lyngtørvene.
Gennem denne korte udredning af, hvad heden kunne yde, gentages ind til

trivialitet, at den gav rigeligt, men næringsfattigt udbytte til kreaturer-
ne. Det ligger da nær at spørge: Hvorfor holdt man så mange dyr, når fø -
den var så Knap? Her må forstås, at blot man kunne holde liv i navnlig
ungkreaturerne vinteren over, så havde man altid græs nok i enge og kær, 
så de kunne blive nogenlunde i stand til næste efterår. I en meget tør
sommer kunne det blive skralt nok med græs til malkekøerne, der skulle jo
da gerne blive smør nok til husbehov, en trøst var det jo dog, at ungkrea-
turerne til gengæld kunne give økonomisk udbytte til efteråret.

xxxxxxxxxx

 Røverstuerne.
I forbindelse med hyrdelivet på Borris søndre hede kan jeg ikke godt

lade være at omtale Røverstuerne.
Nogle km ude i heden ved den gamle landevej, som fører fra Borriskrog

til Ørbæk i Hoven sogn, ligger en del høje bakker, som kaldes Røverstuerne.
Mange sagn fortæller, at her var der i gamle dage et tilholdssted for en
flok røvere. De boede i en hule i en af bakkerne, og så havde de om nat-
ten en snor spændt over vejen, denne snor havde forbindelse med en klokke
i hulen, hvis der så kom en vejfarende og berørte snoren, ringede klokken



63.

i hulen, og røverne sprang da ud og plyndrede eller dræbte den vejfarende
Niels Peder Thomsen, Graul, fortalte mig efter sin oldemors beretning, at
de sidste røvere blev fanget på herregården Lundenæs ved Skjern, men da
helten, der fangede dem, hed Stærke Sejer, og beretningen i høj grad ligne-
de Blichers "De tre Helligaftener" ja, så må vi jo nok henføre bedriften
til herregården Aunsbjerg, og at røverne har været af et andet kuld. Men
Blichers noveller blev jo fortalt fra mand til anden, når folk kom sammen, 
så man må ikke undres over, at stedfæstelsen kunne slå skæver.
I røverstuerne var gemt en skat, som røverne ikke nåede at få omsat, der-

for har mange gamle troværdige folk atter og atter set lys derude om nat-
ten. Nogle dumdristige vovehalse har endog prøvet at gå efter lyset for
mulig at finde stedet, hvor skatten ligger skjult, men de nåede det aldrig, 
thi lyset flyttede sig fra dem og gled længere og længere væk og lokkede
de arme mennesker ud på vilde veje, så de nær aldrig var nået hjem.
  En forlængst afdød kone fra Debelmose i Borris fortalte mig engang, at de
fra bryggersdøren i hendes hjem ofte i hendes unge dage kunne se lyset
på røverstuerne. Men jeg har stået på den højeste røverstuebakke for at
se Debelmosegårdene, der alle ligger lavt, men de kunne ikke ses over den
mellemliggende Tarp-Vesterby banke, hvor landbrugsskolen ligger, følgelig
kunne man derfor heller ikke se røverstuerne fra Debelmose, men. derved
bliver mystikken, jo ikke mindre. De gamle troede fuld og fast på sagnet
om røverne og lyset derude. Det første kan jo, skønt tvivlsomt, have sin
rigtighed, men at nutidens mennesker aldrig ser lyset, kommer vel af den
tiltagende overfladiskhed. Vi nutidsmennesker vil vel hellere mene, at det
kommer af den aftagende overtro.
Forleden talte jeg med Borris sogns ældste mand, Jens Severin Kristensen

han nærede ikke spor af tvivl om såvel sagnet om røverne som lyset der
ude, han havde set det mange gange, men med megen mystik i stemme og an-
sigtsudtryk fortalte han mig, at lyset holdt op at vise sig, da militæret
begyndte at skyde derude i heden.
Dystre og tavse står røverstuebakkerne med stejle skrænter og dybe dale

og slugter, og da jeg som l2 års dreng for første gang besøgte Røverstuer-
ne og besteg den største bakke og skuede ud over egnen blev jeg grebet af.
den mystik, som mit drengesind var fyldt af ved de mange fortællinger om
røvernes fulde bedrifter „Kunne man bare finde skatten, tængte jeg. 



64.

Siden har jeg været på Røverstuerne mange gange, men det mystiske er for
mig gået en tur. Derimod har det bedrøvet mig, at militæret bruger banker-
ne til øvelsesplads for deres store tanks, som ved deres klatren op og ned
ad de stejle skrænter ødelægger lyngen, så vinden får lov at tumle med det
løse sand. Man kan tydeligt se, at bankerne som helhed er føget sammen, ind
til lyngen omsider har formået at lægge sit beskyttende tæppe over de ma-
jestætiske bakker. Bliver tæppet revet af, vil bakkernes konturer ændres.
Derved ødelægges den stilhed og fred og den uberørthed, hvormed de har stå-
et gennem århundreder, måske årtusinder. Her, hvor ellers sindet stemmes til
stilhed og fred, bliver man ved synet af militærets færden forstyrret og
føres ind i nutidens strid og gru.

xxxxxxxxxxxx

Bissekræmmere.

Da egnen, jeg forsøger at skrive lidt om, ligger meget afsides, er den jo
ikke bleven meget overrendt af bissekræmmere, betlere og den slags vejfa-
rende. Dog kunne det ske i fars drengetid, at en flok rakkere drog så langt
bort fra deres egentlige domæne: Dejbjerg Bakker. Men da Rakkernes virke-
felt ikke var indskrænket til disse egne, skal jeg ikke gå Carit Etlar
og Blicher i bedene, men indskrænke mig til blot at omtale nogle få kræm-
mere, som gang på gang kom til denne egn. De havde ingen som helst forbin-
delse med rakkerne hverken i afstamning eller livsførelse. Men idet jeg
dvæler i fortiden, dukker barndoms-erindringerne frem, og en indre trang
driver mig til at omtale disse få stykker.
På Tarm hede, ca.3 km nordøst for byen ligger den dag i dag en mindre e-

jendom, som bærer det ejendommelige navn "Kistkold". Hvorfra navnet stam-
mer, ved jeg ikke, men blandt de personer, der for os børn stod med en vis
glans, var en aftægtsmand fra nævnte ejendom. Han gik under navnet Kræsten
i Kistkold, og jeg har aldrig hørt andet navn til ham. Han gik, vistnok kun
om sommeren, rundt med en vældig kurv på armen og solgte hvedebrød for en
bager i Tarm. Han havde en voksdug bundet over kurven, og hvor var det
spændende, når han tog dækket af, at se de herligt duftende ting, han havde.
Han havde Wienerbrød, som den gang kaldtes femøreskager, idet de kostede fem
øre stykket, kanelstænger, boller og småkager, kort sagt, alt hvad et nøjsomt
barnehjerte kunne forlange. Vi var jo ikke forvænnede med hvedebrød og
småkager, og det kan nok være, vi kom ind fra leg eller arbejde, når Kræsten.
var i farvandet. Selv om pengene var små, og mundene mange, kunne far ikke
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andet end "berede os og Kræsten den glæde at købe lidt. Var brødet end tørt, 
var lækkersulten større, og min broder erklærede bestemt, at han ville være
bager, når han blev stor, for så kunne han mætte sig med femøreskager til
kaffen hver dag. Da jeg var ll-l2 år, kom Kræsten i Kistkold ikke mere.
Der var l5 km til Tarm, og alderen har nok sagt nej til den lange vandring.
En anden person, der også bragte et frisk pust ind i den daglige tilvæ-

relse, var Niels Madsen fra Præstbro i Ådum. Han tilhørte Rosendal-slægten
der har navnet fra gården Rosendal i Ådum. Han gik i min drengetid rundt
fra sted til sted med en kramkiste på ryggen og solgte mangfoldige ting.
Kassen var indrettet med flade skuffer fra øverst til nederst, og i disse
fandtes bændler, synåle, knapper, knappenåle, hægter, elastik, lommeknive o.m.
m. Han opkøbte samtidig klude og ben, som folk så tog med til hans
bopæl, når de ved lejlighed kom forbi. Han var en uhyre mundrap og slag-
færdig mand, og når han kom i handel, var han rigtig i sit element. Når
alle skufferne havde været trukket ud, og eventuelle handeler afsluttet, 
med timelang prutten og en regn af spydigheder, kom det interessanteste
for os børn. Den øverste skuffe blev trukket ud, i den var der blandt andet
nogle stykker stanglakrids af den rigtig gode, gamle slags, der kunne sprin-
ge for kniven. Niels tog en stang lakrids frem, og derpå hev han svanekni-
ven frem og satte æggen af bladet på midten af stangen, og ved et velret-
tet slag af den kødfulde næve mod knivsbladets ryg skiltes stangen i to
halve, den ene blev lagt tilbage i skuffen, den anden halve stang skulle vi
børn have. Atter kom kniven i gang, og han afhuggede så et stykke til
hver af os børn. Resten fik mor i sin varetægt til senere uddeling.
Niels Madsen var en hård natur, og skulle han f.eks. doktorere lidt ved

sig selv eller andre, "brugte han altid skrappe midler. Et af hans mest
yndede medikamenter var Pain Expeller, en brun vædske i en flad flaske, 
fabrikeret i Tyskland, og som han selv handlede med. Den kunne også fås
hos de fleste købmænd. Hvad den var lavet af, vidste kun fabrikanten, og
den Alvidende, men den var skrap som ild og brugtes mest til
indgnidning mod gigt, hold i ryggen, , tandpine o.l. og når den blev godt
indgnedet, fremkaldte den en frygtelig varme og gjorde huden i høj grad
ømfindtlig. Vi brugte den meget hjemme, og fik man bare en lille dråbe i
en hul tand, forsvandt tandpinen, hvilket vil sige, at smerten af medikamen-
tet overdøvede tandpinen, thi det åd fuldstændig huden af gummer og tunge, 
så vidt det flød omkring. Var der noget, vi børn havde respekt for, var det
Pain-Expellet flasken. I regelen fik man for tandpine kinden godt indgnedet
og derpå omviklet med et varmt, uldent klæde. 
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Det var rigtig en medicin, der var passende skrap til Niels Madsens natur.
Han var en flink og respektabel mand, der havde mange venner især "blandt
småfolk, men var der en, der gik ham for nær enten i ord eller handling, 
skulle Niels nok få hævn enten ved en hvas spydighed eller på anden måde.
Der var således en gårdmand, som Niels havde et mellemværende med. Niels
så da en dag, at denne mand kom gående ad vejen, der førte forbi hans hus
i Blinkbjerg. Manden var stærkt indpakket om kæberne, et temmelig sikkert
tegn på, at han havde tandpine. Niels griber en kærkommen chance og stil-
ler sig an ved vejen uden for huset. Efter at have hilst spørger Niels.
Hvad fejler du? Ja han havde da en slemme tandpine. Kom med indenfor, den
skal vi snart kurere, siger Niels, og stakkelen var enfoldig nok til at føl-
ge med ind i Løvens hule. Nu tog Niels ham under behandling. Pain-Eks-
peller flasken kom på bordet, og han gned den arme mand efter en større
målestok, og Niels sparede ikke på vædsken. Efter denne grundige proces
fik han det opvarmede tørklæde viklet om kæberne, og med et farvel og man-
ge tak stolprede han af. Der var 4-5oo m til åen, og patienten havde ikke
gået mange meter, før en gloende varme meldte sig i kinder og kæber og
blev værre og værre. Niels blev stående ved gavlen og så efter manden, 
og da denne var nået til broen over åen, så Niels et syn, der frydede hans
hævntørstende hjerte. Manden gik ned til åbredden, rev halstørklædet af
og gav sig til at øse vand op på kæberne. Den der kender Pain-Ekspeller, 
forstår tilfulde situationen. Tandpinen melder tildragelsen ikke mere om, 
men manden kom sikkert ikke mere til Niels Madsen for at få råd for tand-
pine. Dette var kun en tildragelse blandt de mange, hvori Niels var den
sejrende part.
Senere fik Niels en lille hest og en vogn og kørte omkring med fisk, 

men engang imellem optog han sin gamle forretning og kørte omkring for
at opkøbe klude og ben. På sine ældre dage var han en tur i Amerika for
at besøge sine børn der ovre. Nu hviler han og hans hustru på Ådum kir-
kegård.
En anden omvandrende handelsmand var Lorentz Mærsk. Han var af en helt

anden type og smeltede ikke sammen med befolkningen som Niels Madsen.
Han var et bymenneske og tiltalte folk med "De", og alene dette satte lige-
som et uoverskueligt skel. Han vandrede om med en kasse på ryggen, hvori
han havde et utal af manufakturvare-prøver. Han optog bestilling på ma-
nufakturvarer for et firma i Ribe. Prøverne var på lo gange 2o cm stør-
relse, og når han fik hele lageret bredt ud , kunne spisebordet hjemme
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ikke for godt slå til. Der stod så mor, far og os børn omkring bordet og
så på herlighederne. Der var rigtignok noget at se, det var ligesom et
pust ude fra den store verden, hvor alle disse herligheder blev tilvirket.
Det store spørgsmål for den enkelte af os børn var: Mon der bliver noget
til mig? Da mor selv vævede, købtes der jo ikke stof til os drenge, det
skulle da lige være lærred til skjorter, men det havde jo ikke større in-
teresse. Pigerne derimod skulle jo af og til have tøj til nye forklæder
og så meget andet, så de kunne jo sagtens, for der blev næsten altid be-
stilt noget til dem. Vuggens udstyr skulle også suppleres nu og da. Man
brugte ikke hvidt pude og dynebetræk, men noget smukt blomstret tøj.
Det var prima varer, Mærsk handlede med, så der handledes mere og mindre

i næsten alle hjem. Han kom kun to-tre steder om dagen i vintertiden, og
han logerede i de hjem, der havde sengeplads til ham. Som betaling for
ligiet gav han altid et gråternet silkehalstørklæde af den slags, som
mændene brugte til den sorte krave og det pæne tøj. Han kom vistnok een
gang eller to om året, men da han blev ældre, blev besøgene sjældnere, og
omkring l9ll-l2 hørte besøgene op.
Han blev efterhånden drikfældig. Engang kom han til Hoven kro, som ejedes

af Peder Flodgård, gift mad Ane fra Ågård i Borris, hun var søster til
Peder Ågård, Jens Kjær og Rasmus Hvolligs anden kone. Da han kom ind til
Ane Flodgård, sagde han: Hvad skal jeg gøre, Ane, dræbe mig selv eller
holde op med at drikke?" Hertil svarede Ane: "Dræb dig selv, så holder det
andet op af sig selv.”
Jeg kan ikke så godt lade være at skrive et par ord om en anden mand, 

som af og til kom i vort hjem, og som satte vort drengesind i bevægelse, 
nemlig Dres Krogsgård. Hans navn står vel nok ikke optegnet i andre bøger
end de kirkebøger, der beretter om hans fødsel, dåb , konfirmation o.s.v.
og så i politiets protokoller, han havde en gang været på den forkerte
side af det, man kalder lov og ret, og fået sin straf, men jeg ved slet ikke, 
hvori hans forseelse bestod. Men alene dette, at han havde været i fængsel
forøgede vi drenges interesse for ham, vi kendte ingen andre, der havde
prøvet det. han var gift og havde en søn, men ingen af dem levede sammen.
Jeg har hørt så mange modstridende fortællinger om hans forhold, at jeg ikke 

vil skrive derom, men holde mig til de fakta, jeg kender. Alt dette får være, 
hvad det er, andre kunne sikkert give langt bedre oplysninger om hans her-
komst, forseelse, straf og andre private forhold. Forfalden til drik var
han, og der var nok, der skubbede til den hældende vogn, mange vendte ham
ryggen, og få ragte ham en hjælpende hånd, ikke underligt, han blev, som han
blev. 
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Han boede i en del år i et usselt hus tæt ved det nordøstlige hjørne
af Ådum kirkegårdsdige. Huset var kommunens, og Dres lå i en konstant
strid med sognerådet angående dets vedligeholdelse, og han var ikke altid
så let at komme tilrette med, dog lå det uden for al tvivl, at huset var
temmelig dårlig til menneskebolig. For at trodse sognerådet gravede han
sig engang ind i en brink vest for Blinkbjerg, hvor han så boede i en jord-
hule med et kloakrør til skorsten. Han mente vel nok, at sognerådet ikke
havde lov til at lade ham bo i en jordhule og derfor var nødt til at la-
ve huset i stand. Jeg kender ikke dette så nøje, og jeg vil nødig for-
klejne de forskellige sogneråd, som havde med ham at gøre. Vi skal jo se
det hele i den tids lys, og han kom i hvert fald tilbage i huset igen.
For at tjene lidt til brød og brændevin gik han omkring i hjemmene og

klinkede fade og tallerkener, ligeledes loddede han bliktøj og transport-
spande. Han kom af og til i vort hjem og foretog reparationer. Han havde
et hjemmelavet drillebor, som han borede huller i skårene med til at sæt-
te messingkramperne i. Vi drenge stod i rundkreds om ham og så hans ar-
bejde. Vi ønskede af hjertet at få lov at endevende hans ransel for at
se de mange mærkelige ting og værktøj, der fandtes, men det vovede vi ikke.
Bag efter skulle vi jo da prøve at lave et drillebor, men resultatet sva-
rede ikke til forventningerne.
Da Dres blev ældre, kom han knap så meget omkring, men håndsnild, som han

var, gav han sig til at reparere stue- og vækkeure, og af barmhjertighed vo-
vede adskillige at betro ham deres klokkeværk. Han fik dem i regelen i
gang, skønt man efter properheden i værkstedet og hos mesteren at dømme
kunne formode, at urene efter hans behandling i høj grad trængte til en
grundig rengøring på et dertil egnet værksted.
Han var meget musikalsk, men trangen til at lave musik lod sig ikke let

tilfredsstille med de midler, Dres havde til rådighed. Også her kom hans
opfindsomhed og fingernemhed ham til hjælp, han gav sig til at lave vio-
liner af opslidte træsko. Jeg kom en dag forbi hans hytte og hørte musik
derinde, jeg gik indenfor og så hans virksomhed. Han spillede et par numre
for mig, og var tonerne end lidt sprøde i klangen, og kunne enkelte nu og
da minde om en ilder i livsfare, så kunne Dres spille mange melodier til
underholdning og opmuntring for ham i hans ensomhed. Kanske har de gamle
melodier ført ham i minderne tilbage til hans ungdomstid med dens drømme
og forventninger. Sikkert var hans ungdomsdrømme gået højere, end de kår
hvorunder han kom til at henleve sin manddomstid og alderdom. 



69.

Nu er Dres forlængst bragt ind på den kirkegård, han i så mange år var na-
bo til. Hans liv var vel mislykket, men for os drenge var han en tusind-
kunstner, der var interessant, og vi så op til ham. Måske det også i nogen
grad skyldtes, at mor ofte sagde, at sådanne folk skulle man vise venlighed
og give noget mad. Der var nok, der vendte dem ryggen, og et venligt ord
var gratis og aldrig spildt.

xxxxxxxxxxx

Skolevæsenet.

Selv om egnens skolehistorie er omtalt i andre bøger, kan jeg som lærer
efter 4o års virksomhed der ikke godt lade være at ofre dens historie et
afsnit.
På en egn, hvor der kun var få beboere, den gang vi iflg. skoleloven af

l8l4 fik et nogenlunde ordnet skolevæsen på landet, siger det sig selv, 
at dette ned gennem tiderne har været primitivt. Hvornår der på denne
egn er begyndt en sammenhængende skolegang, har jeg ikke kunnet få oplyst.
Iflg. sognerådets forhandlingsprotokol blev der i l849 lejet en stue

til skolebrug hos Thomas Graul for l5 mark 7 skilling for en vinter. Der
lejedes en lærer, Jens Olesen fra Faster, for en løn af 6 rigsdaler for
en vinter. Senere flyttedes skolen til min bedstefader, Veste Jensen i
Heldgård, men jeg har ikke pålidelige oplysninger om, hvornår dette skete.
Til at undervise børnene lejede sognerådet et ungt menneske, som var

godt oplyst og i mange tilfælde havde været på en eller anden højskole.
Skolens protokoller viser nogle navne efter l885. Jeg har ikke kunnet
opspore noget protokolmateriale fra før denne tid. Der findes intet i
kommunens arkiv.
Men ikke alle har sat deres navne i protokollen, og jeg skal derfor kun

nævne nogle som jeg personlig har kendt.
En vinter før l885 var Jeppe Randeris fra gården Randeris i Brejning

lærer i Heldgård. Han købte en gård i Klokmose i Faster og var en årræk-
ke vinterlærer i Ejstrup skole i Faster. Da han afstod gården til sønnen
Peder, flyttede han og hans kone til Borris stationsby. Han havde flere
tillidshverv og var i mange år formand for Borris-Faster sygekasse.
l888-89 var min morbroder, Gravers Christensen, lærer. Han lærte tømrer-
     håndværket og boede hele sin tid i Skjern, 
l888-89 En selvstændig skolebygning var opført på gårdens jord, men da
 læreren ikke har sat sit navn i protokollen, ved jeg intet om ham. 
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l889-9l Martinus Pedersen fra Øster Hvollig.
l89l-94 Samme efter skriften at dømme.

Han blev gift med Elisabeth fra Lundenæs, og de boede i Debelmose
ind til de afstod gården til sønnen Viggo og flyttede til Borris.
Han havde mange tillidshverv og var sognerådsformand i en årrække.

l894-95 Hans Kr. Pedersen, en broder til forannævnte. Rejste til Sverrig, 
hvor han blev gift og boende til sin død.

l895-96 Jens Martinsen Thau. Var fra Kolding.
l896-97 Mathias Juncher.
l897-98 Bødtkær, som døde l898.
l898-l9oo Peder Anthonsen fra Ølby. Blev senere lærer i Kokspang

ved Varde.
l9oo-ol Imanuel Mikkelsen fra Møborg. Hans fader flyttede til Assing, 

hvor han var lærer. Familien antog navnet Hjøllund.
l9ol-o2 Elias Pedersen fra Køgeegnen.
l9o2-o4 J.J.Tved.
l9o4-o5 Martin P.Madsen.
l9o5-o6 Merrild Georg Pedersen.
I9o6-II Jens Peder Jensen fra Krusbjerg ved Ølgod. Købte senere en manu-

fakturforretning i Gårde, hvor han boede til sin død.
l9ll-l2 Intet navn i protokollen, 
l9l2-52 Viste Heldgaard.

I l888 blev skolen som før sagt flyttet fra gården Heldgård, og der byg-
gedes et skolehus på marken tæt ude ved heden, så huset lå et stykke fra
alfarvej, men at den blev opført så langt mod nordøst skyldtes, at bebo-
erne i Foldager, Blåbjerg og Kærhus ikke skulle få alt for langt. Men det
var et ensomt sted for en lærer at bo, og enkelte valgte også at bo på
gården, hvor de fik kosten. Det har nok været noget af en stor begivenhed
for beboere og børn at få et selvstændigt skolehus, og megen interesse har
samlet sig om denne skole og den gerning, der øvedes indenfor de små væg-
ge. Der var en skolestue i den sydlige gavlende over hele husets bredde, 
modsat var en lille forstue med en knagerække og en hylde, og i det andet
hjørne mod nordvest var et værelse med et sengested og et lille bord til
bolig for læreren, men da dette hummer var i det nordvestlige hjørne, hvor
nordvestvinden havde frit sus, og hvor solen kun om vinteren tittede ind
ved dens nedgang, har det sikkert været et koldt bosted. Der var en kakkel-
ovn, og heldigvis kunne læreren frit tage for sig af skolens brændsel.
Brændselet var til omkring år l9oo af en blandet art, idet beboerne hver



7l.

især var pålignet et vist antal tørv at levere i skolens brændselshus.
dog tror jeg nok, de fleste satte en ære i at levere så rigeligt og stort
kvantum son muligt, enten de så havde "børn i skole eller ej. Ved den sydøst
lige side af skolehuset, ca.5 alen derfra, var opført et træskur med brænd-
selsrum og to nødtørftsrum (Wandhuse). Der var afsat en legeplads, som
delvis var "bevokset med lyng, men umiddelbart vest for skolen var nogle
lyngbakker (Hundmosebanke), hvor børnene frit kunne tumle med liv og lyst.
Agermarken ved den modsatte side blev også flittig benyttet især til bold-
spil o.l. I denne skole fik jeg min børnelærdom. Jeg mindes denne tid med
taknemlighed til de lærere, der ofrede sig for deres gerning efter bedste
evne. Der var jeg selv vinterlærer fra l9l2 til l923, da denne skole blev
nedlagt. Da der efterhånden , som udstykningen skred frem, blev bygget man-
ge sådanne hedeskoler rundt omkring i vest- og midt Jylland, blev der brug
for mange vinterlærere, og det kneb ofte at få lærere med blot nogenlunde
uddannelse. Havde de ikke bevis for deres kvalifikationer, skulle de møde
hos den stedlige provst til overhøring, og fik de prædikatet: Ej uduelig
til skolegerning, fik de pladsen. C.A.Thyregod fortæller, at da han skulle
møde til en sådan skærsild hos provsten, var han meget ængstelig. Men prov-
sten var meget flink og snakkede op med ham om alt mellem himmel og jord, 
og han blev budt ind til kaffe. Da han kunne mærke, at det var på tiden, 
han helst måtte gå, spurgte han, om han ikke skulle overhøres, han vidste
kun såre lidt. Provsten svarede: Unge mand, hvad De ikke kan, kan De lære.
Han forstod nu, at han havde været til overhøring hele tiden.
Hos fremsynede skolemænd opstod den tanke at oprette et seminarium - til

uddannelse af sådanne lærere. Efter lange og trange forhandlinger, hvorom
man kan læse i bogen: Stabybogen, skrevet af forstander Jens Kjær, blev
Staby Højskole omdannet til vinterlærer-seminarium.
Sådanne små skoler kaldtes oftest biskoler, fordi der i sognet var en

hovedskole, hvis lærerkræfter skulle bestride undervisningen i biskolerne
l-2 dage om ugen i sommerhalvåret, medens hverdagsundervisningen i vinter-
halvåret krævede en selvstændig lærer, altså en vinterlærer.
Alle børn fra 7 til l4 år gik i skole i samme klasseværelse hver dag i

vinterhalvåret og een dag om ugen i sommerhalvåret. Sådan var ordningen de
fleste steder.
En sådan skoleordning var naturligvis mangelfuld, men hvad bygningen an-

går, var den jo langt mere lys og luftig end en stue i en bondegård. Fagene
var religion, historie, geografi , dansk og regning samt skrivning. Andre
fag skulle læreren stjæle sig til at berøre ved lejlighed. 
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Ved disse skoler ansattes ofte vinterlærere fra Staby, og oftest skif-
tedes lærer hver vinter, og selv om det var en ulempe med denne skiften, 
havde det dog den lyse side, at man kunne blive af med en mindre dygtig
lærer.
Hver første novbr. var såvel forældre som børn meget spændt på, hvordan

en lærer man fik, og hans gerning og færd fulgtes med den største interes-
se. Denne unge lærer kom i regelen i nøje kontakt med hjemmene, idet han
blev bedt meget ud om aftenen, og den interesserede kreds af befolkningen, 
der sluttede op om deres lille skole og dens lærer, var en støtte så stærk, 
at den hjalp over mange mangler.
Selvfølgelig var det ikke let for en ung og uerfaren lærer at undervise

2o - 3o børn samtidig i samme klasse, og de steder, hvor børnetallet vok-
sede så stærkt, at der kunne oprettes en toklassedelt skole med en fast
ansat lærer og en pogelærerinde om vinteren, var det et stort fremskridt.
Man må erindre, at uddannelsen på vinterlærer—seminariet netop var ba-

seret på denne skoleform. Forstander Jeppesen var nok en mand af det, man
kalder "den gamle skole", men han forstod at tænde gnisten i de unge ele-
vers sind og hjerte. Der skulle ikke alene arbejdes, der skulle slides, og
ve den der sløjede af. Det siger sig selv, at når sådanne unge uden anden ud-
dannelse end børneskolens på et år skulle præpareres til at kunne under-
vise i en børneskole, skulle der tages fat. Først og fremmest var det jo
den kundskabsmæssige uddannelse, men også den pædagogiske.
Fagene var religion, dansk, regning skrivning, danmarks- og verdenshistorie, 

geografi, Zoologi, fysik, matematik og pædagogik. Tillige gik eleverne til
praktik i en skole ved Ulfborg. Jeg var elev der i l9o7-o8, og efter at
have været lærer i Villebøl på Ribe egnen og i Assing fik jeg pladsen som
vinter lærer ved min barndoms skole fra l.novbr.l9l2.
I l923 byggedes en ny skole ved Graul, den gamle var bleven for mangel-

fuld, navnlig dette, at drikkevandet ikke var brugeligt. Den ny skole var
langt hyggeligere og rummeligere, og der var lejlighed for en ugift lærer, 
et soveværelse, en stue og et køkken. I l935 bosatte vi os i denne skole, 
idet vi indrettede soveværelse på loftet, men lejligheden var jo meget for
lille til en familie.
I l945 blev det vedtaget, at skoleordningen i Borris sogn skulle gøres

ajour med skoleloven af l938. Heldgård skole skulle omdannes til et fast
enelærerembede, og der skulle holdes skole hver dag hele året. Jeg blev da
fast ansat som enelærer og virkede til l.oktbr. l952. Da nedlagdes skolen, 
fordi militæret overtog alle ejendomme, og beboerne havde efterhånden
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købt ejendomme andre steder. Vi måtte også flytte, og min livsgerning
Ved Heldgård skole var afsluttet. Tilbage har jeg de velsignede minder
fra denne gerning gennem de mange år.
Jeg kan ikke slutte omtalen af Heldgård skole uden at nævne en kollega, 

som har været mig ikke alene en støtte i min gerning, men en oprigtig ven, 
nemlig lærer N.K.Sørensen, Debelmose skole i Borris. Han virkede som lærer
to dage om ugen i sommerhalvåret i årene fra l9l4 til l946 ved Heldgård
skole. Vi arbejdede fortrinligt sammen, og jeg føler mig i taknemligheds-
gæld til denne tjenstvillige og dygtige kollega, og der knyttedes et fast
venskabsbånd mellem os gennem de mange år. Han tog sin afsked ved Debel-
mose skole l.febr l954, og jeg blev vikar ved hans skole et års tid.

xxxxxxxxxx

Det kirkelige eller åndelige liv.

Skønt jeg har berørt den egentlige kirkegang lidt, vil jeg dog gerne
skrive et par ord om ovenstående emne.
Hvorledes det har stået til i rationalismens og pietismens tid, om disse

kategorier har præget det åndelige liv blandt de få beboere på en så af-
sides egn, ved jeg ikke. Men de store åndelige vækkelser ved Grundtvig, 
Vilh.Bech (Indre Mission) og Chr. Møller (Luthersk Mission), sporedes og-
så der.
Der havde fra før min tid været hjem, hvor de unge havde besøgt grundt-

vigske højskoler. Selv om disse hjem og personer ikke alle var lige meget
præget der af, kunne jeg allerede som dreng mærke, at de var noget for sig.
Der blev sunget mere, og man fik en følelse af, at oplysningen og det, der
lå over dagliglivet, havde en større plads der. Man følte sig uvilkårlig
tiltrukket af dem og befandt sig vel i deres selskab. Deres horisont hav-
de ligesom en større vidde.
Der var også nogle, der var tilsluttet Indre Mission., og der blev holdt 

møder
i hjemmet hos Andreas Mouridsen og Else. I mit hjem blev der holdt mø-
der af Luthersk Mission. Disse retninger havde stået meget skarpt over
for hinanden, skønt de havde samme mål: Sjælenes frelse. Men på denne af-
sides egn var dette ikke at mærke. Personligt venskab og naboskab var det
samme, og alle retninger kom til disse møder. De, der ikke havde været i
nogen forbindelse med nogen af disse retninger, men kun kendte kirken som
det eneste sted, hvor Guds ord forkyndtes rettelig, stod vel noget uforstå-
ende over for det sidste. Præsten i Borris holdt også bibellæsning i
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et eller andet hjem derude. Luthersk Missionsforenings pioner var Chr.
Møller, var en krads natur og angreb ofte folkekirken og dens gudstjene-
ster, især for ceremonierne ved gudstjenesterne: Messe, ornat, de retuale bøn-
ner o.s.v. Men når Luthersk Mission alligevel, knyttede sig til folkekir-
ken, kan man ikke undres over, at mange præster følte sig ilde berørt der-
af. I Skjern var den gang den ivrige pastor Moe, han især var meget fortør-
net på Chr. Møller. Disse forskellige retninger kom efterhånden mere og
mere til forståelse af hinanden. Forholdet den gang mellem præster og
Luthersk Mission kan bedst illustreres ved at gengive den ligtale, som den
dygtige og nidkære provst H.S.Vilstrup holdt over min farmor, Karen Held-
gårds båre. Hun var bleven vagt ved denne retning.

Tale ved Karen Heldgårds båre den l4/l2 l888.

Kære kristenforsamling.
Det er sjældent, at jeg har truffet nogen syg, som var så vis på at

blive frelst, som denne afdøde under hendes svære sygdom. Hun var derfor
tilfreds med at komme herfra, endskønt hun ikke var ret gammel. Jeg traf
også at besøge hende den sidste eftermiddag, hun levede, og fandt hende da
ved samme håb, endskønt hun var meget lidende og ikke kunne sige ret meget.
Derfor vil vi da også takke Gud, at han har opfyldt hendes ønske at lade
hende komme herfra, og givet hende en god fortrøstning og et godt håb til
det sidste, formentligen fordi han har givet os en frelser, ved hvem vi kan
gå døden frimodig i møde, fordi han har genløst os derfra, fordi han selv
led døden og betog dens brod og opstod på den tredie dag fra de døde.
Men eftersom denne frelser må modtages i troen, så gælder det da om, at vi
også ville oplade vore hjerter for Den Helligånd, som oplyser os om ham, 
så at vi kunne tro på ham, hvad vi ikke kan af vor egen fornuft eller
kraft, og fatte kærlighed til ham, som har elsket os først, ja, at vi som det
første søger Guds rige og hans retfærdighed. Det tror jeg, blev givet denne
af døde, i al fald i hendes senere år, omend i al skrøbelighed. Jeg har nu
kendt hende i mange år og er kommen jævnlig i hendes hjem, dels da hendes
svigerforældre var gamle og svage, dels da skolen holdtes der, og ikke alene
er jeg bleven godt modtaget der, men jeg har også skønnet, at hun satte pris
på Guds ord, hvorfor hun også gerne gav sit minde til, at jeg holdt bibel-
læsning i hendes hjem. Jeg ved vel, at hun sluttede sig til den såkaldte
Luthersk Missionsforening, hvis retning jeg ikke just billiger, men jeg
skønnede ikke, at hun tog skade deraf. Når nogen kan være så frimodig ved
døden, må vi være glade ved dem, om der også kunne være det, vi kunne have
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ønsket anderledes og bedre hos dem, de er dog besøgt af guds ånd og kom-
men til frelseren og bleven Guds børn. Den, som smile kan ad døden, den nat-
himlen smilet til. Muligvis er der dem, der kunne synes, at den afdøde var
alt for skarp mod Verden, men således går det ofte med levende kristne, at
de bliver noget ensidige, men det er dog godt, når de søger Guds rige først.
Nu er det noget tomt for den afdødes børn, som snart efter deres fars

død har mistet deres moder, især for de ugifte iblandt dem, men de må dog
være glade, at de har beholdt deres moder så længe, at de er bleven voksne, 
og at de kunne have gode minder om og et godt håb for deres moder, du vil
ikke misunde hende, at hun har fået sit ønske opfyldt om at komme hjem
herfra, og stol på, at Gud Fader vil også sørge for dem, når de kun kaster
deres sorg på ham, og at de også kunne komme, hvor hun er, når de vil søge
Guds Rige og hans retfærdighed, idet også de er indlemmet i Guds Rige og
iført hans retfærdighed ved deres dåb.
Da jeg gik i skole, erfarede jeg, at partiskellet endog kunne stikke frem

indenfor skolen blandt børnene, og da jeg i l9l2 blev lærer der, fandt jeg
det som en af mine vigtigste opgaver at være den samme lærer for alle
børn og at jeg skulle søge at stå i et godt forhold til alle hjem uanset
partifarve, så vidt det stod til mig. Indenfor skolen og i religionsunder-
visningen skulle alt partivæsen være bandlyst, hvis min gerning i nogen
måde skulle lykkes og bære frugt. Den største magt i verden er kærlighe-
den, og kan den ikke få lov at gøre sin gerning, er alt andet forgæves.
Det gik der som i almindelighed, at der blev mere og mere tolerence mel-

lem folk af forskellig anskuelse og partifarve. Skellet mellem Guds børn
og verdens børn skal og må ikke sættes af mennesker, det er der nok, der
har travlt med, men af Gud og hans ord Skal et sådant lille menneskesam-
fund, som vi var, nå at udrette noget positivt og i det hele taget hævde
sig, er der ikke plads til partiskel, det være sig i kirkelig eller pol: -
tisk retning, men derimod sammenhold og hensyntagen til hverandres menin-
ger, og det skete der .

xxxxxxxxx

Det politiske.

I min drengetid i halvfemserne, da de politiske meninger og bølger gik
højt mellem Højre Og Venstre, mærkedes dønningerne også der ude, ikke så
meget mand og mand imellem, thi de var så godt som alle venstremænd, men
efterhånden var de fleste kommen til at holde avis- i regelen to og to
sammen - kom det politiske så at sige ind ad døren og gav ofte anledning
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til samtaler om den politiske situation. Det satte sit præg på drengesindet
at være vidne til den glæde, det vakte, da Venstre i l9ol kom til styret.
At disse to så forskellige partier godt og vel halvtreds år senere skulle
komme til at aliere sig i en fællesregering, ville man jo nok den gang ha-
ve forsvoret. Efterhånden som der kom nye folk til egnen og der opstod
nye partier og nye meninger om dit og dat, ændredes billedet noget, alli-
gevel sluttede flertallet sig til Venstre. En lille politisk holmgang
fandt vel nu og da sted, men altid i fordragelighed.

xxxxxxxxxx

Foreningsliv.

Om foreningslivet er ikke særlig meget at berette, thi i et samfund på
25 - 3o hjem var der jo ikke basis for ret meget af den slags. Kanalin-
teressentskabet var jo nok en slags forening, men det var jo noget for
sig, og beboerne tilsluttede sig naturligvis foreninger ud ad til efter 
tarv og trang, men nogen selvstændig forening for denne egn. blev først
stiftet i l938, nemlig en husmandsforening. Det var Alfred Søndergård, der
tog initiativet til foreningens oprettelse. Han havde været medlem af Ådum
husmandsforening og fik nu den tanke at forsøge at få oprettet en sådan
forening for denne egn. Foruden tilslutningen var der jo flere spørgsmål, 
der meldte sig, bl.a. et sted at samles. Da der intet andet forsamlingslo-
kale var, havde det hidtil været almindeligt at samles i skolen. Jeg havde
indhentet sognerådets tilladelse til, at der måtte afholdes møder og sam-
menkomster af nyttig og lødig art i skolen, og der tænktes i den forbindel-
se på foredrag af oplysende og kulturel art samt religiøse møder. Alfred
søndergård og en anden mand henvendte sig da til os, om vi var interesse-
ret i sagen, og om den eventuelle forening måtte afholde sine generalfor-
samlinger og møder i skolen mod et passende vederlag til os for lys og
rengøring m.m. Vi indså, at det var en sag, der kunne få stor betydning for
egnen, og vi stillede os selvfølgelig velvillig over for sagen. Foreningen
blev stiftet med ca. 2o medlemmer og meldtes ind i "De samvirkende jyd-
ske husmandsforeninger. Jeg skal ikke gå i detaljer, men blot nævne, at
foreningen gik udmærket. Mange foredrag blev afholdt om forskellige emner
vedrørende landbrug, havebrug og husholdning. Blandt de forskellige grene
indenfor virksomheden kan jeg nævne det landøkonomiske ungdomsarbejde, 
som omfattedes med særlig interesse og forståelse af, at det gælder om at
dygtiggøre børn og unge og gøre dem interesserede i håndens arbejde i
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forbindelse med bogens, Foreningen var præget af stærkt sammenhold, og vi
foretog hver sommer en udflugt til forskellige egne af Jylland.
Jeg vil her nævne  især to mænd, som omfattede vor lille forening med

stor interesse, nemlig Emanuel Vestbo og konsulent Ammitzbøll. Foruden
mange andre skylder vi disse to mænd vor varmeste tak.
Det var med vemod, vi i foråret l952 samledes for sidste gang for at op-

løse foreningen. Et af de gode kapitler var slut, og vore veje skiltes.
Endvidere havde de unge en idrætsforening, som benyttede skolens idræts-

plads. Tillige fik vi dannet en havekreds under Jydsk Haveselskab, men
efter 5-6 års forløb gik denne forening i stykker. Interessen var for
lille til at overvinde vanskelighederne og bekostningerne, så denne fore-
ning fik ikke den ønskede betydning.
De stedlige Nimrødder fik dannet en jagtforening og havde flere inte-

ressante møder med foredrag og smukke lysbilleder ved jagtkonsulent Gade, 
Ringkøbing.

xxxxxxxxxxx

Gødskning, kalkning, mergling og dræning.

Ind til i halvfjerdserne var Danmarks landbrug baseret på salg af korn, 
og jorderne blev i høj grad tømt for plantenæring. Da så kornpriserne
faldt på grund af støre tilførsler af korn fra America, måtte de danske
jordbrugere, som før fortalt, lægge an på produktion af forædlede produkt-
ter, smør, flæsk og æg, hvortil der var et godt marked i England.
For at det kunne lykkes at producere disse varer så meget som muligt

ved hjælp af egen avl, måtte man skænke den forpinte jord mere opmærksom-
hed. Det gamle ord: Tag altid fra, læg aldrig til, du snart til bunden kom-
me vil, gjaldt også her. Man havde opdaget, at jorden skulle tilføres
kalk, og dette var ikke blot nødvendigt for planternes ernæring, men i høj-
re grad skulle kalken tjene til bakterielivets trivsel, så jorden kunne
blive porøs og danne basis for regnormenes uvurderlige nytte.
Kalkning af jorden gav anledning til megen diskution mand og mand imel-

lem. Skeptikerne rystede som sædvanlig på hovedet, det var en både besvær-
lig og bekostelig historie. De mere fremsynede så måske til gengæld lidt
for lyst på situationen og overvurderede vel nok kalkningen, idet de anså
kalkningen eller merglingen som et universalmiddel, der kunne rette alle
mangler. 
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De glemte vel nok undertiden, at i samme grad kalken gav bedre betingelse
for afgrødernes trivsel, i samme grad skulle jorde tilføres almindelige
gødningsstoffer, og når dette ikke skete, blev jorden yderligere tømt for
plantenæring gennem de i første år efter merglingen forøgede afgrøder.
Man hørte også derfor den bemærkning, at mergling gav en rig far, men en
fattig søn, og noget var der om snakken. Jorden krævede tillige gødning, 
og da staldgødningen ikke på langt sigt kunne tilfredsstille jordens eller
afgrødernes behov, fattede lyse hoveder den tanke at fremstille mineral-
ske gødningsstoffer. Man var måske næppe klar over, i hvor høj grad plan-
terne havde brug for de tre næringsstoffer: Kali, fosforsyre og kvælstof.
Der blev sat indkøb i gang fra udlandet af kali og fosforsyre, og der blev
senere oprettet svovlsyrefabrik i Danmark. Nu gjalt det om at få disse
produkter solgt, og man sendte en hærskare af agenter ud over det ganske
land for at sælge kunstgødning (puesgye). Det skulle være folk med gode
talegaver, og da man hørte tale om de mange stoffer, denne posegødning
indeholdt, gjaldt det om for agenten at være hittepåsom, og selv om hver-
ken agent eller køber havde nogen som helst ide om, hvad de forskellige
stoffer var for noget, eller hvad nytte de gjorde, så gjaldt det jo om at
få noget med mange stoffer i. Der fortaltes om en agent, en mand fra Bor-
ris, som til sognets ære var mere ærlig end de fleste af hans kolleger.
Han blev et sted spurgt om, hvilke stoffer der var i den omhandlede gød-
ning, herpå svarede han nok så ærlig. De ved a et, men stof er der i et".
Udviklingen gik også på dette område sin gang, efter mange års forløb, 
lærte man også kvælstoffets uundværlighed, ligesom landmændene efterhån-
den lærte at anvende alle tre gødningsarter.
Under sidste verdenskrig fik man alt for lidt gødning til landet, men

der kom et parti thomasmel til landet til fordeling. Dette stof er meget
tungt, og det var i små sække på størrelse med cementsække. En mand, som
ikke skal navngives her, havde fået en sæk thomasmel, og tillige havde han
købt en sæk cement til reparationer. Da han skulle så thomasmelet, tog
han i ladens halvmørke fejl af sækkene og såede cementen. Da så mureren
arriverede, gav manden sig til at blande thomasmelet med sand og vand til
brug for mureren. Da denne ikke rigtig kunne arbejde med blandingen, blev
fejltagelsen opklaret. At thomasmel ikke kunne erstatte cement, blev tyde-
lig bevist, men om cementen kunne erstatte thomasmelet, ja derom beretter
tildragelsen desværre intet.
Der blev efterhånden boret efter mergel mangfoldige steder, og man fandt
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jo rundt i landet adskillige gode og store mergellejer. Tillige lærte man
på laboratorier at konstatere mergelens kalkindhold. Thi selv om mergelen
ofte indeholdt gødningsstoffer, f.eks. kali, og derfor viste gavnlig virk-
ning på den fattige jord, var man efterhånden bleven klar over, at det var
kalken, der skulle gøre underværkerne i jorden. De ejendomme, der lå nogen-
lunde i nærheden af jernbanestationerne, fik ofte mergelen med banen, men
for de afsides beliggende egne var det vanskeligt .Vejene var usle, og 
trækkraften var ofte stude, derfor blev der i sådanne egne boret efter
mergel alle mulige og umulige steder. Man havde opdaget, at saltsyre kunne
opløse kalken i mergelen. Man købte så en lille flaske af dette vidunder-
vand, der gik under navnet Skedevand (Skillevand), der altså kunne skille
kalken fra leret. Når man hældte skedevand på mergelen, kogte det, det vil
sige, kulsyren boblede op, hvis der var kalk i leret, men det kunne blot ik-
ke konstatere mængden..
Til boring efter mergel havde man en 3-4 alen lang jernstang, der for

neden var spids, men lidt fra spidsen var en 5-6 cm lang rille i stangen.
Denne rille fyldtes af mergel, når stangen blev trykket ned i mergelen og
drejet rundt, derfor havde stangen for oven en tværstang til at tage fat i
under omdrejningen. Et sådant mergelbor kaldtes på denne egn en "Navr".
Mange steder langs engdragene ved åen fandtes mergellejer, men de var

ikke alle nær lige gode, hvad kalkindhold angik, men når den kunne "Koge", 
var det altså mergel, og mange steder gravede man en tung, strid sandmergel
op, som ikke gjorde synderlig gavn på jorden på grund af for ringe kalk-
indhold.
Da man opdagede, at den hjemlige mergel de fleste steder var for kalk-

fattig, var der flere, der fik mergel med banen, vistnok fra Rindum ved Ring-
købing. To-tre mænd gik i kompagni om at tømme en jernbanevogn, hvilket
kunne lade sig gøre på en dag, når de læssede den af på heden ved Borris-
krog, så kunne de senere køre den hjem ved lejlighed, når føret var godt.
Det er forståeligt, at de aflæssede dynger "roger" på marken var små og med
lang afstand, så marken kun fik en meget lille "strent", når man endelig
fik et lille læs slæbt den lange vej hjem. Man forsøgte også med rå kalk
der med banen blev fragtet fra Hjerm. Denne kalk bestod af større eller
mindre stykker som kampesten, og den skulle ligge mindst een vinter over
for at spaltes af frosten, men alligevel bestod den af små partikler, som
yderlig skulle findeles, før den kunne indgå som en for planterne nyttig
bestanddel af muldjorden, den virkede derfor også meget langsomt. 
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I mit hjem var der et mergelleje af nogenlunde beskaffenhed, kalkind-
holdet varierede fra 25 til 35 %, og der blev gravet en del mergel til
salg. Det skete også, at to-tre naboer slog sig sammen om at grave mergel
op og så dele den, derved sparedes daglønnen, der i min drengetid var 2kr.
samt kosten om sommeren. Der var to måder at grave mergelen op på. Man
kunne "pøt" mergelen op, og man kunne "kret" den op. Skulle der kun tages
en mindre dynge mergel op, valgte man en "Pøthvol”, det vil sige en lille
grav på ca.6 alen i firkant. Der var i regelen to—tre alen overjord, som
jo først skulle fjernes, og den blev ofte trillet "krattet" ud i en gammel
grav. Oven på selve mergelen var oftest et lag klæg på et par spadestik
"Sped", hvori der ingen kalk var. Dette skulle jo fjernes, og det var spæn-
dende, når man gik rundt med skedevandsflasken og prøvede, om mergelen kun-
ne koge, ellers skulle mere jo fjernes.
Endelig kunne selve mergelkastningen begynde. Oppe på jorden ved siden

af graven lagdes et langt trug, hvori en mand havde plads for at kaste
mergelen på dyngen. Nede oven på mergelen anbragtes ligeledes et trug
med enn mand i, en tredie mand gravede mergelen løs og lagde den i truget
for neden, den der værende mand kastede den så op i øverste trug o.s.v.
Skulle der tages et større kvantum mergel op, skulle den trilles op

(krettes), og graven blev kaldt en kretgrav. Fra den blottede mergel og
skråt op gennem overjorden gravedes en lang gang (se hals) »stigningen måt-
te ikke gerne være mere end 3/4 alen for hver 5 alen kretfjæl at trille på.
Man begyndte at grave mergelen i den modsatte ende af graven, og derfra og
hen over mergelen og op gennem halsen lagdes kretfjæl at trille på. Man
havde ligeledes et trug (en trow) mellem graveren og trillebørerne (æ
kretbårer), der her skulle bruges. En mand gravede mergelen løs og lagde
den i truget, hvorfra en anden læssede den på trillebørerne. En tredie
mand (æ kretter) trillede den så op gennem halsen, hvor en fjerde man
trillede den på dyngen, og imens blev den anden bør læsset, kretteren havde
en tredie bør med ned i graven og trillede så op med den fyldte, og sådan
blev man ved. Manden, der trillede på dyngen, skulle holde denne i orden
Og søge at give den en pæn facon, så den var nem at dele og opmåle.
Trillebøren skulle have meget smalle hjulfælge, at ikke eventuelt tabte

mergelklatter skulle holde ved. I øvrigt gjaldt det om at holde kretfjæ-
lene rene, og i fugtigt vejr var mergelarbejdet næsten umuligt. Manden på
dyngen havde en kort flad pind helst af bøgetræ, der var tildannet som en
mejsel med skrå æg, dens bredde ved æggen skulle helst være 6-8 cm. Denne
pind (æ skråvpind) var fastgjort om højre håndled med en snor. 
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Holdt enkelte mergelklatter ved trille børen, skrabte han dem af med æ
skråvpind, og var mergelen våd eller klæbrig, så den klistrede ved børen, 
skulle han bestrø den med sand indvendig. Kretteren måtte ikke gerne
trille uden for fjælen, skete det, måtte han om foran for at løfte den op.
Det kaldte man at kigge i munden på den. der kunne da lyde det spørgsmål, 
til ham: Hår en udskyvt? (Færdig med at skifte tænder).
Et meget vigtigt problem var vandet, der sivede ud fra overjorden, der-

for skulle der være afløb fra graven i en sådan dybde, at vandet fra over-
jorden kunne løbe ud. Man gravede derfor en rende langs overjorden for at
aflede vandet. Samledes der vand nede hos graveren i bunden, skulle dette
øses eller pumpes op.
Man havde mange forskellige pumpe til håndkraft. Var jorden eller mer-

gelen særlig vandholdig, brugte man ofte en lille vindmølle til pumpnin-
gen. I større mergellejer brugtes selvsagt efterhånden mekanisk pumpeværk.
Udviklingen gik sin gang, og efterhånden gik man over til ved mekanisk
kraft, gravemaskiner, at optage store mængder mergel for ved hjælp af
tipvognsspor eller lastbiler at forsyne en større omegn med mergel.
I årene l92o - 3o oprettedes således et mergelselskab i Bjølbøl i Ådum, 

hvorfra største delen af Heldgård skoledistrikt fik mergel, det var noget
af en begivenhed med de futtende mergeltog på denne afsides egn.
Knap en snes år efter var der en del beboere, der købte mergel fra

lejet ved mit hjem. Nu holdt et større monstrum af en gravemaskine sit
indtog der. Mergelen blev af maskinen læsset på lastbiler og kørt ud til
aftagerne. De lo~l2 biler, som kørte mergelen ud, skabte en trafik og en
usikkerhed på den rolige egns veje, som aldrig forud var anet. Vejene var
ikke beregnet til en sådan trafik, og de var i en sørgerlig forfatning, 
da foretagendet indstillede virksomheden. Men virkningen af begge mergeltil
førsler udeblev heller ikke. Hvor før kun fårene kunne friste livet på
de høje sandagre voksede nu kløver og græs til føde for malkekvæget.

xxxxxxxx

Dræning.

Allerede i halvfemserne og fremefter forsøgte driftige mænd
at dræne stykker af deres mest vandlidende jorder i stedet for at
skulle vedligeholde de generende grøfter. Men såvel drænledningerne som
grøfterne havde den skavank, at de var anbragt på langs ad hældningerne
i stedet for på tværs. Virkningen blev derfor ikke så effektiv. Man hø-
stede efterhånden mere erfaring og søgte sagkyndig hjælp, og ved millitæ-
rets overtagelse af ejendommene var største delen af de vandlidende
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jorder drænede, og virkningen udeblev ikke. Det, der særlig bidrog til det-
te fremstød, var, at der gaves statstilskud til den slags grundforbedrin-
ger, og tillige kunne der fås grundforbedringslån. Kærengene med de værdi-
løse stargræsser blev forvandlet til frodige kløvermarker, og først nu fik
fik merglingen også der sin betydning*

xxxxxxxxxx

Plantager og læplantning.

Den interesse for plantningssagen, som Dalgas gennem Det danske Hedesel-
skab fik vakt i Vest og Midtjylland fæstede kun i få tilfælde jordbund
på denne egn. Hans Jacobsen i Sdr. Heldgård havde aktier i Hårkjær planta-
ge i Hoven, og han anlagde en lille plantage på sin ejendom ved gården.
St. Hvollig var ligeledes en plantage, vistnok anlagt af ingeniør Krarup.
Denne plantage blev forøvrigt stærkt forhugget under første verdenskrig, 
men der blev efterplantet. Ifølge. Trap: Danmark anlagde Niels P.Thomsen, 
Graul i l896 en plantage på 27 ha under fredsskovsforpligtelse, deraf blev
beplantet 4 ha. Jens Mouridsen i forbindelse med sønnen Andreas anlagde
ligeledes iflg. Trap i l896 en plantage på 27 ha, deraf beplantet 6 ha.
Samtidig plantede de læbælter på de store sandmarker nord for gården.
Enkelte gjorde tilløb til læplantning, men det indskrænkedes oftest kun
til lidt i markskellene. Thyge Pedersen, Hvollig Vestergård og broderen
Niels Pedersen, Heldgård, anlagde hver en mindre plantage. Niels Nielsen, 
Nygård, ligeledes. Et kendetegn på, at disse havde interesse for plantning, 
var, at der ved deres gårde var anlagt ret anselige haver. En væsentlig
grund til den manglende interesse må sikkert nok søges i, at vandings-
kanalerne og engvandingen tog deres største interesse.
Først helt frem til l93o-4o vistes der mærkbar interesse for læplant-

ning. Jorderne var nu alle steder merglede og langt bedre dyrkede, men
resultatet af bakterielivets virkning i jorden var også, at der også ofte
opstod stærk sandflugt på markerne. Da militæret overtog ejendommene, var
der mange lovende læbælter i opkomst

xxxxxxxxx

Opdyrkning af hede og mose.

I forrige århundrede, da landbrugsredskaberne var simple, trækkraften
forresten med, opdyrkede man heden på den måde, at man først pløjede mor-
skjolden løs, hvor den ikke i forvejen var afgravet til lyngtørv. Når dis-
se plovfurer var tørre, blev de hugget i stykker og sat sammen i tuer. 
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Når dette var besørget, tændte man en dag med gunstigt vejr og ufarlig
vind ild i tuerne, og når disse var delvis brændt i gløder, blev det hele
spredt ud over det pløjede areal, og når al morren var afbrændt, lå der et
lag aske overalt. Man pløjede nu jorden for at få hold på asken, og deref-
ter såedes vistnok rug. Senere avledes kartofler, som fik gødning. Men da
møddingen, ikke strakte vidt på de udstrakte marker, lagde man først kar-
toffelen i plovfuren og derefter ovenpå en håndfuld gødning. Dette kaldtes
at "klatte" kartoflerne ned. Sidste afgrøde var i regelen rug eller sper-
gel "gjer". Jorden, var jo berøvet næsten al næringsværdi ved afbrændin-
gen men nu fik den også lov at hvile. Man såede intet til udlæg, nej nu
kunne der gro, hvad jorden, vejret og Vorherre kunne præstere ud af karrig-
heden. Den første plante, der viste sig var Rødknæ (Rødgræs), og den var
endda tynd nok, der har sikkert ikke været anden udsæd end de frø, der fand-
tes i den smule staldgødning, kartoflerne fik. Spergelens bjærgning af-
kastede en mængde frø, men disse frø var jo oliefrø og kunne ligge i jor-
den i mængder af år uden at miste spireevnen og kom først frem under se-
nere dyrkning. Mens rødknæplanten var ung, kunne man de første timer på
dagen, mens duggen perlede, liste, det vil sige sulte køerne til at æde den.
men senere, når den var vokset til et tæt, rødbrunt tæppe over agrene, vil-
le køerne ikke æde den. Men mellem disse dystre planter voksede en græs-
art frem, jeg kender ikke dens navn og begriber ikke den dag i dag, hvor, 
fra den havde sit ophav. Husbond kaldte dem nyllinger. Denne græsart yn-
dede fårene at gå og pille. Næste år var, rødknæplanterne stærkt aftagende
til fordel for græsset, og i løbet af de næste 3-4: år vandt græsset fuld-
stændig over rødknæplanten. Dette græs ville køerne og navnlig fårene
gerne æde, især når morgenduggen hang perlende på stilkene. Rødknæplanten.
spirede atter frem de første år af næste udlægsperiode.
Ældre marker var ofte og især pletvis bevokset med kvikgræs "senegræs".

Senegræsset voksede meget tidlig frem og kunne se så frodigt, grønt og ind-
bydende ud, men hverken køer eller får med mindste gnist af selvopholdel-
sesdrift ville æde den. Kaptajn Schultz, St.Hvollig, som hvert år var i kro-
nisk foderbetryk, skønt han i min drengetid kun havde 4-5 køer på den sto-
re gård, lod de radmagre køer tøjre ud på agrene allerede i april måned, 
hvor senegræsset stod med sit grønne tæppe. Kaptajnen skal da engang hen-
rykt have udbrudt Gud ske lov for den gode senegræs. Hans forstand på
landbrug var det så som så med.
Man lod jorden hvile 5-6 år, og der dannede sig efterhånden et sammen-

hængende lag grønsvær, hvor jorden ikke var alt for dårlig eller udpint. 
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Man pløjede den med en tynd fure i august måned, denne pløjning kaldtes at
fælle. Inden vinteren blev den så dybpløjet, 5 højst 6 tommer dybt. Hvor
jorden var sandet, blev den næste år bearbejdet til kartofler, mens der på
mere fugtigt jord blev sået 6-radet byg. Man skiftede så med rug, kartofler
spergel eller boghvede. Man var stadig nødt til at opdyrke mere hede, da
jorden efter hånden blev så udpint, at der skulle større og større arealer
til, så den kunne hvile længere, derfor fik gårdene efterhånden meget store
arealer agermark især målt efter besætningens størrelse. For enkelte mindre
driftige skete det, at lyngen atter spredt bredte sig på agrene. En sådan
lyngbesprængt agermark var ringere at dyrke end rå hede, sagde de gamle.
Efterhånden opgav man dog at afbrænde morren under opdyrkningen, da man lær-
te lidt om morrens værdi.
Kun på mosejord med knolde og tuer vedblev man med afsvidningen helt frem

til århundredskiftet. Tuerne bestod oftest af spagnim "horskjød", hestekød, 
som var en foragtet spise forbeholdt rakkerne. Dette stof var så sejgt og
uimodtageligt for luftens, vandets og frostens påvirkning, at omdannelsen
til tilgængelig næring for planterne var umulig de første 4-5 år. Sikken
festdag når vi drenge fik lov at være med til at afsvide de sammenstakkede
knolde og plovfurer. Lyngen blev afbrændt før pløjningen både i mose og
hede. Hvilket besvær at opdyrke blot en tønde land sammenlignet med nu, 
hvor man gør brug af mekanikken også på dette felt. En afdeling under He-
deselskabet, kaldet Hedebruget blev oprettet og gav et tilskud på 2o— 3o kr.
pr. td. land jord, der var merglet . Dette beløb synes efter nutidsforhold at.
være lig intet, men man må jo tage pengenes større værdi i betragtning, og
at det var at betragte som hjælp til selvhjælp. De fleste ejendomme havde
foruden engarealerne en del lav jord, som ved afvanding og kultivereing
efterhånden omdannedes til vedvarende græsarealer.

xxxxxxxxxxx

Overtro.

Skal jeg overhovedet berøre dette iøvrigt interessantr emne, er det
næsten ikke muligt at undgå at nævne kendte personers navne, men det sker
ikke til nogens forklejnelse tværtimod, men kun for at belyse forholdene.
  De folk, der var gamle ved århundredskiftet, var for en stor del besjælet
af overtro i mere eller mindre grad. Mærkeligt nok er der ingen, der vil vedgå
at være overtroiske, men hos de fleste sidder der dog en lille rest fra for-
tidens påvirkning i deres sinds dunkle dyb. Jeg har før nævnt den hovedløs
se hest i skiddenkjær, og mange erklærede bestemt, et de havde set lyset
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ved Røverstuerne. Forvarsel af enhver art kaldtes "wårstånd".
En gammel mand ville have begge store tæer "bundet sammen på sin kones
lig, men dette forhindrede de voksne børn dog Dette var en foranstalt-
for at forhindre hende i at gå igen. Når et dødsfald og ligfærden havde
fundet sted, berettede de gamle om alle de forvarsler, de havde erfaret, 
f.eks. lys der gled afsted hen ad vejen, hvor ligskaren kørte o.s.v.
De gamle berettede også om, hvorledes de søgte råd hos "kloge folk" f.
eks. mod kalvekastning, men i min tid blev der vist aldrig brugt mystiske
midler. Jeg tror forresten ikke, at overtroen holdt længere ved på denne egn
end andre steder. Marinus og Sofie, der boede o æ Sønderland, var efter deres
alder at dømme ikke så lidt overtroiske, især Sofie. De var født omkring
l86o. Sofie havde engang set Lønborggård stå i forbrand", og gården
brændte en tid efter, hvornår ved jeg ikke, men jeg husker, at den omkring
I898 brændt, vi kunne se brandskæret.
I Øster Rahbek Povl Pedersen og hans kone Agnete. De var begge prægtige

folk og dygtige slidere, men da Agnethe var en sjælden interesseret kvin-
de, der havde indsigt i mangt og meget og vel kunne siges at ligge en del
over middel i begavelse, så troede Marinus og Sofie, at hun. kunne lidt
mere end sit Fadervor. Hen over heden syd for Marinusses ejendom gik en
gammel hedevej, og tæt ved vejen stødte flere hedeparceller sammen, og på
dette punkt var på en jordtue, en doel "duel." anbragt en stor, hvid sten, 
som formodentlig ligger der den dag i dag. Agnethe kom en dag gående ad
denne hedevej, og Marinus så, at hun standsede en stund og betragtede ste-
nen. Interesseret, som hun var, har hun sikkert betragtet de forskellige
skelretninger og deraf søgt at skønne, hvilke parceller der tilhørte den
og den. Nå lige meget med det, men skæbnen ville, at da Marinus kort efter
kørte ad samme vej, blev hestene bange og løb løbsk, uden at der dog skete
noget særligt. Marinus udtalte senere, at det sikkert var Agnethe, der ved
at stå og stirre på stenen havde forgjort den, så hestene var blevet ban-
ge for noget overnaturligt, mere skulle der ikke til. Agnethe anede selv-
følgelig intet om snakken, da folk var så fornuftige, og Agnethe så agtet, 
at historien ingen udbredelse fik. Man morede sig blot over Marinusses
overtro.
Omkring. l89o og årene derefter kørte Marinus mælk til Ådum mejeri. De

boede i en vinkelbygning med stråtag, og ud fra udhuset var bygget et
halvtag til fårene. De fleste havde nogle får, og om efteråret i brunst-
tiden var vædderne slemme til at løbe til naboens får. Mine forældre bo-
ede nabo til Marinus, og en aften var vor vædder stukket af for at hilse. 
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på Marinusses fåreflok, men de var lukket ind i stien, og døren lukket.
Vædderen sprang da i sin skuffelse op på det lave halvtag og vandrede
derpå op på stråtaget og lagde sig til hvile for natten i krogen, hvor
udhuset og forhuset stødte sammen. Da Marinus meget tidlig næste morgen
var stået op for at fodre hestene og var ved at muge, så han den hvide
skikkelse oppe på taget. I mørket kunne han ikke se, hvad det var, og han
gik ind til Sofie for at delagtiggøre hende i mysteriet. Hun fulgte med
ud, og "begge stod de sikkert med foldede hænder over maven og betragtede
gespændstet. Da Marinus fordristede sig til at kaste en sten efter væse--
net, udbrød Sofie:"Nej lad dog være, sådan noget skal man holde sig fra.
Da Marinus alligevel trodsede Sofies advarsel og kastede stenen, rejste
vædderen sig op og brægede. Fortryllelsen var hævet, og ved daggry spad-
serede vædderen ned og blev genkendt som tilhørende Jens Heldgård.
Niels Peder Thomsen i Graul fortalte mange historier om spøgelser, gen-

færd og varsler og troede selv på de fleste. Hans nabo, Jens Smedegård
lå for døden, og en aften så Niels Peder et lys komme glidende langs vejen
øst fra. Ved hans gård svinger vejen, og i svinget lå der en stor sten
for at forhindre, at de kørende kom for nær ind på marken, sådan som man
ser så mange steder. Da lyset kom til svinget, var det ligesom, det gav et
stærkt ryst , og derefter fortsatte det nord på ned gennem "æ gyd" til
skiddenkjær. Niels Peder var nu sikker på, at dette var et varsel for
Jens Smedegårds ligfærd, og han døde få dage efter. da de kørte liget til
kirken, og kom til omtalte sving, drejede kusken for nær til svinget, så
det ene baghjul stødte mod stenen, så det gav et stærkt ryst i vognen.
Dette sidste var der øjenvidner til, men Niels Peder fik sin tro på for-
varsler bekræftet.
Omtalte hjørne af marken skænkede en senere ejer, Anton Pedersen, til

byggegrund til skolen, som blev opført i l923. Stenen har ligget der fra
før jeg kan huske, og den lå der, da vi i l952 flyttede derfra. Ofte, når
jeg betragtede stenen, gik mine tanker tilbage til de to nabomænd, Niels
Peder og Jens Smedegård, som jeg havde kendt fra min tidligste barndom
og senere som voksen mand fulgte til graven.
Det er forståeligt, i al fald tilgiveligt, at folk med den allernødtørf-

tigste viden, om de forskellige naturlige fænomener henfaldt til overtro, 
de havde, om man så ma sige , suget den ind med modermælken. Pejer i Hvol-
lig sagde om nymåneseglet, at når den stod lodret, hang den til dryp, og vi
fik regnvejr under denne måne. Stod den mere på skrå - lå på ryggen -
fik vi vedvarende tørvejr under denne måne.



87.

De forskellige helgener havde også indflydelse på vejret. Margrethes-
daw, Wollesdaw, Pejersdaw, De 4o ridderesdaw o.s.v. havde' stor indfly-
delse på vejret i tiden derefter, alt sammen levn fra den katolske tid
med dens helgendyrkelse. Tanperdagene har jeg skrevet om. Deres betydning
eller indflydelse på vejret i de kommende tre måneder var så klippefast, 
at mange tror på det den dag i dag. Endnu den dag i dag er der folk, som
nødig sidder til bords som den trettende, skønt de hårdnakket benægter at
være overtroiske.
I H.P.Hansens bog: Kloge folk, giver han afskrift på mangfoldige gamle

råd mod sygdom og alskens dårligdom, og jeg skal ikke opkoge disse, men
blot omtale nogle af de råd og medikamenter, der blev brugt på denne egn
i min barndomstid. 
Foruden universalmidlet brændevin, som brugtes i tide og utide, og det

var sikkert i mange tilfælde ganske udmærket, havde man mange forskellige
medikamenter til forskelligt brug, og hvert hjem havde næsten sit speci-
ale. Fælles for mange af dem var, at de i regelen sved forbistret i åbent
sår, ellers regnede man dem ikke ret meget. Folk var som helhed mere hård-
føre end nutildags. Brændevin med tyk kamfer i var som ild i åbent sår, 
men det var noget så udmærket. Min mor brugte i mange år Karbolvandsom-
slag til sår og bylder, det trak og rensede ud, men sved nederdrægtigt.
Men da hun af lægen blev anbefalet at bruge borvandsomslag, brugte vi det.
Skorpionolie brugtes også, men jeg ved knap nok hvortil. En mand, der hed
Hans Nissen, vandrede rundt med en kramkiste, han forhandlede noget, han
kaldte "Skorpionolie", hvilket vil sige en ubestemmelig vædske i flasker, 
hvori der på bunden lå en stor edderkop, der skulle gøre det ud fer skor-
pionen og bevise varens ægthed og fortrinlighed. Folk var ikke så bevan-
drede udi zoologien, at de gennem vædsken kunne opdage falskheden. Der blev
jo fortalt dem om skorpionens gift, som var godt mod sot og syge. Pain-
Eksempler var god til indgnidning for gigt, hold i ryggen og ømme lemmer.
Den fremkaldte, som før sagt, en brændende varme. Mod gigt var det godt at
piske lemmet med brændenælder. Den største fidus ved disse skrappe mid-
ler var, at de bevirkede en smerteforandring et stykke tid. Mod mavesmer-
ter brugtes malurtvand eller malurtbrændevin.(Urter kaldte man øwtwr, og
derfor sagde man maløwt. Krydderier kaldte man øwtwsager (urtesager).
Urin brugtes som decinfektionsmiddel, og man drak den som modgift mod hug-
ormebid. Som plastre havde man Fattigmandsplaster at lægge på Hekseskud.
Kjøngsplaster var god at lægge på bylder. Mod forstoppelse brugte man
Aloe (kaldtes Ålve). Det kunne fås i firkantede stykker og blev vistnok
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opløst i kogende vand. Hoppemælk anvendtes mod kighoste. Åreladning og
kopsætning blev også anvendt. Grødomslag og plaster af surdejg belv også
anvendt mod bylder. Ligeledes var det godt at bære en lille pose med sor-
te kommen i på kroppen, hvis man havde mange bylder. Til at stille blo-
det fra et sår brugtes spindelvæv, idet dette jo er organisk og dannede
sammen med det størknende blod en en kage, der dækkede over såret. At
spindelvævet fra de mørke kroge i stuer og stald var fuldt af støv og
snavs tog man ingen notits af. Lykkedes det, når en ko kælvede, at redde
et stykke af den hinde, der omslutter fostervandet -æ wandkal -så tørre-
de man det og gemte det til at lægge over blødende sår. Dette organiske
stof dannede ligeledes en hinde over såret. Der var sikkert noget for-
nuftigt i dette, blot det hele havde været sterilt. En hesteskomagnet
lagt på kinden under et varmt klæde var ligeledes godt mod tandpine. Der
var jo noget uforståelig mystisk ved magnetens tiltrækningskraft over for
jern, og jeg har set en rød aftegning på mors kind efter brugen. Mod kal-
vekastning var det godt at have en gedebuk i stalden. Dens stærke lugt
skulle kunne fordrive smitten.
Alle disse og mangfoldige andre råd og medikamenter har jeg kendt an-

vendt som hjemmeråd, men efterhånden som oplysningen skred frem, og man
fik sygekasser, gik man mere og mere over til at bruge læge. De ældgamle
råd skulle helst for at kunne virke og vinde tiltro helst være omgivet
af en vis mystik, men det hørte for største delen den mørkere fortid til.

xxxxxxxxx

"Kloge mænd og koner"

Selvfølgelig var der også på denne egn stor forskel på folks evne til
at give råd og vejledning i forskellige tilfælde af sygdom blandt menne-
sker og dyr, men egentlig "kloge folk" i dette ords betydning, altså folk, 
man søgte råd hos i videre kredse end den snævre omegn, var der ikke. At
man der som den gang alle andre steder søgte hen til folk med særlige
evner, var ikke noget særligt for denne egn.
Jens Smedegård gav sig en enkelt gang af med at årelade kreaturer mod

særlige sygdomme, jeg husker ikke nøjagtige tilfælde, men han havde "æ
lådtøj" til kreaturer. Min: kones bedstefader åreladede i sin tid folk, 
og efter hans død havde svigerfar æ lådtøj i sin besiddelse. Han viste
mig engang tøjet, som han omhyggelig gemte i en skuffe, og jeg kan. sige, 
at mine fingre kløede stærkt efter at komme i besiddelse af instrumentet. 
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Jeg håbede at blive ejer af det, men ak, da mine to hr. svogre var nået o-
ver konfirmationsalderen og viste megen interesse for æ lådtøj, kastede
svigerfar det i en mergelgrav, for at knægtene ikke skulle få fat i det
og komme galt afsted. Da jeg engang spurgte efter det, fik jeg til min sto-
re skuffelse at vide, hvilken skæbne det havde lidt, jeg måtte ellers ger-
ne have fået det.
Kristen Nielsen - Kræ Andersen - i Hulmose var særlig dygtig til at ta-

ge efterbyrden fra en ko, når denne ikke gik af sig selv. Han blev ofte
hentet for at tage "æ skån, " fra en ko, han tog vistnok en krone for ar-
bejdet, men ellers gav han sig ikke af med kvaksalveri.
lo-l5 km var der til nærmeste doktor og dyrlæge, besværligt og

bekosteligt var det at få deres hjælp, og derfor søgte man hjælp og råd
hos hinanden. Min fader blev undertiden hentet for at tage grisene fra en
so, der ikke selv kunne føde dem, ikke fordi han havde særlige evner ud o-
ver erfaringen, men grunden var, at han havde små hænder. At min mor ofte
blev hentet for at assistere jordemoderen under en barnefødsel i omeg-
nen har jo heller intet med begrebet "kloge folk" at gøre.

xxxxxxxxx

 Børns legetøj (ståjsager)

Den afsides egn, de primitive forhold samt de oftest små kår, hvorunder
befolkningen ned gennem tiderne har fristet tilværelsen, bevirkede, at en
sådan luksus som børns legetøj sjælden blev købt. I min drengetid var det-
te at eje en gummibold eller et købt dukkehoved en sjælden rigdom. Dog for-
stod man også den gang barnets trang til legetøj, og man søgte på forskels-
lig vis at tilfredsstille denne trang ved selv at lave forskellige mere
eller mindre primitive ting. En enkelt kludedukke (tøjdåk) ser man vel
endnu, men såre sjældent. En sådan kludedukke kunne for barnet den gang
være lige så kær som em dukke til 5O-LOO kr. i vore dage.
Mine to ældre søstre var engang bleven berigede med hver sin lille duk-

ke med porcelænshoved, og hver af dem var stolt af sin. en dag sad de ude
ved en stor sten. Karen var den ældste, cg hun prøvede da at slå sin dukkes
hoved mod stenen med et lille smæk for at vise dens styrke, idet hun sagde:
Min ka toel så møj. Kirstine måtte jo så vise sin dukkes styrke ved at
slå sin dukkes hoved nok så hårdt mod stenen. Således blev de ved stadig
gentagende Min ka toel så møj. Resultatet blev, at Kirstines dukke gik i-
stykker. At hun tudede et stykke og var bleven en erfaring rigere, helede
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ikko dukkehovedet. Men hvor vi drenge syntes, pigerne var dumme.
Håndsnilde kvinder forfærdigede ganske fortrinlige bolde ved at vikle

en mængde uldgarn om en korkprop (en told), og uden om dette hæklede de
eller syede et betræk af nyt uldgarn i forskellige farver. En sådan bold
var smuk og medet holdbar. Garnet om æ told var trævlegarn. (trøwlgån) af
en slidt strømpe. En trillebør forfærdiget af en snedker var forbeholdt
de bedrestilledes børn. Undtagelsesvis skal dog nævnes, at min morfar, der
var snedker engang lavede en trillebør til hver af os tre største drenge.
Et andet primitivt legetøj var en "Snorkat". Et rundt eller aflangt

stykke cigarkassetræ, 7-8 cm på den længste led samt en stærk snor var
råmaterialet. I pindens centrum borede man to små huller til snoren, som
blev trukket igennem , og enderne blev så bundet sammen og dannede derved
en lang løkke på hver side af pinden. Ved at anbringe, stikke en tommelfin-
ger gennem hver løkke kunne man ved at trække frem og tilbage få pinden
til at rotere med så stærk fart, at den snurrede som en kat.
Hyldebøssen var ligeledes et yndet legetøj for drengene. Ligeledes var

en kartoffelbøsse et yndet legetøj. Den hule del af en gasevingefjer var
udmærket til dette brug. Den skulle være 7-8 cm lang og med en pind til.
"ladestok" ligesom ved hyldebøssen. Gåsefjeren har den til dette brug
gode egenskab, at den er snævrest i den ene ende. Ladestokken var l/2 cm
kortere end fjeren og havde en stoppekrave, så den ikke kunne trykkes helt
gennem fjeren. Man skar en kartoffel i l/2 cm tykke skiver, og ved at tryk-
ke den vide ende af fjeren gennem kartoffelskiven, fik man en told, som
man så med ladestokken trykkede gennem fjeren, ud i den snævre ende, en
ny told blev stukket af, og ved at trykke den frem, pressedes luften sam-
men og drev den forreste told ud med et knald, alt ligesom ved hyldebøssen.
Blev man ramt et sted på den bare hud, kunne det godt give passende ondt.
Min bror og jeg morede os en dag med at skyde fluer på vægge og døre, men
da mor opdagede de hvide pletter efter kuglerne, blev jagten aflyst, og
fluerne fredet hele året. Vi havde megen morskab af disse bøsser i skolen.
Det fristede stærkt at skyde bøssen af i timen, men hvem turde? Jeg havde
fået en fortrinlig bøsse lavet, og da jeg i religionstimen havde fået den
ladet, spurgte jeg i min naivitet min sidemand, Pæ Wollesen, om han turde
skyde den af. Pæ Wollesen var en modig dreng og svarede ja. Han fik det
ladte gevær og holdt en finger for yderenden, idet han trykkede til med
det resultat, at luftens tryk sprængte fjeren med et brag... Dyb stilhed
i skolen... Læreren kom med lange skridt ned til os. 
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Pæ Wollesen var let til at rødme, så synderen var straks opdaget. Læreren
skældte ham ud og tog den ødelagt bøsse og puttede den i kakkelovnen.
Jeg sørgede over den tabte bøsse, thi da vi ingen gæs havde hjemme, var
det ikke så let at skaffe en gåsefjer igen. Kvinderne brugte gåsevingerne
som støvekoste og til rensning af komfur, kakkelovne og alt mulig andet.
Flitsbuen lavet af en pilegren brugtes også, men kunne vi få 2o-25 øre
samlet sammen til et spanskrør, var vi jo langt bedre rustet til bueskyd-
ningen. Vi satte et søm i enden af pilen, men far forbød os at tage et så-
dant våben med i skole, det var for farligt, men så øvede vi os flittigt
hjemme på portdørene. Stenslynger lavede vi også, og udrustet med en så-
dan kunne man i fantasien forestille sig, at man var David, der gik frem
mod Goliat og gav ham stenen i panden. Som lærer begik jeg den utilgive-
lige letsindighed at lære drengene at lave en kartoffelbøsse, men ak, jeg
fik hele staben af husmødre på nakken. De skulle ikke have deres fine
vægge og døre tilgrisede, og deres gode kartofler ødelegt til sligt. Jeg
morede mig over deres indignation og rådede dem til at henlægge jagtrevi-
eret til stalden, hvor der sikkert var vilt i overflod.
Mange andre ting kunne nævnes, men dette får være nok til illustration

af tidens fordringsløshed.
xxxxxxxxxx

Jagt på egnen.

Da jeg ikke er jæger, er det tvivlsomt, jeg kan give en blot mådelig skil-
dring af dette emne, men da jeg kan gå ud fra, at kun en brøkdel af dem, 
som læser dette, er nimrødder, vover jeg forsøget. En jæger er jo ikke det
samme som en mand med en bøsse.
De første jagtbøsser, jeg har kendt, var de langløbede forladere. De gamle

jægere roste dem, fordi de "rakte langt" og spredte ikke haglene så meget
som de mere kortløbede geværer. Men de kunne jo kun rumme eet skud ad gan-
gen, og det tog tid at lade dem. Selve geværet er jo velkendt bl.a. fra
vore museer, og hverken den gamle flintebøsse eller de mere moderne med
fænghætten skal nærmere beskrives, da disse bøsser jo ikke var noget sær-
egent for denne egn.
Selve jagtterrainet og dermed det, vi forstår ved jagten, bliver altid

noget lokalt, idet hver egn har sin specielle egenart: Vandløb, enge, moser, 
agre, skove og heder. Faunaen retter sig meget efter floraen, og denne igen
efter jordbundsforholdene. 
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Før L89O var der meget lidt trævækst, ingen ældre plantager eller læ-
bælter, kun en større eler mindre kålgård ved de fleste beboelser, så
skovvildt var der følgelig intet af. Lejet jagtret kendte man ikke meget
til den gang, slet ikke på de store hedestrækninger. Var jægeren en kendt
mand, gik man bare til ham og spurgte om lov til at gå over hans jord, 
og sjældent var nogen så "fjætte", at han sagde nej dertil. De store hed-
er var uhindret jagtrevier, men viltet var velsagtens også noget sparsomt.
Dog tror jeg, at harebestanden tog et opsving, da jagten efterhånden kom
 ind under mereordnede forhold, og mere vel på grund af de plantager, 
der efterhånden opstod. Jeg husker i al fald, hvorledes harerne fuld-
stændig raserede et par agre gulerødder hjemme i min drengetid.
Undertiden den gang som nu fulgtes flere jægere ad på turen, men når

denne var slut, skulle bøsserne skydes af, thi på forladerne kunne man
ikke se, om de var ladt eller ej, og som følge deraf kunne der let ske
vådeskud.
Man skulle holde krudtet tørt, thi blev den smule krudt, der hældtes

ned i tøndrøret, vådt, kunne bøssen klikke eller "brænde for", hvilket vil
sige, at det tog lidt tid for ilden at arbejde sig ned til selve ladnin-
gen. Det var jo den gang som nu vigtigt, at skuddet brændte af i det øje-
blik, det rette sigte var mod målet. De gamle soldater med forladerne fik
også følgende formaning: Stol på Gud, og hold krudtet tørt.
Ude i de store hededamme var der fortrinligt ande-og gåsetræk, men da

staten i l9o3 erhvervede det store hedeareal, blev jagten forbudt, og
mangen jæger følte vel nok dette som et indgreb i nedarvede rettigheder.
Jeg har ligesom på fornemmelsen, at jagten i heden herefter tog et op-
sving i en del år, thi nu gik der ligesom lidt sport og spænding i dette
at narre opsynsmanden, som boede i militærlejren, og det var jo umuligt
for ham at holde udkik over yderkanterne. Noget helt andet var, at de
stedlige jægere nær ved heden og dammene ikke godt tålte, at jægere læn-
gere borte fra kom ind på det hjemlige område, skønt jagten var lige u-
lovlig for alle parter.
I min yngre tid var der mange urfugle, og en stille forårsmorgen i par-

ringstiden hørte man rundt om urkokkenes klukken. Den stillede sig på
en knold, en skeldoel eller et andet højt punkt, og så foretog den hop
efter hop op i vejret, alt mens den klukkede for at henlede hunnernes op-
mærksomhed på sig. Man sagde, at den skogrede, og derfor kaldte man den
"æ skoggerkok".
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Ofte søgte urfuglene hen imod aften ud på græsmarkerne for at søge fø-
de. Ved sådanne lejligheder opstod der ofte en hidsig kamp mellem kokkene.
Det var pragtfuldt at se, hvorledes kokkene pustede sig op med udbredt og
og oprejst hale og med udbredte vinger som et fartøj for fulde sejl. fare
imod den formastelige medbejler for om muligt at blive sejrherre på plad-
sen.. En flok på 3o-4o stykker var ingen sjældenhed.
Hvad årsagen har været, ved jeg ikke bestemt, men efterhånden tog ur-

fuglenes antal af, og i de sidste år før militærets overtagelse så man næ-
sten ingen.
Kært barn har mange navne. Foruden skoggerkokken var der en anden fugl, 

der havde mange navne, nemlig bekkasinen. Navnet "Horsegummen" var vist
ret udbredt, men jeg vil tro, at navnet "Skronnehors" og "Tinksmed" var
af mere lokal art.
Agerhøns og harer var der en del af, og efterhånden som plantningen tog

til, ændredes vildtbestanden derefter. Man udsatte fasaner, ligesom skov-
duen også holdt sit indtog Råvildt var heller ingen sjældenhed, men det
var måske nok for en stor del strejfere uden fast bopæl. Langs å, eng og
moser var der en del ænder samt bekkasiner, men dræning, afvanding og op-
dyrkning af moserne ændrede jo også der vildtbestanden.

xxxxxxxxxx

Hedebrande.

På en egn med mange hedeflader indtræffer af og til store hedebrande, 
man brændte i regelen lyngen af, før heden eller mosen skulle pløjes, men
også for at ødelægge lyngen til fordel. for det græs, der groede mellem
lyngen i moser og lavtliggende heder. Dette græs kunne gro ret frodigt, 
og kreaturerne åd det gerne. Vel gav det nok ikke tilstrækkeligt protein
efter nutidens græsnings-og fodringstabeller, men var agergræsset sparsomt, 
var mosegræsningen en stor hjælp.
Det skete under en sådan afbrænding, at ilden "tow sjel" og bredte sig

ud over andre områder. I statens hede har der meget ofte været store bran-
de for årsaget af militærets skydning med granater, men når jeg vil omtale
et par hedebrande, vil det være mest naturligt at beskrive tilfælde, hvor
ilden tog selv for privatmænd. Men dog fortidens begivenheder interesserer
mig i særlig grad, fordi de ofte kaster lys over over de kår, hvorunder den
tids folk levede, vil jeg gerne omtale en brand i Gundesbøl hede, som fandt
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sted vistnok omkring midten af forrige århundrede, sådan som de ældre om -
talte den, og synlige beviser for ildens hærgen ses den dag i dag.
Ilden kom vestfra, nede fra Rahbek og afbrændte den nordlige halvdel af

heden helt langt ind i Hoven sogn. Heden og dermed morlaget var så tørt, 
at ilden fortærede ikke alene lyngen, men på store strækninger også mor-
laget, så det bare sand kom til syne og lå som en ørken. I blæst og storm
opstod en frygtelig sandflugt. Hvor lang tid, denne tilstand varede, ved
jeg ikke, men efter virkningen at dømme har den varet i flere år. Hen o-
ver Kjeldbæk mose, hvor sandet på grund af fugten og ujævnhederne blev lig-
gende, lå der overalt et tykkere eller tyndere lag sand oven på tørvedyn-
det. Dette lag varierede fra l/2 til l meters tykkelse. Under første ver-
denskrig blev største delen af denne mose omgravet, og sandlaget var til
ikke ringe gene for arbejdet.
Med de forhåndenværende midler var det et næsten uoverkommeligt arbejde

at få sandflugten standset. Omegnens folk blev budet "bojet" til at del-
tage i arbejdet. Man gravede hedetørv i hundreder af læs på det ubrændte
areal og kørte dem hen på sandhavet og lagde dem i 3—4 rækker i nord—syd
og 2o-3o m derfra igen 3-4 rækker tørv og så fremdeles over de vældige a-
realer, hvor sandflugten var værst. Det fygende sand standsede så ved tør-
verækkerne. De således behandlede arealer ligger den dag i dag i bølger
med små dale imellem de sandkamme, der blev dannet omkring tørverækkerne.
Andre arealer ligger hen som fuldstændig jævne flader med kort lyng, for-
di det meste sand er føget bort, så der kun er lo-l5 cm sand over alen.
To steder dæmmede man den nordøst for heden løbende Kjeldbæk op med sto-
re dæmninger, så der dannedes to ret store søer, hvori det fygende sand 
standsede.
Ude fra klitterne ved havet havde man erfaring for, at sandflugten kunne

standses ved plantning af marehalm og hjælme, og rundt om på de mest ud-
satte steder blev denne græsart plantet, men hvorledes man fik den frem-
skaffet, ved jeg ikke, men der findes rundt omkring rester af levende mare-
halm den dag i dag. Afdøde Kirsten Thomsen. - Kjæn. Grawl - fortalte mig, 
at hun blandt mange andre i hendes unge dage var med til at plante mare-
halm. Hun fortalte, at hver fik et vist antal planter pr. dag, som skulle
sættes i rækker med den anviste afstand, og når disse var stukket ned, var
dagværket endt, men antallet var så stort, at det var beregnet til en hel
dags arbejde og ikke blot til otte timer. Men menneskenes børn er til alle
tider og under alle forhold de samme i bund og grund og sig selv lig. 
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Når opsynet ikke var tilstede, rodede de et hul i sandet og begravede bun-
ker af marehalm deri og dækkede det pænt til. Ingen troede jo alligevel
på at det tørre græs nogensinde kom til at gro. På denne måde kunne der
efter fyraften blive tid til lidt løjer og leg. Ak ja, hvad skal man sige?
Det var jo et slags tvangsarbejde, og selv om ungdommen efter de gamles
udsagn var langt adstadige og pligtopfyldende førhen end nu, har flertal-
let sikkert været temmelig ligegyldig med det hele. At en og anden unger-
svend og ungmø, der havde et godt øje til hinanden, glædede sig til en lyk-
kelig aftenstund på to mands hånd, hørte den gang som nu livet til og ka-
stede lidt glans over hverdagens grå slid. Den gamling, der ikke forstår
ungdommens berettigede krav til livets lykke gennem spirende kærlighed, 
har sikkert selv erfaret for lidt deraf.
Hvor marehalmen groede frodigst, standsede sandet og dannede tuer eller

klitter om end i mindre format. Var sandflugten ikke bleven delvis stand-
set af føromtalte hedetørv, ville der efterhånden være opstået ret anseli-
ge klitter. På egnen Tim - Ulfborg ser man flere mil inde i landet, hvor-
ledes sandflugten fra havet har hærget egnen, indtil plantningen af mare-
halm standsede den, og de store klitter langs havet dannedes som "Jyllands
Bolværk".
En efter datidens erfaring og bedømmelse forrykt ide blev også forsøgt.

Jeg ved ikke, om det var Dalgas eller en anden pioner, der fostrede ideen, 
dette får være, men man fik i hvert fald en del små fyrreplanter, som man
ville forsøge at få til at gro i denne sandørken. Ingen af egnens folk
havde tiltro til noget så absurd, at der skulle kunne gro træer i dette
sandhav, men plantet blev træerne, og man satte dem ned i en ca. loo m
lang række i retning sydvest-nordøst 5-6 forskellige steder på arealet.
Til de flestes forundring groede træerne trods den golde jord og vindens
sus over de nøgne flader. De blev krogede og tykstammede, men da lyngen om-
sider atter bredte sig over arealet, var træerne ret store og kastede efter-
hånde frø, så der i læ af de store træer bredte sig ret anselige bevoksede
partier. Senere blev der i heden anlagt en større plantage af Chr. Sønder-
skov, der stammede fra gården Sønderskov i Borris. han ejede store arealer
af denne hede med tilhørende moser. Han skænkede før sin død denne plan-
tage til Aadum kommune.
Nu er de første træer forlængst fældede, men omkring l9l2-l4 stod de fle-

ste endnu, og gennem suset gennem de stormhærgede kroner med de stive grene
fortalte de om svunden tids katastrofe for den, der en stille stund i deres
læ gav sig tid til at lytte. Da jeg som ung mand faldt i forundring over
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disse gamle hærgede træer og i det hele taget over det ejendommelige ved
terrainet, fik jeg ovenstående oplysninger af min far og andre ældrefolk.
Da disse gamle træer under første verdenskrig blev fældede for at afgive
brændsel i en hård vinter, syntes jeg, at egnen var blevet et minde fattigere
og dette er årsagen til, at jeg har forsøgt i al sin korte nøgternhed at
skrive lidt der om.

xxxxxxxx

Hans Kringeltoft var en søndag formiddag i l9l2-l3 gået ud i sin mose
syd for gården. Det blæste meget stærkt fra øst, desuagtet tændte Hans ild
i lyngen i den tro, at en markvej langs det vestre skel kunne holde ilden.
Men ilden sprang i det knastørre lyng og det visne græs hurtigt over vej-
en og bredte sig med vindens fart vest på. Vi var nogle få stykker, der
som de første ankom til brandstedet, og vor første vanskelige opgave be-
stod i at forhindre ilden i at antænde den føromtalte plantage. Dette lyk-
kedes på nær et enkelt fyrretræ, som blev flammernes bytte, men ilden for
vest på og bredte sig samtidig til siderne. Nogle mænd fra Rahbek, som
havde opserveret ildens ankomst afbrændte et bælte langs østsiden af den
såkaldte Hvolligvej. Der standsedes ildens fremtrængen i vestlig retning, 
men ud til siderne bredte den sig med rivende hast, og slukningsarbejdet
koncentrerede sig om at slukke ilden i den sydlige side, hvor langt de
største arealer var. Alle omegnens folk var efterhånden kommen tilstede
og slukningsarbejdet foregik under brandfogedens ledelse således, at en
mand med en tørvespade ved hvert hold gravede tørv løs, medens 4-5 mand
hver med en greb tog en tørv på greben og med denne klappede ned over il-
den og på den måde slukke den. et skiftehold var parat til at tage fat, 
når den stærke hede tvang slukkerne til at holde op. Andre fordeltes
langs det afbrændte areal for at efterslukke, at ilden ikke skulle blusse
op igen. Først langt ud på eftermiddagen var man herre over ilden, og der
udtoges brandvagt til at afpatruliere det vældige areal om natten, at ikke
ilden især ved eventuel vinddrejning skulle tage fat på ny.
Et stolt syn er det såvel ved nat som ved dag for en uvedkommende at

beskue en sådan hedebrand, men for ("en, der må bære ansvaret, og for dem, 
der må deltage i slukningen, er nydelsen af en højst blandet art. Da lærer
man for alvor at sande, at ilden nok er en god tjener, men også en streng
herre.
Flere hundrede ha var afbrændt, og for en stor del var det samme areal, 

som for en lang årrække siden afbrændte ved foran omtalte brand, men da
morlaget denne gang var så fugtigt, at ilden ikke fik fat deri, forvoldtes
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egentlig kun den skade, at mordannelsen blev standset, og efter sagkyndiges
påstand tager det ca. 2o år, efter en afbrænding, før mordannelsen er den
samme som før branden.
Et trist syn er det at skue ud over en sådan afbrændt flade, hvor alt

tilsyneladende er dødt. Vel var det kun en lyngflade, men livet pulserer
jo overalt. De mange forskellige hedeplanter, de mange forskellige dyr og
fugle havde levet det frie, ubundne liv der. I den første tid efter bran-
den hjemsøges arealet af store krage flokke, som slår sig ned her og der
på de forkullede rester af harekillinger, fugleunger og andet vildt, som
 har fundet døden i flammerne. Kommer en hvirvelvind eller en skypum-
pe over en sådan, flade, før regnen har opblødt asken, hæves den grå aske som
en skysøjle højt op i luften, hvor den som en sky breder sig, ikke uligt det
billede man ser af eksploderende atombomber.

xxxxxxxxxxx

Tækning og tækkemateriale.

Skønt dette emne ikke er noget særegent for denne egn, kan jeg ikke
godt for de unge læseres skyld lade være at skrive lidt om dette efter-
hånde ukendte emne. Fra gammel tid var gårde og huse tækket med strå eller
lyng. Byerne gik selvsagt foran med at anvende tag af hårdt materiale.
Efterhånden, som bygningerne fornyedes på landet, gik man over til tag af
brandfrit materiale. En undtagelse danner gårdene langs vore fjorde og
søer. En gammel mand fra Holmsland ytrede engang, at det var en skam, at
man ikke beplantede vore mange tørvegrave med rør, så kunne mange selv av-
le tag til deres huse. Jeg svarede, at det skulle forbydes at sætte børn: i
verden og kreaturer i hus under stråtag. Vi forstod knapt nok hinanden.
Omkring århundredskiftet bestod taget de fleste steder på landet af rør, 

strå eller lyng. Egentlig professionelle tækkemænd var der efterhånden få
af, altså mænd, der drev håndværket som egentligt levebrød. De fleste var
håndsnilde mænd, der var op i årene, og største delen af dem havde nemmet
finesserne ved en sommer at have assisteret en tækkemand. Andre gav sig
simpelthen i lag med håndværket, der skulle jo intet svendebrev til, og
mandens praktiske duelighed - hurtighed og akkuratesse - blev bestemmende
for hans anvendelighed. De var langt fra lige dygtige, men til de gamle, 
lave og vindskæve udhuse stilledes der ikke så store fordringer, blot taget
var tær og syet godt fast. Det var det vigtigste. Nye stuehuse blev ofte
tækket med rør, som her på egnen blev hentet i Stauning. Det var et godt
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tækkemateriale, men da det var temmelig dyrt i "betragtning af den lange
fragt og sammenlignet med rugstrå, gjaldt det om at få en dygtig tækkemand
der var øvet i at tække med rør. Var rørene ikke syet ekstra godt fast, 
kunne stråene i stormvejr rasle løse enkeltvis. På en gård med tre-fire
længer skulle man som regel have et stykke tækket hvert år. Kneb det at
undvære det nødvendige strå, nøjedes man med at "skæltække", det vil sige, 
at man med en rive fjernede mos og halvråddent strå af det gamle tag, og
så lagde man et tyndere lag nyt strå uden på det gamle. Vel var det en
dårlig fremgangsmåde, men så gik der jo da nogle år hen, før der atter
skulle lægges nyt tag. Et gammelt ord sagde, at på en, mands mødding og
hans stråtag skulle man kende hans driftighed og akkuratesse. Med taget
var det ikke så let for den mindre driftige mand at få sig taget i nakken, 
for i regnvejr kunne man ikke reparere taget, og i tørvejr behøvedes det
ikke, så det var ikke nemt at få gjort alvor af, men hvor så et hullet
og forpjusket stråtag elendigt ud, 
Om vinteren skulle "æ tååg tages af", det vil sige, at den plejltærske-

de halm skulle befries for fine, korte strå, græs og andet låddenskab
løjnels". Dette skete på den måde, at man med begge hænder greb om en tot
halm, stødte rodenden mod logulvet og greb derefter om toppen og rystede
det stærkt, hvorved æ løjnels rystedes af, man stødte igen mod gulvet, ry-
stede igen og stødte, dette gentoges, til det var tilstrækkelig rent. Man
behandlede atter to-tre totter på samme måde, hvorefter de blev lagt sam-
men til et neg ombundet med halm, denne kaldtes en dukke "en. dåk". Tre-
fire sådanne dåkker blev bundet sammen med halmbånd og kaldtes en kærv-
"en kjærre". Der skulle et vist antal kjærre til et fag tag, men jeg hus-
ker ikke tallet. Det rettede sig jo i nogen grad efter husets højde og
kærvenes størrelse.
I min drengetid syede man strået fast med kokosgarn, det var meget 

stærkt og tålte megen fugt. Men før i tiden, anvendte man garn, der var
snoet af havrahalm, det kaldtes sime og snoedes med hænderne. En karl skul-
le kunne sno et vist antal favne sime på en aften. Simen var nogenlunde
stærk, når den var snoet godt, men den skørnede alt for hurtigt, når den
blev fugtig, så det kunne ske, at storm flåede en hel sidelænge af, når
taget var ældre, og simen rådden.
Inden tækkemanden kom på den aftalte dag, skulle det gamle tag jo tages

af og fjernes. Det var et skiddent arbejde, der især i blæsevejr forvoldte
en nederdrægtig støv, ligesom der flød tagstrå over hele gården. 



99.

Man skulle tillige have fat på nogle lange granstammer til tækkemanden
at gå på. Et par tagstiger - husstejer - skulle også være ved hånden o.s.v.
Selvfølgelig skulle kvindfolkene have noget ekstra i gryderne til tække-
manden, ligesom brændevinsdunken - Skægmanden - også skulle være opladet, 
selv om traktementet af denne oftest bestod af en enkelt dram til fro-
kosten og mellemmaden og måske en punch til eftermiddagskaffen. Tækkeman-
den skulle gerne være ædru, at han ikke skulle falde ned af taget. Han med-
bragte en del redskaber. Først og fremmest tækkenålen, en oa. een alen
lang flad jernstang tilspidset i den ene ende og med et øje både i denne
og den anden ende. Desuden havde han en tækkeskovl, hvis blad var godt en
halv alen lang og ca. seks tommer bred. På oversiden var fastboltet et
kort skaft. Selve bladet var af bøgetræ, en halv tomme tyk, og på undersi-
den var boret en mængde huller halvt igennem træet. På oversiden var der
en spids, lidt bøjet jernpig 3-4 tommer lang, så skovlen kunne hages fast
i taget, når den ikke brugtes. Den tjente til at klappe og drive strået
fast op i syningen.
Tillige havde han nogle trækroge og nogle lange, tynde træstænger. Kro-

gene var af træ, ca. en halv alen lange. Når strået eller rørene var lagt
løst op over den lægte, det skulle sys til, lagde man træstængerne oven på
på tværs af strået, og de blev holdt fast af trækrogene, inden fastsyningen
foregik. Dette at brede strået ud kaldtes at lægge i bånd. Var der to tæk-
kemænd, lagde den ene i bånd, og den anden syede.
Langs muren anbragte man nogle vogne på række alt efter længden af det, 

der skulle tækkes. Vognene skulle være forsynede med vognkasser med ende-
gavle, en sådan vognkasse kaldtes en "åsset". På langs ad vognrækken lag-
de man lange husstiger, hvori der var lagt brædder til tækkemanden at gå
på, mens han tækkede så langt, han derfra kunne nå. Først gik han i gang med
at sætte tagskægget, brynet, dette skulle være pænt lige og kraftigt, at ikke
sol, vind og regn skulle slide det for tidligt, så regnvandet sivede igen-
nem og løb ned ad muren. Ikke alle tækkemænd var dygtige til dette 
Et par tjenende ånder skulle tækkemanden have. En, oppasser, som skulle

forke kærverne op til ham, en anden skulle"stikke op". Den sidste havde
sin plads inde i huset på det dertil nødvendige stillads. Han skulle stik-
ke nålen med garn i ud gennem strået til tækkemanden og påse, at det blev
syet om lægten. Han skulle skære garnet i stykker i passende "nåls" på
6-8 alen. Når en nåls var nær opbrugt, skulle han "leg i æ noel", det vil
sige, han skulle binde en ny nåls i og fastgøre den i nålens øje. 
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Ventede han for længe, så garnet ikke kunne nå ind udefra, var den gruelig
gal, og han tabte en pægl brændevin til tækkemanden. Nu skulle jo så tæk-
kemanden "leg i æ noel", han stak da nålen ind til opstikkeren, og denne
stak da garnet gennem øjet i nålens spidse ende, hvorefter tækkemanden
trak garnet ud til sig og altså lavede et arbejde, der rettelig tilkom
opstikkeren. Dette blev sjælden gjort uden mukken og knurren fra tække:
manden, især da hvis opstikkeren var en ung knøs. Der var nok at gøre for
opstikkeren, især da hvis der var to tækkemænd, rart var det ikke, hvis den
unge fyr ikke var vant til at komme til vejrs, det kunne godt svimle for
ham, når stilladset var lagt op på hanebjælkerne, og huset, f.eks. en lade
var tomt. De fleste tækkemænd var som før sagt ældre mænd, og de kunne væ-
re noget vanskelige at gøre tilpas, og var opstikkeren noget nervøs oppe
på æ laj, vistes der ham sjældent nogen forståelse, snarere det modsatte.
Først blev som før sagt æ bryn sat, og derpå fulgte et lag for hver lægte

Når så tækkemanden ikke kunne nå længere, blev der lagt lange, svære stæn-
ger af granstammer uden på det nye tag til tækkemanden at gå på. De var
fastgjort til spærrene - æ sparer - med stærkt reb. Sådanne stænger fort-
satte man med, til man nåede rygningen. Sprang rebet, røg tækkemande ned.
Et sted i Borris stod opstikkerens tålmodighed ikke helt på højde med

tækkemandens vringlethed, og efter mange skærmydsler og skænderier udbrød
opstikkeren: hvis du et lukker di kjæft, så skjær a æ rev/'. Altså rebene, 
som stængerne hang i. Kan være, at opstikkerens tålmodighed var ret begræns
set, eller måske var han drillevorn. Næste dag tog han i hvert fald et
kort bræt med op på ladet, han holdt da dette for, der hvor nålen skulle
komme. Tækkemande stødte stadig nålen imod og spurgte hver gang, hvad det
var, svaret lød: "De er æ lat- lægte -de er en spaar - spær -de er en
swarlat - skrålægte -" Tækkemanden for da ned af huset og ind i laden for
at se, omder da var tømmer alle vegne, men da sad opstikkeren nok så uskyl-
dig med brættet under bagen.
Som femtenårig måtte jeg gå opstikkerskolen igennem, så jeg husker en-

kelthederne endnu. Tækkemanden var efter min formening den største vrin-
gel, der kunne gå på jorden, men det er muligt, han betragtede mig som den
dårligste opstikker, han kendte, jeg ved det ikke, men selv om jeg ikke lige-
frem ønskede, han skulle falde ned og brække lemmerne, så ønskede jeg intet
godt for ham, men hadede ham af ganske hjerte. Manden ligger for længst
under mulde, og hadet og hævnfølelsen er heldigvis forlængst forduftet.
For at drøje på halmen lagde man undertiden hver andet lag halm og

hver andet lag håndplukket lyng. 
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Når taget var lagt, skulle det afpudses, og det var en almindelig spas
at sende hjorddrengen hen til naboen for at låne dennes tagsaks - taag-
saws , en indretning, som ikke eksisterede.
På gamle huse kunne lægterne være noget rådne og skøre. Man fortalte om

et sted, hvor tækkemanden dumpede igennem og ned på staldloftet. Dette var
lavet af lægter, hvorover der var lagt græstørv. Sådant loft kaldtes 
hjald eller hjold, nogle kaldte det æ laj. Da tækkemanden dumpede ned, gik
også hjaldet istykker, og den arme tækkemand havnede nede hos grisesoen.
Han tog ingen skade, men i sandhedens interesse skal bemærkes, at datidens
huse jo ikke var ret høje.
Når så det hele var færdig skulle der lægges græstørv op på rygningen.

De såkaldte kragekløer brugtes ikke her på egnen. Mønninge kaldtes af nog-
le manning, af andre mænning, og derfor benævntes tørvene enten mantørre
eller mæntørre. De skulle graves på så fast grønjord, at de var sejge og
godt sammenhængende. De skulle være lange og lige i siderne. En anden
slags tørv, som brugtes til dækning af kartofler, klyne o.l. gravedes både
på hede og græsjord soj eller høltørre, de var mere ovale l formen. Enkel-
te, der ikke var kendt med forholdene, gravede møntørvene på denne facon, 
men det var ikke så godt, de var for slemme til at blæse ned, når de var
tørre.
Der lagdes en række tørv langs hver side af rygningen og derefter lag-

des en række tværs over, og de skulle være så lange, at de med enderne nå-
ede et godt stykke ned over de første tørv. Ved hver gavlspids blev lagt
en særlig stor tørv, og da den var særlig udsat, blev der slået nogle træ-
nagler ned gennem den og de underliggende for at holde dem faste i storm-
vejr. Men hvordan fik man tørvene derop? Oftest var det manden, der lagde
tørvene tilrette på rygningen, medens karlen trak dem op assisteret af
hjorddrengen. Man satte et par stiger sammen, og de måtte ikke gerne nå
op over rygningen. Stigerne skulle sammenføjes sådan, at tremmerne dannede
en jævn bane til "Mønfjælen" at glide på. Mønfjælen var et ca. l l/2 alen
langt bræt, 7 tommer bredt bræt, hvorpå der var med ca. en alens mellemrum
var gennemslået to 5-6 tommers spiger. Mønfjælen skulle kunne glide op og
ned ad stigen med naglerne opad. I den ene ende af fjælen var en solid
krampe til at splidse et stærkt reb i, og dette skulle kunne nå op til
rygningen.
Når manden var kravlet op og pladseret på rygningen, kravlede karlen ef-

ter med den frie ende af rebet, hvis anden ende var fastgjort til mønfjæ-
len. 
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Denne stilledes så op ad stigen med naglerne opad. Drengen tog så en torv, 
og med et rask tag lagde han den på fjælen med græssiden nedad, naglerne
gik derved igennem tørven og holdt den fast. Ved at rykke i rebet med
lange tag hev karlen tørven op til sig, og med et rask tag vippede han, 
fjælen med tørven skråt bagover og lagde den på mønningen, af den grund
måtte stigen ikke være for lang, så den var i vejen. Den tomme fjæl lod
karlen så glide ned ad stigen efter en ny tørv.
Det var ikke altid så let for drengen at magte de store tørv og lægge

dem på fjælen på reglementeret vis, og de måtte jo ikke beskadiges. Blot
de var godt sejge, gik det an, men var de skøre, tålte de ikke ret meget, 
og beskadigelsen var jo i regelen den klodsede drengs skyld. Karlen hav-
de jo med megen møje og besvær gravet dem og var meget øm over deres be-
handling. Der vankede ofte skænd til drengen og var han passende mundrap, 
kunne der udvikle sig et skænderi, som manden undertiden, fik anledning
til at blande sig i og byde dem holde deres kæft og passe deres ting.
Et sted gik det så varmt til, at drengen i sit raseri og sin ubetænk-

somhed i et ubevogtet øjeblik gav rebet et snit med sin lommekniv, at
det var omtrent gennemskåret. Idet karlen rykkede til, skete katastrofen, 
rebet sprang, og karlen dejsede bagover og rullede ned ad taget på den, 
modsatte side. Heldigvis lå der en mængde gammelt tag langs husets side, 
så karlen ingen skade tog ud over forskrækkelsen. Ingen kunne tænke sig, 
at drengen kunne være så ubetænksom og skarnagtig at begå en så resika-
bel handling, men arbejdstempoet blev sat ned, og det varede nok både år
og dag, før drengen lod hemmeligheden sive ud. Hjorddrengene skulle ofte
lide under de voksnes luner, drillerier og narrerier, ikke underligt, at de
kunne blive noget hårdkogte og rapkæftede. Han fortrød sikkert sin hand-
ling, da han så karlen forsvinde med benene i vejret, men lykken var bedre
end forstanden, og både karl og dreng fik sikkert nok blodet afkølet.

xxxxxxxx

Sønder Omme å.

Da denne å af mange andre med mig kan betragtes som "min barndoms å", 
føler jeg trang til at ofre denne å lidt omtale, ikke fordi den er noget
særegent, men den er min barndoms å.
Ved at studere Geodætisk Instituts færdselskort ser man, at Omme å har

sit udspring i en mose et par km syd for Gadbjerg, hvor den først løber
i østlig retning og passerer Tarm-Vejle landevej ved Tøsby, og efter et
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kort løb mod øst drejer den først mod nord og derefter uden om Gadbjerg, 
forbi Tofthøj og derefter videre vestpå forbi Farre, Ringgive, Grønbjerg
og Langelund, hvor den tæt nærmer sig før omtalte landevej. Videre nord
om Filskov, til den øst for Sdr. Omme atter krydser landevejen ved Møbjerg
Derefter fortsætter den syd for vejen forbi Sdr. Omme, Jullingsholm og
Skovsende, hvorefter den ved Ørbæk atter krydser landevejen, som her drejer
mod sydvest efter Hoven. Åen fortsætter nu ned gennem Dyrvig, hvor den op-
tager Hoven Mølleå ved Grene nordvest for Hoven, derefter gennem Hulmose, 
Nygård, Graul, Heldgård, Hvollig og Sønderskov, hvor den optager Gundesbøl
å for derefter at udmunde i Skjern å Ved Helsager og Ånum i Skjern sogn.
På den tange eller gren, der derved dannes, lå i sin tid herregården Lun-
denæs, hvis volde rager op over det store, flade engdrag vidnende om for-
dums herrevælde og dettes forfald.
Færdes man sydpå ad vejen fra Borriskrog over statens hede til Hvollig

og standser op, har man en herlig udsigt ned over de udstrakte enge, hvor
åen som et sølverbånd snor sig frem gennem dalen, mens vandstrømmen ustand-
selig glider ud mod det åbne hav. Hvor ofte er jeg ikke standset ved det-
te sted eller andre udsigtssteder og ladet fantasien eller tankerne følge
strømmens løb og tænkt, hvad kunne ikke vandet fortælle om dets oplevel-
ser på dets lange vej fra Jellingegnen til Ringkøbing fjord, og så er det
jo dog kun en å i et lille land, en lille strøm sammenlignet med de store
verdensfloder. Ofte er mine tanker bleven henledt til Ingemanns herlige
sang; Der strømmer en flod mod det evige hav. Den strøm hvori jeg selv
er med fra vuggen til graven. Hvor herligt at vandre langs åen i forårets
blomsterpragt, når duften af dens rige flora med dens Engkabelejer, anemo-
ner, engblommer, engkarse, gøgeurt, og hvad de nu allesammen kaldes, fylder
den milde, fugtige luft med en finere duft end fra de moderne, kostbare, 
importerede vækster. Der ved bredden mellem kogleaksene står de grådige
gedde på lur efter at kunne fare på den viltre skalle eller stalling, der
i sin sorgløshed kommer den for nær. Hist, hvor strømmon er stærk, hopper
stallingen op og snapper en flue. Skallen, denne allestedsnærværende fisk, 
holder sig mere til de rolige vande, men også den snapper undertiden en
flue. Der henne mellem rørene svæver den store guldsmed på sine blanke, 
gennemsigtige vinger lurende med de store øjne efter bytte, denne grådige
rovfugl blandt insekterne. Hvad var det for et plump, der lød derhenne un-
der den stejle åbrink? Det var fiskerøveren, odderen, der lynsnar greb en
fisk, som den gennem den under vandet udmundende gang derefter bragte op
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til sit tørre leje under brinkens grønsvær, hvor den i ro og mag kan ligge
og nyde sit måltid. Ja hvad kan man ikke opleve ved åens bred, blot man
standser sin forjagede færden og stille ser og lytter. Der henne blandt
sivene kommer andemor frem med sine små, søde ællinger, men hører de mind-
ste mistænkelig lyd, forsvinder de alle i et nu under vandfladen. Derhenne
spanker storken i fornem majestæt nikkende med hovedet og det lange, røde
næb i takt med de lange, afmålte skridt. På spangens rækværk sidder den
overfladiske, letsindige kukkemand og sender sine længselsfulde kuk—kuk
ud i luften for at hidkalde en venligsindet kukkemor. Denne gøgehan, der
ikke kender til andre pligter end at sørge for slægtens formering. Denne
kukkemor, der i forbindelse med samme pligt kun har den opgave at finde
en egnet rede, hvor den lægger sit æg og flyver bort med et "pyt med det
hele" overladende besværet til andre. Mon den så ikke også går glip af
moderglæden? Viben slår sine kåde saltemortaler i luften samtidig med, at
den lader sit skingrende "vi-vi" tone ud, ind til den ved solnedgang gør, 
som Åkjær skriver: Viben slår et enligt slag over mosedammen, til den un-
der frytlens tag folder vingen sammen.
Betragt åen en dag under langvarig og hård vinter, hvor sneen ligger som

et hvidt tæppe over engfladen, hvorledes den snor sig som et mørkt bånd
gennem alt det hvide. Langs bredden er der en bræmme af is, bredere hvor
strømmen er svag, smallere, hvor den er strid. Ude i strømmen sejler flager
af grødis, mens sejlrenden bliver smallere og smallere for hver dag. Aen
stritter imod og vil ikke lade sig binde, men tilsidst må den bøje sig for
kuldens kræfter. En vinter i halvfjerdserne var den således tilfrosset i
l8 uger, men det gentager sig måske ikke een gang i hvert århundrede, at man
kan gå over åen hvor som helst. Men endelig sejrer mildheden over de kol-
de, barske kræfter- Efter en rasende snestorm, som har væltet mængder af
sne ned over jorden og fyldt grøfter og kanaler til randen, lagt enorme
driver, hvor der var en smule læ, kommer endelig den milde vind fra syd el-
ler vest ledsaget af regn og fugt, hvorunder de bundne kræfter løses. Vand
og snesjap strømmer stadig nedad og ender tilsidst i åen, hvis ismasser
løsnes efterhånden og flyder ovenpå. Ikke unødvendigt, at man ved broerne
opsatte solide isbrydere, for at ikke de mægtige isflader - 
skulle tage broen med. Åen er ofte under sådanne forhold svulmet op til
en mægtig flod, så vandmasserne har dækket engfladerne til en mægtig flod, 
Hvilken forskel at betragte åen i denne dens utæmmelige vælde og så på

den varme sommerdag, da dens vande dovent, venligt og ligesom smilende dra-
ger afsted. 
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Pionerer i opdyrkningsarbejdet.

Selv om Elin mor og far har fået deres navne ristede på mindestenen for
Borris sogn i mindeparken i Kongenshus uden at jeg har gjort noget dertil, 
så var de ikke mere fremragende pionerer på opdyrkningens område end man-
ge andre på egnen. Rigtignok begyndte de med de bare hænder, et par stude
og et par køer på den bare, vandlidende mose, hvortil hørte lidt sandet he-
deareal, men andre opdyrkede også ret anselige arealer. Derfor kan man ikke
med rette navne særlige navne som pionerer, da de så godt som alle udfør-
te et stort opdyrkningsarbejde. Man må i den forbindelse tage de forhån-
denværende redskaber og trækkraften i betragtning. I min drengetid var
en stor del af de høje hedearealer nærmest gårdene opdyrkede, og derfor
vendte man opmærksomheden på de vandlidende moser og kær. Redskaberne og
trækkraften var efterhånden bleven bedre, og man lærte brugen af kunstgød-
ning og kalk, men havde man ikke haft de store engstrækninger med hø og
græsning, ville opdyrkningsarbejdet være foregået i et endnu langsommere
tempo. Men æret være de mange duknakkede slidere, der lagde ager til ager, 
der gravede grøfter og drænede og derved bidrog til at gøre Danmark stør-
re til gavn for kommende slægter.
Man kunne undertiden, hvis man var fremmed, få det indtryk, at disse nøj-

somme var påholdende, fedtede - fjætte - eller gerrige, efter som skillin-
gen blev vendt og drejet, før den blev givet ud, hvorledes man udnyttede en-
hver mulighed, enhver situation til forbedring af økonomien. Men dette var
ingenlunde tilfældet, folk var som helhed ikke mere fedtede eller nærige
den gang end i nutiden. Thi disse laster eller dyder, om man vil, er jo al-
tid noget individuelt. Den nærige er nu engang nærig, enten han anbringes
på en mager hedelod eller i Slaraffenland. Men man havde i den grad væn-
net sig til sparsommelighed, også i det små, så det var noget, der holdt ved, 
enten man ligefrem var nødt til det eller ej. Tværtinod så man rørende
eksempler på inderlig hjælpsomhed med de små midler, der stod til rådig-
hed. Man viste ofte en eksemplarisk omhu for naboens og genboens ve og
vel, ja i en sådan grad, at nutidens mennesker med alle deres tekniske
hjælpemidler kunne drage lære deraf. Man satte en ære i at klare sig selv
og var angst for fattigdom og sygdom. Fattiggården stod som et skræmme-
billede i sognets midte, så hellere tiggerstaven, var den end nok så tung. 
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St. Hansblus.

Denne gamle skik blev i min drengetid ikke skænket ret megen. opmærksom-
hed. Den, gamle tro på, at man ved at tænde bål på fædrenes gravhøje jog
heksene til Bloksbjerg, var forlængst forduftet. Man tændte nok et lille
blus hist og her hvor der var børn for at glæde dem. Jeg hørte en ældre
mand tale advarende mod den slags, thi man lærte børnene at få lyst til.
at se ild og derved fristede dem til at tænde ild, og var der noget, man
var bange for, var det ildebrand. Kom der først ild i de gamle, stråtækkede
huse, brændte det hele jo ned til grunden. Det gamle ordsprog: "Når der
går ild i de gamle huse, står de ikke til at redde" bliver ganske vist
overført til anden betydning og bliver anvendt, når et par ældre folk bli-
ver forelsket i hinanden, men i begge tilfælde er ordsproget nok såre sandt.
Selv om der i byerne helt tilbage til l73l blev gjort tilløb til dannelse
af brandforsikring, var det dog først efter l792, at brandforsikring på
landet tog sin begyndelse, og hvor længe varede det ikke, før en sådan 
forsikring blev almindelig. Man valgte hellere at slå kors for ilden, 
stole på "Wåhaer" (Vorherre) og så forresten passe på, så godt
man kunne.
Skikken at brænde St. Hansblus blev efterhånden mere og mere alminde-

lig. Undertiden gik et par naboer med hele husstanden sammen for i fæl-
lesskab ligesom at fejre midsommerens fest, og bag efter bålet samledes
man i hjemmet og fik kaffe. Var dette end en såre beskeden form for fest, 
var det alligevel, en smuk form for nabofællesskab. Da vore børn voksede
til, havde vi altid St.Hansblus, når da vejret var dertil. Vi samledes med
dem ved bålet og sang Midsommervisen. Vi elsker vort land. Tillige sang vi
andre fædrelandssange og aftensange. Jeg syntes, der var en egen, højtidelig
stemning over det hele en sådan aften, og vi ville gerne drage børnene
ind i dette og forsøge at åbne deres øjne for vort skønne fædreland i
dets smukke sommerdragt. Jeg mener, det var en spore til at jage ufredens
hekse på flugt og berede jordbunden for de gode feer, for at bruge ovortro-
ens sprog Flere af de voksne børn har omtalt, hvorledes St.Hansaften
prentede sig i deres sind. ]•
Skikken at samle en egns ungdom eller en forening til St.Hansfest var

ikke nået der ud. Men for den unge, hvis hjerte banker i forventning til
livet og da navnlig til en hjertensven, var St.Hansaften, en fest, der fik
øjnene til at stråle og hjerterne til at banke. Jeg så engang i et blad
et stemningsfuldt billede af en sø, ved hvis bredder man så blussene. 
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der spejlede sig i søens stille vande. Under et træ sad et par unge på
en bænk og drømte om livets lykke. Under billedet var nogle vers, hvoraf
jeg husker følgende strofe; Men ud over kvælden, når bålene tændes, er hun
"sankte hans"og han "sankte hendes". Ja vel kan sådanne fester udarte til
det, som er mindre godt, men sådan er det jo alle vegne, hvor menneskenes
børn samles. Hvem har råd til at dømme? Jeg har ikke.

xxxxxxx

 Biavl på egnen.

Selv om biavl i nutiden ikke har udelt interesse, finder jeg det natur-
ligt at skænke også denne del af erhvervslivet lidt omtale.
Bier og honning er kendt over hele jordkloden, når lige undtages de ark-

tiske egne, hvor der ingen planter er, som betinger biernes liv. I bibe-
lens beretninger fra det gamle testamente finder vi honningen omtalt fle-
re steder, og vi ved fra danmarkshistorien, at mjød ligefrem var en gude-
drik. Menneskene har ikke blot fundet behag i smagen, men de har erfaret
honningens enestående egenskaber både som nærings—og lægemiddel. Så vidt
man af gamle beretninger og billeder indridsede i voksplader eller skre-
vet på papyrusblade kan skønne, har egnen omkring Middelhavet været skue-
pladsen for den første egentlige biavl, hvorunder man tog bierne hjem og
 havde dem i faste boliger. Fandt man en bibolig f.eks. i et hult træ, 
savede man træet over både over og under selve boet og tog denne "Stok"
hjem. Dette, at man tog honning fra de vilde biers boliger, kan jo ikke kal-
des biavl. Det er ikke på sin plads her at give en beretning om biavlens
udvikling fra længe før Kristi fødsel til vore dage, da en sådan beretning
ville føre alt for vidt og interessere alt for få. Jeg skal derfor kun
omtale denne egns biavl, sådan som den i lighed med andre egne har udvik-
let sig i de sidste menneskealdre.
Før man lærte at kende dyrkning af sukkerroer og at udvinde sukker af

disse, var man henvist til at importere dette sødemiddel fra de lande, 
hvis klima betingede dyrkning af sukkerrør, og sukkeret kostede jo penge, 
derfor faldt det naturligt at anvende honningen som sødemiddel.
Den ældste form for biboliger, jeg har kendt brugt, var halmkuben, som var

en ret fortrinlig, lun bibolig, og da man uden bekostning selv kunne lave
disse kuber af halm sammenbundet med flekkede pileris eller vidier, var
det naturligt, at man ved så godt som alle hjem så en kortere eller læn-
gere række bikuber stående ude i kålgården. 
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Fremgangsmåden ved honningens fratagning og dens behandling skal jeg
ikke komme ind på, hvor fristende det end kunne være.
Da brugen af sukker i husholdningen blev mere og, mere almindelig, svandt

interessen for biavl mere og mere ind, så kun ca. halvdelen af beboerne
ved århundredskiftet drev biavl. Halmkubene var efterhånden blevet er-
stattet af træhuse med bevægelig tavlebygning, og da anskaffelsen af disse
samt slyngmaskine og andre redskaber kostede penge, faldt mange fra, idet
man indså, at kubebiavlen både hvad honningmængde og kvalitet angik ikke
på langt nær kunne måle sig med den nye form for biavl. Dertil kom end-
videre, at stadebiavl stillede langt større krav til kendskab til biernes
natur og til fremgangsmåden. Det var. derfor kun en flok, der virkelig hav-
de fattet interesse for denne produktionsgren, der ved den tid drev biavl.
Man havde fået dannet "Danmarks Biavlerforening" med lokalforeninger

omkring i sognene, og ved hjælp af "Tidsskrift for Biavl" og ved afholdel-
se af møder og kursus søgte man at drage fordel af indhøstede erfaringer
blandt biavlerne. Da jeg begyndte biavl i l9l2, var der kun en halv snes
biavlere, hvoraf ingen havde over lo-l5 bifamilier, og kun enkelte steder
så man et par kuber, ellers var det træhuse.
En frygtelig svøbe for biavlen var den i høj grad smitsomme sygdon, som

fik navnet "Ondartet Bipest" eller "Amerikansk Bipest" Denne sygdom for-
årsages af en bacille:"Bacillus Larve", hvis sporer er meget sejglivede
og kan under gunstige forhold live op efter 2o års dvaletilstand. Denne
bacille angriber yngelen, som dør l cellerne og danner tilsidst en kaffe-
brun masse, som bierne ikke kan rense ud. Alle bigårde der på egnen blev
smittede, og flere uddøde, og da mange lod de uddøde familier stå uden at
lukke husene eller rense det hele ud, bredte sygdommen sig med rivende
hast. Man havde imidlertid fundet en ufejlbarlig helbredelsesmetode, og
man tog fat på at uddanne folk til at finde sygdommen og behandle de syge
familier. Disse folk kaldtes tilsynsmænd, og ved et systematisk eftersyn
af alle bigårde lykkedesdet at vinde sejr over sygdommen.
En stor fordel var bihusene med den bevægelige tavlebygning var, at man

kunne fodre bierne med sukkeropløsning. Man kunne tage mere honning fra
dem om efteråret og give dem foder i stedet. Ligeledes kunne man fodre
dem i forsommeren for at drive dem til forøget udvikling, ligeledes i tør-
re perioder og i dårligt vejr. En mægtig hjælp for en god honninghøst hav-
de vi i de store hedeflader, som i blomstringstiden dannede et sammenhæn-
gende, rødbrunt tæppe, hvor der i denne tid var en summen af millioner af
bier. Man kan vist godt sige, at under de nuværende forhold er biavl, i



lo9.

Vestjylland en tvivlsom forretning. I ældre tider regnede man kun bier-
nes nytte som honningsamlere, men efterhånden gik det mere og mere op for
folk, at biernes betydning i bestøvningens tjeneste var af langt større
værdi, 
Videnskaben vinder stadig fremgang, og efterhånden fandt man frem til

bekæmpelse af ukrudt og skadedyr på markerne ved sprøjtning med giftstof-
fer. Dette blev skæbnesvangert for biavlen, dels ved de mange bier og yn-
gel, der blev dræbt, og dels ved, at mange ukrudtsplant navnlig de gule, 
korsblomstrede planter som agerkål agersennep og kidike, som er fortrinli-
ge honningplanter, ødelagdes. Til sidst måtte man gribe til ad lovgivning-
gens vej at beskytte den uundværlige biavl. Det blev forbudt at sprøjte
marker og frugttræer i åben blomst, og ejeren kunne ved overtrædelse af
forbudet blive idømt erstatning. Først da denne lov kom, og adskillige
lovovertrædere blev idømt ret anselige erstatningssummer, hjalp det, thi
tegnebogen har jo oftest sin plads ret nær ved hjertet. Men trækket på
agerkålen må biavlen stadig savne. På denne egn voldte sprøjtningen ikke
nævneværdig skade på biavlere, da der var meget få agerkål.
En af biavlens pionere på denne egn fortjener at nævnes, nemlig Otto Thomsen, 

han var søn af Niels Peder Thomsen i GrauL og blev i sin ungdom angrebet af 
sygdom, så han ikke kunne arbejde, men da han blev så stærk, at han kunne tåle 
det, gav han sig til at drive biavl, som også hans fader havde gjort. Han drev 
det så vidt, at han ved sin død i l935 havde 35-4o bistader. Han var absolut 
den fremmeligste biavler på egnen og nåede ved ihærdig  praktisk og teoretisk 
arbejde frem til at have noget af en mønsterbigård, som ofte gav ham en ikke 
ringe indtægt. Mange, deriblandt jeg, høstede megen gavn af Otto Thomsens 
erfaringer. flere andre drev ret god biavl, selv om det var i det mindre.

xxxxxxxxxx

Dalager marked.

Dalager marked - hvilken stemningfyldte ikke dette ord i ethvert dren-
gesind i fjerne tider. Selv om vi vel ikke ville have givet samme svar
som hin vendelbodreng gav, da læreren spurgte ham, hvor mange højtider vi
havde. Han svarede da: "JuL, påske, pinse og Hjallerup marked", så betragte-
de vi dog Dalager marked som en stor, skelsættende begivenhed.
Det fra forfædrene nedarvede handelsblod vågnede til live i befolknin-

gen, ikke blot hos dem, der drev handel, eller hos den, der på markedet
havde noget at skulle have solgt, men hos alle, selv hos os drenge. 
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En sådan dag skulle der omsættes penge eller "byttes varer. Forresten er
denne handelstrang ved at være på retur og kun forbeholdt de enkelte så-
kaldte handelsmænd. Da jeg gik i skole, havde vi drenge oftest lommerne
fuld af handelskram, og kunne vi få held til det, snød vi hinanden efter
de voksnes eksempel, men trods alt var moralen dog ikke ringere, end at man
undså sig ved at snyde en mindreårig alt for meget. Var han blot jævnal-
drende, gjorde man sig ingen samvittighed, selv om vedkommende var mere en-
foldig og ikke i besiddelse af så megen handelstalent. Når først man hav-
de klasket hinanden i hænderne, "gin håndslaw" eller "slawen te", var han-
delen uomstødelig. Ofte måtte man redde en mindreårig broder ud af klem-
herken, når han tudende fortrød en handel. Kunne man ikke enes om det, man
skulle- give i "opslaw", ja så måtte næverne undertiden træde hjælpende til.
Ja selv i mine første åringer som lærer har jeg undertiden måttet gribe
ind for at redde en troskyldig fyr ud af den mere drevne kammerats fange-
arme. Nu handler drengene så godt som aldrig, de har jo penge, så de køber
blot.
Det store spørgsmål, hvor om tankerne lang tid i forvejen drejede sig, 

var, om man kunne få fri, og i så fald, om man kunne få lidt penge harpet
sammen til turen. Når man betænker en hjorddrengs ensformige liv den gang
omtrent ens både hellig og søgn, så forstår man, hvilken, herlighed det var
at få fri en hel eftermiddag. Jo, markeds dagen og skoleudflugten, ja og så
de to dage, man flyttede til og fra sin tjeneste, var de store, skelsættende
dage i sommerhalvåret.
Næst efter husmoderen var hjorddrengen den mest uundværlige person på

en større eller mindre gård, (selvfølgelig også den mest ringeagtede), 
thi under drengens fravær var en voksen jo fuldt optaget ved kreaturer-
nes pasning med flytning, vanding, trækken ud og ind o.s.v.
Fik man endelig den attråede frihed, kom i søndagstøjet og med en krones

penge i lommen vandrede afsted den 8-lo km lange vej, til Dalager, var mo-
det højt oppe, og man så hele tilværelsen i et rosenrødt skær, især da, hvis
vejret var nogenlunde. Undertiden, skulle man trække et kreatur eller to, 
men i så fald skulle man jo afsted fra morgenstunden af. Det var noget om
at gøre at få følgeskab, så der kunne være en med en god kæp til at drive
på, om kreaturerne skulle blive noget tvære, ellers kunne det såmænd være
brydsomt nok.
Efterhånden, som man nærmede sig markedspladsen, steg forventningerne, 

man skimtede de lange rækker af markedstelte og hørte tydeligere og tyde-
ligere Lirekassernes drævende toner iblandet kreaturernes brølen og



lll.

hestenes vrinsken. Skulle man holde ved kreaturerne, var det brændende
spørgsmål. Blot manden kunne få dem solgt snarest, så man kunne få sin fri-
hed til at se på gøglet og tillige betragte handelsbodernes herligheder.
Lykkedes det ikke at få solgt, skulle man jo trække dem hjem igen. Dog lod
den hensynsfulde husbond altid drengen få nogen frihed til at se sig om
og få pengene sat til. Hvor kunne man være træt om aftenen efter en så-
dan dag, men hvilken afveksling var det ikke, og hvilke oplevelser havde
man ikke haft, der var stof til samtale med de andre drenge og nok til
tankernes beskæftigelse i lange tider. Endnu efter 6o års forlob har jeg
flere oplevelser i frisk erindring.  *
Der henne står en mand og råber: Kom her hen, mine damer og herrer, her

kan De vinde sølvstumper og guldklumper så store som et kalvehoved. Læn-
gere henne står en mand med en talemaskine, der kunne fortælle os, hvorle-
des herren frier til sin hjertedame i tivoli. Hvorledes konen banker man-
den med støvleknægten, da han kommer fuld hjem o.s.v. Da det kun kostede
fem øre - fem øre -skulle jeg da prøve. Ved apparatet hang en del tvedel-
te gummislanger lig en læges stetoskop til at putte i ørerne. Frieriet
kunne vi ikke rigtig høre eller drage lære af, men vi hørte da konen skæl-
de hæsligt ud, og ligeledes de drønende slag af støvleknægten på den arme
mands rygstykker, så han skreg gudsjammerligt. Jeg går ud fra, at dette
apparat var den førte begyndelse til fonografen og siden grammofonen med
alle dens forbedrende finesser. Karussellen kørte rundt og rundt visende
alle dens pragtfulde siddepladser, men da jeg især som dreng ikke kunne
tåle at fare rundt, kunne jeg let overvinde fristelsen til at prøve.
Længe kunne jeg stå og betragte kraftprøverne, hvor karlene dundrede løs
for at få tingesten til at fare til tops, så det klang ud over markeds-
spektaklet. Jeg tænkte: Vent bare, til jeg bliver stor, sa skal jeg få
klokken til at ringe hvergang.
Der henne står "Sølle Søwren" (Søren) og synger sine viser, det vil sige, 

synge kan han ikke, men hver fugl synger jo med sit næb, han er egentlig
morsommere at se på end at høre . Ja hvem kendte ikke sølle Søren, men
hvem kendte hans livsskæbne? jeg i hvert fald ikke. Flere sang og solgte
skillingsviser, og man skulle jo helst have et par stykker lært, så man
kunne foredrage dem ved den hjemlige arne. Hvem der havde en smule tone i
livet, om end lige så lidt som Sølle Søwren, kendte ikke "Hjalmar Og Hulda"
”Strasbourgvisen", "Den glade enke" og mange andre, der for største delen
handlede om ulykkelig kærlighed. Man var jo den gang så lidt bevandret i
poesiens, sangens, musikkens og literaturens verden, så mange virkelig. 
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troede, at visernes handling var passeret efter orlyden, så de endog kun-
ne græde over, så sørgeligt det gik til.
Ja, Dalager marked, hvor mange livsskæbner har du ikke ændret? Hvor me-

gen sorg og skuffelse, glæde og jublende lykke har du ikke afstedkommet?
Hvor mange bankende hjerter har ikke fundet hinanden på en ensom, stille
sti i skumringen med dit spektakel på afstand? Hvor mange er ikke bleven
snydt som efter noder? Hvor mange er ikke draget sejrsstolte hjem pra-
lende af en god handel? Hvor mange gamle, stivbenede krikker med de man-
ge synlige og navnlig usynlige fejl har ikke skiftet ejer mellem brunger-
ne? Jeg ved ikke, om det var Dalager eller et andet marked, hvor følgen-
de tildragelse passerede: Manden trak om morgenen afsted med sit gamle, 
trofaste øg, som trolig havde slidt for ham gennem mange år, men nu var .
det blevet for gammelt til at overkomme arbejdet, så en yngre hest skulle
afløse det. Manden fik det solgt til nogle prangere, som trak det afsides
hvor de striglede og pudsede det op, klippede hale og manke på det, så det
så meget yngre ud. Under den uvante behandling af de fremmede mennesker
var øget blevet mere livligt og nervøst i sine bevægelser, og da manden
hen mod aften traf sit gamle øg, kunne han ikke kende det. Han købte det
da til en meget højere pris end den/han havde fået for det før på dagen.
Da han ud på aftenen veltilfreds kom hjem med det villege dyr, som trolig
havde fulgt ham i hælene hele vejen, sulten som det var, kunne han ikke
forstå, at øget selv kunne finde både til vandtruget og til båsen. Næste
morgen, da lyset og mandens mere grantseende øjne afslørede fadæsen, var
der kun tilbage stiltiende at bide ærgrelsen i sig.
Vel eksisterer Dalager marked endnu, men forholdene har ændret sig, den er 

endnu bekendt for sit hestemarked i september. Dens charme er vel også nok 
formindsket i vore dage selv for hjorddreng hvoraf der jo næsten ingen findes 
længere i ordets gammeldags betydning. Tiden, er blevet en anden, rig på 
afvekslende begivenheder og attraktioner, så en begivenhed som Dalager marked 
kun tages med som et upåagtet led i begivenhedernes endeløse kæde.

xxxxxxxxx

Forældres indstilling over for de unges giftemål.

Gammeldags konservatisme, som kunne give sig udslag i, at forældrene be-
stemte, hvem deres børn skulle giftes med, har ikke eksisteret i min tid.
Folk var jævne og ligetil, og der kendtes ikke noget særligt til stands-
forskel. Gårdmænd og husmænd bænkedes side om side ved festerne. 



ll3.

Jeg vil tro, at de fælles kår, de fælles genvordigheder l forbindelse med
den afsides beliggenhed ligesom udslettede forskellen mellem manden med
de fire køer og ham med de fjorten. Vel kunne der i det skjulte hos en-
kelte huses lidt stolthed ved erindringen om tidligere slægters storhed
og måske formuenhed, men da ingen var særlig velhavende eller særlig fat-
tige, kunne de økonomiske forhold ikke afstedkomme kalamiteter med hensyn
til de unges giftemål, når blot vedkommende var hæderlig. Selvfølgelig
rankede det mindrebemidlede ægtepar ryggen, hvir en velhavende gårdmands-
søn fra indersognet eller en større udensogns gård valgte deres datter
til kone. Vel kunne gårdmandskonen rynke lidt på næsen ad den fattige
pige, som sønnen valgte, men når ellers vedkommende var dygtig og omgæn-
gelig, skred det hele i regelen i lave under det daglige slid og slæb.
Gården skulle jo helst gå i arv fra far til søn; eller datter, og de gamle
skulle så bo på gården og have aftægt. Var der småt med penge, var det ik-
ke altid så let at gøre ret og skel mellem børnene. Ofte blev deres ar-
vepart stående som prioritet i gården, men kunne dette ikke lade sig gøre, 
skilte man undertiden een eller flere parceller fra gården som arvepart
til hver af de andre, jord havde man jo nok af. Jo det var undertiden rart
nok, om sønnen kunne hjemføre en guldfugl, men de var ikke nemme at få sat
i bur ude på denne egn. Det skal siges til befolkningens ros, at de for-
nuftigvis lod de unge selv afgøre dette vigtige spørgsmål. Jeg skal ikke
her skrive om aftægtsordningens velsignelse eller forbandelse, men også
derude ebbede denne ordning efterhånden ud.
I de fleste gamle, lange stuehuse eller også ude i en af fløjlængerne

var der indrettet aftægtslejlighed, hvor de gamle boede til deres død.
Var forholdet mellem familierne gode, kunne de være hinanden til hjælp og
støtte, men det var vel ikke altid tilfældet. Der var jo denne hage ved
ordningen, at hvis aftægtsfolkene levede længe, blev gården let for dyr, og
levede de kun kort, var den for billig til misundelse hos de andre søs-
kende. Noget særegent i disse forhold var der vist næppe på denne egn.

xxxxxxx
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Vejrspådomme. Vejrkloge folk.

Angående dette emne kan jeg næppe skriv om noget særligt for denne egn.
Folks opfattelse af varsler for vejrliget var vel der omtrent som andre
steder. Men emnet i sig selv er ret interessant derved, at det mere end
meget andet åbenbarer folks indstilling over for det uforståelige, og skal
man tale om overtro eller tillid til de gamles beretninger om vartegn for
vejr og vind, er der næppe noget, der så vedholdende er bevaret blandt nu-
levende slægter end netop de gamles talemåder om vejret. Ingen vil være
overtroisk, bevares nej, det er man alt for oplyst til, men hvor mange kan
sige sig fri for en gnist af tiltro til de gamles, forældres og bedstefor-
ældres, meninger og beretninger.
Årsagen er sikkert den, at dette med vejr og vind og dettes foreteelser

ligger så langt over over det almindelige folks kendskab, især da de ældre, 
at mange ikke engang aner årsagen til vindens opståen, selv om denne kan
konstateres med et tændt stearinlys i en af en kakkelovn opvarmet
stue. Selv om man var nået til opfindelse af barometeret med det 22 tom-
mer lange glasrør med kviksølv i, har man ikke formået at gøre sig fri af
troen på det mystiske. Nederst på skalaen for de forskellige vejrsitua-
tioner står på de fleste af disse ellers fortrinlige barometre: Jord-
skælv. Vi ved jo, at jordskælv fremkommer ved forskydninger af jordlagene
fremkaldt af jordens indre varme og de deraf fremkomne dampes og forskyd-
ninger eller ved ophobning af gasarter. Nu har dette naturligvis intet
med vejrliget at gøre, men alt dette mystiske, som kunne fremkalde noget
så uhyggeligt som jordskælv, måtte naturligvis fremkalde enorm lav barome-
terstand. Selve barometret var jo en mystisk genstand, som få forstod, og
hvor mange almuefolk forstår vort nuværende Aneroid Barometer, når de ikke
gennem fysikundervisning har fået noget at vide derom. Mange forestiller
sig vel endnu, at Vorherre sidder oppe i sin himmel og bestemmer storm og
stille, lyn og torden, jordskælv, regn og tørke og anden hjemsøgelse over
menneskeheden, og betænker ikke, at alt går sin naturlige gang, efter de
af Gud een gang afstukne naturlove, som kun han selv formår at bryde. Dis-
se naturlove er konstante og ubrydelige, for at vi mennesker kan udnytte
dem til gavn for os og til udnyttelse i teknikkens tjeneste. Hvad skulle
vi med et barometer, hvis Gud fra dag til dag bestemte vejret? Mange blan-
der naturlovene og Guds styrelse sammen i en pærevælling, som hverken de
selv eller andre kan finde mening i. 
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Mange synger med andagt og samtykke PouL Gerhards gode salme. Hvem kan
mod dig vel stande, som slynger Lynets pil. Dagen efter eller en anden dag
kommer måske en agent og sælger en Lynafleder tilsamme. Hvad skal han med
en lynafleder, når Gud styrer lynet? Forholdet er jo det, at lynaflederen
efter de naturlove, som lynet er underkastet forhindrer det i at slå ned, 
idet lynaflederen udjævner eller afleder den spænding, der er mellem sky-
en og jorden. Nogle kunne måske synes, at det er at sætte Gud udenfor det
hele, mens sandheden er, at jo mere vi studerer naturens love og deres u-
svigelige virkninger, givet som en gave til os mennesker at udnytte, des
større bliver gud for os både i sin almagt og sin godhed.
Mærkeligt nok har menneskene fra tidernes morgen haft en vis trang til

eller tro på de mystiske magter, det overnaturlige. Forståeligt er det, at
menneskene i forståelsen af deres afmagt henfaldt til tilbedelse af
magter, der var i besiddelse af overnaturlige kræfter og egenskaber, f.eks.
ild, sol, måne o.s.v. at der boede huldre i de brusende elve, mægtige væ-
sener i de enorme fjælde og skove, havfruer og elvermøer, der drog menne-
sker til sig, vætter i gravhøjene, nisser og trolde o.s.v. Hvad var ekkoet
for noget mystiskt noget? Ret nærliggende var det at tro, at det var usyn-
lige væsener i fjælde og skove, der svarede igen. Hvad skulle menneskene
i hedningetiden gribe til i deres afmagt, når nøden var over dem? Alt det-
te er forståeligt, men at troen på alt dette har kunnet holde sig i kris-
tenheden helt frem til vore dage, er mærkeligere, men hvor kan nedarvede
vaner, sæder og skikke samt indstillinger holde sig længe blandt slægtleder-
ene.
Hvor kan man undres over, at Henrik Steffens omkring år l8oo kunne inspi-

rere vore såkaldte Guldalderdigtere til fortrinsvis i deres værker at"
skrive om det mystiske og lade de mystiske magter gribe ind i menneskenes
skæbner. Sikkert har denne digtning bidraget til at holde troen på det
mystiske vedlige, ind til endelig den forbedrede oplysning bevirkede en æn-
dring, så den oplyste verden mere og mere følte trang til at beskæftige
sig med det mere realistiske. Men hos den mindre oplyste almue har meget
af det nystiske holdt ved ind til vore dage. Hvad tror man ikke, månen
formår over for vejret? Månen rydder de tunge regnvejrsskyer til side.
Når nymånen viser sig omtrent lodret på himlen, hænger den til dryp, vi
får en regnvejrsperiode, ligger den derimod mere på skrå, ligger på ryg-
gen, får vi tørvejr. Det var i hvert fald noget, poul og pejer i Hvollig
lagde nøje mærke til. Når vi nu ved, at månen er en kold og mørk klode, 
der ligesom jorden får sit lys fra solen, og at dens afstand fra jorden
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er 5o.ooo mil, og at dens størrelse i forhold til jorden er som et senneps-
korn i forhold til en ært, er det da ikke usandsynligt, at den har nogen
som helst indflydelse på jordens vejrlig- Mere naturlig var Niels P. Thom-
sens spådom, når han sagde, at det ville give regnvejr, når der lå tågedis
over Ådum kirkeby. Men selvfølgelig troede han også på månens indflydelse
Mange andre naturlige ting tog man varsel af, og deres rigtighed skal jeg
ikke udtale mig om eller kritisere. Stormpletter på vinduerne giver uro-
ligt vejr. De vil regn, æhøns skræver. De vil regn, æ kukkemand æ så glå.
Far sagde ofte, når han så en høg, at det ville give uroligt vejr. Ring om
manen gav ligeledes regnvejr naturligt nok.
Noget helt andet var troen på, at således som vejret var på bestemteda-

ge, således blev det en kortere eller længere tid fremad. Hundedagene, som
varer fra 23 juli til 23 august var meget upålidelige, det var jo i høs-
tens tid, så man lagde særlig mærke dertil. Vi ved jo, at sommervarmen kul-
minerer i denne tid, og at vejret får mere sydtropisk karakter end den øv-
rige tid af året, og at et sådant vejr har en særlig tendens til torden
ligesom i troperne, hvilket er såre naturligt. Varmen får vandet på jorden
til at fordampe stærkt, og når disse dampe stiger op i de koldere luftlag, 
afkøles de hurtigt og danner tordenskyer. Navnet Hundedagene stammer fra/
at Hundestjernen "Sirius" Den store Hund)i sin bane i denne tid holder
sig omkring solen og "Står op med denne". Vejret i denne tid anses for
særlig usundt og upålideligt og udtrykket "Hundevarme"har rimeligvis ved
en ikke usædvanlig folkelig forskydelse givet anledning til det nu bru-
gelige "Hundekulde". I denne forbindelse kender vi fra sømandssproget
"Hundevagten" om vagten fra midnat til kl.4, en særlig slem vagt.
Mere overtro knytter sig til "Tamperdagene", (egentlig Quatemberdage)

af det latinske "quatour tempara" (de fire tider). Fire fastedage i den, 
katolske tid i Danmark var onsdag efter Askeonsdag, onsdag efter pinse, 
onsdag efter "Korsets ophøjelse" og onsdag efter "St. Luciædag". "Tampe-
retten er navnet på en særlig domstol, som fra l542 tog sig særlig af æg-
teskabssager. Domstolen havde, så vidt jeg ved, sæde i Ribe (Riberet) og
bestod af Stiftslensmanden og de ham nærmest boende lærde mænd eller
sognepræster. De skulle samler fire gange om året, nemlig på tamperdagene.
I l77l (Struenses lov) henlagdes tamperetssagerne for Sjællands vedkom-
mende under Hof-og Stadsretten, og i l797 henlagdes tamperetssager under
de almindelige domstole. Hvorledes den tro, at således som vejret var på
tamperdagene, således blev det som helhed til næste tamperdag, er for mig
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en gåde, thi denne retsordning har jo ikke fjerneste gnist af forbindelse
med vejret. Nogle var mere vejrkyndige end andre, fordi de lagde mere mær-
ke til foreteelserne, men om nogen særlig kyndig vejrprofet eller spåmand
ud over det almindelige kendte jeg intet. At søfolkene lægger mere mærke
til vejret end "landkrabberne" er såre naturligt, men overtroen har også
hos dem holdt sig længst.

xxxxxxxxxx

Hjemmebagning - Redskaber.

Man havde i tidernes morgen opdaget, at visse fødemidler gennemgik en væ-
sentlig forandring ved opvarmning enten direkte ved ildens påvirkning, 
stegning over bål - eller ved kogning i vand. Stadig var det ilden, der
var årsag til denne forvandling.
Det tekniske ved bagningen har som ved næsten alt andet gennemgået en

rivende udvikling ned gennem tiderne. Når jeg her efter opfordring vil.
skrive lidt om hjemmebagning, bliver det således, som den almindeligvis fo-
regik på min hjemegn omkring l9oo.
Man bagte rugbrødet af hjemmeavlet rug. Sigtemel købte man de fleste

steder, dog var der enkelte, der sigtede rugmelet gennem en fin sigte -
en "Temms", dette sigtemel kaldte man temmsmel eller rettere "temmsmyel", 
og sigtebrødet af dette mel kaldtes oftest "temmskåk" (langt å ). Det var
noget mørkere end brød af det købte sigtemel, men sigtebrød af begge ka-
tagorier kaldtes med et fælles navn. "Kåg".
Dejgen: Om morgenen dagen før bagningen skulle dejgen til rugbrødet

lægges. Man havde fra sidste bagning taget en klump dejg så stor som et
barnehoved, alt efter størrelsen af den sædvanlige bagning. Denne dejg
havde stået på et brædt eller i noget mel i spisekammeret. Det var nu
meget surt og kaldtes naturligt nok surdejg. Til at ælte dejgen i havde
man et stort trug, ca. l alen vidt og 2-2l/2 alen langt og 7-8 tommer dybt.
I dette dejgtrug hældte man passende mel og opblandede det med varmt vand
hvori man så fordelte surdejgen, så gærsporerne kunne blive fordelt over
det hele og bringe dejgen til at hæves "løvs" (Duftes). Efter nogle ti-
mers forløb skulle dejgen omæltes, hvorefter den lå til hen ad aften, så
skulle brødene laves "dejnes" og stå natten over for yderligere at løvs
til næste dags bagning.
Man æltede dejgen med de knyttede næver, og det var den omhyggelige ælt-

ning, der var betingelse for godt brød, så der var brug for stærke arme og
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en kraftig ryg. Kvinden svedte, så tårerne randt ned i dejgen, og de gamle
sagde: Jo mier svæd dæ kommer i æ dej, jo bæjer blywer æ brø". Meget tro-
ligt. Dejgen til sigtebrødet kom man lettere fra at behandle.
Ovnen: Hvis den store bagerovn var bygget inde i huset, skulle der be-

tales en større præmie til brandforsikringen, end hvis den var opført i
et lille hus ca. 5o alen fra de andre bygninger. Derfor så man ikke så
få steder sådan et ovnhus uden for gården. De fleste havde dejgtruget og
de øvrige til bagningen nødvendige remedier anbragt i dette hus. I de gam-
le, snævre våningshuse optog bagerovnen en uforholdsmæssig stor plads, man
så derfor flere steder, at halvdelen af ovnen ragede ud gennem ydermuren 
som en rund mave, idet denne del var dækket af et tykt lag jord for reg-
nens og frostens skyld. Disse gamle ovne var oftest klinet sammen af ler, 
og når jorden var dækket af grønsvær, beskyttedes ovnen slet ikke så ilde.
Hvorledes de opførtes, kan jeg ikke sige bestemt. Man fortalte, at de la-
vede en stak af brændsel af samme form som ovnens indre. Derover klinede
man så et tilstrækkelig tykt lag ler, som de ved en røgkanal satte i for-
bindelse med skorstenen. De tændte så ild i brændselet, og når dette var
udbrændt, var ovnen færdig. Mon dette skulle passe?
I gamle huse med vide skorstene, var denne opført foran ovnsmun-

dingen, så forenden af ovnen dannedes af skorstenens bagside, som forneden
spændte over et fag, ca.3 alen. På en forhøjning i skorstenens bund var
arnestedet, hvor man lavede maden. Tværs gennem skorstenen et stykke over
arne var fastmuret en svær jernstang, hvorpå var fastgjort en jernkrog, 
som kunne hæves og sænkes efter gehag. I denne krog hængte man gryderne, 
så ilden kunne brende op om dem. Skorstenen var altså åben i den side, 
der vendte ud mod bryggerset eller køkkenet. Arnen var i flugt med ov-
nens bund. Fra ovnens overdel var en muret kanal, som udmundede i skorste-
nen et stykke over ovnen til røgen at drive ud igennem. Mere moderne ov-
ne var bygget af mursten således, at skorstenen stod ved ovnens indre
ende og der sat i forbindelse med denne. Til hjælp ved ildningen havde
man en rage med et langtækaft til at rage asken ud med, tillige havde
man en lang stang til at pirre op i ilden med. Var disse to redskaber af
træ, blev de dagen i forvejen lagt i vand, så de var godt gennemblødte, at
ilden ikke for hurtig skulle få fat i træet. Selve ildningen påbegyndtes
meget tidlig på bagedagen, og til dette arbejde skulle helst være en mand, 
der var kendt med ovnen og de finesser, der stod i forbindelse med at få
ovnen tilstrækkelig varm. Til en begyndlelse brugte man hede - eller mose-
tørv, og tilsidst brændte man nogle lyngknipper for at jage "den sorte
mand ud af ovnen, 
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hvilket vil sige, at al sod og sværte skulle være brændt af ovnen over
alt. For yderligere at overtyde sig om, at ovnen var tilstrækkelig varm, 
kastede man nogle æggeskaller ind i den færdige ovn, blev disse hurtigt
brunede, var ovnen varm nok. Tilsidst blev ovnen fejet ren med en lyngkost
med et langt skaft. Nu kunne brødene sættes i ovnen, hvor de skulle stå, 
så vidt jeg husker, en time. Til at sætte brødene i ovnen med og igen ta-
ge dem ud havde man et redskab, som man der på egnen kaldte en "Skøddel
et fladt brædt, ca.3/4 alen langt og 6-7 tommer bredt. Dette brædt var
fastgjort til et langt skaft, og det var høvlet tyndt og skarpt ud i den
nederste kant lig en træskovl, så man kunne stikke det ind under de bagte
brød for at tage dem ud af ovnen. På skøddelen lagde man så et brød og
skubbede det ind i ovnen, og således blev man ved, til de stod der side om
side i rækker. Før min tid var der mange, der slog kors over dejgen i tru-
get og ligeledes for ovnsmundingen når brødene var sat ind. Dette for at
bagningen skulle lykkes.
Så vidt jeg husker, kom sigtebrødene i ovnen , efter at rugbrødede var

taget ud, de skulle ikke have så stærk bagning. Til. sidst navnlig til høj-
tiderne, bagte man hvedebrød og småkager, der var sat på jernplader.
Efterhånden, som komfurerne holdt deres indtog i hjemmene, gik man over til
at bage hvedebrød og småkager i komfurovnen. Hvedebrød var omtrent det
samme som det, man i vor tid kalder julekage. Det tomme dejgtrug sattes
op på loftet, og så tog man brødene og lagde dem på kant side om side i
truget og dækkede dem til med uldne tæpper "Dækkener". Et himmerig for
sultne og forfrosne mus.
Den økonomiske husmor sørgede for at bage så tidlig, at man ikke behøve-

de at tage af den ny bagning "Bejt" de første otte dage, thi det nye brød
var ikke så drøjt som det gamle. Det kunne heller ikke skæres så glat og
tog derfor mere smør. En bejt skulle helst vare en månedstid, og at brødet
blev meget hårdt, var nærmest en dyd, thi det forøgede drøjden. At det til
tider blev gilt eller grønt i revner og sprækker af mug og skimmel, "de
blev mule", var vel nok en ubehagelighed, men vi børn trøstedes med, at man
blev stærk af at spise mule brød. Jeg kunne nu ikke få ind i mit hoved, 
at det skulle være nødvendigt at spise mule brød, når man fodrede svinene
med rug. Men hvor var det herligt, når endelig man nåede igennem æ mule
brød og fik mellemmader af den nye bejt, selv om brødet var nogle dage
gammelt. 
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 Stemning på heden.

"Jeg er født på Jyllands sletter".... Selv om jeg er født der, er jeg
hverken en Aakjær eller Blicher og formår ikke at give en rigtig levende
skildring af en stemning på heden, selv om jeg ofte er bleven grebet der
af både ved dag og ved aften, "medens tunge stjerner tændtes over brede, 
tavse heder". Vel må vi ære kulturens mænd, der kun får dette ud af en he-
devandring, at bedømme, om heden egner sig til opdyrkning eller kun til be-
plantning. Vel glæder det mig at dvæle ved de mange mindesten, på Kongens-
hus hede for hedeopdyrkningens pionerer, og vel tager jeg min hat af 
og bøjer mig i ærbødig taknemlighed, kulturen kræver jo sit. Men samtidig
føler jeg dyb taknemlighed mod de mænd, der har gjort en indsats for at
bevare nogle hedestrækninger hist og her i vort land for at give efter-
slægterne et ægte naturbillede af en hedestrækning med dens tavshed og
vidsyn. Et fristed for den drømmende poet eller for de forjagede, hvis
nerver trænger til ro og hvile. For den, der i kulturens forjagede larm
er ved at miste ligevægten, er den stille, tavse hede lægedom. For ham pas-
ser Aakjærs ord: "Brød skal du hente på mulemarkens bund, vidsyn og fred
på min drømmende hede".
For den, der ligesom har mistet grundvolden under fødderne i sit for-

hold til sig selv og sin Gud, kan en stille stund med kun sig selv og ham
have evighedsbetydning, være som en kirkegang. For den, der er knuget ned
af savn over tabet af sin bedste ven, er der lettelse for en betynget sjæl.
For de to unge, hvis hjerter banker i takt, og hvis længsel higer efter
eget hjem - ene to - er en stille stund, hvor de på en bakkeskråning si d-
der ved hinandens side og skuer ud over vidderne, en hjælp til, at hjerter-
ne fyldes ef den største og reneste lykke.
Men selv om man sætter sig ene derude og drømmer sig hensat til den rene, 

ægte natur med dens velsignede ro og fred, forstyrres mon pludselig af et
lokomotivfløjt, ganske vist temmelig svagt, og det forstyrrer ikke så me-
get. Men pludselig kommer en jetjager farende med hvin og drøn og belæ-
rer en om kulturens velsignede fremskridt, som på grund af menneskenes
magtbegær kan blive vendt til den største forbandelse og ulykke. Man fyl-
des uvilkårlig af gru og tænker på den slægt, der selv uden skyld må bære
straffen for dens forfædres uansvarlige vildfarelser.
Her er stille, men ikke dødt. Livet pulserer også her med dets kampe og

fortrædeligheder, dets sejre og nederlag. Henne bag en lille busk lurer
den snedige Mikkel. Han har fulgt min færd med øjnene og ærgrer sig over
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den tobenede fredsforstyrrer. Hist henne hopper en sorgløs hare omkring, 
lidet anende, hvor nær faren lurer. Mikkels tænder løber i vand, kunne ha-
ren blot komme så nær, at han kunne få den. Jeg betragter haren, som kommer
mig ganske nær. Jeg ser haren, men ikke ræven. Men da Jeg vil kravle op
på bakketoppen foran mig for at skue ud over den store hededam for at be-
tragte fuglelivet der, springer først haren bort på sine rappe ben, men
også Mikkel bliver betænkelig, pludselig piler han som en rød streg bort
i modsat retning af haren. Jeg nåede bakketoppen og tittede gennem lyng-
risene ud over dammens blanke flade. Hvilket myldrende liv af svømme-og
vadefugle. Selv om jeg ikke er jæger, forstod jeg noget af jægerens be-
gejstring. Ænder i massevis af forskellige arter svømmede fredeligt om-
kring. Henne ved kanten spankede storken, ja endog viben, havde forladt
agermark og eng for her at nyde uforstyrret frihed. Aldrig så snart jeg
havde løftet hovedet en smule over lyngen, var jeg opdaget. Ænderne svøm-
mede forvirrede omkring stadig længere og længere ud, men aldrig svømmede
de lige bort fra mig, nej de drejede i zigzag som krydsende fartøjer for
at holde øje med den infame fredsforstyrrer. Da jeg endelig rejste mig
og gik ned mod dammen, blev forvirringen stor, og tilsidst lettede de i
store flokke og fløj kredsende omkring, indtil mange forsvandt vest på
til en anden dam.
Hvor var nu den fredelige idyl blevet af? Jeg blev forstyrret af kultu-

rens larm, og jeg forstyrrede igen. Ja, var dette ikke et billede af li-
vets gang i den travle verden, hvor den ene med eller mod sin vilje for-
styrrer den andens mark-hus-eller hjertefred. Men hede lærken, den nøjsom-
me, lille fugl, sang sin aftensang som en slags tak for den svindende dag, 
medens solen i sin dalen, sendte sin. røde stråler ud over den brune lyng-
flad.
Skønt jeg på denne ene af mine hedeture havde oplevet både stilheden

og uroen, endte den med, at jeg ved at se den synkende sol kom til at min-
des Aakjæs sang: Stille, hjerte, sol går ned, sol går ned på heden. Stem-
ningsfuld nynnede jeg denne lille sang og vandrede mod hjemmets lune re-
de med alle mine kære
Helt anderledes tager heden sig ud på den varme sommerdag, når "Loke sår

sin sæd". Nogle sagde, det var "Lokkemanden", der drev sine gæs. Helt vid-
underligt var det at se Blæsbjerg, hvis top ragede op over flimmeret og
ligesom en ø svæve over et uroligt hav, rystende og skælvende. Atter ander-
ledes, men mystisk og stemningsfuldt tager toppen af Blæsbjerg sig ud en
sommeraften, når tågen lægger sig over mosedragene - Mosekonens bryg – og
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toppen ligesom hviler på det hvide, rolige tågehav, især når fuldmånens ble-
ge stråler yderligere hvidner tågen. Son dreng følte jeg ofte, hvor måtte
Blæsbjerg føle sig ensom derude i tågehavet, og da jeg læste og sang om
"Elverhøjs" trylleri, gik mine tanker oftest til Blæsbjerg og ligesom sted-
fæstedes der. Der "berettes om tilfælde, hvor man havde været vidne til luft-
spejlinger ude over heden. Jeg har inderlig ønsket at blive vidne til et
sådant "Fata Morgana", men det er aldrig sket.
Et af de smukkeste og reneste syn, man kan se, er dog, når sneen lægger

sit hvide, rene tæppe over heden med dens små bakker og dale. Når solen
sender sine stråler hen over denne hvide flade, kan det gribe sindet med
en underlig dømmende skyldfølelse over for al denne renhed. Når jeg om
morgenen på min vandring til min lille skole skuede ud over denne hvide
flade, gik mine tanker ofte hjem til min lille, spæde uskyldige skat, som
hjemme hos sin mor hvilede i sin hvide vugge. Var jeg blot så uskyldig
som disse to: Mit lille barn og min hvide barndomshede.

xxxxxxx

 Udsyn: - Vidsyn.

Var udsynet over ådalen smukt og betagende, og kunne åens stadig gliden-
de vande undertiden i en ynglings hjerte vække udlængsel efter at se noget
af den store verden, så kunne man, hvis man vendte blikket ud i horisonten
få et vidsyn, der drog tankerne på langfart i ikke ringere grad. Denne ud-
længsel findes vel mere eller mindre i enhver opvakt ynglings eller ung-
piges sind. Man forstår den unge norske gut i den trange dal, som Bjørnson
skriver om i sangen: Undrer mig på, hvad jeg får at se over de høje fjælde.
ud vil jeg ud - åh så langt, langt, langt over de høje fjælde. Her er
så knugende, tærende trangt, og mit mod er så ungt og rankt. Lad det få
stigningen friste, ikke mod murkanten briste. Men det vide udsyn, som til-
sidst skumringen fortaber sig i det dunkle og ukendte, som kun anes, mon ik-
ke denne drager lige så stærkt som de stængende fjælde.
Jeg har ofte som l5-l6 arig stået på brinken ved Øster Hvollig og ladet

blikket glide ud over den vide omegn. Kun få træer og huse spærrede
udsigten. Der ude mod nordøst midt i heden knejser Blæsbjerg i ensom ma-
jestæt. Folk berettede, at på dens top havde der været en bavn, hvorpå der
tændtes blus, når kongen kaldte landets sønner til værn for fædrelandet i
ufredstid. Om rigtigheden deraf kan jeg intet sige, men bavnen blev i hvert
fald brugt som meddelelsesmiddel under moblisering i fordums dage. Navnet
Bavnehøj, Bavnbæk eller andre navne med Bavn træffer vi jo flere steder. 
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I Norge blev dette jo også brugt. I en læsebog, vi havde, da jeg gik i sko-
le, husker jeg, var en vise om oberst Sinclar, som med en skotsk hær sejlede
til Norge og ville drage gennem dette land for at hjælpe svenskerne mod'
Kristian den Fjerde under Kalmarkrigen l6ll-l6l3. Da Sinclar landede i
Norge, blev der stor forstyrrelse, (Norge hørte jo til Danmark), og der kalds-
tes til krig. Der stod i visen: "Bavnen lyste, og budstikken løb fra grande
til nærmeste grande". Sinclar kom ikke videre. Der stod i visen: "Blandt
Gudbrands klipper han fandt sin grav, der vanked så blodig en pande".
Mod øst, langt ude hævede sig en bakke op over synskredsen, jeg vidste 

ikke, hvad den hed, men erfarede siden, det var Svollibjerg i Sdr. Omme. l
Hoven. Tirsbjerg Knap med sin stejle skrænt op over terrainet. Mod syd spær-
redes udsynet af Ådum-Ølgod bakkeø, og mod nordvest sås Dejbjerg bakker u-
de i synskredsen. Mod nord så man randen af Skovbjerg bakkeø repræsenteret
ved Tarp-Dalager med "Kongehøjen" og Højby bakker i Borris sogn og Bjørs-
lev bakker i Nr. Vium. Der nede ved Skjernå dalen rakte Borris kirke sit
høje, smukke, hvidkalkede tårn op. Denne gamle kirke i det fjerne stemte
ofte mit sind til alvor. Der var jeg døbt og konfirmeret. Foruden Borris
kirke kunne man se otte af egnens kirker. De fleste af dem er nu helt eller
delvis skjult af beplantning og bebyggelse.
Endelig i l8 års alderen kom jeg hjemmefra for at uddannes til lærer, 

og jeg husker tydeligt, da jeg til jul efter 2 måneders fravær vandrede op
over heden mod barndomshjemmet, hvorledes jeg skridtede ud for at nå så
langt frem, at jeg kunne skimte skorstenene derhjemme. Jeg følte sandheden
af ordsproget: Ude er godt, men hjemme bedst. 
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Ejendoms - og Personalbeskrivelse
 for Heldgård skoledistrikt og den omkringliggende egn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Denne beskrivelse giver sig ikke ud for at være slægtsbog eller søger
at klarlægge de enkelte gårdes slægtsregister siden den første udstykning.
Dette ville for mig være alt for besværligt og bekosteligt. Skolegerning
har lagt beslag på min tid, så længe evnerne slog til. Nu er mine evner og
mit livsløb på hæld. Jeg vil hellere begrænse oplysningsstoffet så meget, 
at der er mulighed for at få det fuldført, i stedet for at spænde over så
meget, at jeg må lægge op på halvvejen.
Det, der efter min mening vil have størst interesse, er at høre lidt om

udviklingen i de sidste loo eller l5o år, da man har dette nærmere inde på
livet og måske gennem gentagne fortællinger har hørt noget derom. Men de
mundtlige beretninger glemmes eller forvanskes, derfor søger jeg her at
redde så meget som muligt.
Jeg har altid hadet den danmarks - eller verdenshistorie, der vrimler

med årstal, og mange forstående pædagoger har forstået, at det jo ikke er
de egentlige tal, man skal lære noget af, men dreimod af menneskenes vir-
ke til gavn eller skade for den slægtskæde, hvoraf hver enkelt er et bitte
led. Det må være nogenlunde tilstrækkeligt, når man kender de omtrentlige
data for de enkeltes virke.
Jeg har hentet oplysninger fra folketællingslisterne fra den første tæl-

ling i l787 til den sidst tilgængelige i l9ll. Min gamle elev og gode ven, 
Jens Kobberø Skov, der er maskinmester ved Københavns vandforsynings værk
ved Søndersø ved Ballerup, har beredvillig afskrevet listerne på Rigsar-
kivet i København på nær listen for l9o6, som jeg selv har afskrevet dert-
ovre. For dette store arbejde skylder jeg Jens Skov min varmeste tak.
Ligeledes har han skaffet mig fotografi af den første matrikelsbetegnel-
se og beskrivelse af jorderne for de daværende gårde nemlig: Hvollig, som
er tvende halvgårde. Heldgård, som er en helgård. Graul, som er tvende halv-
gårde. Nygård, som er en enlig gård. Fra disse gårde er de fleste andre
udskiftede. Desuden har jeg gennem børnenes ind-og udskrivning i skolen
ifølg. protokollerne kunnet finde den omtrentlige tid for de flyttendes
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bosættelse i distriktet. Endvidere har jog på gravstenene på Borris kir-
kegård kunnet finde en del nøjagtige data. At der kan være unøjagtigheder
og meget at kritisere er givet, men da bevæggrunden for min syslen med
dette, jeg tillader mig at sige, store arbejde, har været at redde så
meget som muligt fra forglemmelsens mørke på den. dødsdømte egn, hvor min
barndomstid gled, og min manddomsgerning faldt, ja så beder jeg mine læsere
være forstående dommere.
For de allerflestes vedkommende slutter beretningen ved deres bortrejse

i l952. De enkeltes livshistorie og livsførelse fortsætter jo stadig ved
nuværende og efterfølgende slægter. "Der strømmer en flod mod det evige
hav." (Ingemann). Også på denne lille plet af Danmarks jord har der gen-
nem århundreder levet slægter i sorg og glæde, i lyst og nød. Også der er
lidt bitre nederlag og vundet jublende sejre. Også der har fædre og mødre
slidt og stridt for at bevare eller berede vejen- for sig selv og kommende
slægter. Også der har mangen ungersvend og mø ligget søvnløs i nattens ti-
mer af sorg over bristet kærlighed og skuffede forhåbninger. Også der har
mand og viv jublende favnet hinanden i kærlighedslykke. Også der har sik-
kert en og anden brud stået med vemod, fordi hun, tvunget af forholdene, ikke
kunne få det bedste og kæreste, hun vidste, men måtte nøjes med mindre.
Også der har fædre og mødre ligget vågne med sorg i sind over deres voksne
børns gåen på afveje. Også der har børn og unge tumlet sig i naturlig leg
og dans, så livsmod og virkelyst styrkedes og kom til udfoldelse.
Ja, kort og godt; Livet er levet der som alle andre steder, ind til der af

militæret blev slået bom for al fortsættelse på denne egn. Slægterne lever
videre på andre egne og under andre forhold, men her er det slut, der taler
nu kun minderne.
Det er så svært, men dog så kært for mig at sysle med beskrivelse af den-

ne egn. Jeg føler min begrænsning og mangelfuldhed, og jeg ved, at kritikere
vil sige- Det har ingen historisk værdi, så skulle det være anderledes ind-
gående og skrives på en helt anden måde. Men denne måde er nu min. Jeg har
under arbejdet følt, at jeg sad og talte til nuværende og efterfølgende
slægter, der har haft tilknytning til denne egn og disse hjem, og det er
mit inderlige ønske, at en og anden må føle sig beriget ved gennem læsnin-
gen af det skrevne og føle sig hensat til den tid og de egne, der gemmer
så rige minder. Det er ikke et værk, der får en fremragende plads på histo-

rikernes hylder. Kunne den blot få en beskeden, men kær plads omkring på de
hjemlige hylder, så er min hensigt nået. 
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Matrikelsskatten.

Enevoldslkongerne skulle bruge penge, undertiden mange. Men da kronens
godser og skove ikke indbragte nok, lagde man en skat på al fast ejendom, 
og de fleste faste værdier. Den, der satte sig i besiddelse af disse faste
samfundsværdier, skulle svare en årlig afgift (leje) til det fælles sam-
fund. I et velordnet samfund er der to spørgsmål, der fra gammel tid al-
tid har været genstand for interesse og opmærksomhed, nemlig Fælles-anlig-
gender og Privat-anliggender, og ligeledes hvad der forstås derved. Udgif-
terne til de fælles anliggender har fra gammel tid skullet svares af dem
der nød fordel af de fælles goder.
Een ting har man fra gammel tid indset som det eneste retfærdige; Det

gjaldt om at beskatte de virkelige værdier, der fra naturens hånd lå i jor-
den, vandet og andre kilder, som gaves menneskene til fælles benyttelse fra
naturens hånd. Så blev det, det enkelte menneskes sag at udnytte disse vær-
dier til egen fordel og derved være i stand til at betale retten til den-
ne afbenyttelse og derefter høste udbyttet ubeskåret til egen fordel. Af-
giften af naturens værdier skulle betales til det fælles samfund, enten så
ejeren eller brugeren udnyttede dem eller ej. Var han uvirksom og ikke ud-
nyttede værdierne, så han ikke var i stand til at betale afgiften til fæl-
lesskabet, tog man værdierne fra ham og satte en anden i stedet.
Helt frem til l9o3 fik den tanke at beskatte arbejde og sparsommelighed

ikke så stort råderum, at den blev nævneværdig praktiseret. Først da byer-
ne og dermed bybefolkningen samt arbejdere og fastlønnede fik så stor
fremgang, og ligeledes udstykning og opdyrkning af heder, hvorpå ingen skat
hvilede, blev man klar over hartkornsskattens uretfærdige fordeling på
grund af udviklingen. Der skulle en gennemgribende ændring til.
Da man var bange for, at bondestanden, altså jordejerne, altid var udsat

at skulle betale for meget i skat i forhold til bybefolkningen, tog man, 
som man sagde, trældomsmærkrt af jorden. Det var den gang Venstrepartiet
kom til magten og mest bestod af jordejere. Dette parti der den gang som
nu smykkede sig med liberalitet (frisind), begik nu den skæbnesvangre fejl-
tagelse at tage trældomsmærket af jorden og lagde det over på manden i
stedet for at revidere hartkornsskatten og tillige lægge en afgift på de
bebyggede arealer samt fremtidig på byggegrundene i forhold til deres pris.
Hartkornsskatten afløstes efterhånden- af en; helt ny skattemåde, nemlig

skat på indkomst og formue. 
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Man brugte slagordet "Byrderne skal lægges, hvor de kan bæres", og man
var så glad ved reformen, at man sagde, at nu kunne staten aldrig fattes
penge, så længe folk ville arbejde. I min ungdoms uerfarenhed syntes jeg, 
dette var såre rimeligt, ja endog liberalt. Først da jeg i mine manddoms-
år fik øje for det uretfærdige i at straffe en mand for flid og sparsom-
melighed og præmiere en anden for dovenskab og ødselhed, måtte jeg tage
afstand derfra.
Denne beskrivelse af Heldgaard skoledistrikt skal ikke være en skatte-

politisk afhandling, men jeg peger blot på de tanker, der ned gennem tider-
ne affødtes af dette at få udgifterne til. de fælles samfundsopgaver for-
delt på dem, der skulle nyde de fælles somfundsgoder. Det kan vel nok til-
gives mig, at jeg har ladet min egen bitte mening skinne en smule igennem.
Ved indgående studier og afskrivning af matrikelsekstrakter fra l78o -

8l på rigsarkivet i København har Jens skov givet et interessant bidrag
til oplysning om den tids skattepolitik og samtidig fundet navnene på de
daværende ejere af Hvollig, . Meldgaard, Graul og Nygaard.
Man får det indtryk, men jeg ved ikke, om det passer, at de få beboere, 

jorddrotter og fæstere, ikke har efterladt sig skriftelige vidnesbyrd om'
deres virke før l664. Noget skal der vel nok findes, men dette får så væ-
re, da det vel ikke i denne forbindelse kan have så stor interesse. Værre
er det, at der i min beskrivelåe af egnen og dens beboere bliver et tom-
rum fra l683 til. l787, da folketællingen begyndte. Hvorledes gårdene er
overgået fra at være fæste under en eller anden jorddrot til at være ejet
af frie bønder, kunne sikkert oplyses, men jeg må, som før sagt afholde mig
fra dette tidskrævende og bekostelige arbejde. Selvfølgelig arbejder jeg
gratis, men omkostningerne tårner sig allerede op, så den truer med at
vælte min økonomi.
For at give et billede af, hvorledes den tanke, at udgifterne til det

fælles samfunds opgaver skulle pålignes naturens værdier, har jeg som kil-
de benyttet Jens Skovs uddrag af værket:
Arthur Pedersens Jorddrot og Bonde.
Man havde i l664 indført en skat, som man kaldt landgilde . Jeg oversæt-

ter for egen regning dette ord til landgæld, hvilket vil sige, de enkelte
ejeres gæld til det fælles samfund. Men man var efterhånden bleven klar
over, at denne matrikel ikke svarede til hensigten, og derfor tog man i
l68l fat på at lave en ny "Gammelmatriklen", som den kaldtes. Den blev
underskrevet af kongen (Chr d.5.) d.6, maj. l688. 
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Denne matrikel omfattede agerland, græsmark, eng, mølleri, skov og mose samt
indtægt af tiende, mølleri , fiskestader (Laks-og ålegårde), færgeret og bro-
penge. (Vi ser deraf, at det er værdierne og ikke menneskenes virke, der be-
skattes). Den kom til at omfatte hele landet undtagen Bornholm, hvor land-
gildematriklen fremdeles gjaldt. Agerlandet opmåltes, men kortlagdes ikke.
Et stykke jord, hvortil brugtes l tønde sædekorn, kaldtes l tønde land.
Sædekorn kaldtes "hårdt korn.", deraf navnet "Hartkorn.". Man vurderede jor-
den efter, hvor mange tønder hårdt korn, der kunne avles på l tønde land
sådan i almindelighed.
Jorden deltes på Øerne i 4 klasser:
l. God eller middel rug eller bygjord.

2 td. land a l4ooo kvadratalen sattes til l td. hartkorn.
2. Skarp og ringe jord, tjenlig til rug, byg, blandkorn eller boghvede.

3 td.land : l td. hardtkorn.
3. God havrejord:

4 td. land : l td. hartkorn.
4. Ond havrejord:

6 td. land * l td. hartkorn.
I Jylland deltes agerlandet i 6 klasser. Jord, som ansås for aldeles

ubrugelig, sattes ikke i hartkorn.
På græsarealer, enge og kær, regnedes l6 høveders græsning til l td. hart-

korn.
I Jylland deltes græslandet i 3 klasser: God , middel og ond.
God: 24 høveders græsning.
Middel: 32 høveders græsning.
Ond:  4o høveders græsning.

Sattes til l td. hartkorn.

Skovene sattes i hartkorn efter det antal svin., de kunne føde.
Et skovstykke, der antoges at kunne føde 24 stk. treårs svin, 
sattes til l td. hartkorn. (Skovskyldshartkorns).
For indtægter af Konge - og Kirketiende og møllerier lod man fremdeles
landgildematriklen gælde.
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Et lille uddrag af matriklen fra l983 for de daværende gårde på denne
egn kan vel nok have sin interesse, da de giver et billede ef den tids-
forhold.

Skjern sogn:

Lundenis slots hovedgård, som den velædle og velbårne von Ulfelds arvin-
ger tilhører, beløber hartkorn, såvidt dens ejer sig erindrer, til-
l6o tdr. o skp. o fdk. o albun.

Borris sogn:

Heldgaard (Hellegaard), under proprietærgods.
 Fæstere: Jens og Jesper Christensen.
 Hartkorn: ll td. o skp. o fdk. o album.

Nyegaard: Ejer: Velbyrdige Hans Juul-
 Fæster: Niels Nielsen
 Hartkorn: 3 tdr. o skp. ofdk. o albun.

Hvollig:  Ejer: Velbyrdige fru Vivike (Vibeke) Rosenkrantz.
 Fæstere: Christen. Christensen og Niels Andersen.
 Hartkorn: ( td. o skp. o fdk. o album.

Hvollig: Ejer: Hr. Peder i Staufning (Stauning).
 Fæster: Peder Christensen.
 Hartkorn: ' tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 album.

Graul:    Ejer: Velbyrdige Jacob Ulfeld.
 Fæster:Niels Nielsen.
 Hartkorn: 2 tdr. 3 skp. 2fdk. 2 album.

Graul:  Ejer: Jomfru Dorthea Ulfeld.
 Fæster: Christen Andersen.
 Hartkorn: 2tdr 3skp 2 fdk. 2 album.

xxxxxxxxxxx
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For at give et indtryk af Chr. d.5  matrikelsvurdering gengives her
efter originalen denne for hver enkelt gård.
Gengivet med den tids skrivemåde.

Huolvig. l.

Er 2 l/2 gårde, på hvis jord er ingen forskiell, bruges med l k. (kjerre)
biug (byg), 2 k. rug, een del med l k. boghvede, l k. rug, hviler så
3 a 4 år. Bestaar af sand og lidet muld paa en røed sandgrung beliggende, 
eragtes for scharp.
Ejer: Hr. Jørgen Pedersens Arfvinger i Jelling Præstegaard.

  Bondens nafn: Peder Christensen.

Ny Hartkorn:
Agernark:          3 td. 6 skp. 3 fdk. 2¾ alb.
Godt høe: l2 læs:  o td. 6 skp. O fdk. o  alb.
Middelhøe: 4 læs:  o td. l skp. l fdk. l  alb.
Ond græs, 7 høfter:o "   l  "   l  "   l¾  "
Fiskeri:           o "   o  "   o  "   o   "
                 -----------------------------  
            ialt   4 td. 7 skp. 2 fdk. 2 album.

Gammel Hartkorn: 6 td.

Huolvig. ll.

Ejer:  Fru Viviche Rosenkrantz.
Bondens Nafn: Christen. Christensen.

Ny Hartkorn:
  Agermark:          3 td. 6 skp. l fdk. ¾ alb.
Godthøe: l4 læs:   o  "  7  "   o  ”   o  ”
Middelhøe: 3 læs:  o  "  l  "   o  ”   o
Ond græsning
til 7 høfder:      o  ”  l  ”   l  ”   l¾ ”
Fiskerie:          o  "  o  "   o  ”   o  ”
                   ------------------------
i alt              4  ”  7  ”   2  "   2  ”

Gammel Hartkorn: 6 td.
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Huolvig, lll.

Ejer: Hr. Jørgen Pedersens arfvinger.
Ex bondehus, som bruges af Peder Christensen.

Ny Hartkorn:    
Agermark:         2 td. l skp. l fdk. o alb.
Godthøe: 6 læs    o  ”  3  ”   o  ”   o  ”
Middelhøe: 2 læs: o  ”  o  ”   2  ”   2  ”
Ond græsning til
3 høfder:         o  ”  o  ”   2  ”   l  ”
Fiskerie:         o  ”  o  ”   o  ”   o  ”
                 ---------------------------
i alt             2 td, 5 skp. 2 fdk. o alb.

Gammel Hartkorn: ” td, 4 skp. 2 fdk. 2 alb.

xxxxxxxxxxxxxx

Hellegaard.

En enlig gaard, hvis iord bruges med i Kjerre biug, 3 Kjerre rug og
een deel med l. Kjerre boghvede og l Kjerre rug, hviler saa 3 aar eller
4, bestaar af sand og muld paa en røed sandgrund beliggende, eragtes
for scharp.
Engbond : l9 læs godthøe, l7 læs middelhøe, lo høfders græsning (middel.)
Desforuden for fiskerie i Synder aaen l skp. hartkorn.
6 Det sidste er dog overstreget)

Ejer:   Lundenæs.
Bondens nafn: Jens Christensen og Jesper Christensen.

Nye Hartkorn:
Agermark, ¾ scharp:      l td. 4 skp. 2 fdk. ¼ alb.
    "     ¾    ”         4  ”  5  ”   2  ”  l¼  ”  
Godthøe.l9 læs:          l  ”  l  ”   2  ”   o  ”
Middelhøe, l7 læs        o  ”  5  ”   2  ”   2  ”
Middlgræsning,lo høfder: o  ”  2  ”   2  ”   o  ”
                        ---------------------------
               i alt     8  ”  3  ”   3  ”   o  ”
Gammel hartkorn : ll td.
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Grafuel. l.

Er tvenda halfue gaarde, på hvis iord or ingen. forskiell, hvorfor og ior-
den adderis tilhaabe og beregnis på een gang.
Jorden bruges med een Kierre biug, 2 Kierre rug, hviler 3 aar, bestaar
af sand og lidet muld på en røed sandgrund, eragtes for svharp.
Engbonden til hver - 6 læs gothøe, lo læs middelhøe. 5 høfders græsning.
Ejer: Proprietær Jacob Ulfelds Arfvinger.
Bondens nafn: Niels Nielsen
Nye Hartkorn:
Agerland:               2 td.  5 skp. o fdk. l¾ alb.
Gothøe: 6 læs:          o  ”   3  ”   o  ”    o  ”
Middelhøe: lo læs:      o  ”   3  ”   l  ”    l  ”
Ond græsning, 5 høfder: o  ”   l  ”   o  ”    l  ”  
Fiskerie:               o  ”   o  ”   o  ”    o  ”
                       -----------------------------
i alt                   3  ”   4  ”   l  ”   2¾  ”

Gammel Hartkorn: 3 td. 3 skp. 2 fdk. 2 alb.

Grafuel. ll.

Ejer: Mons. Marsvin.
Bondens nafn.: Peder Christensen, i Huortbjerg bruger iorden.
Nye Hartkorn:
Agerland: 2 td. 5 skp. o fdk. l¾ alb.
Godthøe: 6 læs:            o  ”  3  ”   o  ”   o   ”
Middelhøe: lo læs:         o  ”  3  ”   l  ”   l   ” 
Ond græsning til
5 høfder:                  o  ”  l  ”   o  ”   l   ”
Fiskerie:                  o  ”  o  ”   o  ”   o   ”
                          ----------------------------
i alt                      3  ”  4  ”   l  ”   2¾  ”

Gammel Hartkorn: 4 td. 3 skp. 2 fdk. 2 alb.
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Nyegaard.

Hvis jord bruges med een Kierre biug, 2 Kierre rug, hviler 4 a 5 aar, 
består af sand og lidt muld paa en røed sandgrund beliggende, eragtes
1/2 scharp, 1/2 ond.
5 læs gothøe - 2 læs middelhøe. 3 høfders ond græsning.

Ejer: Proprietær Hans Juel til Storrupgaard.
Bondens nafn: Niels Nielsen.

Agerland:
l/2 scharp:               l td. l skp. 2 fdk. o¾ alb
l/2 ond:                  o  ”  7  ”   o  ”   3   ”
gothøe: 5 læs             o  ”  2  ”   2  ”   o   ”
middelhøe- 2 læs          o  ”  o  ”   2  ”   2   ”
ond græs: 3 høfder        o  ”  o  ”   2  ”   l   ”
                         ---------------------------
i alt           2  ”  4  ”   4  ”   3¾   ”

Gammel. Hartkorn: 3 tdr.

Udsædens kvantum er også medtaget, men udeladt her, dels for pladsens
skyld, dels fordi det i denne forbindelse ikke belyser noget.

xxxxxxxxx

Hardsyssels Diplomatorium.

En samling hidtil utrykte diplomer fra tiden før Reformationen
Udgivet af Dr, G. Nielsen, København, l693

l498. Lundenæs slots Jordebog
Thette er den rentthæ l Hajnrum herrit, som ligger til Lundeness.
Borris sogn: ( Da der ikke der nævnes nogen gård i Borris sønderland
har det jo ingen interesse i nærværende tilfælde).

xxxxxxxxxxx

Uddrag af Kronens Skøder l , l535 - l648 ( L. Laursen ).
Just Høg ( i seglet står Jacob høg) til Bjørnsholmb får:
i Nørrejylland, Calløe Len, Tistrup sogn og By l G. med skov i Bjørns-
holmb Hestehave til. l Svins Olden.
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I Drammelstrup l G. med Skov i Drammelstrup Skov til. 2 Svins Olden, 
l Gadehus.
I Nørrejylland, Calløe Len, Agild S. i Basbølge, 2 G. og 2 Gadehuse.
Belling h. Borris S. l g. kajdet Hellegaard. I Torp l Boel, I Oderskier
l Boel, i Dallager l Boel..
Vandfuld H. en Trediepart af Vellinggaard.
Vidner: Ifver Vind til Nørholm og Iver Preip, Sekretærer.

xxxxxxxxx

Uddrag af Kronens Skøder 2. l648 - l688. ( F.J.West) l7. April l66l.

Peter fon Ulfeln og Arvinger efter Doninicus og Johan fon Uffeln faa:
i Borris Sogn. Gaarden Søndergaard, den øde Gaard Rønbech Hussted, 
i Borris Tarp l. g. Gaardene Lindvig, Aagaard, Borris Kroeg, Moesgaard, 
Grønhie, Voedkier, Dallager og Helgaard, 
I Kronens Skøder 3. og 4. nævnes ingen Gårde på Borris Sønderland.

xxxxxxxxxxxx

Ovenstående viser, at før år l5oo har Kronen ikke haft gårde i Borris
Sønderland. Rykker vi frem til l648 - l688 er der jo flere.

xxxxxxxxxxxx

Angående de efterfølgende kreaturtællingslister, son er afskrevet af
Jens Skov, vil jeg gerne bemærke følgende: 
Grunden til, at jeg kun har medtaget den første tællingsliste, altså for
l86l og derefter den sidst tilgængelige for l88l og udeladt de mellem-
liggende, er den, at de viser for det første et indtryk af den tids land-
brugsdrift (det store fårehold og så godt som ingen svin). For det andet
viser de forandringen , og man må vel sige, frengangen gennem de 2o år.
Det store fårehold afløses af nere kreatur-og svinehold. Gennen disse
år udpinte man jorden ved kornavl til salg, men man opdagede, at jorden
skulle tilføres plantenæring. Først i firserne faldt kornpriserne kolo-
salt, og man måtte have skeen i en anden hånd og producere forædlede pro-
dukter, som man siger. Menneskene kan man undertiden snyde, men jorden og
forresten kreaturerne lader sig ikke snyde. Det bliver til syvende og
sidst manden, der trækker det korteste strå. 
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Kreatuartællingsliste for Borris sogn, Sønder Grandelaget
                           (Første gang her i Dannark)

xxxxxxxxxxx

l86l
Niels Nielsen Nygaardhus:
Ingen heste eller svin.
2 stude over 2 år.
2 køer over 2 år.
2 kalve ,født i l86o.
lo får over l år.
8 får under l år.
7 lan født i l86o.

l88l
Anton Kristensen, Nygårdhus
2 svin.
2 stude over 2år.
3 køer over 2 år.
3 kalve født i l88l.
4 beder,4 får
l vædder født i l88o.
3 får under l. år.
5 bistader.

l86l
Hans Mathiasen Nygård.
Ingen heste eller svin.
4 stude over 2 år.
6 køer over 2 år.
2 ungkvæg under 2 år.
6 kalve født i l86o.
28 får over l år.
l2 får under l år.
l2 lam født i l86o.
i vædder af landrace.

l88l
Christen Larsen, Nygård.
2 svin.
6 stude over 2 år.
6 køer over 2 år.
lo ungkvæg under 2år.
6 kalve født i l88o.
2o får over l år.
9 får under l år.
25 lam født i l88o
8 beder.
l vædder af Landrace.
2 bistader.
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l86l
Niels Villadsen Graul.
l Vallak over 2 år.
l Hoppe over 2 år.
2 Følplage under 2 år.
l Føl født i l86O
l Tyr.
2 Stude over 2 år.
9 Køer over 2år.
7 Ungkvæg under 2 år.
7 Kalve født i l86o.
4o Får over l ar.
lo Får under l år.
l3 Lam født i l86o.
2 Svin under l år.
7 Grise født l l86o.
l Tyr af Landrace.
l Vædder af Landrace.

l88l
Villads Nielsen Graul.
l Vallak over 2 år.
l Hoppe over 2 ån.
l Føl født i l88o.
3 Stue over 2 år.
6 Køer over 2 år.
6 Ungkvæg under 2 år.
6 Kalve født i l88o.
ll Får over l år.
9 Får under l år.
9 Lam født i l88o.
l Svin under l år.
l Tyr af Landrace.
l Vædder af Landrace.
4 Beder.

l86l
Thomas Christensen, Graul. 
2 Vallaker over 2 år.
l Tyr.
l Stud over 2 år.
8 Køer over 2 år.
4 Ungkvæg under 2 år.
8 Kalve født i l86o.
4o Får ovr l år.
l2 Får under l år.
lo Lam født i l86o.
l Tyr af Landrace.
l Vædder af Landrace.

l88l
Niels Peder Thomsen, Graul,
l Vallak over 2 år.
l Hoppe over 2 år.
4 Stude over 2 år.
7 Køer over 2 år.
l2 Kalve født i l88o.
l4 Får over l år.
9 Får under l år.
l5 Beder.
l Vædder.
4 Svin.
l3 Grise.
l Tyr af Landrace.
l Vædder af Landrace.
3 Bistader.
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l86l
Veste Jensen, Heldgaard.
2 Hopper over 2 år.
l Følplag under 2 år.
5 Stude over 2 år.
9 Køer over 2 år.
2 Ungkvæg under 2 år.
9 Kalve født i l86o.
45 Får over l år,
l3 Får under l år.
24 Lam født i l86o.
l Svin over l år.
3 Bistader optagne i l86o.
2 Væddere af Landrace.

l88l
Veste Jensen, Heldgaard.
l Hoppe,2 år,men ikke over 6 år.
l Hoppe,6 år,men under ll år.
l Hoppe, ll år og derover.
l Tyr.
2 Stude over 2 år.
8 Køer over 2 år.
l2 Ungkvæg under 2 å r.
2 Væddere.
6 Beder, l år og derover.
l6 Får, l år og derover.
5 Får under l år.
2 Svin under l år.
5 Bistader.

l86l.
Jens Peder Jensen, Heldgaard.
2 Vallaker over 2 år.
2 Stude over 2 år
6 Køer over 2 år.
7 Ungkvæg under 2 år.
6 Kalve født i l86o.
4o Får over l år.
l5 Får under l år.
26 Lan født i l86o.
l Svin under l år.
l Vædder af Landrace.

l88l
Jens Peder Jensen Heldgaard.
l Hoppe 6 år, men under ll år.
l Hoppe ll år og derover.
l Føl.
l Tyr.
4 Stude over 2 år.
7 Køer over 2 år.
l2 Ungkvæg under 2 år.
6 Væddere.
5o Beder, l år og derover
lo Får, l. år og derover.
7 Får under l år.
l Svin.
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l86l
Peder Olesen, Øster Hvollig.
2 Stude over 2 år.
4 Køer over 2 år.
2 ungkvæg under 2 år.
4 Kalve født i l86o.
l6 Får over l år.
6 Får under l år.
6 Lan født i l86o.
l Svin under l år.
l Vædder af Landrace.

l88l
Peder Olesen, Øster Hvollig.
2 Stude over 2 år.
4 Køer over 2 år.
6 Ungkvæg under 2 år.
4 Væddere.
l2 Beder, l år og derover.
25 Får, l år og derover.
6 Får under l år.
2 Svin under l år.
4 Bistader.

l86l
Rasmus Rahbek, St. Hvollig.
l Vallak over 2 år.
3 Hopper over 2 år.
l Følplag under 2 år.
6 Stude over 2 ar.
l3 Køer over 2 år.
ll Ungkvæg under 2 år.
l2 Kalve født i l86o.
43 Får over l år.
l7 Får under l år.
l4 Lam født i l86o.
5 Svin under l år.
ll Grise født i l86o.
l Bistade.
l Vædder af Lansrace.

l88l
Ingeniør Krarup, St. Hvollig.
l Vallak, over 2år, men under 6.
3 Hopper, 6 år, men under ll år.
l Føl.
l Tyr.
l2 Stude over 2 år.
l2 Køer over 2 år.
4o Ungkvæg under 2 år.
l Vædder.
4 Får, l år og derover.
4 Får under l år.
l Svin, l år og derover.
3 Svin under l år.
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l86l
Peder Thygesen, Hvollig 
Vestergaard.
 2 Hopper over 2 år.
2 Stude over 2 år.
5 Køer over 2 år.
4 Ungkvæg under 2 år.
5 Kalve født i l86o.
27 Får over l år.
lo Får under l år.
l4 Lam født i l86o.
3 Svin under l år.
l Vædder af Landrace.

l86l
Peder Chr. Hansen, Sdr. Heldgaard.
2 Stude over 2 år.
4 Køer over 2 år.
2 Ungkvæg under 2 år.
3 Kalve født i l86o.
l2 Får over l. år.
4 Får under l år.
4 Lam født i l86o.
l Vædder af Landrace.
Ingen Tælling der fra i l88l.

l88l
Thyge Pedersen,Hvollig Vestergård.
2 Hopper,2år og derover.
4 Stude over 2 år.
7 Køer over 2 år.
8 Ungkvæg under l år.
l Vædder.
3 Beder, l år og derover.
6 Får, l år og derover.
5 Får under l år.
3 Svin under l år.
6 Bistader

l88l
Tælling vodrørende ejendomme der
ikke var oprettet i l86l:
Chr.Christensen,Kærhus. (Kræ 
Brorbol)
6 Stude over 2 år.
6 Køer over 2 år.
7 Ungkvæg under 2 år.
l Vædder.
lo Beder,l år og derover.
l5 Får, l år og derover.
8 Får under l år.
l Svin under l år.

l88l
Jacob Villadsen, Blobjerg 
(Blåbjerg)
2 Køer over 2 år.
2 ungkvæg under 2 år.
l Vædder.
5 Får, l år og derover
5 Får under l år.
3 Bistader.

Hans Peder Sørensen, Blobjerg.
3 Stude over 2 år.
2 Køer over 2 år.
l Ungkvæg under l år.
l Vædder.3 Beder,l år og derover.
8 Får, l år og derover.
9 Får under l år.
3 Bistader.
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At afskrive og i det heletaget studere disse kreaturtællinger er
er som at "befinde sig i en fjern fortid, og dog er det kun godt og vel
loo år siden. Selv om man bilder sig ind, at ens intelligens ligger om-
kring det normale, kan man vanskelig fatte udviklingen fra den tid til
nu. Man må ikke bebrejde de unge af i dag, om de kunne synes, det hele var
trældom og tristhed fra ende til anden, når vi, der er kommet et langt
stykke op i årene, knapt kan fatte det. Tager man levevilkårene for de
få nybyggere på udflyttet-ejendommene, forstår man ikke, hvordan de bjær-
gede føden, men de fleste var jo ikke i forvejen forvænnede, og de blev
tvunget af kårene til at stemme fordringerne ned. Mon ikke de levede
lige så lykkelige som begynderne i dag med deres luksus og gæld til
skorstenene.
Vi vil nu i det efterfølgende rette opmærksomheden mod beboerne og

de enkelte hjem i tiden l787 - l952. 

l88l
Husmand Jespersen, Foldager skal
være Jes Jensen, Foldagerbanke)
2 Stude over l år.
3 Køer over 2 år.
3 Ungkvæg under 2 år.
l Vædder.
2 Beder| l år og derover.
5 Får, l år og derover.
3 Får under l år.

l88l
Jacob Andersen (Mins) Heldgaardmark,
2 Stude over 2 år.
3 Køer over 2 år.
3 Beder, l år og derover.
2 Får, l år og derover.
l Får under l år.
2 Svin: under l. år.
l Bistade.

Jens Dalager Nielsen,Foldager.
2 Stude over 2 år.
2 Køer over 2 år.
2 Ungkvæg under 2 år.
3 Beder,l år og derover.
5 Får, l år og derover.
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St. Hvollig.

Ifølge matriklen af l683 er der i Hvollig tvende gårde og en boel og
helt frem til den første folketælling i l787 er der ikke foretaget nogen
udstykning af disse gårde.
Hvor jeg har ment det betimeligt, har jeg for fuldstændigheds skyld

gengivet afskrift af folketællingslisterne, især for at vise samme slægts
besiddelse af gårdene, og ligeledes hvornår omtrent gårdene er overgået
til nye slægter.

Folketællingslisten for l787 udviser følgende:
Niels Nielsen, 53 år, gårdbeboer.
Maren Jensdatter, 5o " husmoder.
Karen Nielsdatter, 24 " barn, .
Jens Nielsen, 2o " "
Karen Nielsdatter, l5 " "
Niels Nielsen^ ll " "
Knud Nielsen.,  9 " "

l8ol
Niels Nielsen, 25 år gårdejer
Maren Christensdatter 26 ” husmoder
Maren Jensdatter, 7o ” enke. Ejerens moder

l834
Niels Nielsen, 58 år gårdbeboer
Maren Christensdatter 6o ” hans kone
Margrethe Nielsdatter 3o ” barn
Mette Kathrine Nielsdatter 2l ” barn

l845
Rasmus Rahbek 38 år gårdmand 
Mette kathrine Nielsdatter 3l ” hans kone

Konen er datter af forrige ejer, Niels Nielsen. Rasmus Rahbek, også kal-
det Rasmus Hvollig, var født på Ahlergård i Borris. Derom beretter de
mundtlige fortællinger (altså uden garanti), at Mads Rahbek, Ahlergaard,
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var i færd med at reparere stråtaget, da pastor Rahr, Sdr felding, med
frue kom kørende forbi. Fruen var meget smuk, og Mads ytrede da; Gid Vor-
herre havde præsten, og jeg fruen, Pastor Rahr kom kort efter af dage
ved en ulykke, hvorledes ved jeg ikke, men Mads Rahbek blev gift med en-
ken.
Rasmus Rahbek var søn af dette ægteskab og født l8o7. Han og hans hustru

havde 2 børn sammen:
Niels Rahbek,    4 år.
Mads Rahbek 3 "
 l855  
Rasmus Rahbek er nu 48 og gift anden gang med Mariane Pedersdatter, 33

år. Hun er datter af Peder Aagaard, Aagaard i Borris. Søster til Jens
Kjær i Debelmose.
Niels Rahbek, l4 år, søn af første ægteskab
Mads Rahbek, l3 " ” ”

Lars Henrik Rahbek,   ll år, søn af andet ægteskab,
Mette Kathrine Rahbek   4 " datter af andet ægteskab

l86o  

Rasmus Rahbek, 53 år
Mariane Pedersdatter 38 ”
Niels Rahbek, l9 ” af første ægteskab
Mads Rahbek, l7 ” af andet ægteskab
Mette Kathrine Rahbek,  9 ” datter af andet ægteskab
Larsine Henrikke Rabek,  2 ” søn af andet ægteskab

Desuden angiver tællingslisten 2 plejebørn:
Birgitte Rahbek l3 år
Lars Henrik rahbek,    ll "
Men der angives intet nærmere.
Da sønnen, Lars Henrik, er død, er datteren Larsine Henrikke sikkert
opkaldt efter ham.
Om Lars Henriks død beretter mundtlige fortællinger følgende:
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Den gang brugte man som jagtgeværer forladere, og der var blandt andre
den store ulempe ved dem, at man ikke kunne se, om bøssen var ladt eller
ej. en aften, da faderen og drengene sad omkring bordet, tog faderen bøs-
sen og ville prøve, om tællelyset kunne pustes ud ved det lufttryk, som
kom ud gennem bøsseløbet, når han satte en fænghætte på på knaldrøret og
trykkede af. Ulykkeligvis var bøssen ladt, og skuddet ramte drengen, som
døde.

l87o
Samme ejer.
På tællingslisten er opført følgende børn:
Mette Kathrine Rahbek, l8 år.
Larsine Henrikke " ll  "
Lars Henrik    "  8  "
Peder Kjær     "  l  "

l88o  

Rasmus Rahbek har nu afhændet gården og er flyttet til Votkjær i Borris, 
som sønnen Lars Henrik overtog efter ham. På Henrik Rahbeks gravsten på
Borris kirkgård står:født i st Hvollig l86l, d. i Votkjær l9l5.
 xxxxxxxxx

Den nye  ejer af St. Hvollig er iflg. tællingslisten:
Peder Kristian Evald Krarup 42 år, f.i Naur ingeniør
Caroline Amalie Krarup, f. Schousbo, 39 år, f. i Oddense, Viborg stift.
Børn:
Helene Mathilde Krarup, 9 år.
Ove Kristian  " 7 "
.....  Julie  " 4 "
Anna Lucie    " l "

Ingeniør Krarup var søn af pastor Ove Thomas Nicolaj Krarup, der efter
at have været præst et par steder, bl.a. i Naur, blev provst i gl.Ulfborg
(Uldborg). Han var gift med Susanne Mathilde Tang fra Nr.Vosborg.
Denne provst Krarup hørte til samme slægt som amtsprovst Christian Lod-
berg Krarup, præst i Borris l794 - l8l9. Han er nærmere beskrevet i lærer
N.K.Sørensens bog om Borris kirke og dens præster og degne. 
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Den nuværende ejer af Nørre Vosborg - i l96o - er ingeniør Krarups søn, 
Ove Kristian Krarup. Han var overretssagfører i København. Det gjorde
ham ondt at se, hvorledes den gamle borg, hans bedstemoders fødehjem, for-
faldt. Han købte slottet for derved at ære hendes minde, (leddelt mig
af afdøde provst Vilstrups søn, Thøger Vilstrup, død i Borris l962). Hans
oldefar var amtsprovst Krarup.
Da Krarup Købte St. Hvollig af Rasmus Rahbek, lånte han en pengesum af

grev Petersdorf på Fyen, som han havde udført et stykke ingeniørarbejde
for. Greven fik l. prioritet i gården, men da Krarup ikke kunne opfylde
sine forpligtelser, overtog greven gården sidst i firserne. Krarup rejste
til Sverrig, hvor han fik et stort arbejde og blev vistnok boende der.
Grev Petersdorf bortforpagtede gården, og proprietær Matzen, Slumstrup
i Sædding, fik overopsyn med gårdens drift.
Om Krarup fortælles forøvrigt: Han havde en hjorddreng, som skulle passe

de løsgående ungkteaturer. Samme dreng var slem til at lægge sig ned og
faldt undertiden i søvn i marken. Dette blev efterhånden Krarup for me-
get, og en dag, det gentog sig, og kreaturerne var på forbudne veje, tog
Krarup sin bøsse, listede sig tæt hen til den sovende dreng og skød bøs-
sen af. Den arme dreng sprang op som en skoldet abe, men Krarup råbte
Hvad, ramte jeg dig ikke? Da kan du stole på, at hvis du een gang til
lægger dig til at sove i marken, skal jeg nok ramme dig. Drengen tur-
de ikke oftere lægge sig ned i marken.
Et par ord om Statens hede:
Professor Warming, København, besøgte engang først i halvfemserne provst

Vilstrup i Borris. Han ville have provsten med ud i heden, hvor der skul-
le gro en meget sjælden mosart. Min hjemmelsmand, Thøger Vilstrup, kun-
ne intet nærmere fortælle om resultatet af professorers søgen, men der-
fra stammer sikkert den megen tale om en sjælden, plante i denne hede.
Jeg erindrer, at professor Warmings navn ofte blev nævnt i forbindelse
med statens køb af heden i l9o2-o3, og muligt er det, at professoren
har gjort militæret opmærksom på det store hedeareal, som efter profes-
sorens ønske ikke burde opdyrkes, jeg ved det ikke. Men det hidtidige
skydeterrain ved Funder var for lille til de forbedrede skydevåben:
Magasingeværet, model l889 samt rekylgeværet.
Ved St. Hvollig gror en plante, en vikkeart, som man ingen andre steder

har set nord for Alperne. Mulig har grev Petersdorf haft forbindelse
med østerrig og ført planten til Fyen og derfra bragt et eksemplar til
Hvollig. Flere botanikere, deriblandt lærer Vestergård, Skjern, er
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meget interesseret i at få dette spørgsmål klaret.
Da de føromtalte vandingskanaler var blevet anlagt, og engene skulle om-
dannes til kunstig vanding, var efter de ældres beretning ingeniør Krarup
aktiv vejleder i dette arbejde, som havde hans store interesse.

xxxxxxxx

l89o  

Tællings listen udviser nu, at gården bebos af
Kristian Karl Vilhelm von Schultz  56 år, pens. kaptajn, f. i Rendsburg.
Julia Angelica Slønning 27 år, f. i København. Hans hustru.
De fik den ll/l l89o en datter:
Johanne Henriette Angelica Schultz.

Lidt om kaptain von Schultz:
Kaptajnen, som var tysker, var med oprørerne og deltog i kampen mod dan-
skerne i Treårskrigen. Senere gik han over til danskerne, - hvorfor ved
jeg ikke - og kæmpede på dansk side mod tyskerne i l864. Han fortalte, 
at han ved Dybbøl kunne høre og kende sin broders røst som befalings-
mand i de tyske skyttegrave. Da krigen var forbi, gjorde kaptajnen tje-
neste ved infanteriet i Viborg, men da han tog sin afsked og blev pen-
sioneret, overtog han St. Hvollig som forpagter under greven.
En stor del af de store engstrækninger blev skilt fra gårdens forpagt-

ning, og høafgrøderne på denne del blev hvert år bortlejet ved auktion.
Kaptajnen var jo ikke landmand, og gårdens drift gik i hans tid stærk
tilbage. I de sidste år, han havde gården, havde han kun 4-5. køer og et
par magre heste, og når de så holdt pige og karl samt en hjorddreng om
sommeren, er det forståeligt, at økonomien var hårdt spændt. Pensionen
var ikke stor.
Kaptajnen var selvfølgelig klar over den dårlige økonomiske situation, 

og det var jo med ham som så mange andre, man vedgår ikke gerne hverken
fattigdom eller rigdom, det første måske af hensyn til kreditten og pre-
stigen, det andet af hensyn til skatten. Undtagne fra denne kategori er
de forknytte og de pralende. Endvidere er der endnu en undtagelse, nem-
lig de helt fornuftige, der ærligt vedgår deres økonomiske stilling på
godt og ondt.
Kaptajnen ville gerne have det til at lyde af mere, end det var. Et år

havde en pige, der ikke var særlig god til at lægge høet på til rette
på vognen, så et læs hø ikke var synderlig større end et læs hedetørv. 
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Karlen kom hjem med et sådant læs, og kaptajnen spurgte da; Hvor mange
læs har vi nu fået hjem? "Atten, svarede karlen- Hertil sagde kaptaj-
nen: "Vi kan godt sige tyve, for det er store læs".
Fruen var meget økonomisk, og undertiden gik det måske lidt ud over fol-

kenes forplejning. Engang herskabet var udrejst i nogle dage, låsede
fruen døren til hønsehuset, så folkene ikke kunne frådse med æggene.
Men heldigvis eller uheldigvis, om man vil, kunne hjorddrengen kravle
ind gennem hønsehullet, og så kunne de jo frit spejle æg uden at blive
beskyldt for misbrug.
Ja således fortælles mange historier, men flere skal ikke fortælles her.

Kaptajnen og fruen var flinke naboer, og selv om der smiltes ad dem for
deres ukendskab til sæd og skik, må man ikke glemme, at datidens bønder
i deres ukendskab til andre erhvervsdrivendes virksomhed og indstilling
ofte viste så stor uvidenhed og konservatisme, at de kun havde et smil
tilovers. Hjemmefødninger var de fleste, og deres kulturelle horisont
var meget snæver.
I kaptajnens tid brændte gården to gange med få års mellemrum. Første

gang brændte hele gården, men anden gang — l894-95 - brændte kun udhu-
sene. Disse bygninger stod ved militærets overtagelse ´med det herska-
belige stuehus, tækket med skifer, samt den rummelige kørelade(agerum-
lade) og stalden, hvor der var plads til ca. 4o kreaturer og 5-6 heste.
Kaptajnen avancerede til oberstløjtnant, men skønt denne forfremmelse
ikke influerede på pensionen, var det dog en stor begivenhed, thi som
fruen sagde: Man er jo glad ved titlen. Morgenen efter udnævnelsen gik
oberstløjtnanten ind i folkestuen), hvor tjenerskabet indtog deres mor-
genmåltid, og forkyndte dem, at herefter skulle de tiltale ham: Hr. o-
berstløjtnant. De rejste i l9o3 til Berlin. Nogle få år efter stod en
notits i Ringkøbing Amts Dagblad, at fru Schultz og datteren havde skudt
sig selv, om årsagen nævntes intet.
Gården stod nu tom et års tid. så købtes den af Niels Andersen og hu-

stru Kirsten. Andersen stammede fra Torning og var murmester. Kirsten
var datter af Poul Pedersen og hustru Agnethe, der boede i Øster Rahbek
(Østerrig). Da de blev gift, bosatte de sig i Tarm, hvor Andersen drev
sit håndværk, men da militærlejren i foråret l9o3 skulle bygges, fik an-
dersen et stort arbejde der, og de flyttede til Borris stationsby. De
købte så St. Hvollig i l9o4.  Skønt Andersen ikke havde været ved land-
bruget siden i atten års alderen, fik han gården drevet godt frem, støt-
tet af Kirsten, som var stærkt interesseret i landbrug. 
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De havde 6 børn, hvoraf det ældste døde i 7 års alderen, og det yngste
som etårig. Andersen døde i l927, og Kirsten drev gården videre ved hjælp
af bestyrer og døtrene Pouline og Mary. Pouline blev gift og bor i Hoven, 
medens Mary en del år siden blev gift med "bestyreren, Sofus Højmose. Dé
drev gården frem, så der holdtes 3o-4o kreaturer. De overtog gården nogle
år før, militæret overtog den. Kirsten døde l l952. Mary og Sofus byggede
et hus i Borris stationsby, hvor de driver lillebil-forretning.

xxxxxxxxx

Udstykninger fra St. Hvollig

l. udstykning

Grev Petersdorf udskiftede i l89l en parcel syd for åen, til Peder Kristic
an Thomsen, der stammede fra Mors. Han blev i l89l gift med Maren Poulsen
fra Dejbjerg, (vistnok født i Hanning iflg. tællingen for l9ol).
De havde begge tjent hos proprietær Matzen til Slumstrup, og da han hav-
de opsyn med St. Hvollig, er det sikkert ham, der har hjulpet de unge til
dette hjem. I førstningen havde de det i forpagtning, men senere købte de
det. Til en begyndelse bestod bygningerne af en lade mod øst, og vinkel-
ret på denne en bygning med stald og beboelse mod syd. Nogle år efter
byggedes et fritliggende stuehus mod vest.
De drev ejendommen godt frem, og efter Peder Chr. Thomsens død i l92o

overtog Maren gården. Hun byggede en stor ny stald som nordfløj, medens
den gamle stald delvis blev nedrevet.

l9ol  

Den første tælling fra dette hjem ser således ud:
Peder Kristian Thomsen, født l86o på Mors, gift l89l.
Maren Poulsen ” l868 i Hanning,
Børn:
Karen Marie Thomsen, " l89o i Faster.
Pouline Mathilde " l897 i Borris.
Thomas Peder Thomsen ” l898   "

l9o6
De samme ejere.
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Børn:
Karen Marie Thomsen, født l89o
Pouline Mathilde " l897
Thomas Peder " l898
Mette Kirstine " l9o2
Thomasine Leonora " l9o4
Anna " l9o6

Karen Marie Thomsen blev gift med murer Niels Pedersen og kom til at bo
Bjølbøl i Aadum.
Pouline Thomsen blev gift med Otto Nimann og kom til at bo i Sønderup
ved Slagelse.
Thomas blev gift med en pige fra Kelstrup, der hed Bodil, de kom til at bo
i Klokmose i Faster.
Mette Kirstine døde som ung i l937.
Nora blev gift med Thorvald Larsen i Graul og omtales andet steds.
Anna blev gift med Adolf Pedersen og satte bo i Hemmet.
Peder Chr. Thomsen døde i l92o, og Maren besad gården til sin død i l94l.
Efter marens død solgtes gården til Arne Poulsen, som havde den i få år.
Han solgte den til Johannes Knudsen fra Ansager, hvis hustru hed Anna
og var fra Kvong. De drev gården meget stærkt frem, men måtte så i l952
afstå den til militæret. De købte en gård i Tofterup.
   xxxxxxxxx

2. udstykning.

Omkring l9oo udskiftedes en engparcel m.m. fra St. Hvollig til Kristen:
Johansen fra Ribeegnen. Han opførte landbrugsbygninger på parcellen og
blev gift med Kristiane Pedersen, datter af Poul Pedersen, øster Rahbek
og således søster til Kirsten Andersen, St. Hvollig. De var dygtige folk, 
der drev ejendommen godt frem og opfostrede en stor børneflok. Chr Johan-
sen var en livlig natur og god ti], at fortælle sine oplevelser, også når
han selv kom galt fra sine bedrifter. Ejendommen afhændedes til militæret
Kristiane var død forinden, og Chr Johansen fik ophold på De gamles Hjem
i Tarm

xxxxxxxxxxx
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3. udstykning.

Peder Pedersen, søn af Poul Pedersen og Agnete i Øster Rahbek, købte en
parcel fra St. Hvollig omkring l9o2, samt et stykke hede beliggende i Å-
dum sogn, så jorden dannede et samlet areal passende til en landejendom.
Næste år købte han en stor kørelade på Tarmegnen til nedbrydning og op-
førte denne på parcellen.
Omkring l9o7 byggede han stald og stuehus og flyttede med sin mor og far

ind i det nye hjem. Hans søster Mariane og hendes mand, Mads Peder Olesen
fra Bundsgård i Ådum, overtog hjemmet i Øster Rahbek. Peder Pedersen for-
blev ugift. Han var en klog og tænkende mand og meget interesseret i ti-
dens spørgsmål og problemer, men da han var noget af en ener, hvis me-
ninger ofte kunne afvige noget fra den gængse, var der egentlig mange, 
der knapt nok forstod ham. Han var et sjældent rettænkende menneske.
Han ville gerne gøre en handel, navnlig med tyre til avl, og han købte dem
ofte i Varde. Den gang så man mere på dyrets kropslige kvalitet end på
dets ydeevne, det var næppe den gang gået op for landmændene, at tyren
havde synderlig indflydelse på afkommets ydeevne, f.eks. mælkens kvalitet.
Det skete undertiden, at han trak en tyr den lange vej fra Varde og hjem.
Han har sikkert på en sådan vandring fostret mange tanker.
Hans moder, Agnethe, var en klog og stræbsom kvinde, der firmede rundt og, 
var med allevegne. Hun interesserede sig meget for dyrene, især havde hun
mange høns. Hun er nærmere omtalt i denne beskrivelse.
Poul var en trofast slider, men det var mere jorden end dyrene, der hav-

de hans interesse. De store engarealer, hvor der var anlagt kunstig van-
ding, havde Pouls fulde interesse, men der til kan vist siges, at han
næppe tilfulde forstod engvandingens rette anlæg og pasning. Han havde
den egenart, at han ikke kunne lide et se en forhøjning eller tue på eng
eller mark, de skulle udjævnes. Poul og en spade samt en trillebør hørte
uløselig sammen, og man så ham både vinter og sommer gå og trille jord'
fra en eller anden forhøjning ud i en lavere del. At han undertiden ska-
dede engvandingsanlægget ved at gøre det hele fladt, anede han vel ikke, 
tværtimod. Volle Thygesen, Rabekgård, sagde engang? Æ muldvarper æ slem
ve æ eng, men Poul æ da vaer.  Stræbsomme og trofaste mennesker var
Poul og Agnete, prægede af gudsfrygt og agtelse for Den Almægtiges sty-
relse.
Før de kom til Rahbek, forpagtede de Borris præstegård, det var i provst

Vilstrups tid. Min. mor tjente da som ung pige hos dem. 
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Hun fortalte mange træk om Agnete, og ofte endte det med, at hun sagde:
Agnete var en dygtig husmor, som man kunne lære meget af.
Børnene er alle omtalt i denne bog, da de blev boende på egnen. En undta-
gelse er sønnen Kristen, der døde i l8-l9 års alderen.
Provst Vilstrups og Pouls børn voksede op sammen, og provstens søn, Thø-

ger Vilstrup, har fortalt mig en lille barndomserindring, som fæstede sig
dybt i hans drengesind. De havde en so, som var ved at lægge grise, og
børnene var jo meget nysgerrige efter at se, hvorledes dette gik til, men
da de ikke rigtig turde gå ind i stalden, eller de ikke måtte, gik de om
til et staldvindue for at kigge ind. Forpagterens Kristiane var imidler-
tid så lille, at hun ikke kunne nå at kigge. Thøger forsøgte da at løfte
hende op, men resultatet blev, at hun med ansigtet trykkede ruden itu og
skar en flænge i den ene kind. "Åh", siger Vilstrup, "hvor var jeg ked af
det". Ja, hvem har ikke sådanne erindringer på godt og ondt indprentet
i det åbne barnesind. Poul døde nogle år før Agnete, og de ligger begra-
vede på Ådum kirkegård. Ikke mange år efter døde Peder Pedersen, (Pejer
i Hvollig, som han kaldtes).
Arvingerne solgte gården til Mads Kristian Villadsen fra Bundsgård i Å-

dum, hans kone, Jenny, var fra Old i Skjern, . Kristian Villadsen og Jenny
var dygtige folk, men for ham gjaldt det som for mange andre unge, der
kom til egnen, han interesserede sig ikke så meget for engvandingen. Ud-
viklingen går jo sin gang, og man var efterhånden bleven nødt til at skæn-
ke markavlen og kvægholdet mere interesse. Der skulle stedse produceres
mere smør, kød, flæsk og æg, fordi hvert nyt slægtled stadig fik større
og større gældsbyrde.
Når det enorme arbejde ved kanalerne og engvandingens pasning tages i

betragtning, gav markafgrøderne meget større udbytte. Dette er en af de
væsentligste årsager til, at største parten af de mange vandingskanaler
rundt om er blevet nedlagt. De har gjort deres nytte, men deres tid er
omme.
Med al sin stræbsomhed og sin retliniede færd var Chr. Villadsen noget

af en flygtig natur i modsætning til hans rolige og besindige kone. I al
sin travlhed skulle Chr. Villadsen helst være alle steder på een gang.
De havde en del børn, som voksede op i et godt hjem og lærte arbejdets
nødvendighed og velsignelse. Nu ligger også dette hjem i ruiner. Da de
i l952 måtte flytte, købte de en gård i Åsted i Kvong sogn. Nogle år ef-
ter mistede Chr. Villadsen et ben ved koldbrand, og hans foretagsomhed
led et ulægeligt knæk. 
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Selv om den stakkels mand humpede rundt på et kunstigt ben, kunne ham dog
være med i gårdens drift. Men hans helbred var nedbrudt, og vistnok i l997
døde han. Jenny drev gården videre i en del år ved hjælp af børnene, der-
efter solgte hun den og flyttede til Skjern

xxxxxxxxxx

Hvollig Vestergaard

Ifølge matriklen af l883 består Hvollig af tvende halvgårde, altså oven-
nævnte og St. Hvollig samt et beboelseshus, som var fæste. Det må vel nok
antages at være den senere kaldte Øster Hvollig.
Ifølge folketællingslisten af l. juli l787 bebos gården af
Anders Jensen 6o år, og vistnok hans kone, Voldborg Andersdatter, 4o år.
De har 5 børn.
Gården er sikkert bleven afhændet og overdraget folk, der ingen tilknytning
har til denne slægt, thi ved næste tælling i l8ol hedder ejeren:
Thyge Pedersen   32 år, og hustru
Karen Nielsdatter 3o "
Denne slægt besidder gården til l952.
De har en datter: Lene Marie Thygesdatter, l år gl.
Endvidere står opført på listen:
Lene Marie Christensdatter, 76 år og enke. Det er sikkert mandens moder.
Til bekræftelse af tællingslistens rigtighed tjener følgende afskrift
af kirkebogen for år l8oo:
l8OO d. 28. April født og den l. Maj døbt Thyge Pedersen og Hustru Karen.
Nielsdatter af Hvollig deres Datter Lene Marie.
Dåben publiseret 2. Pintsedag.
Faddere: Maren Jensdatter ved Houen Kirke.
 Hans Grauels Hs. Karen peders Datter fra Voregod Bye.
 Jacob Pedersen fra '.. . Houen.
 Jens Hvollig.

l834.

Ved denne tælling står Thyge pedersen og hustru Ane Pallesdatter(sikkert
hans anden kone) opført som aftægtsfolk.
Sønnen Peder Thygesen, 3o år, og hustru Maren Christensdatter, 24 år, 
f. i Lyhne, har nu gården..
De har en datter, Ane Pedersdatter, l år gl.
Endvidere er opført Svend Mortensen, Skoleholder. 
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l84o  

Ved denne tælling er opført samme. De har nu 2 børn
Ane Pedersdatter,  7 år.
Thyge Pedersen, 2 år, f. l2/6 l838.

xxxxxxxxx

Går vi frem til tællingen i l855, møder vi de samme, men hustruen kaldes
her Maren Madsdatter, mon det ikke er en fejlskrivning.
Den ældste datter, Ane Pedersdatter, nævnes ikke, hun er jo nu ca. 22 år

og er måske ude at tjene. løvrigt har de følgende børn:
Thyge Pedersen, l7 år, 
Mads Kristian Pedersen l4 "
Niels " ll "
Peder Christian Medum "  9 "
Ebbe "  6 "
Anton "   "  l "

l88o  

Sønnen, Thyge Pedersen, har nu gården, han er 4l år og enkemand. Jeg ken-
der ikke navnet på hans første hustru, og der var, så vidt jeg ved, ingen
børn.

l89o  

Tællingslisten udviser nu følgende:
Thyge Pedersen 5l år, husfader.
Ane Marie Hansen 34  "  husmoder, f. i Ådum.
Børn:
Maren Kirstine Pedersen,  4 år.
Peder Pedersen  2 "
Else Marie Birgitte Pedersen, under l år.
Peder Thygesen, 85 år, og Maren, 79 år, aftægtsfolk.

xxxxxxxxx

De havde ialt 5 børn, hvoraf det næstyngste, Hans Pedersen, omkring l92o
blev gift med Anna Lauridsen, datter af Jens Peder Lauridsen, Kjeldbæk-
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hede, og samtidig overtog gården, og Thyge og Ane Marie flyttede ind i
aftægtslejligheden.
Ane Marie døde den 6/7 l-925, og Thyge døde den l6/7 samme år.
Anna og Hans fik 3 børn: Aksel, Elly og Tage.
De afstod gården i l952 til militæret og købte et hus i Ølgod. Men da de
ikke ret kunne fæste rod i byen, købte de et stykke tid efter et hønseri
i Oksbøl.
Bygningerne i Hvollig Vestergård var gamle, og de byggede et nyt øster-

hus med hestestald m.m. og restaurerede den gamle kostald. Iøvrigt blev
gammel sæd og skik holdt i hævd i den gamle slægtsgård, ikke således, at
Anna og Hans ikke fulgte med i tidens udvikling, tværtimod, men der var
een ting, der sattes højt i gården, nemlig den gode, gammeldags gæstfri-
hed. Anna var en sjælden dygtig husmor. Hvor var det godt at bænkes ved
hendes herlige kaffebord.
De var i høj grad agtede og afholdte folk, der så vidt mig bekendt kun

havde venner.
XXXXXXXXXX

Øster Hvollig.

Hvornår fæstemålet for denne ejendom er overgået til selveje, får stå u-
besvaret, men den først folketællingsliste for l787 ser således ud:

Peder Nielsen    42 år, gift anden gang,  husfader.
Karen Pedersdatter, 4l "  gift første gang, husmoder.

Børn af første ægteskab:
Niels Pedersen,  l2 år.
Lars Pedersen,   lo "
Barn af sidste ægteskab:
Anna Pedersdatter,  5 år.

Tællingslisten opgiver endvidere:
Anders Knudsen,    67 år, i første ægteskab,  husmand.
Mette Jensdatter,   66 "   i andet ægteskab,   hustru.

Om disse sidste også har boet samme sted, oplyses ikke, men det er vel
sandsynligt, da familien står opført på tællingslisten i nummerorden
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næst efter foranstående.
Ved tællingen i l8ol og ligeledes i l834 nævnes ingen familier i Øster
Hvollig, hvilket kan tyde på, at ejendommen i den tid ikke har været be-
boet.

Men ved tællingen i l84o nævnes følgende:
Ole Christensen,  45 år, gift, gårdmand. Han blev kaldt Ole Kragmose, 
 (Wolle Krågmus) efter sted-
 navnet Kragmose i Bølling.
Ellen Pedersdatter, 46 år, hans kone, f. i Sdr. Felding.

Børn:
Peder Olesen, l5 år.
Maren Olesdatter, l2 "
Jens Olesen, lo "
Alle født i Bølling.

xxxxxxx

Ved tællingerne i l845 og i l855 samme familie.

Men i l86o har sønnen, Peder Olesen, overtaget gården.
Tællingslisten ser da således ud:
Peder Olesen 35 år, f. i Bølling, husfader.
Marie Jensen., 29 "  f. i Ansager, husmoder.
Jens Ole Pedersen, deres barn, l år.
Ole Christensen, 65 år, og Ellen Pedersdatter, 66 år, er opført som af-
tægtsfolk.

l87o

Peder Olesen, 44 år husfader
Marie Jensen. 38 ” husmoder

Børn:
Jens Ole Pedersen, lo år
Jens "  5 ”
Ane Kjerstine "  6 ” døde i l877
Martinus "  4 ”
Hans Kristian "  l ”
Ellen Kirstine " under l år.
Aftægtsfolkene lever endnu og er 76 og 77 år. 
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l88o  

Tællingen nu viser, at der er 2 børn mere, nemlig:

Marie Elisabeth Pedersen,    8 år.
Ebbe Kristian   "     5 "

Ole Christensen er nu enkemand, 85 år.
han døde i l887, 92 år gammel.

Peder Olesen døde i l897, og samme år overtog sønnen, Jens Pedersen går-
den. Han var ugift, og hans moder var husholderske for ham. Hun var født
i Ansager den 7/9 l83o og døde i l9o5.
Jens Pedersens søster, Ellen, kom hjem og var syg i 6 år, indtil hun døde

i l9o4. Hendes søster, Marie, var hjemme og plejede hende på det bedste
og kærligste til hendes død.
Da moderen var død i l9o5, flyttede Marie til Borris og oprettede en-

broderiforretning.
Jens Pedersen havde forskellige husbestyrerinder, indtil han i l9l3 solg-

te gården til Peder Pedersen, der kom fra Holmsland.
Han besad gården i nogle år, hvor efter han solgte den til kontrolassi-

stent Alfred Christensen og flyttede til Ådum.
Alfred Christensen havde kun Gården i kort tid, hvorefter Jens Pedersen

atter købte den. Nogle få ar efter solgte han den til Chr. M. Christensen
der kom fra Ølgod.
Jens Pedersen boede derefter forskellige steder i Borris og døde på Al-

derdomshjemmet i l958 i en alder af 96 år.
Chr. M. Christensen solgte gården midt i tyverne til Kristen. Peder An-

dersen fra St. Hvollig, hvis kone, Erna, var fra Dejbjerg. De havde går-
den, til militæret i l952 overtog den. De havde 3 børn: Niels Erik , 
Kirsten og Ella.
De købte et hus i Skjern, og sammen med sønnen startede de en mekaniker

værksted.
Kristen Andersen døde i l96o og blev begravet på Skjern Kirkegård.

xxxxxxxxx
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Heldgaard.

I matriklen af l683 benævnes den "Hellegaard" og er en helgård.
Den var iflg. matriklen af l683 proprietærgods under Lundenæs
Hvornår den er overgået til selveje, får være, men ved første folketæl-
ling af l787 ejes gården af:

Espe Jessen.    55 år, og hustru, 
Sidsel Clemmensdatter 54  "  De har 4 børn

I l8ol er opført som ejer sønnen, 
Jes Espesen 4l år, og hustru
Karen Pedersdatter.   29  "  De har en søn
Espe Jessen,  4 år.

Endvidere er mandens moder: Sidsel Clemmensdatter opført som enke, 72 år.

xxxxxxxxxxxx

Ved næste tælling, I834 ejes gården af Jens Jensen, som havde overtaget
den ved tvangsauktion.
Forannævnte Espe Jessen var eneste barn, - l hvert fald søn , han kunne

ikke klare sine økonomiske forpligtelser, hvorfor gården gik til tvangs-
auktion.
Jens Jensen ejede den vestligste gård i Kodbøl i Borris. Han drev begge

gårde et års tid, men solgte derefter gården i Kodbøl og flyttede til
Heldgaard.
Espe Jessen, der var eneste søn, var i høj grad forkælet og var meget

lidt interesseret i gårdens drift. Garden var stor den gang, hvilket bl.
a. kan ses der af, at da de største gårde i sognet havde de øverste stole
i kirken, og Heldgård havde den fjerde øverste stol.
Ahlergård og Sønderbygård, som i sin tid var "Hovedgårde", samt Dalager-

gård har nok haft pladserne oven for Heldgaard. Jeg husker således, at min
fader, der var sønnesøn af Jens Jensen, altid satte sig i fjerde øverste
stol. Da jeg spurgte hvorfor? svarede han: "De æ jo da æ Heldgaard stuel".
Da vi fik mere demokratisk indstillede præster, der pladserede konfirmand

derne på kirkegulvet efter alder og ikke efter stand og stilling, var får
på en sådan dag utilfreds med, at "Heldgaardstolen" var optaget af andre.
Da kirken engang blev restaureret, blev de to tre øverste bænke fjernet.
Far var da i vilderede, for nu var fjerde stol jo længere nede. 



l57.

Forunderligt, at gammel vane og konservatisme kunne stikke så dybt hos
en mindrebemidlet husmand, der tilmed var en ivrig liberal venstremand.
En gammel kone, kaldet Kaaren - Karen - Frederiks, som havde haft til-

knytning til den gamle familie i Heldgård, boede i Ådum. Engang i min
ungdom traf vi hinanden hos daværende købmand Jacobsen. Da hun hørte mit
navn, blev hun meget interesseret, og jeg måtte gøre rede for min. her-
komst. Hun var en god fortæller og satte en lille trumf på nu og da.
Hun gav sig da til at fortælle om Heldgård og navnlig om Espe Jessen og
hans bedrifter, og jeg, der var en meget interesseret tilhører, fik da
blandt andre følgende træk serveret: Espe Heldgård, som han kaldtes, før-
te et ret uroligt liv, og, som Kaaren Frederiks sagde, han. var jo "sin
fars søn", som ikke for alvor fik lært at bestille noget, gården var jo
stor, og der var velstand til huse. Han deltog ofte i kortspil, og engang
havde han spillet med nogle i Rahbek. Pengene slap op for Espe, og han
pådrog sig en efter den tids målestok større spillegæld. De blev da enige
om, at han i stedet for penge, som ikke var lette at malke af den gamle
Jes Espesen, skulle betale en tønde rug, og kornet skulle han så sejle
ad åen de 6-7 km til Rahbek. I Heldgård havde de en båd liggende nede i å-
en for at kunne sejle over under højvande. Der var ellers køre- og vade-
sted, og en vej der  førte over Gundesbøl hede til den gamle Tarm-
Vejle landevej.
En dag, medens faderen sov middagssøvn, fik Espe rugen fragtet ned til.

båden, og i mørkningen gik han ned i båden for at begynde sejladsen.
Men faderen, som havde lagt mærke til, at knægten havde noget særligt
for, begav sig ned mod åen, men da Espe så, at faderen var i farvandet, 
vippede han rugen udenbords, for at den gamle ikke skulle opdage noget.
Der blev rugen sikkert liggende, men hvorledes han klarede gælden, vid-
ste Kaaren Frederiks ikke.
Hos en gammel mand i Hoven var jeg få år siden så heldig at opsnappe

følgende, der selvfølgelig har gået fta mund til mund siden da, men jeg
synes, den giver et godt billede af Espe Heldgårds mentalitet: Allerede
inden hans moder døde, var Espe tit i pengebetryk, da hans forbrug var
for stort. De havde et møbel, med en skuffe, hvori hans moder, der var
gammel, gemte en det dalere. Men skuffen var "Tabu", og moderen havde bå-
de nøglen og Vetoretten. En dag da der var lystige gæster, gik Espe hen
til skuffen, og bankede på den, idet han sagde til. Dalerne: Glæder eder, 
thi eders udløsning stunder til. Han ventede jo efter, at han ved mo-
derens død kunne komme i besiddelse af de dejlege dalere, 
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som han hurtig fik til at rulle. Hvor bibelstærk Espe var, får være usagt, 
men det er jo et citat fra Jesu tale om de sidste tider.
Espe Jessen blev gift og overtog gården, men ved næste folketælling i

l834 bebor han den ikke. Derom fortalte Kaaren Frederiks videre: Jo
flot skulle det være, og flot var det, men velstanden fik ende, fordi
ingen ting blev passet ordentligt, og man glemte at sætte stævne efter
evne. En sommerdag havde de sengetøj og møbler ude i solen, og blandt mø-
blerne var der et med et meget stort spejl en uhyre flothed den gang —
En løsgående vædder gik og spankulerede derude og fik øje på sit kontra-

fej i spejlet. I den tro, at det var en fjendtlig rival, tog vædderen
tilløb og rendte igennem spejlet. Men efter denne tildragelse faldt hele
herligheden, sagde Kaaren Frederiks, 
Efter tvangsauktionen blev Espe med kone og børn installeret på borris

fattiggård.
I en af de gamle forhandlingsprotokoller står optegnet, at fattiggårds-

bestyreren beklager sig til Sogneforstanderskabet over, at han ikke kan
få Espe Heldgård til at bestille noget og foreslår ham anbragt på en ar-
bejdsanstalt, men der omtales ikke, at der blev gjort noget.
Et andet sted i samme protokol omtales, at Espes kone ansøger om beskæf-

tigelse, så hun kan være i stand til at førsørge sig og børnene. "Jow", 
sagde Kaaren Frederiks, "Espe waa sku en skidt knæjt".
En søn, Jes Heldgård, blev boende l Borris. Han var en driftig mand, 

der havde folks tillid, han var således en tid medlem af Borris sogneråd.
Han boede i mange år i et hus ved gården Duedal, og man hører endnu en, 

enkelt gang benævnelsen: Jes heldgårds hus. Han ernærede sig i sine æl-
dre dage som tækkemand og døde i l9oo. Hans hustru, Bodil Marie, var født
i I834 og døde i l9o4. Hun var syerske.
Men tilbage til den fremtidige slægt i Heldgård.

Tællingen for l834 udviser:
Jens Jensen 52 år, gårdmand, f. i Skarrild.
Maren Jensdatter,    5o "   hans kone, f. i Borris.

Børn:
Veste Jensen l6 år.
Birgitte Jensdatter, l3 ”
Karen Marie,  " lo ”"

Jens Peder Jensen   6 "
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I l84o er opført samme forældre og børn.

I l845 samme familie, men der er opført Mathias Theodor Christensen, 
skolelærer. Dette viser, at der har været holdt skole på gården. Den havde
hidtil været afholdt i Graul.

l85o

Jens Jensen er nu 7o år. Han benævnes gårdejer.
Maren Knudsdatter, 66 år.

Jens Olesen, 23 år, fra Faster, skolelærer.

Men da sønnen, Vedsted Jensen, 32 år og ugift, også betegnes gårdmand, 
har han sikkert overtaget gården.
Til husholderske har han Sidsel Kathrine Christensen, 39 år, som benæv-
nes husholderske og væverske.

l855

Vedsted Jensen, 37 år, ugift, gårdmand.
Jens Jensen, 75 "
Maren Knudsdatter 72 "
Mandens forældre, som af ham forsørges.

Birgitte Jensdatter, 32 år, ugift, deres datter, som tjener bonden.
Mette Marie Knudsen , 5 "   født i Brande, plejebarn.

Endvidere er på denne tælling opført forannævnte Sidsel Kathrine Kris-
tensen, 44 år, f. i Assing. Væverske og indsidder.
Mette Marie Pedersen, l2 år, født i Borris. Hendes Slegfreddatter.

Efter opholdet hos Vedsted Jensen flyttede Sidsel ind i et hus, der lå
i heden ved Jens peder Jensens vestre markskel. Endnu i min Drengetid og
en del år der efter var der på dette sted en lille høj, som kaldtes
"Sidsels Knot" (Tue), og tillige var der en græsbevogtet plet med et di-
ge om, dette var rester af den ved huset værende kålgård.
Æ knot var rester af våningens lerstampede vægge.

l86o

Vedsted Jensen er bleven gift først  i sidste halvdel af halvtredserne.
Vedsted Jensen, 43 år,  gift,  gårdmand.
Karen Nielsen, 28  "    "  ,  hans kone, f. i Albæk i Skjern. 
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Børn:
Maren Jensen, 2 år.

Denne datter må vare død, thi på listen for l87o er opført en pige af
samme navn og er kun 4 år.

l87o

De samme, de har nu følgende børn:
Jens Jensen,     9 år
Judith Bodil Kathrine,  6 "
Maren        4 "
Nielsine Marie    l "
Johan Christensen,  l9 ", skolelærer.

l88o

De samme, de har nu følgende børn:
Jens jensen, l9 år.
Judith Bodil Kathrine " l6 "
Maren " l4 "
Nielsine Marie " ll "
Niels "    9 "

Jeppe (Randeris) Pederseni, l9 år, skolelærer.

I l886 Afstod Viste Jensen gården til Niels Pdersen, søn af Peder Thyge-
sen , Hvollig Vestergård.
Jens Jensen blev i l885 gift med Mariane Kristensen, datter af tømrer
Hans Kristensen, Debelmose i Borris. Det var vistnok tanken, at Jens og
Mariane skulle have haft gården men da dette ikke økonomisk kunne ord-
nes, blev der i l885 fraskilt en parcel syd for åen, hvorpå der året efter
blev opført bygninger, som de flyttede over i om efteråret l886.
Viste Jensen og Karen skulle så blive boende på gården og have aftægt.
De levede kun kort tid efter.
Viste Jensen blev født i Kodbøl l7/2 l8l8 og døde i Heldgård 2/7 l888.
Karen Nielsen blev født i Albæk l Skjern. l7/6 l833 og døde i Heldgård
6/l2 l889.
Den fraskilte ejendom bestod af 9 td. land eng, og resten; uopdyrket mose, 
og de begyndte med et par køer og et par stude.
Niels Pedersen havde gården i en længere årrække, men da han forblev
ugift, måtte han klare sig med tjenestefolk. 
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Han solgte gården i l9o9-lo til. Søren Busk fra Gården Busk i Borris. Han, 
var gift med Karen Jensen, datter af sognefoged Kristen Jensen (Kræ Rah-
bjerg) på gården Rahbjerg i Borris.
Niels Pedersen flyttede til Borris stationsby, men nogle år efter tog, 

han ophold på De gamles Hjem, hvor han døde i l926.
Søren Busk og Karen havde gården til l9l4-l5. De afstod den da til pant-

haverne, som holdt bestyrer på den et års tid, hvorpå de solgte den til.
Niels Olesen fra Præstbro i Ådum. Hans hustru var fra Sjælland og hed
Ingeborg Sofie. Hun døde i l9l8 fra to små piger af den frygtelige "Span-:
ske syge", som i årene l9l7-l8-l9 hærgede landet og bortrev mange i deres
bedste alder. De to små piger kom i pleje hos deres mors familie på Sjæl-
land. Niels Olesen solgte gården omkring l92o til fru Karen Andersen, 
der kom fra Debelmose i Borris. Niels Olesen rejste fra egnen, men døde
i l959 og ligger begravet ved siden af sin hustru på Borris kirkegård.
Karen Andersen havde gården, til hun døde i l926.
Gården solgtes da til Jens Pedersen, der før ejede Øster Hvollig.

han solgte den i l927 til Senius Madsen fra Thy, som samtidig blev gift
med Margrethe Østergård fra Gundesbøl i Ådum. De ejede gården, til. mili-
tæret i l952 overtog den. Gården, der var noget forsømt, fik de drevet
godt frem og foretog adskillige forbedringer. De købte en gård i Hjoptarp
i Borris. Ved hjælp af sønnerne Kristian og Arne har de drevet denne gård
godt frem. De har tre sønner: Kristian, Arne og Børge.
Børge blev i l96o gift med Karen Kruse, datter af gårdejer Peder Kruse, 

Vesterby i Borris. De købte en gård i Horne. De andre to er ugift og op-
holder sig på gården i Hjoptarp. Gæstfrihed og tjenstvillighed har altid
præget denne familie.

xxxxxxxxxxx

1. udstykning fra Heldgård, matr. Nr.14  b  

Af tællingslisten for l855 fremgår, at Jens Peder Jensen, i en alder af
26 år er ejer af ovennævnte mtr. nr, som blev udstykket fra hovedgården
Heldgård, idet ejeren, Jens Jensen, delte gården mellem sine to sønner:
Veste Jensen, som beholdt fødegården, medens broderen, , Jens Peder Jensen, 
fik den fraskilte del, hvorpå der opførtes bygninger, 
dette skete mellem l85o og l855.
Det var to gårde med udstrakte engarealer, agermark og hede, navnlig det

sidste. Deres fader skal have sagt til sønnerne ved denne lejlighed: ”Vil
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I virk, æ der nok, å vil I et virk, æ der åsse nok”.
Jens Peder Jensen blev gift med sin kusine, Petronille Jensen, fra Odders-
kjær i Borris, hvor der var vandmølle og høkerhandel.
I l86o har de børnene: Karen Marie Jensen, 4 år, og Mariane Jensen, 2 år.

I l87o har de følgende børn:
Karen Marie Jensen,    23 år.
Mariane        " 2l ”
Karen.         " l5 ”
Jens           " l2 ”
Jens Kristian  "  9 ”
Peder Kristian; "  7 ”

I l88o har Jens Peder og Petronille (Pænille) gården endnu, men ved ne-
ste tælling i l9ol er sønnen, Jens Jensen, opført som ejer med sin moder, 
Petronille som husmoder.

Jens Peder Jensen blev født i l828 og døde i l895.
Petronille "    "  l83l  "  l9o2.

Da Jens Jensen ikke blev gift, var hans ligeledes ugifte søster, Karen,
husbestyrerinde for ham, indtil hun i l92o døde på Tarm sygehus.
Den eneste af disse 6 søskende, der blev gift, var den ældste, Karen Ma-

rie. Hun. blev gift med en, mand, der hed Ingustinus Kristiansen, vistnok"
fra Blåhøj. De opholdt sig forskellige steder. Ingustinus var en mand
med mangfoldige interesser og havde ondt ved at slå rod, og det lykkedes
ham ikke at komme i en fast, varig stilling. Han havde i sine unge dage
været vinterlærer, og tillige havde han været i Argentina.
De boede en tid i Hvidemose ved Vinderup, og senere blev han uddeler i

en vareindkøbsforening i Stakroge. Men derefter rejste de i halvfemserne
til Tandil i Argentina, hvor de ernærede sig ved strikkeri. Hans interes-
ser lå en del over, hvad der var almindeligt hos almuefolk, og han var
en af pionererne i arbejdet for oprettelse af De danske Husmandsforenin-
ger.
De var hjemme på besøg, da krigen i l9l4 brød ud, og de kunne ikke komme

tilbage, mens krigen varede. Jens Jensen købte da et hus i Borris stati-
onsby, som Ingustinus og Karen Marie flyttede ind i. Her åbnede de en
lille blandet forretning. Da krigen var forbi, rejste de tilbage til de-
res 5 børn og børnebørnene. De døde begge, så vidt jeg ved, i trediverne-
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Første udstykning fra   matr  .     nr.l4 b  

I l896 blev der udstykket en parcel syd for åen. fra denne gård, den fik
matr.nr.l4 h. parcellen kom til at tilhøre Jens Kristian Jensen og den
blev bebygget samme år. Jens Kristian havde sin søster, Mariane, som
husbestyrerinde.
Jens Kristian var en lidt indesluttet og grublende natur, og om efterå-

ret i l9o2 slog det hele klik for ham, og han blev i perioder at betrag-
te som sindssyg. Foreløbig fik han ophold på fødegården, men året efter
solgtes hans ejendom til Karl Nielsen fra Lønborg, hvis kone, Marie, var
fra Møgelmose i Ådum. Jens Kristian fik nu ophold hos disse unge, og med
hans sygdom gik det op og ned. Til tider deltog han i arbejdet, og til
andre tider lå han til sengs. Da det blev for besværligt for dem at have
ham, kom han hjem på fødegården, hvor han døde i l937.
Jens Jensen døde pluddelig i l932, og peder Kristian overtog gården og

havde den til i sidste halvdel af førrerne, han solgte den da til Robert
Lundsgård fra Borris, som afstod den til militæret i l952.
Af disse søskende døde Karen først, Mariane døde i l922, og Peder Kristi-

an døde i l948.
På denne gård holdtes de gamle traditioner højt i ære, måske kan man sige, 

at de gamle skikke holdt sig noget længe.
Jens Jensen byggede gårdens tre udlænger om og lod stuehuset restaurere, 

i parentes bemærket var det smækfuld af rotter, der havde fri adgang om-
trent alle vegne. Dette stuehus, som blev bygget til hans forældre, blev
nu renset for rotter og stod, da militæret overtog gården, det var da ca.
loo år gammelt.
Vedrørende den udstykkede ejendom, matr. nr. l4h , at Karl. Nielsen og

marie havde den til i. midten af fyrrerne. De solgte den da til Svend Kri-
stensen fra Ådum, som var gift med Nanna, en søsterdatter til. Marie. De
afstod ejendommen til militæret og købte en ejendom i Vrøgum.
Karl og Marie kom til at bebo et hus i Dalager ved Borris, hvor Karl døde

i l958, og Marie tog ophold på De gamles Hjem, hvor hun døde i l96l.
De havde 4 børn: Anna, der blev gift med Kornelius Hansen i Gåsdal.
Karen, der blev gift med Kristian Søndergård i Hjoptarp.
Møller, der er ugift og har en gård i Klokmose i Faster.
Ejnar, der er gift og er fængselsbetjent ved fangelejren i Sdr. Omme.
I en brink ud mod åen tæt ved ejendommen! findes rester af muren fra en
teglovn, ligesom det brolagte æltested findes. (Omtalt andet steds), 
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Anden udstykneing fra matr.nr. l4 b  

Peder Kristian Jensen lod i l939 en anden parcel, matr. nr.l4i syd for
åen udstykke.
Peder Lassen, søn af Søren Lassen, som en tid ejede Graul, blev i l936

gift med min datter Anna. De købte denne parcel og fik oprettet en stats-
ejendom, som de beboede, til militæret overtog den i l952. De købte en
ejendom i Hovborg, hvor de boede i nogle år, hvorefter de solgte denne og
flyttede til Tarm, hvor de købte et hus. Men efter et par års forløb
solgte de Huset og købte en ejendom l Gødsvang mellem Gårde og Tistrup.
Kun disse to ejendomme er udstykket fra matr. nr.l4
Men vi vender tilbage til udstykningerne fra hovedgården, matr. nr.l4a

xxxxxxxxxxxxx

Sønder Heldgård matr. nr.l4  C      

Som før omtalt danner Kjeldbækhøj knudepunkt mellem de tre sogne: Hoven, 
Adum og Borris. I det sydøstlige hjørne af Borris sogn var en trekantet
hedeparcel på lo-l5 td.land, som tilhørte Hvollig Vestergård. Om denne
parcels tilhørsforhold fortaltes, at den i sin tid var skænket som fad-
dergave, mere ved jeg ikke, og jeg har ikke villet rejse land og rige
rundt for at få det opklaret. Man trækker. tvivlende på smilebåndet, 
hvad skulle et barn med en fjerntliggende hedeparcel? Men det er slet
ikke utroligt, penge var en sjælden vare, og en jordlod var en fast værdi, 
både som arvelod og til betaling af spillegæld har man brugt hedelodder.
Ind til denne parcel og ellers grænsende til Hoven og Adum lå Parcellen

nr.l4c, som Jens Jensen lod udstykke fra Heldgård.
Ved folketællingen i l85o træffer vi første gang beboere på denne parcel, 

nemlig:
Peder Christian Hansen 37 år, f. i Odderskjær i l8l3.
Birthe Kirstine Nielsdatter   3o "   f. i Ådum, hans kone.
Når der tillige står, at de blev gift i l854, stemmer det ikke helt, at

hun i l85o var hans kone.

I l855 de samme, men Peder Chr. Hansen benævnes der som fæster og jord-
bruger, hvilket ikke tyder på, at han havde skøde på ejendommen.
l l  86O   står på tællingslisten Jens Jensen og Maren Knudsdatter opført

som aftægtsfolk. Man kan da med god grund gå ud fra, at da Jens Jensen
har udstykket Heldgård mellem sønnerne Veste og Jens Peder, har han kort
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kort efter fraskilt og bortfæstet denne ejendom, ratr. nr.l4c. Penge var
der jo ingen eller få af, og fæsteafgiftens væsentligste del har nok be-
stået i denne aftægt. Fra pålidelig kilde har jeg fået oplyst, at Peder
Chr. og Birthe begyndte så småt, at de gravede den første ager med spa-
de, at ageren ikke har været stor, siger sig selv. De har altså ikke været
kørende, og der var jo altså kun engen og mosedragene til kreaturføde.

I øvrigt ser tællingslisten for l86o således ud:

Peder Chr. Hansen,    47 år, f. i Borris, driver sin jordlod.
Birthe Kirstine Nisdatter, 4o år, f. i Ådum, hans kone.
Kirsten. Nielsen, 6 ar, f.i Sdr. Felding, plejebarn. (Blev gift med
Niels Peder Thomsen i. Graul). 

Aftægtsfolk:
Jens Jensen,  født i Skarrild, 79 år.
Maren Knudsdatter, født i Borris, 76 "

I l87o de samme, men her står, at Birthe Kirstine er født i Sdr. Felding, 
Da aftægtsfolkene ikke står opført her, er de nok døde.
Peder Chr. Hansen døde i l872, og ejendommen bestyredes af Hans Jakobsen

fra gården Kringeltoft i Borris. Hans fader, Jakob (Kringeltoft) Thyge-
sen, og Peder Thygesen, Hvollig Vestergård, var brødre.
Hans Jakobsen blev gift med Birthe Kirstines søsterdatter, Birthe Marie

Christensen, fra Sdr. Felding. De overtog ejendommen, og Birthe Kirstine
fik aftægt.
Hans Jakobsen og Birthe Marie fik 9 børn, hvoraf to døde i barnealderen.

Ved tællingerne i l89o og l9ol møder vi de samme, ligeledes i l9o6, 
Birthe Kirstine er født i l82o og er altså nu 86 år. Hun døde kort efter.
Birthe Marie døde i l9o8, og Hans Jakobsen i l9l7.
Hans Jakobsens ældste søn, Mads Kristian, overtog gården og blev gift, 
vistnok i. l9l3 med Ella, der var  fra Haderslev.
Hans Jakobsen byggede i l9oo nyt stuehus og senere ny lade.
Mellem hans ejendom og Heldgårds jorder lå en parcel eng og mose, som var

fraskilt af Veste Heldgård som arvepart til to af døtrene. Denne parcel.
havde matr. nr. l4g , og den solgte de til Hans Jakobsen, men hvornår
dette skete, ved jeg ikke bestemt. Desuden købte Hans Jakobsen en parcel
hede og mose, beliggende langs det søndre markskel, men altså i Ådum sogn.
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Hans Jakobsen og Birthe Marie var meget driftige og sparsommelige og
holdt fast ved gammel sæd og skik,  Flinke og vennesæle naboer.
Mads Kr. Jakobsen, der havde gården under første verdenskrig, søgte at

indføre en mere tidssvarende driftsform, men det var ligesom, det ikke
rigtig ville lykkes for ham. Der var under krigen stærk efterspørgsel ef-
ter tørv og gode priser på disse. Til uheld for Mads Kr. satte han en
storstilet produktion i gang. Han gik i kompagni med smed Sørensen i Tarm
om produktion af maskintørv. Denne fabriksvirksomhed er omtalt andet
sted i denne bog, men den var ikke rentabel, idet der var investeret alt
for store beløb i maskiner i forhold til produktions ydelsen. Han solgte
så gården til Jens Cl. Sørensen, Lønborg, og Chr. Græm, Tarm . De fort-
satte tørveproduktionen, men ved håndkraft, i forbindelse med murer Sø-
ren Vinding, Tarm. Da de ved krigens slutning havde fået mosen omtrent
omgravet, solgte de parcellen l4 til Jens Peder Lauridsen, som havde en
ejendom i Ådum, som grænsede til.
De havde gården i få år, hvorefter de solgte den til Ansgar Eskesen fra

Gundesbøl i Ådum. Hans anden hustru var fra Østjylland, hun hed Petra og
var en energisk kvinde. Mads kr. Jakobsen og Ella flyttede til en Gård
i Måløv på Sjælland, som Jens Cl. Sørensen og Chr. Græm havde. Så vidt
jeg ved, var det byttehandel.
De solgte denne gård efter få års forløb og rejste til Argentina, hvor

de begge er døde.
I l926 solgte Ansgar Eskesen gården til Niels M. Lassen, som var gift

med Thora Varborg Jensen, datter af Jens Heldgård.
Ansgar beholdt parcellen i Ådum sogn. Niels Lassen og Valborg havde går-

den, til militæret i l952 overtog den. De købte en ejendom umiddelbart
syd for Tarm.

xxxxxxxxxxxxx

Næste udstykning fra Heldgård var en parcel hede, mose og eng beliggende
syd for åen ved gårdens vestlige markskel grænsende til Jens Peder Jen-
sens jorder. Denne parcel fik matr. nr.l4d
Vi møder den første gang ved tællingen i l88o

Jakob Adersen, 45 år, født i Mins i Sdr Felding. Han blev kaldt Jakob
Mins.

Marie Elisabeth Nielsen., 42 år, født i Sdr Felding, hans kone.
Krestine Andersen, 6 år, født i Skarrild, plejebarn. 
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I l89o er der skiftet ejer:
Jens Kristian Andreassen   33 år, født i Ådum. Husmand.
Ida Kjerstine Pedersen, 37 "   født i Egvad. Hans kone.
Deres børn.
         Østergård.

Hans Kristian   /Andreassen    5 år.
Peder Kjærgård  "  4 "
Andreas Theodor "  l "

Den ældste søn, Hans Kristian, blev præst i U.S.A. Jeg husker, han for
mange år siden var her hjemme på besøg, og en søndag prædikede han i Bori-
ris kirke. Det var, mens Pastor Johansen var præst her.
Jeg husker, han holdt en god prædiken over "Stormen på Søen" og talte en

del om "Livets Storme". Men jeg må bekende, at jeg i stedet for andægtig
at lytte til hans prædiken kom i tanker om en lille tildragelse, min. mor
havde fortalt. Her er den
Hans far kørte mælk til det nyoprettede Ådum mejeri. Så var det på sønnen, 

hans Kristians toårs fødselsdag. Faderen sad jo nok på mælkevognen, og lod
tankerne gå hjem til den lille fyr, og han ville gerne glæde ham, men
der var jo ikke råd til slik eller legetøj. Han kom da til at tænke på, 
at drengens sut var noget medtaget, ikke så meget af tidens tand som af
drengens. Beslutningen var taget, han købte en ny sut til drengen. En
sådan kostede den gang en hel tiøre. Den højtidelige stund kom, da fade-
ren rakte drengen gaven. Han så på sutten, prøvede den og erfarede, at
den hverken så ud eller føltes i munden som den gamle. Han tog den da
atter mellem de små, skarpe tænder og rev den i stykker. Da faderen så, 
at både tiøren og de mange kærlige tanker var spildt, tog hidsigheden
overhånd for ham, og han langede drengen en på kassen. Ja, du var tidlig
udsat for livets storme, Hans Kristian, -nu pastor Østergård.
Jens Kristian Andreassen solgte ejendommen til Zakarias  Stausbøl, hvis

kone Karen, var en søster til Chr. Ager i Borris.
Zakarias og Karen har kun. beboet ejendommen i få ar, allerede i før-

ste halvdel af halvfemserne er der en ny ejer.

Tællingslisten for l9ol ser således ud:
Jens Marinus Pedersen, f. l865 i Hemmet gift l89o
Marie Sofie   "  f. l863 i Lønborg,  "
Kristiane Marie "   f. l89o,   deres datter«

I l  9O6   de samme
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De havde ikke andre børn end datteren, som i l9l2 blev gift med sin fæt-
ter Jens Jensen fra Vardeegnen. De overtog ejendommen, og Marinus og So-
fie flyttede til Sdr. Omme. Men efter et par års forløb købte de en lille
ejendom i Fiskbæk, hvor de boede i en del år. Derefter købte de et hus
i Borris, men da Sofie var meget svækket på synet, måtte de efter få års
forløb tage ophold på De gamles Hjem. De ligger begravede på Borris kir-
kegård.
Marinus byggede en ny stald, og de drev ejendommen godt frem. Sofie var

en meget energisk syerske, der om vinteren i regelen sad og sled med sit
sytøj til langt ud på natten.
Jens og Kristiane havde ejendommen i nogle få år, hvorefter de solgte

den til Jens Eg m.fl. i Ådum. De købte en lille ejendom på Varde Sønder-
mark. Der døde Kristiane; fra mand og tre børn.
Jens Eg m.fl. solgte ejendommen igen. omkring l92o til Johannes Pedersen, 

fra skjern. Han var gift med Kirstine Lauridsen, datter af Jens Peder
Lauridsen, Kjeldbækhede.  Bygningerne brændte i l926.
Få år efter blev den overtaget af kautionisterne: Kr. P. Madsen, , Hulmo-

se i Hoven;, og Karl Jensen i Rahbek i Ådum. De solgte den sidst i tyver-
ne til Peder Pedersen fra Bonnet og hustru Marie Egebjerg, datter af Kr.
Egebjerg, Sdr. Omme.  De byggede et nyt stuehus.
De solgte ejendommen omkring l945 til Alfred Lassen, søn. af Søren P Las-

sen, der en tid havde gården Graul. Han var gift med Signe Jensen fra
Ahler Vestergård i Borris.
Peder pedersen og Marie købte en lille ejendom ved Give.
Alfred og signe fik ejendommen grundforbedret ved et stort dræningsanlæg, 

idet den største skavank ved ejendommene syd for åen var, at jorderne
var for vandholdige.
De afstod ejendommen til militæret i l952 og købte en gård i Krogager.

xxxxxxx

Næste udstykning fra Heldgård var nr.l4e  

I l885 udskiftedes matr. nr.l4e fra Heldgård til Jens Jensen Heldgaard
og hustru Mariane Kristensen, født"  i Midtgård i Gundesbøl. Det var min
far og mor.
Som før omtalt begyndte de med et par køer og et par stude, og Kårene var

små, idet den vandholdige jord gav lidt korn og meget ukrudt. Fader købte
da en parcel af Jens Pedersen, Gundesbøl, og en af Kristen Pedersen
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(Sognefoged), også i Gundesbøl. Jorden, bestod mest af sandet hede, dog var
der en del middelfugtig jord ved overgangen fra hede til tørvemose.
Bygningen blev opført på det tørreste sted tæt ved sogneskellet, og da de
to parceller lå på modsat side af skellet, kom det hele til at danne et
samlet areal på ca. 4o tdr. land hede, mose og eng.
I mosen var der udmærket tørveskær, og Jens Heldgård gravede en del tørv, 

som han, da han fik heste, leverede i Tarm eller Skjern, det gav en lille
skilling til hjælp til udgifterne. Under den første verdenskrig sattes der
ret stærk fart på produktion af tørv.
Vi var lo søskende, og vi kom ud at tjene, så tidligt vi kunne, og de, 

der var hjemme, fik lov at tage fat efter bedste evne. Ved slid og spar-
sommelighed lykkedes det at få største parten af den dyrkelige jord un-
der kultur. En smule standsning i markdriften kom under sidste verdens-
krig, hvor det var tørveproduktionen, der skænkedes den største opmærk-
somhed.
Som anerkendelse for det slidsomme pionerarbejde er Jens Heldgårds og

Marianes navne indhugget i mindestenen for Borris sogn i mindeparken på
Kongenshus.
I l923 solgte de ejendommen til mig. Vi havde haft en mindre ejendom, der

lå nabo dertil, men i Ådum sogn, som jeg drev sammen med min skolegerning, 
men da skolen lå i Borris sogn, ville jeg hellere bo i Borris kommune.
Fader købte en lille ejendom i Borris kirkeby, hvor de boede i en halv

snes år, hvorefter de tog ophold på De gamles Hjem.
Fader blev født i I86o og døde i l95l. Moder blev født i l86l og døde i

l944.
Vi boede på ejendommen til i l935, da vi solgte den til vor ældste søn

Jens Heldgaard og hans kone, Marie Madsen, datter af Kr. P. Madsen, Hul-
mose i Hoven- De fik de vandlidende jorder drænede, og tørvegravene fræ-
sedev så der blev frugtbar græsnings jord. En vældig gavn. var det for denne
som de fleste ejendomme, at vandingskanalerne blev nedlagt, så mange su-
re arealer nu blev egnede til dyrkningsjord. Mange engarealer med magert
hø og græs blev omdannet til frugtbare jorder med roer, korn og kløver, 
han afstod ejendommen til militæret og købte en gård l Dejbjerg.
Desuden blev der fra Heldgaard i l888 fraskilt en lille parcel, hvorpå

den første selvstendige skolebygning blev opført. (Omtalt andet steds).
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Graul. Matr. Nr. 15 a  

I matriklen af l683 benævnes Graul som tvende halvgårde. Beskrevet nærme-
re andet steds.
Efter navnene på første tællingsliste, l787, og senere tællinger at dømme

har de to Graulgårde hver været i samme slægts eje fra den gang og frem-
over.

Tællingslisten for l787 udviser følgende:

Mette Christensen   67 år, enke, madmoder.
Hendes børn.
Christen Thomsen, 32 år.
Kjerstine Thomsen, 29 "
Anne Thomsen, 2l "
Mette Nielsdatter, ll ", uægte pige.

xxxxxxxxxxx

I l8ol: Sønnen har nu fået gården.
Kristen Thomsen.    48 år, gårdbeboer.
Mariane Jensdatter, 33 "   hans kone.

xxxxxxxxxx

I l834. En søn af ovennævnte har nu gården.

Peder Christensen,  48 år, gift, gårdmand.
Mariane Sørensdatter,  56 "  hans kone.
Deres børn:
Thomas Chrestensen,   29 år.  (Thammes Graul.).
Chresten Chrestensen   25 "
Mette Shrestensdatter,  l9 "

xxxxxxxxxx

I l85o. De samme.  Der er nu 7 børn opført på tællingslisten, hvoraf
bemærkes;
NIELS   Peder Thomsen, der fik gården efter faderen.
Maren Thomsen, der kom til at bo i Kærhus.

xxxxxxxx

i l855 og l86o: De samme. Forældrene: Peder Christensen, 75 år, og Mari-
ane  Sørensdatter, 84 år. er endnu levende, men ved tællingen, i l87o er
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de ikke opført og er antagelig døde.
xxxxxxxxxx

I l88o er Thammes Grauls søn ejer af gården.
Niels Peder Thomsen,  34 år, gift, husfader.
Kirsten Nielsen  25 "   hans kone, plejedatter af Peder Chr. 
Hansen og Birthe Kirstine, Sdr. Heldgård.

De har 2 børn:
Margrethe Kirstine Thomsen, 4 år.
Thomas Kristen Thomsen,   2 "

Thammes Graul og Margrethe er aftægtsfolk.
xxxxxxxxx

I l87o: de samme, der er nu opført 6 børn på listen.
Thammes Graul er død, thi Margrethe står opført som enke.

Gården, der var stråtækket og sammenbygget, brændte ved lynnedslag i l89l.
Året efter byggede Niels Peder Thomsen en ny gård med fire længer, ganske
vist stråtækket, men stuehuset var fritliggende. Både den østlige og vest-
lige indkørsel mellem stuehuset og udhusene kunne lukkes med solide port-
døre. I den sydligste del af østerhuset var indrettet aftægtslejlighed.
Desuden var der på laden opført en vindmølle med kludesejl.

xxxxxx

I l9ol er opført de samme. Der står på listen, nævnt, at de har 8 børn
og 4 døde. De havde altså et dusin, hvorfor den yngste hed Dusine. Hun
var den gang 5 år.

xxxxxxxx

I l9o6 er Margrethe død, men på listen, er opført Ane Margrethe Kragsnap
Jensen. Hun var moder til Otto Brøllings kone. De boede i "Æ swot Kro".
Hun. boede et årstid i den tomme aftægtslejlighed.
I l9o9 afstod Niels Peder og Kirsten gården; til. Sønnerne Peder og Kristen,

De gamle flyttede til Borris stationsby.
Peder Thomsen blev samtidig gift, hans kone, Dorthea, var fra Hvingel. i He.
De havde gården til vistnok i l9l3- Niels Peder og Kirsten overtog da går-
den igen, men efter et års tids forløb solgte de den til Jens Ole Jensen, 
hvis kone, Anna, var fra Hanning.
Niels Peder og Kirsten flyttede ind i Aftægtslejligheden, idet der var

tilskrevet dem aftægt fra gården.
Niels Peder Thomsen døde i l9l9, og kirsten i l935.
Jens Ole og Anna havde gården i nogle år, hvorefter de solgte den til
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Søren Peder Lassen, der stammede fra Lønborg, og hans anden kone, Sine.
De kom fra Skjern, hvor de havde haft en mindre landejendom.
Omkring l92o solgte de gården til Ole Alkjærsig, der kom fra Alkjærsig

i Dejbjerg og havde købt Odderskjær mølle i Borris.
Efter at have boet forskellige steder købte Søren.P.Lassen og Sine et

hus i Borris kirkeby, hvor Søren døde i l939, og Sine døde i l953.
Ole Alkjærsig boede ikke på gården og solgte den kort efter til Anton

Pedersen, der kom fra Kratbanke ved Stakroge. Hans kone, Sine, var fra
Salling.
I l923 byggedes den ny skole tæt ved gården. Anton pedersen skænkede jor-

den til byggegrund og legeplads.
I l944 solgte Anton Pedersen gården til Emil Kirkeby Nielsen, der var fra

Ejstrup i Faster. Hans kone, Anna, var fra Ulfborg.
Anton Pedersens søn, Laurids, købte gården Mølgård i Sdr. Felding, hvor

han og søsteren, Hansine, og forældrene flyttede til.
Anton døde i l946 og ligger begravet på Borris kirkegård.
Emil og Anna købte, da de blev gift, Odderskjær vandmølle, som var i høj

grad forfalden. Mølleriet brugtes ikke, og dammen var tør. De boede der
kun kort tid og flyttede til Sdr. Felding, hvor Emil gav sig i lag med:
tørveproduktion. Det var under den anden Verdenskrig. Han gravede mange
tørv i statens hede ved Kærhus.
På gården Graul satte han også stor tørveproduktion i gang, men grav-

ningen blev for største delen overdraget fremmede entreprenører, som så
betalte for dyndet. De havde gården, til militæret i l95l overtog den, 
og de købte en gård i Hedehusene ved Krusbjerg i Ølgod.
I l954 døde Emil Kirkeby Nielsen og blev begravet på Borris kirkegård.
En tid efter solgte Anna gården og købte et hus i Skjern.
Fra denne gård blev ikke foretaget anden udstykning end parcellen til

skolen.

Efterskrift:  (Jens Skov).
På første side i kirkebogen for l7o2 kommer den første hilsen fra Borris
Sønderland:
l7o2 den 25. s.eft. Trinit. den 24. Septbr. blev Peder Christensen, af
Gravild hans barn døbt kaldet Christen.
Frembåren af Christen Nygårds hustru.
Faddere: Jens Aggersen Grønborg, Birte Eskildsdatter og Anna Matzdatter. 
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Graul. Matr. nr. l6a

Også denne gård har været i samme slægts eje, i al fald fra l787 til l888, 

I l787 ser tællingslisten således ud:
Villads Nielsen    37 år.  Første ægteskab.
Mette Andersdatter 37 ” ” ”
Sidsel Villadsdatter,    2 år,  deres datter.
Konens forældre:
Anders Nielsen,    7o år.
Sidsel Andersdatter,  66 "

xxxxxxxxxx

I l8ol:
Villads Nielsen 5l år,  gift anden gang.
Else Marie Andersdatter 4l "    gift første gang.

Børn af føste ægteskab

Maren Villadsdatter, l3 år.
Johanne Marie   " ll  "

Børn af andet ægteskab
Niels Villadsen.,  5 år.
Mette Villadsdatter,  4 "

Uddrag af kirkebogen     (Jens Skov).
l8oo, den l9. maj døde Villads Grauls søn, Anders, og begravet 6 te
Sønd. ef.Trin. gl. 8 Aar, 

xxxxxxxxxx

I l834 har sønnen af andet ægteskab, Niels Villadsen, overtaget gården.
Hans forældre er måske døde, idet de ikke er opført på tællingslisten, 
der ser således ud:
Niels Villadsen, 38 år, gift, gårdmand.
Mette Katrine Pedersdatter 34 "   hans kone, født i Sdr. Felding, 
Deres børn:
Villads Nielsen, 9 år, og Peder Nielsen, 2 år. (Pæ Graul).

xxxxxxxxxx
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l l84o: De samme. De har nu følgende børn.:
Villads Nielsen,    l5 år.
Peder Nielsen,  8 "
Jens Nielsen,  3 "

xxxxxxxxx

I l845 og l85o er opført de samme. Der er ikke flere børn«
xxxxxxxxx

I l86o : De samme, men tællingslisten udviser, at sn Peder Nielsen
er bleven gift med
Ane Katrine Nielsen  29 år, født i Skarrild.
Endvidere er opført som tjenestefolkenes børm:
Else Marie Pedersen,   4 år, født i Borris.
Mette Kathrine "   2 "   "      "

Pæ Graul og An Katrin har sikkert været tjenestefolk på gården..

Men i l862 udskiftedes den første parcel, l6 b , til Peder Nielsen og hans
kone, Ane Kathrine.

xxxxxxxxx

I l87o har sønnen, Villads overtaget gårdens og er gift.
Villads Nielsen    45 år, jordbruger.
Ane Johanne Thomsen 33 "   husmoder, en søster til Niels Peder
     Thomsen, Graul.
Deres børn:
Kirsten Birgitte Nielsen, 2 år.
Thomas Nielsen, ,  under l " (sikkert opkaldt efter Thammes Graul)

Aftægtsfolk.
Niels Villadsen, 73 år.
Mette Kathrine Pedersdatter, 69 "
 xxxxxxxxxx

I l88o har de følgende børn:
Kirsten Birgitte Nielsen, l2 år.
Thomas Nielsen lo "
Margrethe Nielsen.,  8 "
Niels Gravel Nielsen,  6 "

Aftægtsfolkene er sikkert døde, de nævnes ikke. 
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I l888 er denne gård gået ud af slægtens eje, idet den er solgt.

I l89o ser tællingslisten således ud:
Jens Mouridsen,   52 år, født i Assing.
Katrine Pedersen   54 "   født i Sdr. Felding.

De kom fra gården Smedegård i Sdr. Felding, og ejeren gik altid under
navnet Jens Smedegård. Han var en ivrig jæger og tillige meget interes-
seret i fiskeriet i åen, ad hvilken de havde en lang engstrækning.
Jeg husker, de havde et spand heste og et spand stude, men det var stude-

forspandet, der interessered« Jens Smedegård mest. Han var meget interes-
seret i at få de store mosearealer kultiverede og i at pløje(brække) den
knoldede mosejord med de sejge spagnumtuer(Horskjød) - forresten en ta-
lende benævnelse - hors betyder jo hoppe, altså en benævnelse, der sig-
ter til hestekød, søm den gang var en foragtet spise, forbeholdt Rakkerne.
Studenes langsomme fart passede godt til terrainet og tillige til Jens

Smedegårds efterhånden noget korpulente skikkelse, der vanskeliggjorde
ham gangen og ikke mindst fordi han bar brokbind.
Da han i l9ol afhændede gården til sønnen Andreas, kunne han ret få tid'

at dyrke sin hobby: Jagten om vinteren og fiskeriet om sommeren. Vi dren-
ge misundte ham ofte sin færdighed i at få skallerne til at bide på kro-
gen, og vi var meget lærvillige elever, når han underviste os i fiskerite
ets mysterier.
Andreas var meget interesseret i plantning og haveanlæg, og de havde en

have med både æbler, pærer og blommer, noget meget sjældent den gang.
Jens Smedegård var gavmild og venlig over for os børn, og vi ville gerne

møde ham nede ved åen i frugttiden, for han havde ofte nogle af de bedste
af æblerne i fisketasken, og han var ikke karrig med at stikke os et æble.
Nok lugtede oftest af fisk, men hvor smagte de herligt.
Nu ligger han derude i "De dødes Have" ved Borris kirke, men minderne le-

ver, især dem fra barndomstiden.
Han døde i l9l6, og Trine året før.
De havde i l89o børnene Andreas Pedersen,  22 år, født i Assing, 

og Mourids Kristian Mouridsen, l9 år, født i Sdr. Felding. Han fik en par-
cel fra gården.
Ane Marie, der blev gift med Anders Vig Nielsen fra Faster, de satte bo

i Sdr. Felding.
Julie, der blev gift med Niels (Ejstrup) Nielsen, en broder til Anders

Vig, de fik fødehjemmet i Ejstrup, men efter en del år solgte de det og
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købte en gård i Sdr. Felding.
Kirstine blev gift med Hans Kristian Jensen fra Sdr. Felding vandmølle.

De kom til at bo på Ahler Vestergård i Borris. De fik en søn, Kristian, 
men en tid efter døde Kirstine.
Andreas Mouridsen blev gift med Else Jensen fra Skjern. De fik 2 børn:

Jens Smedegård Mouridsen, som i l934 fik en parcel, nr.l6 e, fra den vest-
lige side af marken samt en hedeparcel østfor gården. Han oprettede en
statsejendom og blev samme år gift med Maja Iversen fra Ringkøbing.
Anna Mouridsen som blev  gift med Jens Friis Andersen fra Strelluf.
De overtog gården og besad den, til militæret i l952 overtog den.
De købte gården Hvolliager i Ølgod.
Andreas byggede ny stald og lade og opsatte en vindmølle.
Jens f. Andersen byggede nyt østerhus og forlængede laden. Han drev går-

den meget stærkt frem, men militæret satte stop for hans virke på denne
plads. Han var en flink og vellidt mand, og i det hele taget var folkene
på denne gård afholdt for deres tjenstvillighed og gæstfrihed.
Da Andreas og Else havde afhændet gården, købte de et hus i Borris kir-
keby. Her boede de, indtil Andreas døde i l952. Else flyttede en tid ef.-
ter ind på de gamles hjem, hvor hun døde i l957.
På gårdens mark findes rester af en teglovn, men stedet, hvor leret æl-

tedes, ses ikke.

Efterskrift:
I sin bog: Kloge Folk, bind l side 79 skriver H.P.Hansen, Herning:

I tre fjerdingår boede Laust Glavind i en markedsstue i Grønborg i Borris
men senere sad han en tid til leje i stationsbyen.
Niels Clausen, Dalager, havde på den tid en dreng, der i ll års alderen

led sådan af kirtelsyge, at man ikke kunne sætte en finger på ham uden
at røre ved sår.
Uden virkning havde man søgt læge både nær og fjern, men så fik man fat

på Glavind, der flyede dem to slags salve, hvormed drengen skulle smøres
morgen og aften, hver tid med sin slags. Men man skulle passe på at vaske
drengen godt efter hver gang. Otte dage efter var drengen hel og har al-
drig fejlet noget siden.
Dette fik Villads Graul at vide, og han havde en datter, der havde dår-
lige ben og i mange år været en stakkel af Kirtelsyge. Så fik man bud
efter Glavind, der efter en kortvarig behandling kurerede hende fuld
stændig. 
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Udstykninger fra Graul, mtr. nr.l6 a

Første Udstykning, nr. l6 b:

Ifølge skøde, tinglæst 6. febr.l862, afhænder Niels Villadsen af Graul.
i Borris, matr. nr.l6 a, en parcel til sønnen Peder Nielsen(Pæ Graul) for
en købesum af 3ooo rigsdaler rigsmønt. Betalingen sker ved, at der ud-
stedes en obligation til broderen, Jens Nielsen, og at køberen
desforuden i forening med hans broder Villads Nielsen får udstedt af -
tægtskontrakt på aftægt til forældrene. Denne aftægt omsættes til en
værdi af l75 rigsdaler.
Peder Nielsen var i l856 bleven gift med Ane Kathrine fra Skarrild, jfr.

beskrivelse af matr. nr.l6 a.

På tællingslisten for 1870 står:
Peder Nielsen:,    37 år, f. her, jordbruger.
Ane Kathrine "     38 "   f. i Skarrild, husmoder.
Mette kathrine,  7 år. f. her, slægtning.
 xxxxxxxxxx

I l88o de samme ejere, men der står tillige følgende:

Plejebørn.:
Mette Kathrine Nielsen, l7 år.
Theodor Marinus Korneliussen,  2 "
De havde haft 5 børn, der alle døde som små.

xxxxxxxxxx

Ifølge Skøde, tinglyst l7. jan. l884, afhænder Peder Nielsen ejendommen
til Mads Kristian Larsen fra Sdr, Omme for en købesum stor 5.6oo kr.
Som en del af købesummen overtager køberen et lån. stort 4ooo kr. i Vost-
og Sønderjydsk Kreditforening og en aftægt til Peder Nielsen og hustru
kapitaliseret til l5oo kr. de første 5 år.
Af denne aftægtsydelse kan jeg anføre et uddrag efter originalen som et

eksempel på den slags ydelser:
Foruden vedligeholdelse af aftægtsfolkenes bolig i gårdens stuehus med

adgang til gårdens brønd m.v. skulle der i naturalier svares følgende: 
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2 td. rug, l. td. byg, l skp. boghvedegryn.
8 pund kaffe, 8 pund candis, 8 pund cikorie, (kaldtes 8 pund kaffesager)
6 pund af Ringkøbing skråtobak.
1O potter 8 gr. dansk brændevin.
Med halvdelen af hver sort hver l. maj og l. november.
2 tdr. gode spisekartofler, med l/2 td. hver første april og l/2 td. Hver
     første oktober.
5 pund hvid vasket fåreuld med 2 l/2 pund i foråret af forårsklipningen
og 2 l/2 pund i efteråret af efterårsklipningen.
l6o stk. friske hønseæg med 4o stk. hver tamperdag.
l l/2 lispund   , , fersk meldsideflæsk uden ben.
3 lispund fersk fårekjød, 8 pund hvid fåretalg. ( l lispund - 8 kg.(V.H.)
l skp (Mellemsalt), l pund humle, 4 pund hvid fedt. Hver første novbr.
l fed gås uden fyld hver første november, hvis aftægtsyderen selv holder
  gjæs.
l lispund tørret og saltet torsk hver første maj.
l2 pund tør, sød ost og 4 pund tør, bitter ost med halvdelen af
hver sort hver første juli og første november.
8 pund flormel med 4 pund til hver jul og påske, 
l/2 pund nykjernet smør hver søndag morgen.
2 pottet kjærnemælk i hver uge.
2 potter sød, nymalket mælk hver morgen.
lo læs hedetørv a 8 snese.
lo.ooo klyne og 2 traver brændelyng af 2 alen bånd. (l trave = 2o knipper)
I rette almindelig bjærgningstid, gravet, røgtet, tørt hjemkørt og efter
nærmere anvisning indlagt i vort brændselsrum eller i stak og ret til-
dækket på et for os bekvemt sted.
Fornøden gulvsand og sengehalm, efterhånden som forlanges.
Foruden disse præstationer leveres os fra l. maj l889 af egen avl yder-
ligere årlig:
l td.rug, l/2 td.byg og l skp. boghvede gryn. med halvdelen hver l. maj og
l novbr. første gang første maj l889
Samtlige præstationer leveres stedse forud til de for hver del fastsatte
tider.
Foruden disse ydelser var der som i alle aftægtskontrakter en mængde be-
stemmelser om dit og dat, f. eks. kørsel til alters 4 gange om året, 
o.s.v. 

xxxxxxxxxxxxxx
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Tællingslisten for l89o udviser følgende:
Mads Kristian Larsen,    33 år f. i Sdr. Omme, husmand.
Maren Jensen, 3o "  f. i "    "   , husmoder.

Dores børn:
Laura Kirstine Larsen,    5 år.
Marie "  3 "
Ane Petrine  " under  l "
Aftægtsfolk:
Peder Nielsen, 57 år.
Ane Kathrine " 58 "

xxxxxxxxx

Tællingslisten for  l9ol er mere fyldig end de foregående og gengives her
i Uddrag:
Mads Chr. Larsen, f. 3/2 l856, f. i Sdr Omme, gift i l884, husfader.
Maren Jensen,   f.l7/2 l859, f. i "  "      "      " , husmoder.
Kirstine Mathilde Larsen, f. l '.'" l866, ugift, husbestyrerinde.

Foruden de 3 nævnte børn er der nu datteren. Mette og sønnen Thorvald.
Men der er sket dette, at moderen, Maren, er blevet sindssyg i l89l, og
faderens søster, Mathilde, er bleven husbestyrerinde i l892.
Aftægtsfolkene er fremdeles levende.

xxxxxxxx

I l9o6 udviser tællingslisten, at både ejeren, hans syge kone og husbe-
styrerinden samt aftægtsfolkene er levende.
Ane Kathrine døde i l9lo, og peder Nielsen døde i l9l2.
Maren larsen døde i l9l3.
Sønnen, Thorvald Larsen, overtog gården i l925 Han blev gift med Nora
Thomsen, datter af Peder Chr. Thomsen, Hvollig.
Mads Kristian og Mathilde flyttede til Sdr. Omme, men da de længtes til-
bage til det gamle hjem, blev aftægtslejligheden udvidet og moderniseret, 
hvorefter de flyttede tilbage.
Mads Kristian døde kort efter i l927.
Mathilde levede helt til i l95l.
Thorvald og Nora har 4 børn: Mads Kristian, Peder, Jens og Mathilde.

  Thorvald og Nora var driftige folk og drev gården, godt frem, ind til. De
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måtte afstå den til militæret i l952.
De købte en gård i Lindbjerg i Ølgod.

xxxxxxxx

Som suppliment til ovenstående tørre fakta føler jeg trang til at beskri-
ve forholdene i dette hjem lidt fyldigere:
Der var ligesom en egenart over dette hjem, noget, som man savnede mange

andre steder. Navnlig var det et sangens hjem, som man oftest gik beri-
get fra, og dette skyldtes måske nok i første grad Mathilde, som havde
været på højskole og bragte sangens herlige rigdom der fra ind i dette
hjem. Men også faderen og moderen elskede sangen. Når vi børn var der, 
foreslog Mads Kristian næsten altid til afslutning Poul Gerhards dejlige
aftensalme: Nu hviler Mark og enge, som vi sammen med husets egne børn, 
sang af fulde bryst. Den sindssyge moder lå der i sengen, og det var så
underligt for os, jeg tænkte ofte, det var da godt, mor ikke var sådan, 
Jeg hørte hende synge mange gange, og jeg husker engang, da hun sang:

Blev nu til spot dine tusind års minder, ... Hun kunne sangen udenad fra
ende til anden, og hun havde sådan en gribende, vemodig stemme. Jeg glem-
mer det aldrig og ser hende for mig efter de mange års forløb.
Der var jo i ægteskabet 4 piger og en dreng.
Der skulle jo svares aftægt til Pæ Graul og An Katrin, og der herskede

det bedste forhold mellem de gamle og de unge.
Da de gamle havde mistet alle deres børn;, kan man tænke sig, hvor meget

de var interesserede i de små, der kom inde hos de unge. Børnene ville
gerne ind til An Kathrin, hun havde undertiden en candisknald at stikke
i barnemunden. Der skulle spares den gang, og var en knald ikke opbrugt
til den tilhørende kop kaffe, lagde man den i sukkerskålen igen til næ-
ste kop kaffe. Den var da så dejlig afslidt på kanterne. An Kathrin brug-
te denne skik, men da børnene blev så store, at de opdagede fidusen, var
de lidt kede af at få em knald, der var afslidt, thi så vidste de, at
hun havde brugt den. Her skal indskydes, at i hjemmet var de vant til
mere moderne og navnlig mere hygiejniske forhold end i mange hjem den
gang, og desuden var An Kathrin jo hele to generationer ældre.
I l89l skete den katastrofe for hjemmet, at moderen blev sindssyg. Denne
uforståelige ulykke vakte selvsagt den største medfølelse for den stakkels
far og de små børn. Så vidt jeg husker, var Maren en kort tid på Middel-
fart sindssyge hospital, men hun blev aldrig rask og døde i hjemmet i l9l3.
Mads Kristian havde en søster, Mathilde, som i l892, altså året efter
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overtog den vanskelige opgave at være mor for de små og plejerske for den
syge, men hun tog opgaven op og røgtede den som få eller ingen. Det har
vel næppe været hendes hensigt at blive i dette hjem alle sine dage, men
hun voksede fast og blev i ordets bedste betydning en mor for børnene.
Der skulle brød til de mange munde, og aftægtsfolkene skulle have deres, 

og selv om de efter evne hjalp til, så godt de kunne, har det nok ikke
altid været let for Mads Kristian og Mathilde.
Postgangen var ordnet således, at et postbud fra Borris bragte postsager-

ne op til Gården St. Hvollig, og så blev Mads Kristian antaget til der
fra at omdele den i skoledistriktet, hvortil hørte Foldager og Kærhus.
Lønnen var sikkert ikke stor, men det var dog penge.
Her kom gamle Pæ Graul til hjælp ved at besørge ombæringen i aldfald en

del af distriktet. Efterhånden blev hans skridt kortere og kortere. Jeg
husker, en spøgefugl sagde, at han tog kortere skridt med det ene ben end
med det andet. Jeg husker, jeg funderede over dette problem og kom til
det resultat, at så måtte han gå i rundkreds, men det gjorde han jo ikke.
Han ville gerne til sidst sidde ned og hvile, mens han fik postsagerne

fundet frem. Jeg mindes, det blev fortalt, at han. engang gik til Fold-
ager med postsager og gik på hedestien med bare fødder, at han blev bidt
i en tå af en hugorm. Han tog da en frisktygget skrå og lagde på såret, 
og skråen trak giften ud, så han ikke fik synderlig men deraf. Jeg ved
ikke om det helt passer, men det var i hvert fald et gammelt råd, han
brugte.
Ved den tid kom Cyklerne i brug, og Mads Kristian tog selvfølgelig dette

profetiske befordringsmiddel i brug og besørgede selv postruten.
Da der så blev foretaget en omlægning, af postdistrikterne, så vi fik pos-
ten over Tarm, fik Mads Kristian en postrute i Sdr. Felding. Det gav vel
nok større løn, men de 7-8 km elendig vej til og fra Sdr. Felding, hvor
ruten begyndte, var vel nok drøj for den aldrende mand især om vinteren, 
når cyklen ikke kunne benyttes.
Men efterhånden havde hjemmet jo støtte af de voksne børn, især sønnen

Thorvald. Tiderne var efterhånden bleven langt bedre i økonomisk hense-
ende for alle , også for dette hjem.
Efter Mads Kristians død i l927 blev Mathilde boende i hjemmet og hjalp

Nora i huset med alt, hvad hun kunne, og nu blev der atter en børneflok, 
der blev genstand for hendes omsorg, nemlig Thorvalds og Noras 4 børn, 
som hun var behjælpelig med at passe. Atter sad hun ved en vugge og sang
sine sange og salmer. Ville vi spørge hende om, hvad livet havde bragt
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hende, ville hun, sikkert svare, at hendes liv havde været rigt. Det bli-
ver det jo for den, der ofrer sig for andre.
Et sjælden godt forhold rådede i dette hjem, og da Mathilde til sidst

trængte til hjælp og pleje, blev hun genstand derfor i det rige mål, hun
havde fortjent. Hun døde i l95l, 85 år gammel.
Det gamle stuehus, der blev bygget til Pæ Graul og AN Kathrin stod end-

nu, da militæret i l952 overtog gården. Thorvald og Nora restaurerede
det og kostede meget på det, så det fremtrådte i sin dejlige gammeldags
hygge. Udhusene blev fornyet i Mads Kristians tid. De gamle huse var la-
ve og snævre, et af dem bestod endog af stampet mur, en blanding af ler
og kort lyng. Et stykke af denne mur blev bragt til Herning museum.
En sådan mur, hvor de stive lyngstilke stak uden for leret, var ikke rar

at læne sig til i tyndt sommertøj, men for fårene, der undertiden kunne
have kløe efter tægerne, der gnavede under pelsen, eller var det, man
kaldte skabede, var en sådan mur herlig for dem at gnubbe sig på. Ulden
kunne næsten blive kartet inden klipningen.
Når lyngstubbene blev for lange, skulle der klines med ler, helst iblan-

det "friskgjort" kogødning, at ikke muren skulle blive for tynd og falde
sammen.

xxxxxxxxx

Anden Udstykning, mat.nr. 16 c  

Mourids Kristian Mouridsen, søn af Jens Smedegård og Trine, overtog i
l899 en parcel fra faderens gård. Der blev bygget en vinkelbygning, og
han blev året efter gift med Jørgine Birgitte Nielsen fra Ejstrup i Fa-
ster. Hun var søster til Anders Vig og Niels Ejstrup, som er omtalt foran
Jorden var for en stor del lav mosejord samt et stykke eng. De var dyg-
tige og tog fat og fik i en årrække ejendommen drevet godt frem. De fik
bygget en ny lade og fik opstillet en vindmølle. Senere byggedes et øs-
terhus. De havde en flok børn, Hvoraf det ældst døde i l92l.
Den ældste søn, Imanuel, overtog gården i l938 og blev gift med Johanne
Iversen fra Ringkøbing.
Mourids Kristian og Birgitte købte et hus i Borris kirkeby, men allerede

i l94o døde Mourids Kristian. Birgitte blev boende i huset og døde i l964
Imanuel og Johanne var ligeledes dygtige folk og drev gården yderligere
frem, ind til de i l952 måtte afstå den til militæret.
De købte en gård i Hanning. De havde 6 børn: Gunnar, Ingrid, Frede, 

Esther og Else.
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Tredie udstykning, matr.nr. l6 d  

Gothard Nielsen var fra Salling og blev i l923 gift med Dagmar Jensen, 
datter af Jens Heldgård, altså min søster.
De overtog samtidig min ejendom i Gundesbøl(omtales andet steds).

De solgte den, og i l93o købte de en lille parcel af Andreas Mouridsen.
Der byggede de et beboelseshus, og Godthard ernærede sig som arbejdsmand, 
og ved siden af drev han en del biavl. De afstod i l952 hjemmet til mili-
tæret og flyttede til Tarm, hvor de købte et hus. Her blev Godthard an-
sat ved kommunens vej og kloakarbejde, medens Dagmar var syerske.
De har følgende 4 børn: [tilføjet Edith] Ernst, Karen, Jenny og Inge.

xxxxxxx
Andreas Mouridsens søn, Jens Smedegård, fik i l934 en parcel fra fødegår-

den. (Omtalt andet steds).
Han solgte ejendommen i l94o til min søn, Lars Nielsen. Heldgård, og flyt-

tede til Borris, hvor han drev lastbilforretning i et par år, hvorefter
de flyttede til Ringkøbing, hvor Jens fik plads som chauffør for en vogn-
mand, der befordrede fisk, navnlig til Tyskland.
Lars Heldgård solgte ejendommen i l943 til Johannes Jensen fra Herning-

egnen. Han var gift med Mette Johannesen fra Hoven, datter af Hans Johan-
nesen, der til sin død besad en ejendom på Dyrvig mark, udskiftet fra
hans fødegård i Dyrvig.
De havde ejendommen til i l952 og købte derefter en gård i Glibstrup i

Lyhne.
Lars Heldgård fraskilte 2 parceller. Den ene til sig selv. Han byggede et

beboelseshus og drev biavl samt snedkeri, indtil han solgte til militæret
i l952.
Den anden parcel fik jeg, hvor jeg byggede et værksted til snedkeri og

biavl. Vi anlagde en have, og her var det vor tanke at bygge et beboelses-
hus, når jeg holdt op med min lærergerning, men militæret overtog det i
l952.

xxxxxxxxxx

 Nygård, matr.nr.l7 a  

I matriklen for l683 benævnes gården som "en enlig gård". Det øst for lig-
gende Nygårdhus, matr. nr.l7 c, har nok ikke været fraskilt den gang.
En parcel nr. l7 b må jo være fraskilt, men da det ikke drejer sig om en
egentlig ejendom med beboelse, har det så liden interesse i denne
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forbindelse, at jeg ikke finder det tilstrækkelig nødvendigt at søge op-
lysninger fra andre kilder end dem, jeg er i besiddelse af. Så vidt man
kan skønne efter folketællings listerne, har gårdens slægter ofte skiftet, 

idet man atter og atter møder nye navne uden forbindelse med de foregå-
ende.

Tællingslisten for l787 ser således ud:
Ane Jensdatter, 4o år, enke efter ægtefælle, (mærkrligt nok) gårdbeboer.

Hendes børn:
Dorthea Hansdatter, lo år.
Anne    "  7 "
Christiane "  4 "
Mette   "  l "

Tjenestefolk:
Niels Christensen,    25 år.
Marie Jensdatter,    3l "
Anne Christensen,    68 " , enkens moder. Enke efter ægtefælle.

xxxxxxxxxx

I l8ol:
Peder Knudsen, ,    42 år, gift første gang. Gårdmand, husbonde.
Ane Kjerstine Jensdatter, 53 år, gift andea gang, hans kone.

Hendes børn:
Christen Hansen, 26 år, ugift, landssoldat.
Christiane Hansdatter,  l6 "   ugift.
Hans Pedersen, ll "   deres søn-
Ane Christensdatter,   84 "   enke, konens moder.
Kjerstine Jensdatter,   4o "   ugift, konens søster.

xxxxxx

I l834:
Jens Christensen.,    48 år, gift, gårdmand.
Maren Rasmusdatter,    26 "   "     hans kone.

Deres børn.:
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Christen Jensen. l3 år.
Karen Kjerstine Jensdatter ll "
Ane Margrethe    " lo "
Kjerstine        "  7 ”
Mette Kjerstine  "  4 "
Ellen Kjerstine  "  3 "
Niels Kristian Pedersen,    l8 "  ugift, tjernéstekarl.
Jensine Kathrine Christensdatter, 2o "  ugift, tjenestepige.

xxxxxxxx

I l84o:
Mathias Christian Ovesen        48 år, gift, gårdmand.
Johanne Kirstine Christensdatter,  48 "   "     hans kone.
Deres børn:
Christian Mathiasen,   l2 år.
Hans "  9 "
Ove "  5 "

Peder Christen Hansen.   l8 " , tjenestekarl.
xxxxxxxxx

I  l845:
Mathias Christian Ovesen,    53 År, født i Hoven, gårdmand.
Johanne Kirstine Christensdatter, 53 "   født i Ådum, hans kone.
Deres børn:
Christian Mathiasen, l6 år, ugift, født i Hoven.
Hans      " l4 "      "   "
Ove      "  9 "      "   "

Kirstine Nielsdatter 2o "  født i Skarrild, tjenestepige.
xxxxxxx

I l85o: De samme.

I 1855:
Mathias Christian ovesen,  67 år, gift, gårdmand, født i Hoven.
Johanne kjerstine Christensdatter, 67 "   "     hans kone, født l Adum.
Ove Mathiasen, 2l " ugift, deres søn, f. i Hoven.
Ane Marie Thomsen, 3o " ugift, tjenestepige. 
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I l86o:
Hans Mathiasen, 29 år, gift, født i Hoven, gårdmand og husf
Ane Kathrine Madsen.    26 "  "  født her, hans kone.
Johanne K. Hansen,  2 "  deres datter.
Hans Jacobsen., 22 " ugift, tjenestekarl.
Mathias Chr. Ovesen,    7o "  aftægtsmand.
Johanne K. Ovesen, 7o "  aftægtskone.

xxxxxxxx

I l87o:
Chr. Cornelius Bøndergård      33 år, gift, født i Hee, jordbruger.
Johanne Kathrine Mouridsen     32 "  "  født i Nr. Omme, husmoder.
Deres børn;:
Chr. Bøndergård,  7 år, født i Ølstrup.
Boddild   "  6 "   "   i Hee.
Kristen   " under l "   "  her.
Mathias Chr.  Ovesen, 79 "   aftægtstager.

xxxxxxxx

I l88o:
Krestian Cornelius Bøndergård 43 år,  gift,  født i Noe sogn, gårdmand.
Johanne Kathrine Mouridsen   42 "  , gift,  født i Nørre Omme, husmoder
Deres børn:
Kristen Bøndergård, l7 år, født i Ølstrup.
Bodil   " l6 " født her.
Mourids Spobæk "  6 " "     "
Kristen Marinus "  3 "  "     "
Kirsten     " lo " "     "

Året efter, altså i l88l, viser kreaturtællingslisten, at Chr Larsen, fra
Madum har gården.

xxxxxxxx

I l89o:
Niels Nielsen 33 år, ugift, født i Faster, gårdejer.
Niels Jensen., 24 "  "  født i Sdr. Omme, tjenestetyende
Ane Margrethe Kristensen, 3o "  "  født i Ølgod.    "
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I l9ol:
Niels Nielsen f.  l2/7 l856 i Faster,  gift l888  ,  gårdejer.
Ane Margrethe " f.  23/lo l853 l Ølgod  ,   " "    husmoder.

Deres børn:
Jørgine Kirstine Nielsen, f. 9/5 l893.
Alma Margrethe   "   f. 5/ll l899.

Ellen Olesen   f. 24/l2 l877 i Ådum. Tjenestepige.
Jacob Pedersen,  f. 6/l2 l887. i Vorgod, tjenestetyende.

xxxxxxxxxx

I l9o6, de samme Beboere.
xxxxxxxxxx

Niel Nielsen, kaldet Niels Nygård, var en driftig mand, der drev gården
godt frem. Han var navnlig interesseret l hesteavl, og havde en sjælden
god avlshoppe. Vistnok et par år efter hans overtagelse af gården brænd-
te den, og han lod opføre nye bygninger på de gamle mure, og tillige lod
han opføre en vindmølle på laden. Han solgte gården vistnok i l9o9 til.
Peder Kjær Jensen fra Velling og hans kone, Mathilde. Niels Nygård og Mar-
grethe købte en mindre gård tæt øst for Ølgod st.
Peder Kjær var af en anden type end Niels, han ville have det hele til at
være indtægt, og da han ikke bekostede noget på jord, besætning og in-
ventar, gik gården driftsmæssig tilbage.
Han solgte den i l9ll til Poul Skov, der var fra Sjælland og kom fra Sin-
ding Mølle. Hans kone, Inger, var fra Thy.

xxxxxxxxx

Da jeg har bedt min gode medhjælper Jens Skov, der har været min. Gamle
skoleelev, give en beskrivelse af sit barndomshjem, Nygård, føjer jeg
denne ind her. En så udførlig beskrivelse kan selvsagt ikke gives af
alle hjemmene, da det ville være for vanskeligt og tillige kun mest have
personlig interesse. Men dette tilfælde danner en undtagelse.
Idet Jens Skov; tilbragte så mange af sine bedste barndomsår der og der-
efter rejste så langt bort, står gården og egnen som hans egentlige barn-
domsegn for ham i de gode minders rækker. Derfor synes jeg, beskrivelsen
er et værdifuldt bidrag, der tolker mindernes værdi. Ligeledes belyser
det, hvorledes enkelthederne står så lyslevende indprentet i barnesindet, 
at de er bevarede ufordunklet gennem de mange år med deres omskiftelser.

xxxxxxxxxx
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Maskinmester Jens Skov, Søndersø, Ballerup: Beskrivelse af Nygård.

l9ll i oktober overtog Poul Skov, gift med Inger Skov, ejendommen ved ma-
geskifte. Han kom fra Sinding Mølle ved Herning. Denne gård havde han
haft siden. l9ol da han overtog den efter sin far, men han blev aldrig
tilfreds hverken med jord eller mølleri.
Nygård havde ualmindelig god jord efter egnens forhold, den blev regnet
for den bedste korngård. Der var ca. loo tdr. land ager og eng under dyrk-
ning, og deraf var der 3 l/2 engkroge langs Sdr.Omme å, og da de kunne van-
des fra vandingskanalen, gav de godt udbytte. Desuden var der den store
eng" mellem Sortekro og Blåbjerg. Her havde en tidligere ejer, Niels Ny-
gård, gjort et stort arbejde med at mergle og indgrøfte over halvdelen
af engen, men det fik Poul Skov ikke passet, som det burde gøres, dog nå-
ede han enkelte år at få slået hele engen, også den med mos og "katskjæg".
Agerjorden lige nord for gården, var af temmelig let beskaffenhed, men. be-
dre end den så ud til. Ejendommens østre og vestre del bestod af god jord, 
men temmelig vandlidende. Her fik Poul Skov drænet, og det viste sig da, 
at jorden kunne give et fortrinligt udbytte. Særlig blev græsmarkerne go-
de, for nu voksede de ikke til med siv som før.
Lidt hede og mose fik han opdyrket, men ellers var der jo agerjord nok, 
og driften var ikke intensiv. Jorden blev hurtig fyldt med kvik (senegræs)
når den blev lagt ud med græs, men Poul Skov brugte at brakke jorden om
sommeren, så kvikgræsset blev dræbt, og så såede han rug, der næsten al-
tid gav et godt udbytte.
I den nordlige del af marken lod han grave mergel, men der var megen o-
verjord, og det var besværligt at pumpe vandet bort.
Den lige vej fra Graul til Nygårdhus dannede skel mellem agerjorden og
heden, dog lykkedes det at fravriste heden et par agre nord for vejen
langs skellet mod Nygårdhus.
Der var så megen mose til Nygård, at den var selvforsynende med klyne. Go-
de hedetørv kunne også skæres. De blev anvendt til optænding og til den
store bagerovn, der var bygget i vaskehuset. Under første verdenskrig op-
tog Poul Skov nemlig bagning af rug— og sigtebrød i denne bageovn. Det v±-
ste sig at gå ganske udmærket, og der fortsattes med det ind til flytning-
gen i l9l9.
Lige syd for gården var der en overgang— æ spang -over åen. Den ejedes og
vedligeholdtes af Kr.P. Madsen, hulmose, der tit måtte benytte den, når
mælkevognen ikke gik forbi hans gård. Tæt op til Nygård mod vest var
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plantet en lille granplantage, der gav læ mod vestenvinden, og syd for
gården løb nordre vandingskanal forbi, og der var godt at vande kreatu-
rerne om sommeren.
Før gården brændte i -?-, lå den nede i lavningen ved kanalen. Da p. Skov

anlagde haven der, stødte man på rester af bygninger og gårdsplads. Det
var heldigt, at gården blev bygget højere oppe, for det var ikke heldigt, 
da fugtigheden, fra vandingskanalen stod og sivede på hele grunden.
Jens Skov må undskylde, at jeg knytter nogle korrigerende bemærkninger
til, det sidste stykke:
Gården brændte for Niels Nygård først i halvfemserne, og tagkonstruktio-

nen blev opstillet på de gamle mure. Kun. stuehusets mur blev forhøjet en
hel del, men dørenes størrelse forblev den samme, derfor var der en ufor-
holdsmæssig stor afstand fra dørene til loftet, hvilket skæmmede meget.
Om den gamle gård nede i lavningen er brændt, kender jeg ikke. Når Jens
Skov nævner den fugtige byggeplads, glemmer han, at den gang, gården lå
der nede, var kanalen ikke anlagt, det skete først i l87l.
I øvrigt yndede man i ældre tider at bygge våningerne i slugter og lav-
ninger, velsagtens for læets skyld. Det samme har været tilfældet for
Hvollig og Heldgårds vedkommende. Hvollig lå l lavningen øst for den nu-
værende boplads, og stedet kaldtes- æ gårdsplads -. Heldgård skulle efter
sigende have ligget i lavningen nordvest for den nuværende. Stedet kaldte
man - Æ haw -haven. Navnet tyder på, at der har været en have ved den, den
gang store gård. Ja, hvad gemmer sig ikke under de gamle stedsbetegnelser.

( Viste Heldgaard ).

Haven gav et godt udbytte, da meget af jorden ikke behøvede at vandes, 
men den var besværlig at holde fri for græs om efteråret. Selve gården lå
smukt, ret højt med udsigt over mod syd til vandingskanalen, engen og Sdr.
Omme å. Jorden skrånede stærkt ned mod kanalen.
Det var en firelænget gård, men stuehuset og hestestalden var ikke bygget

sammen, så der var indkørsel til gårdspladsen. Denne havde også haft en
møddingplads, som dog var nedlagt, da vi kom i l9ll. Husene var grundmurede
men af ringe kvalitet. Så vidt jeg ved, var den bygget af røde, hjemme-
brændte sten fra gårdens teglværk. Stuehuset var tækket med tagpap, men
udhusene var stråtækte med græstørv- paa mønning. På laden var bygget
en vindmølle med hale til at holde den i vinden. Den trak kværn, tærske-
maskine og hakkelsemaskine.
Kostalden var meget gammeldags med høj vandingstrug foran køerne, ingen
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fodergang, smal, stenpikket grebning uden afløb til ajlebeholder, så der
skulle strøs rigeligt med mortørv. Fra brøndpumpen, der stod i gården., 
kunne man dog pumpe vand ind til vandingstruget gennem en rørledning.
Svinestien blev noget moderniseret, da den østre væg måtte mures om, men
her måtte også strøs med mor.
Mælkeruten gik lige forbi gården, og da kusken altid tog bud med til

brugsforeningen, der ligesom mejeriet lå i Ørbæk, var der aldrig vanske-
ligheder med at få varer til dagligt brug.
Den østre gavl væltede en nat kort før salget i l9l9, det var ladegav-

len, og så vidt jeg husker, overtog Karl Rasmussen forsikringssummen
(stormskade)og lod gavlen genopbygge. Stuehuset var godt indrettet med
rigelig plads i stuerne. Tørvehuset, der var muret af kampesten' og med
paptag, lå i krogen mellem stuehus og kostald. Den nære beliggenhed ved
køkkenet bevirkede dog, at der af og til kom en hugorm ind i køkkenet.
Pigekammeret var oppe på stuehusloftet. Karlekammeret var naturlig-
vis efter gammel skik ude i hestestaldslængen og med indgang fra stalden, 
men det blev ikke regnet for noget galt på den tid. Der var god og tæt-
bræddeloft både over stald og karlekammer. I laden var enkelte skille-
rum af soltørrede sten.
Heden var kun bevokset med lyng og revlingeris og ganske flad bortset

fra kæmpehøjene. Der gik en vej ret nord ud mod Sorte kro og videre til
"Store eng". Hvor vejen skar skellet mod nord var der utallige hjulspor.
Det var oldtidsvejen fra Dyrvig gennem Hulmose, forbi Røverstuerne.
(Det var dog ca. l km syd for disse bakker. - V.H.)og til Dalager.
Atter tillader jeg mig at korrigere: Det var ganske sikkert ingen old-
tidsvej. Snarere en forbindelsesvej mellem de gamle købstæder, Vejle og
Ringkøbing, som ved Juellingsholm i Sdr. Omme krydsede den midtjydske
drivervej, som over Fruergård i Sdr.Felding og forbi Juellingsholm og
Hovborg gik mod syd. De omtalte spor går lige ned mod Borrislejren, 
hvor der i nærheden har været færge-og vadested. I Borris kirkeby lå
i sin tid et hus, som kaldtes Færgehuset- æ Ferrehus-. Vejen har kunnet
nord for Borris gennem Faster sogn. (V. Heldgaard).
Der blev holdt stor besætning på gården og i dårlige år var der tit

vanskeligheder med foderet. Om efteråret, når høsten var bjærget i hus, , 
kom kreaturerne på løsdrift. Så fik de nok at æde, men de var vanskelige
at holde borte fra de forbudte områder, roemarkerne og naboens jord, for
de viste en utrolig energi med hensyn til at finde de græsninger. 
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Skovs kom sammen med de fleste på egnen. Der blev spillet kort og druk-
ket kaffe punche små sorte men vist sjældent til overmål. Inger Skov
fik skylden for at have indført skikken med en "lille knalletår"bag ef-
ter kaffen med brødet. En hyggelig skik, men farlig for de svære.
Hvad der i øvrigt kan siges om den, er det måske bedre, at uvildige 
får lov at fortælle.
Man kan vel ikke kalde Poul Skov en foregangsmand, der tilførte egnen

noget nyt med hendyn til landbruget. Snarere vil jeg sige, at han til-
passede sig egnens folk og forhold og befandt sig godt.
Hvis nogen vil spørge om, hvorfor Poul Skov solgte gården, må svaret vel-
blive, at de, der kom og besøgte Nygaard, aldrig lærte at forstå, at
der faktisk kunne leves et lykkeligt liv derude under de primitive for-
hold. De har sikkert opmuntret ham til at flytte og hjulpet ham med det, 
og så har fristelsen været for stor.
Jeg har altid fået indtrykket af, at Skov var glad for at drive Nygaard, 

og det gik jo frem for ham. Han talte om, at vi børn. fik bedre chancer, 
når vi kom til Sjælland, og det kan vel ikke benægtes, men når jeg nu
ser tilbage med roligt overblik på efterkrigsårene, må jeg atter og at-
ter spørge mig selv, om de ikke havde været lige så lykkelige derude
på heden.
I februar l9l9 solgte Poul Skov gården tilt Karl. Rasmussen-

Inger og Poul Skov havde 6 børn, hvoraf de 5 var født i. Sinding mølle
ved Herning.

Jens Kobberø Skov. f.6/3 l9o3. Da familien kom
til Sjælland, kom han i smede-og maskinlære i Ballerup l92l. Blev sene-
re maskinmester og sejlede i godt tre år, bl.a. på Argentina, hvor han
besøgte Mads Jakobsen og Ingustinus Kristiansen, i Necochea.
Er nu maskinmester ved Københavns Vandforsyning.

Jens Kristian Kobberø Skov, f.27/ll l9o3. Kom i l92o i lære som land-
væsenselev på Lolland og blev altså uddannet som landmand. Har været
forvalter på Østrupgård, Otterup, Fyen. Kom derefter hjem på gården i
Pederstrup og var der, indtil han blev gift og overtog Larsbjerggård i
Skovlunde ved Ballerup. Senere blev/han forpagter på Sølyst avlsgård
ved Nivå. Er nu vognmand i Ølsted i Nordsjælland.

Dorthea Kobberø Skov, f. 3/8 l9o5. Blev uddannet som sygeplejerske i
Herning. Nu gift med lærer ved Københavns maskinskole, Ejvind Jensen. 
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Inger Marie Kobberø Skov, f. l2/lo l9o7. Stuepige og kokkepige. Gift
med vognmand Karl Hansen, Hvidovre. Manden døde efter få års ægteskab, 
og Marie Skov ernærer sig og to børn ved at drive en lille børnehave.

Anna Margrethe Kobberø Skov f. 6/9 l9ll. Død l/lo l9l3.
Druknede under vandingskanalen i Nygaard.

Mette Kobberø Skov, f. 2l/4 l9l5. Gift med gårdejer Thorkild Christen-
sen, Kundby pr. Sandby på Holbækegnen.

xxxxxxxxx

Karl Rasmussen, der købte gården i l9l9, var fra Assing, og hans kone, 
Kathrine var fra Brabrand.
  Da bygningerne efterhånden blev meget forfaldne, byggede de ny stald og
lade. De havde en stor børneflok, hvoraf 3 døde som små.
De havde gården, til militæret i l952 overtog den, og de købte en min-
dre ejendom tæt nord for Borris præstegård.

Vedrørende Nygårdhus og ejendommens beboere skal yderligere berettes-
Anton Kristensen og Laurenze var driftige og sparsommelige folk, men
meget gæstfri og havde blikket åbent for mere, end hvad der lå lige for.
Navnlig Laurenze var religiøs indstillet, vistnok grebet af den grundt-
vigske bevægelse. De var begge meget interesseret i sang og musik, OG
der blev sunget meget i hjemmet. De byggede en ny stald og anlagde en
stor have samt plantede en del læbælter.
De solgte ejendommen i l923 til Peder Chr. Anthonsen fra Odderup i Aa-

dum, hvor efter de købte en lille ejendom i Borris kirkeby. De fik 4'
børn, hvoraf et døde som barn. De solgte ejendommen omkring l94o
til Erik Lauridsen fra Brejning og købte en gård i Krusbjerg l Ølgod
sogn.. Peder Anthonsen var gift med min søster Amalie.
Erik Lauridsen og Alice boede der i nogle år, hvorefter de solgte den

til Marius Thomsen, som efter et par års forløb solgte den til Stampe
Nielsen, søn af købmand Stampe Nielsen, Tarm. Marius Thomsen bosatte sig
i Donslund, hvor han drev vognmandsforretning.
Stampe Nielsens kone var fra Odense, hvor de kom fra, og de solgte ejen-

dommen til militæret i l952, hvorefter de købte en ejendom på Fyen i
Hasmark ved Otterup.
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Hulmose i Houen sogn matr. Nr. l b

Denne gård, son ligger i Houen sogns nordvestlige hjørne, var nabo til
Heldgård skoledistrikt og var blandt de ejendomme, som militæret overtog, 
derfor medtages denne og flere i Ådum sogn, som grænser til skoledistrik-
tet og ligeledes blev overtaget af militæret.
Hvorfra og hvornår denne ejendom er udskiftet, har jeg ikke rede på.

men først ved folketællingen i l8ol er den der omtalt, så udstykningen
er antagelig sket sidst i l7oo-tallet.

Listen for l8ol ser således ud:
Ove Nielsen, 38 år, gift , første ægteskab, gårdbeboer.
Mette Thomasdatter,   45 "  "  andet   " , hans kone.
Børn af første ægteskab:
Ane Gregersdatter, l9 år.
Ane Marie  " l6 "
Thomas Gregersen l3 "
Konens første mand har sikkert heddet Gregers Thomsen, da børnene har
Gregersen til efternavn. Ove Nielsen kom fra Aadum.
Endvidere er opført:
Ane Larsdatter, 72 år, enke efter første ægteskab. Det må være Gregers
Thomsens kone.

xxxxxxxxxxxx

I l834 har sønnen af første ægteskab, Thomas Gregersen, fået gården.

Thomas Gregersen, 48 år, gift,  gårdmand.
Ingeborg Christensdatter,  48 "   "   hans kone.
De har 6 børn, og den ældste hedder Gregers kristian Thomsen, og er l6
år.
Ove Nielsen, 7l år, og hans kone, 8l år, får aftægt.

xxxxxxxxx

l l84o: De samme, men Ove Nielsen er nu enkemand.
xxxxxxxxxxx

I l845: De samme. Men blandt børnene nævnes Ove Thomsen, sindssyg fra
barndommen.  Ove Nielsen er nu 82 år.

xxxxxxxxx

l l85o: De samme. Ove Nielsen er nu død.
xxxxxxxxx
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I l855: Sønnen, Gregers Chr. Thomsen har nu gården.

Gregers Kristen Thomsen, 37 år, gårdmand. gift,
Ane Margrethe Jørgensen, 3l "   f. i Bølling, hans kone.
Ingeborg Gregersen,  l "   deres datter.
Thomas Gregersen, 67 "   enkemand og aftægtsmand.
Ove Thomsen 32 "    hans søn, sindss

xxxxxxxx

I l87o  er husmoderen, Ane Margrethe, død.
Tællingslisten ser således ud:

Gregers Kristen Thomsen, 5l år,  jordbruger.
Margrethe Pedersen, 32 ", f. i Sdr Felding, altså anden hustru.
Ingeborg Gregersen, l5 " , barn af første ægteskab.
Ane Mmargrethe Gregersen,  3 ar.
Birthe Marie   l "
Ove Thomsen 47 " lever af aftægten.

xxxxxxxxxxxx

I 188O   de samme, de har nu følgende børn i andet ægteskab:
Ane Margrethe Gregersen, l3 ar.
Birthe Marie   " " ll "
Ingeborg    "  7 "
Thomasine    "  4 "
Ove Thomsen 58 " , husfaderens broder,

xxxxxxxxxxx

l l9ol er gården afstået til Kr. P. Madsen fra Anneksgården i Hoven, 
som først i halvfemserne blev gift med datteren af andet ægteskab, 
Ingeborg Gregersen.

Tællingslisten ser således ud:
Kristian Peder Madsen., f. l/9 l869 i Hoven, husmand.
Ingeborg Gregersen.,  f. 6/4 l869  "   husmoder.
Deres børn: 
Hans Madsen, f. 4/ll l895.
Marie Petrea Madsen., f. 2/7  l897.
Margrethe Thomsen, f. 9/2 l832, enke og aftægtskone.
Ove Thomsem    f. 23/l l822, ugift, far aftægt.
Thomasine Gregersen, f. 27/5 l875, konens søster. 
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I l9o6 de samme, de har nu følgende børn:
Hans Madsen,   f. l896.
Marie Petrea "  f. l898.
Gregers Kristian " f. l9ol.
Inger Margrethe " f. l9o4.

Margrethe Thomsen og Ingeborgs søster, Thomasine samt Ove Thomsen er
nu døde.
Moderen, Ingeborg, døde omkring l9o8—o9.

I l9ll giftede Kr. P. Madsen sig anden gang med Ane (Duedal) fra
Sdr. Felding. De fik 2 børn.: Sigurd og Marie.

Kr. P. Madsen var en oplyst mand, der interesserede sig for tidens spørgs-
mål og navnlig for alt, hvad der fremmede kultur og oplysning. Han, var
en tid medlem af Hoven sogneråd. Han var den første på egnen, der fik
radio. Omtrent lige så sikkert, som søndagen kom, lyttede han til de ud-
sendte gudstjenester, der var langt til kirke. Her sad han. på sine ældre
dage og oste af kristendommens og kulturens kilder. Han var en sjælden
flink og tjenestvilleg nabo, og hjemmet var i høj grad gæstfrit. Han, var
en driftig mand og byggede ny stald og lade samt en vindmølle, 
han døde sidst i trediverne, og Sigurd overtog gården, og havde sin moder
som husbestyrerinde.
Marie blev i l935 gift med min søn, Jens, og de overtog vort fødehjem.

Sigurd Madsen afstod i l953 gården til militæret og købte en cykelfor-
retning i Aadum, hvor hans moder bestyrer huset for ham.

xxxxxxxxx

Endvidere er der nogle ejendomme i Hoven og Sdr. Felding, der blev over-
draget militæret. Men da jeg ikke uden ret væsentlig bekostning(bl.a.
ved besøg på Landsarkivet i København.) har kunnet erhverve de nødven-
dige oplysninger, har jeg mattet opgive at omtale disse.

xxxxxxxxxxxxx

"Kjeldbækhede".

Denne ejendom lå i Aadum sogn, grænsende til Borris sogneskel, men blev
også overtaget af militæret i l952.
Selv om jeg ved, at ejendommen var det, vi forstar ved en slægtsgård, 

og at jeg let kunne fa lov at afskrive fortegnelsen over slægterne, har
jeg ikke villet gøre dette og danne nogen undtagelse, da denne beskri-
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velse af egnen jo ikke er nogen slægtsbog.
I tiden før l88o ejedes gården, af Peder Mortensen og hans kone Ane 

Kjerstine Hansen. De blev kaldt Pæ Maattensen og An, Kjæstin.
Da landbruget ikke var særlig stort, arbejdede Pæ Maattensen, nogle dage
om ugen son vejmand på den nyanlagte Tarm—Vejle landevej, og An Kjæ-
stin var en dygtig væverske.
  Min moder lærte i l7 års alderen vævning af An Kjæstin og opholdt sig
i dette hjem en vinter. Hun omtalte dem som rare og gemytlige mennesker, 
hos hvem hun befandt sig godt, og hun har fortalt mange muntre træk fra
sit ophold der. Den gang kunne hun ikke ane, at hun som kone skulle kom-
me til at bo nabo til hjemmet gennem ca. 5o år.
  Disse to væversker kom ofte senere sammen og drøftede blandt meget andet
vævekunstens mange problemer. Vi børn holdt meget af "gammel An Kjæstin, 
der var altid snak og munterhed, når hun fortalte op om sine oplevelser, 
når hun skulle ud i omegnen og aflevere en færdig væv. Jeg erindrer så-
ledes, at hun fortalte, at hun havde fået syet et underskørt af uldent, 
hjemmevævet tøj, men skørtet var temmelig snævert. Engang, hun var ude
med en væv, ville hun stikke genvej, hvor hun skulle forcere en grøft.
men da skørtets vidde ikke stod i forhold til grøftens bredde, dumpede
hun i grøften med væv , garnrester og det hele. Hun lo hjerteligt, da
hun fortalte om uheldet, og vi lo med. Når vi havde slagtet et kreatur, 
blev An Kjæstin indbudt til at smage mors finker, det var noget, hun
kunne li.
Pæ Maattensen og An. Kjæstin havde ingen børn, men tog en pige, Karen

Madsen som plejebarn, . Hun blev i slutningen af firserne gift med Jons
Peder Lauridsen, der var fra Lem. De overtog ejendommen og fik en bør-
neflok, hvoraf tre: Anna, Kirstine og Elisabeth fik nærmere tilknytning
til egnen og derfor omtales andet steds.
Ifølge tællingen i l9o6 er An Kjæstin, der efter sin mands død opholdt

sig hos de unge, 76 år. Hun døde i tiden l9l5-2o.
Ved siden af, hvad ejendommen kunne give til den store families under-
hold, gik Jens Peder på daglejerarbejde i omegnen, og han var værdsat
som en dygtig arbejdsmand, der gjorde god fyldest for sin dagløn.
Da han var kommet op i årene, og daglejerarbejdet var blevet for strengt

for ham, købte han en moseparcel fra Sdr. Heldgård, hvortil hørte et
stykke vandingseng. Han byggede derefter en ny stald og fik større be-
sætning samt et par heste. Han tog nu fat med at drive ejendommen frem.
Da karen døde, og den yngste datter, Elisabeth blev gift med Alfred
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Søndergård fra Fjerritslevegnen l l928, fik disse ejendomme, og Jens
Peder fik ophold hos dem og hjalp til i bedriften til sin død i slutnin-
gen af sidste krig.
Alfred og Elisabeth havde ingen børn selv, men antog en adoptivsøn, 

Ivan, som var 4-5 år gammel, da militæret i l952 overtog ejendommen.
De købte en mindre ejendom tæt syd for Ølgod by.
Alfred og Elisabeth var gæstfri folk og gode naboer. Da de var drif-

tige folk, gik bedriften godt fremad, de byggede en lade og forøgede det
opdyrkede areal meget.
De indså begge sammenholdets betydning. De var medlem af Aadum hus-

mandsforening, ind til de fik den tanke at forsøge at danne en husmands-
forening i Heldgård skoledistrikt. Dette lykkedes, som omtalt andet steds.

xxxxxxxxxx

Kjeldbækhus, også kaldet ”Hedebo”

Peder Christensen (Pæ Møtgaard) på Midtgård i Gundesbøl udstykkede en
parcel fra gården og lod derpå opføre en vinkelbygning. Parcellen græn-
sede til Borris sogneskel og bestod for største delen af mose.
Det var tanken, at Pæ Møtgaard og Laurenze ville flytte til denne ejen-
dom på Gundesbøl hede, på deres ældre dage, medens datteren Maren og hendes
forlovede, Jens Aagaard Jensen, der var søn af Chr. Jensen (Kræ Graahie)

fra Graahede i Aadum, skulle have gården Midtgaard i Gundesbøl. Dette
må imidlertid ikke have kunnet ordnes, thi det blev Maren og Jens Aagård, 
der satte bo på udflytterstedet, da de blev gift sidst i firserne.
De fik 5 drenge og to piger, og for at klare fornødenhederne til, den

store familie måtte Jens Aagaard enten gå på daglejerarbejde eller også
køre mælk til Aadum mejeri. Dette gjorde han i mange år.
Da børnene i l9lo var vokset fra hånden, solgte de ejendommen til min.'

fader og købte en ejendom i Bundsgård i Aadum, hvor de boede i en del år.
I l9ll, da jeg blev gift med Marie Nielsen fra Assing, købte vi ejen-

dommen af min fader. Året efter fik jeg lærerpladsen ved Heldgård skole, 
og vi drev så ejendommen ved siden af lærergerningen. Vi byggede ny stald
i l92o.
I l923 solgte vi ejendommen til min svoger, Gothard Nielsen fra Salling

som samme år blev gift med min søster Dagmar. 
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Vi overtog samtidig mit fødehjem, som jo ligger i Borris sogn, hvor jeg
havde min lærergerning.
Gothard og Dagmar solgte ejendommen i l928 til. Kristian Andersen, der

stammede fra Timring, og hans hustru Anna, der var fra Dejbjerg.
Kristian Andersen døde omkring l94o, og Anna fortsatte ejendommens

drift ved hjælp af de voksne børn, navnlig den yngste søn, Karlo, 
Da militæret i l952 overtog ejendommen, købte Anna en gård i Lønborg.

xxxxxxxxxx

Øster Rahbek ( Østerrige ).

Kristian Sønderskov, som stammede fra en af gårdene i Sønderskov i
Borris, var en af de store jorddrotter der ejede uhyre store arealer af
heder, moser og enge, indtil udstykningen, opdyrkningen og beplantningen
i slutningen af forrige århundrede tog fart. Han boede i Tarm og byggede
Tarm vindmølle.
Han ejede store strækninger eng, mose og hede i den nordlige side af

Aadum sogn. Øst for Rahbekgård, syd for Omme å oprettede han tre ejen-
domme. Det har sikkert været omkring l87o - 8o.
Sønderskov døde i l9o6.
Jorderne var udstykket fra Rahbekgård, og ejendommene kaldtes Øster

Rahbek. De lå temmelig langt fra denne gård, og jeg ved ikke, hvilket
kvikt hoved, der har givet ejendommene navnet Østerrige, men navnet, der
var ret betegnende og må have faldet folk godt i ørerne, var så alminde-
ligt i min drengetid, at man aldrig hørte anden benævnelse. Navnet må
endvidere have været Geodætisk Institut til behag, thi på nogle af dets
kort står benævnelsen.
Da der kom ordnet postvæsen og andre slægter på ejendommene, måtte det

gamle, hævdvundne navn vige for det vel i yngre øren mere velklingende
Øster Rahbek.
Så vidt jeg ved, har der ikke før boet andre på disse tre ejendomme

end følgende tre familier, nævnt fra vest: Kristian (Kirk) Kristensen, 
og Ella, Poul Pedersen og Agnethe, Niels Peder Olesen, og Stine.
Volle Thygesen, Rahbekgård, kaldte dem skæmtvis henholdsvis: Kristen

den Hellige, Poul den Vise og Niels Peder den Halte.
Navnene var betegnende nok, thi Kristian Kirk og Ella hørte til 

den nyopdukkede Luthersk Mission, kaldet Bornholmerne. 
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Poul var, som andet steds nævnt, en mand, der ofte havde sine egne me-
ninger, og Niels Peder var slet og ret halt.
Desuden lå der ca. l-km nordvest for disse ejendomme en fjerde, som

ikke egentlig regnedes til Østerrige, skønt jorden sikkert også i sin tid
var udstykket fra Rahbekgård. Den lå nærmere ved gården og ca. 2 km fra
Tarm-Vejle landevej. en femte ejendom tilhørende Chr. Johansen er omtalt
under udstykningen fra St. Hvollig.
I det følgende skal gives et resume af disse ejendomme og deres ejere.
Kristian Kirk og Ella var fætter og kusine og, stammede begge fra

Dejbjerg. De fik tvillingedrenge, som begge døde samtidig, vistnok af dif-
teritis, da de var 4-5 år. Det var et hårdt slag for forældrene, men da
tiden gik, og der ikke kom flere børn, adopterede de en dreng, Laurids, 
som, da han blev voksen, rejste til Amerika.
Kristian Kirk var en noget stejl natur, og da han kunne være noget

skarp i sine udtalelser, kom han nu og da på kant med andre. Han oppone-
rede ofte mod andres meninger og kom på tværs af dem. At hans fader og-
så har haft øje for drengens fremgår af, at han skulle have sagt til
drengen: Dersom du skulle drukne i et vandløb, skal man lede efter dig
mod strømmen. Dette får være, 
Da de ikke magtede ejendommens drift længere, solgte de den til OLE

Olesen fra Præstbro og købte en lille ejendom syd for Aadum kirkeby.
Efter en del års forløb solgte de den og købte et hus i Pilealle i
Skjern. Der døde Kristian Kirk efter nogle års forløb, og Ella tog-
ophold hos sin slægtning, skrædder Lauridsen i Borris, som også stamme-
de fra Dejbjerg. Her døde Ella.
Ole Olesen var en broder til Niels Olesen, som en tid havde gården

Heldgård. Han var gift med Augusta Hansen, en datter af landmand og
vinterlærer ved Vittarp skole i Aadum, Søren Karl Hansen. De boede i
Østerrig i en del år, hvorefter de solgte ejendommen til Kristen Iversen.
De købte en ejendom ved Præstbro af landpost Peder Lauridsen.
Chr Iversen, der var fra Ølgod, døde efter en del års forløb, og enken, 

Bodil drev ejendommen videre ved hjælp af sønnen Alfred, som senere over-
tog den, og Bodil rejste til Ringkøbing.
Alfred Iversen afstod ejendommen til militæret og flyttede til Ølgod.

xxxxxxxxxxx
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Poul Pedersen og Agnethe.

Den næste ejendom mod øst tilhørte i mange år Poul Pedersen, der stam-
mede fra Nørgård i Faster, en gård, der var udstykket fra Fastergård, 
hvis slægt Poul stamnede fra. Hans kone, Agnethe, var fra Sdr. Vium.
De forpagtede, son før omtalt, i mange år Borris præstegård under provst
H. Stampe Vilstrup, hvorefter de flyttede til Østerrige med en børneflok, 
som opvoksede der. Der var sønnerne Peder og Kristen og døtrene Mariane, 
Kristiane og Kirsten. Sønnen Kristen døde som ung, og de øvrige, der
blev boende på egnen, omtales under beskrivelsen af deres faste bopæl.
Omkring l9o7 flyttede Poul og Agnethe med sønnen Peder hen. til den be-

byggede parcel fra St. Hvollig. Dette omtales der.
Datteren Mariane og hendes mand, Mads Peder Olesen, overtog hjemmet i

Østerrige. De havde tvillingebørnene Poul og Agnethe, som voksede op der.
Mads P. Olesen stammede fra gården. Bundsgård i Aadum Han var en oplyst
mand med mange interesser. Han ønskede i sin ungdom at gå læsevejen, 
men dels var der måske ikke råd dertil, og dels var det jo sjældent den
gang, at en bondesøn gav sig til at studere. I ejendommens drift havde
han en god støtte i sin hustru. De byggede ny stald og lade. Sønnen
Poul havde det som faderen, hans interesser lå ikke ret ved landbruget, 
og da Mads Peder blev syg, og datteren Agnethe blev gift, solgte de ejen-
dommen til gårdejer og ejendomsmægler Chr. Sparvath fra Præstbro og
flyttede til Aadum kirkeby. Sparvath afstod gården til. et par unge folk
med efternavnet Eskildsen. De restaurerede det gamle stuehus, men boede
der kun i 3-4 år og afhændede gården til. Anders Jespersen. Eskildsens
flyttede til Billund ved Grindsted. Anders Jespersen afstod gården
til militæret og købte en gård i Feldsing i Borris.

xxxxxxx

Niels Peder Olesen og Stine. 

På den østligste ejendom boede Niels Peder Olesen og Stine. Også disse
var efter de oplysninger, jeg har kunnet spore, de første beboere der.
Hvor de stammede fra, ved jeg ikke, men de boede der i mange år cg fos-
trede en børneflok: Ellen , Peder, Ole, Maren, og Stinne. Jeg kendte i al-
fald ikke flere. Ellen tjente som voksen en tid hos Niels Nygård. Som
ungt menneske druknede Ole i Omme å længere vest på, vistnok ved Stou-
strup. Det skete ved badning sammen med nogle andre karle.
Maren blev gift og kom til at bo i Assing. De andre ved jeg ikke mere
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om. I sommeren l9o6 skete igen en drukneulykke i familien. Niels Peder
slog græs på en stejl åbrink, hvorunder han gled i åen og druknede.
Stine solgte ejendommen til Karl Jensen, der var fra Lyhne, og hans

kone, Sine, så vidt jeg ved, kom de fra Lønborgegnen. De byggede ny la-
de og fik stalden moderneseret. De havde ingen børn, men antog pigen
Marie og drengen Karl Vilhelm som plejebørn. Marie blev gift og kom til
at bo i Astrup i Faster sogn. Karl Vilhelm blev gift med en søster til
Emil Nielsen, som en tid ejede Graul. De købte en ejendom i Dejbjerg, 
hvor de boede en del år. Da de solgte den, købte de et hus i Tarm, hvor
Karl Vilhelm fik arbejde på Sønderbys fabrik.
Sine kom ulykkelig af dage. En dag, de læssede hø i engen, blev heste-

ne sky og løb med vognen, så Sine faldt af og tog så stor skade, at det
kostede hende livet.
Siden giftede Karl Jensen sig med Margrethe fra Faster. Da Karls hel-

bred ikke var godt, solgte de efter en del års forløb gården til Jens
Chr. Madsen og hans kone Anna. De kom fra Hoven.
Karl og Margrethe købte en lille ejendom udskilt fra gården Skobæk i

Borris. Her døde Karl Jensen i l949
Jens Chr. Madsen var en meget stræbsom mand, der drænede og udgrøfte-

de den lave jord og kom til at avle mere og mere. Men i l952 satte mili-
tæret en stopper for hans virke, og de købte en gård i Stenderup ved
Krogager.

xxxxxxxxxxx

Kristen Johansen og Kristiane

Omtalt andet steds under. Udstykning fra St. Hvollig.
xxxxxxxxxx

Klavs Adamsen.

Som før omtalt lå der en ejendom sydvest for de tre Østerrig-ejendomme.
Der boede i min drengetid en mand, der hed Klavs Adamsen. Jeg kendte ik-
ke ret meget andet til ham, end at han i stedet for skråtobak, som de
fleste mænd brugte, gik og tyggede på tørrede brødskorper, som han opbe-
varede i lommen. Han har i hvert fald i den henseende været en fornuftig
og sparsommelig mand. Ja også den slags ting lagde vi drenge mærke til.
Dog syntes jeg ikke, det var rigtig karleskrå.
Omkring l9o5-o6 solgtes gården til Peder Brølling, hvis kone stammede

fra Faster. 
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De havde ingen børn selv, men en plejedatter, son hed Dagmar. Hun var
l7-l8 år den gang og hjalp trolig sine plejeforældre med gårdens drift.
efter at have boet der en del år, solgte de gården til Johannes Laurid-
sen og købte en ejendom på Bjølbøl mark i Aadum.
Johannes Lauridsen OQ hustru samt deres søn boede der i en årrække, 

hvorefter de solgte den til Gunnar Sørensen, og flyttede til Skjern.
Gunnar Sørensen og hustru boede der kun i få år, idet militæret over-

tog garden l l952.
xxxxxxxxx

Foldager, Blåbjerg, Kærhus.

Ude i det sydøstlige hjørne af Borris sogn mellem militærets areal og
Sdr. Felding - Hoven sogneskel lå 6-7 ejendomme spredt omkring. For alles
vedkommende var der større eller mindre strækninger hede og mose, så af-
standene mellem dem oftest var ret store. Jens Peder Grønborg, der en
tid boede på den østligste, ytrede engang: Ja vi har det så frit. Man:
kan så udmærket godt uden at genere nogen, stå op en sommermorgen i bar
skjorte og trække hestene ud på græs og så gå i seng igen.
Hvorfra de var udstykkede, er en ret omstændelig historie at udforske.

Det ville i nærværende tilfælde være et arbejde, hvis møje ville stå i
et skævt forhold til nytten deraf.
Fra Borriskrog til Ørbæk er fra gammel tid anlagt en landevej.

Vejen er forsynet med milesten, hvori der var boret huller, vistnok et
for hver mil fra et bestemt udgangspunkt. Den er indkastet med grøfter
ved siderne, og ligeledes er lavningerne forsynet med afløbsgrøfter, 
ligeledes er der til underløb under vejen anlagt stenkister. Efter det
store arbejde at dømme og i betragtning af, at det hele skulle udføres
ved hånd- eller studekraft, kan man forstå, hvilken betydning vejen har
haft for samfærdselen, sikkert nok med købstaden. Vejle for øje. At ud-
viklingen har medført, at denne vej efterhånden mistede sin betydning, 
kunne fortidens mennesker jo ikke forudse. Nu benyttes vejen i al fald
i Borris sogn kun af militæret og er afspærret for al anden færdsel.
På denne milelange strækning var der ved vejen. ca. l l/2 mil fra Borris

en våning, som kaldtes Sorte kro (Æ swot kruer). Dalager marked var fra
gammel tid berømt viden om, og folk kørte, red eller trak heste og kre-
aturer fra alle omliggende sogne til dette marked. Der var derfor brug
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for et bedested på den to mil lange strækning fra Dalager til Ørbæk el-
ler Sdr Omme, hvor der jo var meget længer.
Folketællingslisterne giver ingen oplysning om beboere på dette sted

før l.febr. l855, men der har sikkert været enkelte beboere før den tid.
Måske har man skånet tællingskommisæren for at tradske den lange vej, 
eller han har været så fornuftig at snyde sig fra det. Dette får så væ-
re. Men listen for l855 ser således ud:

Anders Knudsen,    3l år, gift, født i Tvis, Tjenestekarl..
Sidsel Kristensdatter, 4o "  "  Født i Hanning, hans kone.
Kirsten Mølgård Andersen,  3 år, født i Vorgod, deres datter.
Stillingen kan måske tydes derhen, at ejeren ikke har boet på den.
Der var tre ejendomme i Foldager, men hvilken af disse tællingen gæl-

der, meldes der intet om.
Den første oprindelige Sorte Kro fik nemlig en afløser, idet der byg-

gedes en ejendom ved vejen længere mod vest. Ejeren, kom fra Nygårdhus.
Der gav man sig til at drive krohold, og navnet Sorte Kro blev
 egentlig overført der til. Den første kaldes her nr.l og den an-
den nr.2.
Fra Sorte Kro nrl melder tællingslisten ingen før i l89o. Den ser så-

ledes ud:

Anton. Brølling, 24 år, gift, født i Borris, husmand.
Kristiane Nielsen,    25 "  "   " Nr. Omme husmoder.
Oleane Marie Thomsen,  48 " fraskilt, f. l Borris, logerende sypige.

Noget tyder på, at der har boet to familier, idet der ved samme tælling
er opført følgende:

Jens Kristian (Stokvad) Jensen, 28 år, gift, f. i Borris, husmand.
Johanne Jensen, 2l "  "    "    husmoder.
Niels Karl. Lind Jensen,     l "   barn.
Else Marie Nielsen, lo "   tjenestepige.

Da de begge nævnes for husmand, kunne det jo tydes derhen, at den ene
familie har boet et andet sted, eller listen stedfæster forkert.
De andre to ejendomme i Foldager er forlængst beboede og med i tællingen
allerede i l87o.
Jeg ved i hvert fald, at Jens Kr. Stokvad boede på Sorte Kro nr. l.

XXXXXXXXXXX
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Tællingslisten for l9ol udviser:

Otto Brølling,    f. l868, gift, f. i Borris, gift l887 i Assing.
Mette Marie Petrea Jensen, f.l872 " f. i Assing,  "  "   "
  De havde den gang 4 børn, hvoraf det ældste hed Laura, f; l895 i Sdr.
omme. Hende gik jeg et par år i skole sammen med.
De findes opført på Tællingslisten for l9o6, men de rejste kort efter
der fra og satte bo i Dalager i Borris, hvor de havde en lille ejendom, 
og hvor Otto Brølling i mange år ved siden af ernærede sig som vognmand.
Petrea døde i l936, og Otto Brølling i l946.
Efter deres afrejse fra Sorte Kro nr. l var huset, så vidt jeg ved, ikke
beboet og faldt efterhånden sammen.
I ca. 3o år sænkede tavsheden og ødet sig over denne ejendom. Men så

blev der til gengæld liv og røre med mekanik og motorbrummen.
Der var et temmelig stort jordtilliggende til Sorte Kro, og to foretag-
somme mænd, nemlig hotelejer Pedersen, hotel Hindø i Ringkøbing, der
stammede fra Hoven og således var stedkendt, og gårdejer Laurids Laurid-
sen, kaldet Laurids Gaasdal, fra Brejning kirkeby, fremtrådte på arena-
en.
Jorden var for en stor del ret god både til græsning og almindelig dyrk-

ning. Hvem de købte jorden af, ved jeg Ikke rigtig, og det er jo også
temmelig underordnet, men jeg tror nok, de tillige købte nogle tillig-
gende arealer.
De vældige arealer blev pløjet med traktor, harvet, merglet og tilsået

med korn og græsfrø. Dette stod på i nogle år, og derefter blev arealet
indhegnet til græsning for en mængde kreaturer.
Der var stærk tale om at udstykke arealet til statsejendomme, men det

blev ikke til noget, det lå jo meget afsides.
Da der manglede en til at føre stadig tilsyn med det hele, købte omkring

l94o Laurids Gåsdals søn, Erik Lauridsen og hustruen Alice, Nygårdhus.
hvis jord grænsede til arealet.
Militæret overtog hele herligheden i l952.

xxxxxxxxxx
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                         Sorte kro nr 2.

Tællingslisten for l84o viser i Nygårdhus Niels Jensen og hustru
Kirsten.
De er forsvundet derfra i l86o, men de dukker op i Sorte kro nr. 2.

ved tællingen i l87o.
Niels Jensen har sikkert nok oprettet et boelssted der, dog kan det jo

forholde sig anderledes.
De har i l87o sønnen Kristen Nygård Nielsen, l4 år, og plejesønnen

Niels Meldgaard Nielsen, l år.
En anden søn, Jens Dalager Nielsen, er ikke opført der, men ved tællin-

gen i I88o står han opført son husfader og er 29 år og ugift. Hans moder
Kirsten - kaldet Kjæn Meldgaard - er enke og husmoder.
Kristen Nygaard Nielsen, 24 år, og plejebroderen Niels Meldgård står op-
ført som tjenestefolk.
Niels Meldgaard kom til at bo på en mindre ejendom tæt nord for Ølgod

by.
Ved tællingen i l89o er både Jens Dalager og Niels Meldgård forsvunden

af billedet, og Kristen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) er bleven gift
og har ejendommen.
Listen ser således ud:

Kristen Nygaard Nielsen,  34 år, gift, født i Borris, husmand.
Mariane Kristensen,    38 "   "  " i Madum, husmoder.
Hun var datter af Chr. Larsen, født i Madum, som en tid ejede Nygård;

Deres børn:
 Niels Meldgaard Nielsen,   6 år.
 Kristen Høj Nielsen,       4 "

Kirsten Jensen, 78 år, enke, aftægtskone.
xxxxxxx

l l9ol.
Denne tælling udviser, at de har fået datteren Kirstine, der er 9 år.
Kræ Meldgaards moder, Kirsten (Kjæn Meldgaard), er nu 9o år, idet hun
er født den 4/3 l8ll

xxxxxxxxxx
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  I l9o6 finder vi de samme.
Kjæn Meldgaard er levende endnu og er altså 95 år. Jeg kan lige huske
hende, men ikke hvornår hun døde.
Sønnen, Niels Meldgaard, døde som ung omkring l9o5-o6.
Datteren »Kirstine blev gift med en mand ved navn Højstrup og flyttede
hjemmefra. Sønnen, Chr. Høj, tjente nogle år, men forblev derefter hjem-
me og hjalp til i bedriften.
Bygninger var efterhånden bleven gamle, og der byggedes ny stald
sidst i tyverne.
Chr. Høj blev gift med Dagny fra Trælund ved Blåhøj , og da Mariane var
død, overtog de unge ejendommen, og Kræ Meldgaard fik ophold hos dem
til sin død.
Dagny var en energisk kvinde, der fulgte sin mand overalt i mark og
stald, og ejendommen blev drevet godt frem. De havde to døtre: Mary
og kirstine, som begge efterhånden hjalp godt til.
De byggede nyt stuehus.
Da Mary var l2-l3 år, kom hendes mor ud for en ulykke, idet hun i laden
gled ned fra stanget og fik   skaftet af en fork op i underlivet.
Hun; havde et langt ophold på Tarm sygehus. Dog kom hun helt godt over
det og virkede i en del år derefter. Hun døde i l943.
Kristen høj og døtrene virkede sammen, til militæret overtog gården.
De købte derefter Afholdshjemmet i Borris, hvor Kristen Høj døde i
l962.

xxxxxxxxxx

Foldagerbanke.

Den tredie ejendom i Foldager lå på en bakkeskråning, længere mod nord.
Bakken hedder Foldagerbanke.
I denne banke var der ler, og der var en fælles lergrav udlagt til fri
afbenyttelse for sognets beboere, eller måske blot for "Æ Sønderland", 
altså syd for Skjern å.
Ler var en uundværlig vare til brug til gulve og klining af lervægge.
EN sådan fælles lergrav var et sandt virvar af grave og huller uden no-
get tilsyn. Enhver tog ler, hvor han bedst og lettest kunne komme til
det, og ligeledes lettest kunne køre derfra. Men udviklingen medførte
heldigvis, at der blev mindre og mindre brug for ler, så lejets indhold
slog til. 
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Den vestligste halvdel af banken tilhørte Sorte Kro nr.2, og der blev der
i fordums tid brændt mursten. Dette nermere omtalt under Teglværker.
Første gang vi iflg. folketællingslisterne støder på beboere på 

Fold-
agerbanke, er i l87o.  Der nævnes:
Jes Jensen, 39 år, f. i Ølgod, jordbruger.
Dorthea Kathrine Hansen, 42 " f. i Brørup, husmoder.
De har 5 børn, hvoraf det ældste er l2 år, og det yngste under l år.
De fire ældste er født i Thorstrup i Ribe amt, medens det yngste er født
her.
De er kommet her i l868 eller 69, 
I l88o de samme, og der er ikke flere børn.
I l89o de samme, men der er ingen børn opført. Men i tællingen for
l9ol står at de har haft 4 børn, hvoraf de tre er døde.

I l9o6 er Jes Jensen blevet enkemand og har en husbestyrerinde ved navn
Petra Pedersen, der har en dreng, Frans Pedersen, 3 år.
Jes Jensen er nu 76 år, og han afhændede ejendommen få år efter.
Han døde på alderdomshjemmet i Borris.
Ejendommen var nu genstand for skiftende ejere, og somme tider stod den

tom og forfaldt i høj grad.
Den næste ejer hed, så vidt jeg ved, Trap, men jeg kendte ham ikke, og

han var der kun en kort tid.
Efter ham kom Niels Richard Jensen, der var søn af Johan Jensen, som var

opsynsmand ved Borrislejren og samtidig vinterlærer ved Lindvig biskole.
De boede på ejendommen i nogle år, og de tre ældste  af deres børn var
mine elever i Heldgaard skole. De flyttede der fra og satte bo i Knaplund
i Hoven.
Den næste ejer var Mads Nielsen, der også havde børn i skolen. De flyt-

tede til Vester Bjerge i Sdr. Felding.
Derefter kom, så vidt jeg husker, Eske Jensen og hans hustru Sine, hvis

fader, Thyge Krogh, i sin tid havde været lærer en vinter i Heldgaard, da
skolen holdtes på denne gård.
De boede der i nogle år og havde tre børn i skolen..
Eske Jensen var lidt af en altmuligmand, der var uhyre optimistisk og

skulle prøve mangt og meget. Ejendommen kunne ikke føde familien, og
Eske kørte mælk til Ørbæk mejeri, men da rutens længde og øvrige besvær-
ligheder ikke harmonerede med betalingen, slog han sig på murerhåndværk-
ket. Efter at de var flyttet derfra, boede de forskellige steder, ind-
til de i deres alderdom slog sig til ro i et hus ved Aadum kirkeby. 
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Sine var dygtig, men i høj grad nærsynet, så husgerning og syarbejde
faldt hende meget "besværligt.
Ejendommens sidste ejer var Mads Chr. Madsen fra Skærlund ved Brande, 

Han boede ene et par år, hvorefter han giftede sig med en pige, der hed
Julia og var fra Sdr. Felding. De havde kun et barn, en dreng, der døde, 
inden han var et år gammel. Chr. Madsen arbejdede ejendommen godt frem
og havde 4-5 gode køer. Da militæret overtog ejendommen, købte de en
ejendom i Krogager.
For rigtigheden af de forskellige ejeres kronologiske rækkefølge tør

jeg ikke garantere. De er nedskrevet efter hukommelsen.
xxxxxxxx

 Blåbjerg l.

Langt ude øst for Foldagerbanke lå en ejendom, kaldet Blaabjerg, hvis
første ejer er Niels Pedersen, 42 år, født i Borris, og hustru Ane Mar-
grethe madsen, 33 år, født i Aadum. De har ifølge tællingen i l87o 3
børn. Manden blev, så vidt jeg ved, kaldt Niels Blaabjerg.
Han kom derfra til gården Moesgård i Borris. Den senere fattiggård.

xxxxxxx

I l88o nævnes følgende:
Hans Peder Sørensen,   3l år,  husmand.
Oline Marie Thomsen,   38 "    husmoder. Hun var en datter af

Thammes Graul.
 xxxxxxxxxxx

Tællingslisten omtaler derefter ingen beboere på denne ejendom før i
l9o6. (De har nok snydt sig fra det).
Men ejeren efter Hans Peder Sørensen hed Hans Christensen (Hansen).

Han blev kaldt Hans Høgelund, og navnet stammer formodentlig fra gården
Høgelund i Hoven.
De boede der i halvfemserne, idet deres datter, Kirsten Marie Hansen, 

er som syvårig indmeldt til skolegang i Heldgård skole l7/lo l894.
Senere indmeldtes to brødre i skolen, nemlig Kristen og Ole Holm Hansen, 
De var alle tre mine skolekammerater. De udmeldtes til skolegang i Sdr.
Felding i marts l899. De er da flyttet fra ejendommen.
Samme år indmeldes indmeldes Hansine Hansen og hendes søster Ane Vedø
Hansen, døtre af Mads Hansen, til skolegang i Heldgård skole. 



2o9.

Næste år, l9oo, indmeldes deres broder, Søren Risbjerg Hansen, 7 år, 
til skolegang i Heldgård skole.
Da jeg som lærer i l9lo kom til Troldhede østre skole, havde Hansine

Hansen franskvaskeri i Troldhede. Da fik jeg mit kravetøj fint behand-
let hos hende. Vi fik mange minder opfrisket fra vor skoletid i Heldgård.
Ane Vedø Hansen blev gift med Karl Hansen. De boede i mange år på en
gård , Fruervang, udskilt fra Fruergård i Sdr. Felding. Nu bor de i
Borris kirkeby. Deres søn, Rich. Hansen har Ahler Skovgård.
I l9ol, den l. april, indmeldes fra Sdr. Felding, Kristen. Thomsen
Grønborg, til skolegang i Heldgård skole. Mads Hansen er altså flyttet
fra Blaabjerg.
Tællingen i l9o6 udviser følgende fra Blaabjerg:
Jens Peder Grønborg,  født I86o,  husfader.
Kristence Eskildsen,     "  l86l,  husmoder.
Kristen Thomsen Grønborg,   "  l889,  deres søn.
De bor der en del år, men i l9l2 har Peder Hansen , Blåbjerg en dreng
i skolen. Jens Peder Grønborg er rejst derfra.
I l9l2-l4 ejes Blaabjerg af Kristen Sørensen, kaldet Kristen Bank efter

ejendommen Bank ved Odderskjær, hvorfra han stammede. Da han flyttede
derfra, købte han et hus i Debelmose i Borris, hvor han blandt andet
ernærede sig som en meget dygtig tækkemand. Tillige var han ansat som
kommunal skorstensfejer i mange år.
Ejendommen solgte han til kristen Bøndergård fra Højsvig i Sdr. Felding.

I førstningen holdt hans moder, der var enke, hus for ham, men så blev
han gift med Karen Hansen, datter af Kristen Hansen, Bolkvig i Borris.
Kirstine opholdt sig hos dem til sin død.
De fik børnene: Andreas, Oline, Olga og Klara.
Sidst i fyrrerne døde Kristen Bøndergård, og Karen drev ejendommen vi-

dere ved hjælp af sønnen Andreas, indtil militæret overtog ejendommen
i l952. Karen Bøndergaard købte et hus i Sdr. Felding.

xxxxxxxxxxx

Blåbjerg nr.2.

Ude nord for Foldagerbanke mod Sdr. Felding sogneskel lå en ejendom
som også benævntes Blaabjerg.
Så vidt man kan udrede af folketællingslisterne, nævnes denne ejendom

der første gang i I88o. Men da matrikelsnumrene ikke er opgivet, kan i
forhenværende af de to Blaabjerg-ejendomme let forveksles. 
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Men stedfæstet er i hvert fald tællingen af l88o.
Jacob Kristian Villadsen, 29 ar, f. i Borris, husfader.
Inger Kirsten Nielsen, 23 "   f. i Fjelstervang, husmoder, 
Niels Jacob Villadsen, under l år, deres søn, født i Sdr. Felding.

xxxxxxxxxx

I l89o: De samme, de har nu 5 børn, nemlig: Niels, Anders, Villads, 
Kristen Brosbøl og Ane Marie.

xxxxxxxx

I l9ol, De samme. De har nu endvidere børnene Maren Kirstine, Mathilde, 
Åge og Peder, ialt 9

xxxxxxxxxx

Jacob Villadsen døde i l927, og Inger i l923. Nogle år før forældrenes
død fik sønnen Kristen Brosbøl ejendommen. Han forblev ugift og solgte
gården omkring l93o til Ib Navntoft fra Ølgod. Chr. Brosbøl flyttede
til en broder i Stakroge.
Ib Navntoft blev gift med sin husbestyrerinde, Viola, der var fra
Esbjerg.
De fik børnene Ega, Conni, Yrsa og Jytte. To drenge døde som små.
De var dygtige og gæstfri folk, og de drev gården godt frem.
Da de afstod gården til militæret, købte de en gård ved stakroge i Sdr.
Omme sogn.

xxxxxxxxxxxxx

Kærhuset.

Ude godt og vel 2 km nord for Foldagerbanke lå ejendommen Kærhus.
Navnet stammer fra den lange kærstrækning, der ligger syd for det høj-
dedrag, der fra Borriskrog strækker sig mod sydøst og i Sdr. Felding
kaldes Vester- og Øster Bjerge. Denne kærstrækning kaldes Sorte Kær
(Æ swot kjar) og danner grænsen for den nordøstlige side af Statens
hedeterrain. Gennem strækningen løber en bæk, Kærbæk, ned forbi Odders-
kær, hvor bækkens vand ved opdæmning til en dam gav fornøden kraft til
Odderskær vandmølle. Denne er omtalt andet steds. Bækken løber tæt syd
forbi Borriskrog og ud i Skjern å nord for Borrislejren.
Syd for Kærbæk lå Kærhuset med agermark og hede mod syd og store kær-
strækninger mod nord.
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Den første folketælling fra dette sted nævnes i l87o følgende-
Niels Kridtian Pedersen, 5o år, f. i Borris, jordbruger, 
Ane Dorthea Nielsen, 4o "  "   "   hans kone.

De havde hidtil boet i et hus på Gjaldbæk mark, men flyttede til Kær-
huset. Manden blev kaldt Niels Kærhus.
Tællingslisten for l87o nævner 4 børn:
Peder Kristian Pedersen, l3 år.
Ane Marie Pedersen,  8 "
Frederikka Marie "  6 "
Kristiane Birgitte Kathrine ”  3 "

Hvor de flyttede hen fra Kærhuset, har jeg ikke opsporet, men enken
Ane Dorthea (An, Dorret) boede i min drengetid i det gamle hus ved hoved-
indgangen til Borris kirkegård. Her døde hun i l9o2-o3.
Sønnen, Peder Kristian, gik fra Kærhuset til skole i Lindvig, hvordan.
han i vintertiden kom over "æ swot kjar" ned dens damme, gunger og væld, 
er for mig en gåde. Der var vel 3-4 km til skolen. Han blev kaldt Pæ
Kristen Kjarhus og levede sit liv som arbejdsmand i Borris.

xxxxxxxxxxx

I l88o nævner tællingen for Kærhuset følgende:

Kristen Brosbøl Kristensen,   43 år, f. i Dejbjerg, husfader.
Maren Thomsen,          3o " f. i Borris,  husmoder.
 Hun var datter af Thammes Graul.

De havde børnene:
Mette Kathrine, Thomas Kristian, Julius og Margrethe.
Kristen Brosbøl kom ulykkelig af dage. Han var staldkarl ved et bryllup
hos Villads Graul og var så uheldig at blive slået af en hest. Dette
medførte døden.
Enken stod da med 4 ukonfirmerede børn, og ved tællingen i l89o er hun
bleven gift med Poul Pedersen, 29 år, f. i Brejning.
De fik 2 drenge: Kristen Brosbøl Pedersen og Peder Kristian Pedersen.

Poul Pedersen( Poul Kjarhus), levede kun få år. Maren Kærhus var i hvert
fald enke i l897. 
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Gården brændte i halvfemserne, men om det skete før Poul Pedersens død, 
har jeg ikke rede på. Det var om sommeren og så vidt jeg ved, blev den
genopbygget samme år.
Maren kærhus fortsatte ejendommens drift ved sønnen Thomases og de an-
dre børns hjælp.
Da hun døde i l9l5, overtog Thomas gården og fik sin søster Kathrine
som husbestyrerinde.
Thomas forblev ugift, og de andre søskende ligeså med undtagelse af
Julius, der blev gift med Thora Overgård, datter af Iver Overgård.
De købte gården Lundsgård, hvor Julius døde i en forholdsvis ung alder.
Broderen, Kristen Brosbøl døde i l947, og søsteren Margrethe i l948.
Thomas afstod Kærhuset til militæret i l952. Han byggede et hus i Bor-
ris kirkeby, hvor han, Kathrine og Peder flyttede ind.
Her døde Kathrine i l954, og Thomas døde d. ? febr. l963. Peder over-
tog huset.
Disse søskende, der i mange år levede derude på det ensomme sted, fik
vel nok noget særpræget over deres tilværelse. Men det, der prægede dem
var retliniethed og en enestående gæstfrihed. De havde stor omsorg for
deres naboer og medmennesker, og man kan uden overdrivelse sige, at de
levede et eksemplarisk liv uden egoisme.

xxxxxxxxxx

Andre ejendomme i Foldager.

Mellem Foldagerbanke og de to Blåbjerg-ejendomme lå et ret stort are-
al, der mod vest grænsede til det daværende Statens Hede. Hvem dette
areal tilhørte, og hvilke matr. numre det havde, får stå hen. Det kan
næppe have stor interesse i dette tilfæld. Det bestod dels af lavt
kærjord og sandet hede, hvoraf et stykke længst mod vest blev beplantet
med bjergfyr.
Dette store areal blev erhvervet af gårdejer Peder Bøjgård, Drong-

strup i Sdr. Felding. Han lod en del af jorden kultiver og opførte et
lille, billigt hus til beboelse og plads til et par heste og nogle høns.
Beregningen var, at huset skulle tjene til beboelse for en arbejdsmand, 
som dels kunne arbejde på jorden der, OQ dels arbejde på gården i drong-
strup. En mand, der hed Hans Hansen og kom fra Øse sogn, flyttede med
kone og en stor børneflok ind i den trange bolig. Det var i l924-25. 
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Han blev der kun et års tid. En anden mand, Niels Sangill, der kom fra
Engesvang med konen Margrethe og en børneflok, byggede et større, rumme-
ligt hus lidt øst for det føromtalte. Han boede der i nogle år, men der
efter købte han en parcel længst mod vest ind mod Statens Hede. Her byg-
gede han et ret anseligt hus med beboelse og stald m.m. Han købte et par
heste og lidt besætning og tog fat på at behandle jorden og danne et
hjem for familien. Samtidig gik han på daglejerarbejde. Børneflokken
blev stor, og de ældste hjalp til eller kom ud at tjene, og bedriften
gik efterhånden godt fremad, så de havde en halv snes kreaturer.
Sangill var en driftig mand, godt oplyst og interesseret i meget af

hvad der var fremme i tiden. Selv om han gik på arbejde, forsømte han
ikke sit hjem. Han var en ivrig jæger, og på de store vidder var der
tumleplads for en Nimrod. Fiskeri havde også hans interesse, og mangen
anselig laks måtte ved Skjernåens bredder lade sig lande af hans snøre.
Da han i l952 måtte afstå hjemmet til militæret, var børnene vokset

fra hånden. De købte en gård i Snogdal nord for Spjald i Brejning sogn.
To sønner bor i Borris, og en datter i Gundesbøl i Aadum.
Peder Bøjgård afstod den østligste ejendom til sønnen Frede, som byg-

gede et stort stuehus og lod det første hus indrette til stald. Senere
byggede han en lade. Det første lille hus faldt efterhånden sammen og
blev fjernet.
Efter adskillige års forløb solgte Frede gården til Otto Madsen, en

broder til Chr. Madsen, Foldagerbanke. Han boede der i nogle år, så
solgte han gården til en, der var smed. Han boede der i nogle år, men
købte derefter en gård i Hannerup i Faster sogn.
Militæret overtog det hele i l952.



Efterskrift.

Når jeg nu har afsluttet det store arbejde med at samle og nedskrive lidt
om Borris Søndre Grandelag m.m. indser jeg, at meget burde have været
anderledes, og mange vil synes, at både dette og hint burde have været
med. Der var meget, jeg gerne ville have beskrevet mere detalieret, 
men jeg har frygtet for, at det skulle virke trættende og kedeligt, og
tillige har jeg haft for øje ikke at påbegynde mere, end jeg havde
chance for at få gennemført. Desuden har jeg ikke haft tid og råd til
flere arkivbesøg. At der ved duplikeringen er indsneget "trykfejl" nu
og da, har jeg forlængst opdaget, men det har ikke kunnet lade sig kor-
rigere, og jeg håber, man vil skrive dette på min alders konto.
Jeg vil først og fremmest takke Jens Skov for den uegennyttige hjælp, 

og interesse, han har udvist, og dernæst vil jeg takke alle, der på
forstående måde har stået mig bi.
Mit formål har været at redde lidt fra forglemmelsens mørke fra den

egn, hvor det pulserende liv florerede slægtled efter slægtled, men
hvor der nu kun hersker øde og tavshed.

Viste Heldgaard.




