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BARNDOSMINDER FRA LEMVIG
1857-64

Ved JOH. FAURSCHOU

Da jeg fra flere Sider har modtaget Vidnesbyrd om, 
at min lille Artikel, „Barndomsminder fra Ring- 

købing-Egnen“ i „Hardsyssels Aarbog for 1919“, har 
mødt venlig Forstaaelse, har jeg tænkt mig, at lidt i 
samme Retning fra Lemvig og Omegn, ogsaa kunde 
have nogen Interesse. Ganske vist er det paa en Maade 
at gaa i Krebsegang, idet mine Minder fra denne Egn 
ligger forud for hine. Jeg er født i Lemvig og var dér 
til mit 7de Aar, da Fader blev forflyttet til Dejbjerg. 
Man vil maaske indvende, at en 7 Aars Dreng ikke 
kan huske meget, men dog er Sindet i den Alder ofte 
blødt og modtageligt for Indtryk, saa disse fæstne sig 
dybere i Erindringen end senere Tiders Oplevelser. I 
Aaret 1857 var min Fader, efter at have virket nogle 
Aar som Lærer ved Skoler i København, blevet kaldet 
til Kateket og Førstelærer i den lille fjerne vestjydske 
By, hvor jeg blev født sidst paa Aaret. For mig staar 
det beskedne Hjem indenfor den gamle Skoles Mure i 
den saakaldte „Vase“ som en lille Idyl. Med den Nøj
somhed, der prægede Datiden, forstod Moder, trods 
smaa Kaar, at gøre det hyggeligt, ikke alene for sine 
egne, men enhver, der kom indenfor Hjemmets Døre, 
fik en gæstmild Modtagelse og følte, at dér var godt
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at være. Uforglemmelige er for mig Mørkningstimerne; 
da samlede Moder os smaa om sig ved Kakkelovns- 
skæret, sang for os Smaasange, som „Roselil og hendes 
Moder“ o. fl. Saa ofte den lille Sang har mødt mig 
paa min Vej, er Hjertet blevet saa underlig bevæget; 
„Barnemindet rækker langt“. Var Fader tilstede i saa- 
danne Stunder, gik han gerne op og ned ad Gulvet 
og lærte os at synge bibelske og fædrelandshistoriske 
Sange af P. C. Boisens smaa Sangbøger, som „Abra
ham sad i Mamre Lund“ o. m. fl. Jeg har det Indtryk, 
at Overgangen fra Livet i Hovedstaden med den videre 
aandelige Horisont til de smaalige, snevre Forhold i 
den lille Provinsby, var noget svær for mine Forældre. 
Men de forstod at glæde sig ved Hjemmet og ved de 
enkelte, som knyttedes til det, ligesom de ogsaa skattede 
de frie, friske Naturomgivelser, der gør Byen saa smuk 
og tiltalende. Thi smukt var og er der ved Lemvig, 
som den ligger gemt her ved den fjerne Vig af den 
dejlige dybblaa Limfjord, omgivet paa de tre Sider af 
høje, grønne Skrænter. Dengang, mere end nu, hvor 
Baner og Tidens Rastløshed ogsaa her har sat sine 
Spor, havde Lemvig nærmest Præget af en stor, hyg
gelig Landsby. Stod man paa en af Bankerne og saa 
ned over Byen, frembød den et saare venligt Skue med 
sine smaa pyntelige tegltækte, hvidkalkede eller afstre- 
gede Huse i grønne Haver. Ind imellem var isprængt 
enkelte store Købmandsgaarde med Pakhuse, Tømmer
lager og hvad der nu hørte til en saadan Bedrift. Paa 
Tage og Skorstene fandtes mange Storkereder, men 
disse forsvinder her, som allevegne, mere og mere; de 
passer ikke ret ind i Tidens rastløse Jag. Nu har ad
skillige af de smaa Dukkehuse maattet vige Pladsen 
for større moderne Bygninger, men en Del af Idyllen 
er gaaet tabt. Ved Banestationen ovenfor Byen har
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rejst sig en lille Forstad, der mangler den gamle Bys 
hyggelige Præg. Det var dengang ret besværligt for 
Landboerne at komme ned ad de stejle Veje, men disse 
er i Tidens Løb blevet omreguleret, og Bilerne suse nu 
op og ned ad disse. Fra Bakkerne har man til alle 
Sider den videste Udsigt over det store, frugtbare Op
land. Mod Vest ser man over Heldum, Tørring, Hove, 
Hygum helt ud til Harboøre og Havet i det fjerne. 
Tørring Kirke ligger højt, som dens Genbo mod Øst, 
Lem Kirke, Anneks til Lemvig, og videre bag denne 
strejfer Blikket ud over Nissum, Gudum, ad Struer til. 
Mod Syd har man Rom Kirke; bag denne fortoner 
Landskabet sig i Hedestrækninger, Klosterheden o. s. v. 
Der er en historisk Mindernes Drift over disse Bakke
drag; det var fra Tørring, at Bonden førte de svenske 
Ryttere ud i Fjorden, en Begivenhed, der er foreviget 
i Digtet „Bonden fra Lemvig". Den dejlige Fjord, eller 
rettere Vigen af denne mellem Gjeller Odde og Kabbel 
Bakker, danner Nordgrænsen; i det fjerne ser man 
Thylands Skrænter ved Helligsø, Kobberø og Krik.

Mange har besunget Limfjorden, hvad den visselig . 
fortjener, og sammenlignet dens dybblaa Farve med 
Middelhavets, ja, fundet den skønnere. Der lever jo for 
Tiden i Lemvig en Digter, Thøger Larsen, født og 
vokset op ved Fjordens Bred. Ogsaa han har skildret 
i Prosa og Poesi de Indtryk, som disse hans Barndoms 
Oplevelser har fremkaldt hos ham. Desværre har jeg 
ikke noget af hans Digtning ved Haanden, men jeg 
vil i Stedet anføre et Par Linier af Joh. Skjoldborg, 
Limfjordseg'nens erklærede Digter og Elsker.

Her vaagned jeg til Verden ved dig min Barndoms Fjord, 
der har en sælsom Blaanen, som intet Vand paa Jord; 
her blunded mine Drømme, naar jeg sad paa Strandens Brink, 
som Maagen, naar den vugger i Aftensolens Blink.

1*
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Mindre kendt er maaske et andet Digt af en Kruse- 
Andersen, der for nogle Aar siden i et af vore illu
strerede Blade har besunget Limfjordens Skønhed, og 
begynder saaledes:

Du Sølverbaand om vor hjemlige Jord, 
du .gyngende Landevej“ her mod Nord;

du friske, frie Fjord;
du sender med svulmende Fylde og Lyst 
en Vesterhavs-Hilsen mod vor Kyst, 
dets Friskhed og Kraft i din Bølge jo bor,

du dejlige, blinkende Fjord.

Faders nærmeste Gerning faldt jo indenfor Skolen; 
til denne var knyttet et Par Realklasser, som besøgtes 
af Børn baade fra By og Land. Jeg har paa min Vej 
truffet enkelte, som med Venlighed mindedes Faders 
livlige Undervisning, særlig i Historie, hvilket Fag han 
omfattede med Forkærlighed. I sin Fremtræden var han 
en mild og fredsæl Mand, der neppe anvendte strenge 
Tugtelsens Midler, hvad jo i hine Tider var ret almin
deligt. Af hans Medarbejdere husker jeg bedst Hr. 
Aggersborg, en gammel Pebersvend, der ogsaa boede 
paa Skolen, paa første Sal, ligeoverfor os. Han var 
Broder til den i sin Tid kendte og ansete Apoteker 
Aggersborg i København (Løve-Apoteket). Ved sit mange- 
aarige Ophold i den lille By, var der, saa vidt jeg for
stod, kommet noget pedantisk og forbenet over ham, 
saa skønt Forholdet mellem ham og Fader var frede
ligt, havde de neppe videre Udbytte af Samværet. Vi 
Børn vilde gerne over og besøge ham i hans pilne 
Ungkarlelejlighed, hvor der var adskilligt at se paa, 
bl. a. en Samling Merskumspiber. Jeg personlig følte 
mig i Taknemlighedsgæld til ham, da han engang 
reddede mig i en ubehagelig Situation. Bagved vor 
Have var en stor Grøft; et Gangbræt førte over til en
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Genbo-Ejendom, hvor der boede en Kobbersmed Møller. 
Af denne havde jeg laant en Tromme at forlyste mig 
med; paa Vejen hen eller hjem tabte jeg Balancen og 
faldt ned i Muddergrøften. Paa mit Raab om . Hjælp 
kom Aggersborg til — han puslede vist i sin Have — 
og fik mig bjerget, hvorefter jeg slukøret og tilsølet 
sjokkede op til Moder for at blive renset. Ved en anden 
Lejlighed viste han mig ogsaa Venlighed; jeg var med 
Fader i Bad i et af Badehusene ved det saakaldte 
„Austerlitz“ paa den østlige Side af Vigen. Da jeg, vel 
af Frygt for det kolde Vand, gav mig til at skrige, 
rakte Aggersborg, der var i Nabo-Badehuset, en lille 
Lærke med Vin ind over Plankeværket, for at jeg kunde 
styrke det sunke Mod. Han blev alle sine Dage i Lem
vig, og da han tog Afsked, byggede han sig et Hus 
tæt ved Skolen i samme Gade. Af andre Lærere min
des jeg den af mig i Hardsyssels Aarbog for 1919 om
talte Baadsgaard, der senere kom til Sønder Lem ved 
Ringkøbing, samt Hr. Helles, en dygtig Sproglærer, og
saa Pebersvend, der blev forflyttet til Thisted, hvor han 
var meget skattet. Ogsaa husker jeg en Hr. Meis, der 
vist var Lærer i Sang og Musik; han var gift med en 
Datter af Prokurator Hjorth i Lemvig, der ejede ct stort 
Sted med Have paa Hjørnet af Vasen og Søndergade.

Som Kateket havde Fader ikke megen Lejlighed til 
at øve Præstegerning; dog hjalp han en Tid Sogne
præsten, Kaarsberg, under dennes Sygdom, til han fik 
en Medhjælper. Jeg kan mindes, at jeg i den Periode 
af og til kom med Fader om i den gamle store Præste- 
gaard paa Østergaade, hvor der var saa tyst og stille; 
man følte, at den alvorlige Gæst, Døden, var paa 
Hjemmets Tærskel.

Pastor Kaarsberg var vist en alvorlig Mand, hvad 
nogle efterladte Prædikener bærer Vidnesbyrd om. Jeg
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husker ham kun dunkelt, men derimod mindes jeg 
tydeligt hans Enke, hvem jeg senere traf i København, 
hvor hun levede i mange Aar. Hun var født Stockfleth, 
af en kendt Officers-Slægt; en af hendes Brødre faldt 
i Krigen 1864. Selv havde hun ikke Børn, men antog 
senere en af sine Brodersønner, en ung lovende Officer, 
som Plejesøn ; ogsaa han er død. I denne Sammenhæng 
vil jeg anføre lidt om den Medhjælper, Kaarsberg fik, 
en ret mærkelig Fremtoning. Han var tysk, mulig Stu
dent fra Kiel; den bekendte Litterat Abrahams nævner 
ham i sine Erindringer som en højst aparte Person. 
Stor og bred var han af Skikkelse, bramarbaserende 
i sin Fremtræden, med en buldrende Stemme. Jeg hu
sker, at han engang kom farende op til os som et 
Stormvejr i en altereret Tilstand, over hvad, ved jeg 
ikke. Vi Børn laa og legede paa Gulvet; i Spring satte 
han hen over os og udbredte sig med Pathos til mine 
Forældre om det, der opfyldte ham, maaske var det 
ved Kaarsbergs Død. Det hed sig, at han ved sin 
svulstige Prædiken gjorde Indtryk paa adskillige lem- 
vigianske Damehjerter, der ikke loddede i Dybden. Ret 
betegnende for det overfladiske i hans Færd er ogsaa, 
at han meget havde sin Gang i en jødisk Manufaktur
handler Jacobsens Butik. Man fortalte, at han dér, 
siddende overskrævs paa Disken, skulde have drøftet, 
hvem af Byens Ungmøer han vilde lyksaliggøre. Valget 
faldt paa en Frøken C., Datter af en gammel rig Pro
kurator; senere hjemførte han hende til en Præstegaard 
i Vestslesvig, hvor han blev til sin Død, idet han af
lagde Troskabsed til Preussen. Som Enke flyttede hun 
tilbage til Lemvig og boede sammen med en Broder 
og Søster i sine Forældres gamle Gaard paa Torvet. 
Denne testamenterede hun til efter sin Død at være 
Fribolig for enlige Damer. Saa vidt jeg ved, er Slægten
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nu uddød. Den omtalte Broder havde i sin Tid været 
Præst, men tog tidlig sin Afsked og levede mange Aar 
i det gamle Hjem, hvor han førte en Eneboertilværelse. 
Han gav privat Undervisning til enkelte, men udover 
dette havde han ikke Forbindelse med Omverdenen. 
Det var, som noget i hans Liv havde kastet en mørk 
Skygge over Vejen, hvad han aldrig kunde forvinde; 
men begavet var han ligesom en anden Broder, der 
døde som en anset Øjenlæge i København.

I de senere Aar er Lemvig jo blevet et Sted, hvor 
Aandslivet har udviklet sig rigt og kraftigt, baade i 
indre-missionsk og grundtvigsk Retning, som Tilfældet 
er paa hele Vestkysten. I min Barndom mærkedes dette 
ikke ret meget; dog fandtes der enkelte Pionerer for 
Missionsbevægelsen, hvortil særlig maa regnes Brødrene 
Lund fra Sæby, der kom til at betyde saa meget i og 
for Samfundet. Min Fader stod i venligt Forhold til 
disse, ligesom jeg ogsaa senere har hørt dem omtale 
ham med Sympati, og jeg mindes, at der er blevet 
sagt, at der i hans Forkyndelse var et vækkende Pust. 
Men han tilhørte dog nærmest fra Københavnsdagene 
den grundtvigske Retning og fandt enkelte forstaaende 
Venner indenfor denne, nærmest repræsenteret af to 
Købmandshjem, Konsul Mathias Møller og Købmand 
G. L. Jespersen. Det var neppe saa meget Konsul Møl
ler selv, som hans Familie, der var aandelig interesseret. 
Han var efter mit Indtryk Typen paa en af de gammel
dags Storkøbmænd, der ganske gik op i sin Bedrift, 
prosaisk og med et noget gnavent Væsen. Naar han 
færdedes paa Gaden, havde han et vist selvstændigt 
Præg; han gik gerne med sort Frakke og Fadermordere, 
men Udtrykket i Ansigtet var fortrædeligt; morsomt 
nok brugte han at ønske „glædelig Fastelavn“. Alle 
hilste ham ærbødigt; han var jo en af Byens Spidser!



8 JOH. FAÜRSCHOU:

Stillingen i denne Verden har saa meget at betyde. 
Paa sine ældre Dage blev han en ret ensom Mand; 
han trak sig tilbage fra Forretningen og flyttede om 
i en lille Naboejendom, hvor han syslede med en 
Sparekasse. Det hed sig, at han sluttede sig til Mis
sionen. I Velmagtsdagene var hans Hjem i den gamle 
Gaard stort og gæstfrit. Fruen var en lille mild og 
huslig Matrone, vist stammende fra Ringkøbing. Hun 
bødede paa sin Husbonds mørke Væsen, der nok ofte 
voldte hende Bekymring. De havde fire Døtre, som 
bragte et frit og frisk Pust ind i Hjemmet. Skiftevis 
havde de tilbragt en Tid i det grundtvigske Præste- 
hjem hos Pastor Møller i Borbjerg, der nød stor An
seelse som Pensionsanstalt for unge Piger. Selv barn
løse, helligede Præsteparret sig denne Gerning, bistaaet 
af Fruens yndige og elskelige Søster, Frøken Sophie 
Hansen, i sin Tid Digteren Christian Winthers Ung
domskærlighed. Denne Paavirkning sporedes i Kon
sulens Hjem; man søgte at faa en bedre Tone frem 
ved selskabelige Sammenkomster; der blev læst, sunget, 
spillet og drøftet, hvad der rørte sig paa Aandslivets 
Omraade. Den ældste af Døtrene, Frederikke, blev gift 
med Pastor Heiberg til Hundstrup i Thy, senere i Kirke- 
Helsinge paa Sjælland, hvor hun døde. Ved Jorde
færden udtalte hendes Husbond følgende smukke Ord:

Guds Fred om din Barndoms Morgendrøm,
Guds Fred om din Middags Møje.
Guds Fred om din Kamp paa Livets Strøm,
Guds Fred om dit brustne Øje.

De tre andre Døtre blev nøje knyttet til den kendte 
Handskemager N. F. Larsens Familie paa Købmager- 
gade i København, der indtog en fremskudt Stilling 
indenfor Vartov Menighed. Jeg antager, at de gennem 
Familien i Borbjerg Præstegaard var kommet i Berøring
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med den. Vilhelmine, en yndig ung Pige, døde som 
forlovet med en af Sønnerne, der ogsaa kort efter gik 
bort. Hedvig og Laura blev gift med to andre af Søn
nerne, Kr. og Fred. Larsen. Hedvig er død, men saa 
vidt jeg ved, lever Laura endnu. Jeg mindes, at hun 
engang paa barnlig Vis ved Bordet takkede saaledes: 
„Tak for Mad, gode Vorherre, skønt det kun var Ølle
brød“. Ogsaa den omtalte Købmand Jespersens Frue, 
Amalie, født Rygaard, Datter af den i sin Tid kendte 
Konsul Rygaard i Struer, havde været i Bovbjerg Præste- 
gaard og faaet sit Præg af Livet dér. Baade hun og 
Møllers Døtre kom jævnligt i mine Forældres Hjem; 
jeg har det Indtryk, at de dér fandt noget beslægtet 
med Borbjergdagene. Engang var Pastor Vilhelm Birke
dal Gæst der, for at holde et Møde; ham skattede de 
højt, og jeg gemmer endnu hans Andagtsbog, som 
Jespersens forærede Moder, hvilken hun stadig brugte. 
Jespersens kom senere til København, hvor de sluttede 
sig til Vartov Menighed, og i deres smukke Hjem paa 
Nørregade fortsattes Traditionen fra Lemvig, bl. a. ved, 
at en Kreds samledes til Foredrag o. I.

Med enkelte af Byens Embedsmænd, som den rare 
Doktor Søllings o. fl., stod mine Forældre paa venlig 
Fod, men Selskabelighed tog de ikke Del i; det tillod 
hverken deres Tid eller Kaar. Jeg har det Indtryk, at 
hvor der var Sygdom, Sorg og Nød, vilde de gerne 
trøste og støtte efter Evne. Saaledes kom der en Her
redsfoged Hänschell til Byen fra Vestindien; han kunde 
ikke taale Overgangen fra Tropeklimaet til den barske 
vestjydske Luft, og blev kort efter syg og døde. Det 
var en trang Tid for ham og Familien paa det frem
mede Sted, tilmed da Lemvigianerne vist havde en Del 
at kritisere over angaaende deres Ukendskab til For
holdene her hjemme. Men mine Forældre søgte at mildne
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og jævne saa godt de formaaede; det var jo tungt for 
Enken at bryde op paany. Med sine Børn drog hun 
til København, hvor en ugift Datter endnu lever; en 
Søn er Konsul paa Barbados.

Saa vidt jeg husker, blev Hänschell efterfulgt af en 
Baron Rosenkrantz, i daglig Tale kaldet „den røde 
Baron“. Han optraadte nok meget hovent og tillod sig 
adskillige Uartigheder, der krænkede Lemvigianerne. 
Saaledes hed det sig, at han, naar der i Selskab blev 
budt Kaffe om, forinden lugtede til den. Ved en eller 
anden Lejlighed, mulig Eksamen eller lignende, var han 
med flere samlet hos mine Forældre. Moder havde da 
foresat sig, at hun ikke vilde finde sig i sligt, saa da 
der blev budt Kaffe, gav hun Ordre til at gaa Baronen 
forbi. Han følte sig truffet og kom høfligt hen og 
spurgte, om han ikke maatte faa en Kop med. „Jo, 
naar Baronen ønsker det“, svarede Moder med et Tone
fald, der sikkert betog ham Modet til her at gentage 
sin vante Skik.

Paa Søndergade op mod Sønderbjerg boede en af 
Byens Matadorer, den gamle rige Købmand og Post
mester Andrup. Hans Gaard var ret præget af en 
svunden Tid; udenfor den lange, lave Hovedbygning 
stod gamle, skyggefulde Træer. Indenfor bag de smaa 
Ruder blev der drevet Købmandshandel i gammel Stil; 
paa den anden Side af Gangen var Kontoret, hvorfra 
ogsaa Postbesørgelsen fandt Sted; det var jo i Deli- 
gencens Tid. Over det hele var der noget landligt og 
primitivt; Landets Postholderi og Købmandsskab blev 
øvet i fuld Forening. Skønt Andrup ansaas for Byens 
rigeste Mand, var han ganske tarvelig og jævn i sin 
Fremtræden. Hans Hustru overlevede ham i mange Aar 
og blev boende i den gamle Gaard, hvor alle Virksom
heder efterhaanden hørte op. Jeg saa hende af og til
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paa senere Besøg i Lemvig; da var hun en venlig, 
bøjet lille Kvinde. En af hendes Ejendommeligheder var 
bl. a. den, at hun af Frygt for Ildsvaade ikke turde gaa 
i Seng, men vaagede, medens de andre sov. Sene Natte
vandrere kunde se den gamle Kvinde færdes rastløs 
med et Lys frem og tilbage i sine store Stuer med de 
mange Minder. Andrups havde haft en Søn, Rasmus, 
der gik i Skole hos Fader, men døde i en yngre Alder. 
Jeg mindes paa hans Grav at have set de Ord: „Jeg 
slipper dig ikke, før du velsigner mig“. Maaske havde 
det kostet ham en Jakobskamp, inden han fik Frimodig
hed til at sige al den Rigdom Farvel, som han var 
Arving til. Tilbage var kun en Datter, gift med en 
Læge With, der i flere Aar boede i en smuk Ejendom 
ved Siden af det gamle Hjem. En Datter af disse er gift 
med den bekendte Pastor Anton Jensen, i sin Tid 
Præst paa Harboøre.

Til mine Forældres nære Venner hørte bl. a. en Dame, 
hvis Navn jeg ogsaa gerne vil mindes, Enkefru Hansen, 
kendt og skattet af hele Byen som „lille Fru Hansen“. 
Tidligt var hun bleven Enke efter en Landmaaler og 
sad tilbage med en stor Børneflok. Forunderligt ydmygt 
og fromt bar hun mange Prøvelser, idet hun førte 
Kampen for Tilværelsen paa en Maade, der vakte alles 
Sympati og Deltagelse. Der var noget underligt med
følende hos hende overfor andres Sorger, og i hendes 
ofte graadkvalte Stemme følte man, at det var en from 
Korsdragerinde, der talte ud af sin egen Erfaring. Hun 
fik den Glæde efterhaanden at se sine Børn i gode 
Stillinger; en Søn er bl. a. Etatsraad Hansen i Helle
rup, forhen Borgmester i Nykøbing paa Mors og Her
redsfoged i Vestervig.

Sine sidste Aar tilbragte den gamle Frue sammen 
med et Par ugifte Døtre, hvoraf den ene i en Aar-
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række har været en anset Lærerinde ved Skolevæsenet 
i Lemvig.

Byens Haandværkerstand var præget af den gammel
dags jævne og hjemlige Tone, som nu ikke kendes 
mere. Til flere af disse stod min Fader i det venligste 
Forhold, vel ogsaa fordi han selv var en ligefrem og 
jævn Mand. Særlig mindes jeg en gammel Skomager 
Hørring i Søndergade; han satte min Fader meget 
højt, ogsaa som Prædikant, og kunde længe efter min
des dette eller hint af hans Taler. Der var noget vist 
patriarkalsk over ham, naar han sad paa sit lille Værk
sted ud til Haven, med Kalot og Skødskind, altid parat 
til en Diskussion. Der har jo før siddet store Tænkere 
paa en Skomagertaburet, som den kendte tyske Teosof 
Jacob Böhme, hvem Biskop Martensen har viet et af 
sine Værker. Endnu lever vist et Par af hans begavede 
Døtre, som beredte deres gamle Fader en god og mild 
Alderdom.

Ved Siden af Hørrings laa et lille Hjem, til hvis Be
boere vi var knyttet ved Slægtskabsbaand og hvorfra 
jeg har mange Minder, saa det ligger nær at omtale 
det, selv om det kun var jævne, gammeldags Menne
sker. Min Fader havde en gammel Moster, Enkepastor- 
inde Sidelmann, født Olesen, fra Gudumkloster, der 
med to ældre Døtre, Frøken Sophie og Enkefru Niel
sen, ejede et lille Sted lige op til Hørrings. Da jeg al
drig havde kendt min Farmor, kaldte jeg gamle „Ma
dam“ Sidelmann for Bedstemoder. Hun var meget ung 
blevet Enke efter en Præst i Guldager ved Varde, hvor
for hun flyttede tilbage til sin Hjemegn. Paa Gudum
kloster boede hendes Broder, og en Søn fik senere en 
Bondegaard ude i Fjaltring ved Havet. Da hun kun 
havde en meget lille Pension, syede Datteren Sophie i 
mange Aar Modepynt og bidrog derved til at holde
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det lille Hjem gaaende. Bedstemoder blev meget gam
mel, over 90 Aar, men nød til det sidste en kærlig 
Omsorg. Skønt Døtrene ogsaa var gamle, bevarede de 
det fjerde Buds Ærbødighed overfor hende, spurgte 
hende tilraads om alt, selv om hun lod dem handle 
efter Tykke i Hus og Have. Naar jeg tænker paa det 
lille Hjem, var det ret en Type paa Datidens Hygge i 
smaa Forhold, som nu ogsaa er helt forsvundet. Huset 
var velholdt, omgivet af en frodig lille Have, som 
Døtrene ogsaa forstod at drage Fordel af ved at sælge 
Frugt til Landboere. Jeg mindes saaledes en lille, pud
sig gammel Kone fra „Hæbøhr" (Harboøre), som kom 
og købte Stikkelsbær, hvilke hun solgte om Søndagen 
til Kirkegængere. Hun kunde ikke faa i sit Hoved, at 
et aflangt og et bredt Pottemaal var ens, og troede, at 
man vilde snyde hende derved. Kom man indenfor, var 
der en egen Duft og Stemning over det hele; i Stuen 
til Gaden sad den gamle Præsteenke, sirligt paaklædt 
med Pibekappe, enten ved Bordet eller undertiden paa 
et Forspring ved Vinduet med Gadespejl. Jeg ejer et 
lille Silhuetbillede af hende, udført af en i sin Tid kendt 
Naturmaler, Kruse paa Fuur. Selve Personen er sort, 
men Kappe og Krave er malet med hvidt, hvad man 
ikke saa ofte ser, men det var inaaske en Specialitet 
for ham. Alt var gammeldags; skinnende hvidskurede 
Gulve; ikke mange, men solide Møbler. Paa Væggene 
hang Silhuetter og andre gamle Billeder. Potpourri- 
krukke og Lavendelduft manglede ikke. Et frodigt 
Blomsterflor prydede Vinduerne og opvakte forbigaaen- 
des som besøgendes Beundring. Bagved Dagligstuen 
var en ganske lille Spisestue med en Samling gamle 
ejendommelige Billeder, Interiører fra engelske Kirker. 
I Soveværelset fandtes selvfølgelig den store Seng med 
Søjler og Omhæng, der jo i sin Tid hørte med til et
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velordnet Hjem. Paa den anden Side af Gangen var 
en lille Storstue og et Gæsteværelse; man mærkede, 
at Præstegaardsminderne fra den korte, lykkelige Tid i 
Guldager var overført paa den lille Enkebolig. Bedste
moder var en stille, blid Kvinde, der ikke sagde meget, 
men sad saa hyggeligt med sit Strikketøj og lyttede 
til, hvad Døtrene meddelte af nyt eller læste højt af 
Blade og Bøger. Datteren Sofie var særlig den raadende, 
ret en Type paa Datidens gamle dydsirede Jomfruer, 
der af yderste Magt holdt paa god Tone, men dog 
ogsaa nok dydig forarget kunde nyde Byens smaa 
Skandalehistorier.

Nu er det lille Hjem jævnet med Jorden og en tek
nisk Skole har rejst sig paa dets Grund! Ja, Tiderne 
skifter. Ved Siden af laa og ligger endnu Hotellet, det 
dengang ansete Sandske Gæstgiveri, hvis Have stødte 
op til Bedstemoders. Fra hendes Hjem bevarer jeg et 
Par Mindernes Genstande, en lille Kobbermaskine, der 
stammede fra Gudumkloster, hvor Oldeforældrene, Fa
milien Olesen, havde været tilhuse, samt et lille mær
keligt Billede; det forestiller Madonna med Barnet, 
klippet ud i Papir, omgivet af Grankogler, indfattet i 
en svær Mahogniramme. Billedet har været Altertavle 
paa et katolsk Skib, der for mangfoldige Aar tilbage 
var strandet enten ved Blaavandshuk eller Bovbjerg, og 
paa en eller anden Maade, maaske ved en Strandings 
Auktion, var det havnet i Guldager Præstegaard.

Hvad det daglige Liv i Lemvig angaar, var det jo 
ret stille og ensformigt; forefaldt der noget, som skulde 
bringes til Beboernes Kundskab, gik en gammel Tromme
slager igennem Gaderne og publicerede Nyheden. Det 
vakte Sensation hos barnlige Sjæle, der traskede efter 
ham; ogsaa de ældre kom nysgerrig frem i Døre og 
og ved Vinduer for at faa lidt Stof til Kaffepassiaren.
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Ved Hellig-Trekonger mindes jeg, at der gik Drenge 
eller Mænd om med en stor Papirsstjerne, i hvilken 
der var anbragt Lys. De sang for Dørene, hvilket jo 
bragte Højtidsstemning frem hos os Børn, og med en 
vis Betagethed rakte vi dem vore Smaaskillinger. Jeg 
mindes ogsaa engang, at mine Forældre havde hjulpet 
en fattig Familie med Tøj, og at Børnene da kom op 
og præsenterede sig ved Døren i det omsyede Tøj og 
skulde spørge, om de ikke var pæne, og der vankede 
da ogsaa en lille Skilling.

For Byens kunstneriske Nydelser, der vist var ret 
sparsomme, blev der engang imellem sørget af en om
rejsende tarvelig Trup eller nogle Dilettanter. Fader 
kom engang hjem fra en Aften vandring; han var da 
kommen forbi Teatersalen i en eller anden Gæstgiver- 
gaard og havde da hørt en ung Mand rase som „Ør
kenens Søn“, et i sin Tid yndet Stykke. Jeg mindes, 
at der blev fortalt om en Bondefamilie, der var kom
men ind til Komedie, at hvergang en Akt var forbi, 
udbrød de: „Det var hejsen en pæn Stykk’!“ De for
stod ikke, at der var Sammenhæng i det. En af mine 
Glæder var, naar Fader imellem tog mig med paa sine 
Spadsereture; et af Maalene for disse var gerne Rom 
Kirke og hjem igen. Af og til besøgte han ogsaa nogle 
i Annekset Lem; jeg husker, at vi var inde hos en ung 
dødssyg Lærer i den gamle Skole ved Lem Kirke, der 
senere blev omdannet til et Hospital. Det staar saa 
levende for mig, at jeg fandt, at det var meget fattige 
og tarvelige Omgivelser for en Lærer; maaske ogsaa 
den usunde Bolig havde fremskyndet hans Sygdom. 
Ogsaa kom vi i Lem Kirkegaard og Brydeboel; fra 
begge Steder har jeg det Indtryk, at de var Typer paa 
de gammeldags, solide, rige Storbondehjem, af hvilke 
der fandtes mange paa de Egne. To Steder var der,
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som jeg betraadte med en særlig Pietetsfølelse, den 
gamle Kirke paa Torvet og Kirkegaarden vestfor Byen, 
oppe paa Banken. Kirken var gammel, ret skummel, 
ikke hyggelig og smuk, men den havde dog et ær
værdigt, alderstegent Præg, der stemte Sindet til Ære
frygt. Den laa lavt, saa man gik ned ad nogle Trin 
for at komme ind i den; paa hver Side af Døren var 
et Par gamle lukkede Stole med Vinduer og Døre, der 
var meget søgt af Damer, ogsaa af min Tante Sophie. 
Der kunde de sidde saa rart ubemærket i Bur og gøre 
deres Iagttagelser angaaende de andre Kirkegængere; 
tilvisse blev der vogtet nøje paa de mindste Enkelt
heder. Om Gudstjenesten blev fulgt med lige saa stor 
Opmærksomhed, tvivler jeg paa; jeg husker selv at 
have siddet der inde og set Damerne strække Hals 
efter en Hat eller Dragt, der i særlig Grad fangede 
deres Interesse.

Til Kirkegaarden var jeg knyttet ved et særligt Baand, 
idet min ældste Broder hvilede i dens daværende nord
vestlige Hjørne. Ogsaa andre Grave vilde jeg gerne 
standse ved; saaledes fængsledes jeg særligt af et gam
melt stort Gravsted med Lufthuller i Overliggeren, 
under hvilken muligt var et Gravkammer, hvorfor der 
stod en vis Mystik over det. Det gemte en af Byens 
gamle Købmandsfamilier, Winkel, som H. C. Andersen 
har skildret i sin Roman „O. T.“, hvor han bl. a. om
taler Datteren, der grundet paa sin Sangstemme kaldes 
„Maren med det stærke Bryst". Winkels Forretning 
eksisterede, saa vidt jeg mindes, endnu i min Barndom 
paa Hjørnet af Østergade og Torvet. Indehaveren var 
en gammel døv Købmand Madsen, der altid gik om 
med et stort Hørerør. Butikken lignede ganske den 
Skildring, H. C. Andersen giver: „Den var dekoreret 
med Træstol, Uldvanter og Jernskrammel. Tæt indenfor
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Døren stod to Kar med Tjære. Over Disken hang en 
udstoppet sjælden Fisk og et helt Bundt Filthatte til 
Brug for begge Køn. Det var en Handel en gros og 
en detail, som blev forestaaet af Sønnen der i Huset. 
Faderen selv var Nummer eet i Lemvig; han havde Skib 
i Søen og førte et fint Hus, som det hed der paa Egnen“. 
En Grav, som jeg ogsaa omfattede med Interesse, gemte 
Støvet af en engelsk Ingeniør, Mr. Earle, som en Aar- 
række havde boet i Byen.

I de Tider forefaldt der mange Strandinger paa Vest
kysten, langt flere end nu. Saaiedes strandede i min 
Barndom bl. a. en stor engelsk Damper paa Vej til St. 
Petersborg med en kostbar Ladning og mange Passa
gerer. Skibet var nær Kysten, men Havet var saa op
rørt, at Redningsbaadene opgav Forsøget. Da traadte 
Mr. Earle til, gik selv i en Baad, og fik ved Løfte om 
Belønning nogle til at følge sig for at redde hans 
Landsmænd. Men Forsøget mislykkedes, Baaden kæn
trede og Mr. Earle omkom. Senere er der af det vest- 
jydske Redningsvæsen sat en smuk Mindesten paa hans 
Grav med Inskription paa Engelsk. Jeg mindes at have 
hørt denne Stranding omtale; der var bl. a. en Fabri
kants Frue med sit lille Barn ombord. Da hun kom 
op fra Kahytten med Barnet paa Armen, rev en Bølge 
det fra hende, og kort efter gik hun selv overbord. 
En anden rig Dame stod med sit Juvelskrin i Haanden, 
men ogsaa hun, som alle de andre, omkom. Ved saa- 
danne Lejligheder valfartede Byens Borgere ud til 
Strandingsstederne for at overvære disse Tragedier, der 
jo i lang Tid gav rigt Stof til Drøftelse i Ly af Hjem
mets lune Hygge.

Mine Forældre stod i Forbindelse med flere af Om
egnens Præster, der besøgte dem, naar de kom til Byen, 
som vi ogsaa en enkelt Gang kom ud til dem. I Tørring

Hardsyssels Aarbog XVI. 2
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sad Familien Fog, barnløse Folk; Præsten var en Type af 
den gamle Skole, ivrig og dygtig Landmand, som sam
lede mange Penge. Da han neppe ret formaaede at til
fredsstille Menigheden, havde han i en Aarrække flere 
Kapellaner, der boede i Heldum. Blandt disse var der 
to, som senere hver paa sin Vis er blevet kendte: Karl 
Poulsen, den statelige, fintdannede Mand, død som 
Valgmenighedspræst i Ryslinge, og den lille, energiske 
A. L. Hansen, Stifter af Indre Missions Højskole og 
Seminarium i Nissum. Til denne var jeg knyttet ved 
Venskabsbaand fra Studentertiden, og paa et Besøg hos 
ham holdt jeg som Kandidat min første Prædiken i den 
lille Heldum Kirke, vist en af de mindste i Landet; den 
er senere brændt. Ved den Lejlighed var der blandt 
Tilhørerne en af mine Forældres gamle trofaste Piger, 
Lise, gift med en fattig Skrædder i Lemvig, og hun 
var jo meget rørt over at se og høre Kateketens lille 
Dreng paa Prædikestolen. Kapellanboligen ved Siden 
af Kirken var som denne lille og trang, men der var 
fornøjeligt inden Døre, hvor den unge, fyrige Præst 
syslede med sine Fremtidsplaner. Da Nissum blev ledigt, 
gav jeg ham Stødet til at søge det, fordi jeg fandt, at 
dér var Jordbunden for ham til at realisere sin Tanke, 
tilmed da det var et bekvemt Embede. Til at begynde 
med syntes han ikke ret om „at skulle begraves“ paa 
Vestkysten, men han fortrød det neppe, og længtes til
bage, da han fra Nissum blev forflyttet til Sjælland, 
hvor han døde. Hans Støv blev begravet paa det Sted, 
hvor saa meget bærer Vidnesbyrd om hans Manddoms 
Gerning.

1 Lomborg-Rom var en Pastor Biædel, saa vidt jeg 
ved Broder til den kendte Blædel ved Garnisonskirken, 
en stille, mild Mand, som jeg mange Aar efter traf i 
Bjerre Herred, hvor jeg var Kapellan; han var da Præst



BARNDOMSMINDER FRA LEMVIG 19

i As-Klakring. Ude i det store Gudum-Fabjerg Pastorat 
sad Pastor Steenberg, der tidligere havde været Præst 
paa Grønland. Han var en ivrig Havemand, men havde 
neppe tilsvarende Interesse for sin egentlige Gerning. 
Gudum havde en særlig Betydning for os, da min 
Farmoder og hendes før omtalte Søster, Fru Sidelmann, 
var barnefødte paa Gudumkloster, hvor Slægten Olesen, 
der har talt adskillige dygtige Landmænd i sin Midte, 
fremdeles var til Huse. Paa Gudum Kirkegaard laa og- 
saa Bedstemoder og hendes eneste Datter begravet, og 
hendes Svigerinde fra Klostret boede som Enke paa en 
lille Gaard i Sognet, hvor jeg besøgte hende med mine 
Forældre. Hun gjorde Indtryk af at være en af de i 
den Tid ikke sjældne Kvinder, der forstod sig ikke alene 
paa sit Husvæsen, men ogsaa paa, hvorledes en Gaard 
skal drives. Jeg mindes en Proprietærfrue fra Ring- 
købing-Egnen, der var saa mandhaftig, at hun ved 
Slagtning ikke veg tilbage for at slaa en Stud for Pan
den, men da hun forlangte det samme af sine Døtre, 
var de dog ikke med paa det.

I Nørre-Nissum sad en Pastor Falkenskjold, vist af 
adelig Byrd. Han gjorde Indtryk af at være en ilter 
Natur, der af og til havde Kontroverser med sine fore
satte. Han tog tidlig sin Afsked og flyttede til Hillerød, 
hvor han vist er død.

Paa Harboøre, i det fjerne Vesten, sad i mange Aar 
en Pastor Vaupell, der saavidt jeg husker havde viden
skabelige Interesser. Da var Befolkningen alt andet end 
kristelig grebet, men som bekendt blev den jo senere 
ved Pastor Moes nidkære Virken vakt, saaledes at dette 
Sogn blev et af de mest fremtrædende Arnesteder for 
Indre Missions Bevægelse.

1 Pastor Vaupels Tid strandede det store russiske 
Kejserskib „Alexander Newsky“ paa Harboøre, en Be-

2*
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givenhed, der endnu mindes af den ældre Slægt. Man 
kan ofte i vestjydske Hjem se Billeder af Vraget og 
høre Beretninger om Enkeltheder ved Ulykken. Ved 
denne, som mange andre Strandinger, forekom der 
mange pudsige Træk om Kystboernes Bekendtskab til 
Strandingsgenstande, som f. Eks., at de brugte Pomade 
til Vognsmørelse o. 1. Storfyrsten, der var om Bord i 
Skibet, boede i længere Tid hos Præsten, hvorfor denne 
blev dekoreret baade med russiske og danske Ordener. 
Han blev senere forflyttet til Lunde-Outrup ved Varde.

Lederen af det jydske Redningsvæsen, Justitsraad 
Claudi, boede i Lemvig, hvor han ejede et smukt Sted 
med Have i Østergade, skraas for Præstegaarden. Tid
ligere havde han boet ude ved Havet, paa Herping- 
gaard, hvor han havde anlagt en meget smuk Have, 
der var bekendt for sine sjældne Frugter, Ferskener o. 1., 
der jo var et Særsyn ved „de vilde Stormes Strand".

I min Barndom brugte Kvinderne paa Lemvig-Egnen 
et smukt Hovedtøj, de saakaldte „Vinger“, en Pibekrave 
paa hver Side af en Pul. Jeg mindes saaledes, at det 
var med en vis Ærefrygt jeg betragtede min elskede 
Barnepige Nikoline Kastbergs Moder, en statelig Bonde
kone fra Tørring, naar denne besøgte os, iført et saa- 
dant Sæt. Ualmindeligt var det heller ikke at se gamle 
Kvinder med høj Mandfolkehat, som ogsaa brugtes paa 
Ringkøbing-Egnen.

Da Aaret 1864 oprandt med alt, hvad der fyldte 
danske Sind og Hjerter, blev man ogsaa i Lemvig me
get optaget af Begivenhedernes Gang. Aaret før var 
Budskabet kommet om Frederik VII.s Død. Jeg husker 
mine Forældres dystre Stemning; vi Børn fattede det 
jo ikke ret. Men da Krigen brød frem og Lemvigs 
Damer samledes til Arbejde for at lindre de saaredes 
Nød, grebes vi, saa smaa vi var, ogsaa af Iver for at
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tage Del deri, og Moder kunde ikke let tilfredsstille 
vore Fordringer om at pille Charpi, som skulde bruges 
til at lægge paa de stakkels Soldaters Saar.

Midt under alt dette var det saa, at Fader blev kal
det til Dejbjerg, og at der kort efter kom uventet Op
brud for os andre, grundet paa Tyskernes Fremtrængen, 
hvorom er fortalt i Hardsyssels Aarbog for 1919.

Jeg skal derfor standse Pennens Fart og ikke trætte 
Læserne, der maaske synes, at det kun er faa og spredte 
Træk, jeg har draget frem. Men en 7 Aars Drengs 
Minder rækker jo ikke langt og dybt, saa man maa 
være overbærende i sin Dom! Jeg forstod vel ikke den
gang ret Vemoden ved Afskeden fra min lille Barn
doms By; men siden har jeg ofte drømt mig tilbage 
til „Fortidens gyldne Land“. Ogsaa har jeg ønsket 
imellem at ende mine Dage paa det Sted, hvor min 
Vugge stod, hvad vel næppe forundes mig; men sandt 
er og bliver det,

„at ingen Steds er Roserne saa røde, 
og ingen Steds er Tornene saa smaa, 
og ingen Steds er Dunene saa bløde, 
som dem, min Barndoms Uskyld hvilte paa.“



PÆ EGEBJÆ RG
Ved H. P. HANSEN

En underlig „Bowsetrold“ — for at bruge et af Pæ 
Egebjærgs egne Udtryk — var han, naar han kom 

stavrende hen ad Vejen med Kæppen i den ene Haand 
og en Pakke Meldmader, indpakkede i et tærnet Klæde, 
hængende paa den anden Arm — saadan som jeg sidst 
saa ham.

Der var ingen, der kunde komme i Tanker om, at 
han var „klog Mand“, og endnu mindre, at han var 
Dyrlæge, thi han lignede hverken den ene eller anden 
af disse. Dog fortalte et Blik paa hans levende Øjne 
og meget brede Smil straks én, at Manden ikke var 
„taavelæ“.

Skønt Typen saaledes var ejendommelig nok af Ydre, 
var det dog først, naar Pæ Egebjærg kom til at for
tælle op, at man maatte lægge rigtig Mærke til ham. 
Han fortalte med en vis Lune paa sit grove ravjydske 
Maal, der Gang paa Gang maatte fængsle den, der 
havde Øre for Sproget, ved sine djærve Vendinger og 
sit antikke Ordforraad.

Det er ca. 7—8 Aar siden, jeg første Gang traf Pæ 
Egebjærg. Han havde givet Museet her sin Pengekat fra 
Handelstiden, og nu fik jeg Lejlighed til at følge ham 
rundt i Samlingerne. Jeg opdagede snart, at han var en 
god Kilde, og bad ham om at besøge mig, hvad han
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ogsaa lovede. Et Par Gange laa han hos os om Natten, 
nogle Gange besøgte han os flygtig, naar han var her 
paa Gennemrejse eller oppe at hente Penge i Banken, 
og endelig havde jeg for et Par Aar siden Lejlighed 
til at besøge ham i hans Hjem i Drantum. Hjemmet 
var forøvrigt hverken ejendommeligt eller gammeldags — 
det skulde da være med Hensyn til de hygiejniske Be
greber. Naa, man tog gæstfri imod mig og opvartedc 
mig med det bedste, Hjemmet kunde byde.

Hver Gang, jeg havde Fornøjelsen at være sammen 
med den gamle Pæ Egebjærg, benyttede jeg Lejligheden 
til at spørge ham ud om, hvorledes Livet formede sig 
for ham og hans Omgangskreds i „gamle Dage“. Og 
da der blandt mine Optegnelser er adskillige Ting, der 
kan have Interesse for Nutidsmennesker, gengiver jeg 
her Hovedindholdet af, hvad Pæ Egebjærg har for
talt mig.

I sidste Halvdel af det 18. og Begyndelsen af det 19. 
Aarhundrede levede der i Sillesthoved, Give Sogn, en 
Bonde, der hed Christen Pedersen, men som i daglig 
Tale blev kaldt Kræsten Sillesthue. Denne Mand gav 
sig af med at kurere forskellige Slags Bræk og Svag
hed hos Mennesker og Dyr — var med andre Ord 
„klog Mand“. Kræsten havde en Søn, der hed Peder, 
og han overtog baade Faderens Ejendom og Praksis, 
da Kræsten Sillesthue blev gammel. Christen Pedersen 
døde i 1830erne 101 Aar gammel.

Pæ Sillesthue opnaaede megen Berømmelse for sin 
Dygtighed, hvad enten det gjaldt om at kurere almin
delige Sygdomme eller saadanne, hvor der var Hekseri 
og Trolddom med i Spillet. En Del af sine Raad hen
tede han fra Henrik Smidt og fra Raspails Huslæge, 
men adskillige Kure stammede sikkert fra andre kloge 
Mænd og do. Koner.
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Patienterne kom altid ind til ham i et særligt Rum, 
hvor han havde sine Sager. Blandt de Urter, han 
brugte, spillede Mesterrod, Hørfrø, Kamillethe, Salvie 
o. s. v. en stor Rolle, og i Skovegne havde han Folk 
til at samle Urter til sig.

Mod Saar brugte han det bekendte Middel „Hylde
smør“, Hyldebark, hvoraf det yderste var fjernet, kogt 
sammen med Fløde til en Salve. Tandpine satte han 
væk ved Strygning og vel ogsaa ved samtidig at læse 
nogle kraftige Ord.

En Mand i Ildved ved Horsens havde tre Børn, der 
havde mistet Mælet. Forgæves søgte han Raad hos 
flere Læger; men saa blev han raadet til at søge Pæ 
Sillesthue. Denne smurte Børnene paa Hovedet med 
noget, han selv havde lavet af Urter, og lovede, at 
Børnene nok atter skulde kunne snakke tre Dage efter. 
Manden fortalte sin Læge, at han havde været hos den 
kloge Mand i Sillesthoved, men Lægen svarede, at det 
var spildt Ulejlighed, Børnene kom sig aldrig. Men 
Børnene kom sig godt nok!

Efter Sigende var Pæ Sillesthue ogsaa Spillemand, 
og der fortælles, at da han en Aften gik hjem over 
Heden, blev han overfalden af en Ulv, der satte sig 
paa Enden og gav sig til at tude, hvorved der straks 
blev tilkaldt flere Ulve. Spillemanden, der bar sin Violin
pose paa Ryggen, greb imidlertid sin Violin og gav 
sig til at spille, og derved holdt han Dyrene i en Rund
kreds om sig til Morgenstunden, da de efterhaanden 
listede bort.

Pæ Sillesthue blev gift med Maren Christensdatter 
fra Nr. Askjær i Brande, og Parret fik 11 Børn, hvoraf 
Sønnen Søren Sillesthue fortsatte Faderens Praksis. Om 
Søren har Pastor Hans Kau skrevet en interessant Af
handling i Vejle Amts Aarbøger 1918, hvortil maa



PÆ EGEBJÆRG 25

henvises. En Datter, Ane Pedersdatter, blev gift med 
Peder Christensen, kaldet Pæ Nargaard, fra Nørgaard 
i Bøvl, og disse kom til at bo i Egebjærg i Skarrild 
Sogn. Dette Par fik flere Børn, blandt hvilke var Peder 
Pedersen, der blev født den 6. December 1833. Da 
Drengen blev kaldt op efter sin Bedstefader, gamle 
Pæ Sillesthue, er det naturligt, at han ogsaa kom til at 
hedde saadan i daglig Tale, men senere, da han blev 
kendt som Handelsmand og Dyrlæge, fik han Kendings
navnet Pæ Egebjærg.

I Egebjærg havde de det yderst smaat. Faderen ar
bejdede paa Classonsborg (tidligere kaldet æ Skaww), 
der blev anlagt 1839 af Slesvigeren N. Classon som 
Uldspinderi, men kort efter omdannet til Klædefabrik; 
men Fortjenesten var ikke stor, og derfor maatte lille 
Pæ Sillesthue ud paa Heden at passe Faar, da han 
var 6 Aar gammel. Til Gengæld havde han dog den 
Glæde at komme over til Bedsteforældrene i Sillesthue 
hver Vinter, indtil han blev 12—13 Aar; fra den Tid 
fik han nemlig stadig Tjeneste. Bedsteforældrene døde 
forresten begge i 1857. Pæ Sillesthue var da 88 og 
Maren 78 Aar gammel. Pæ Egebjærg har fortalt mig, 
at Bedstefaderen var en stor og svær Mand, og at 
Gaarden, efter den Tids Forhold, baade var stor og 
god; der var en Snes Kreaturer og 3—4 Heste.

Naar Børnene i Egebjærg blev altfor „mønde“ og 
Moderen ikke kunde holde Styr paa disse, truede hun 
dem med „o vild sæel dæm te æ Diigh“, hvis de ikke 
skikkede sig. Men hvilken Betydning, der laa bag Trus
len, det anede Pæ Egebjærg ikke. Imidlertid stammer 
Udtrykket fra den Tid, da man i de slesvigske Marsk
egne blev hjemsøgt af frygtelige Oversvømmelser, over
for hvilke Befolkningen, efter hedensk Tro og Skik, 
anvendte Ofring af levende Mennesker, undertiden Børn,
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købte af fattige Forældre! Ejendommeligt er det, at et 
saadant Minde har kunnet holde sig inde i Midtjylland 
saa længe og saa friskt, at Mødre har kunnet bruge 
det som Skræmmemiddel overfor uartige Børn omkring 
Midten af det 19. Aarhundrede.

Seks Aar gammel kom Pæ Egebjærg altsaa ud at 
tjene. Han fik Plads hos Jens Hansen i Baaslund og 
vogtede der 20 Faar paa Heden. Naar Purken skulde 
komme hjem med Faarene, rejste Manden som Signal 
en Lyngkost paa en stor Stage uden for Gaarden. 
Næste Sommer tjente han hos Jens Sinkbæk, der boede 
i et gammelt, simpelt Hus vestfor Branduhre ude paa 
Heden. Der var megen Jord til Stedet, men Besætnin
gen bestod den Gang kun af et Par Køer, et Par Stude 
og en Del Faar. I Huset fandtes intet Bræddeloft, kun 
„Laj“, d. v. s. Rafter og Lægter med Tørv over. Saa
dant Loft var paa den Tid ret almindeligt i afsides, 
fattige Hedehjem. Fjælgulv havde Pæ Egebjærg kun set 
i Nr. Karstoft og i Præstegaarden i sin Barndom; alle 
andre Steder havde man kun Lergulv i Stuerne. Det 
var vistnok i sidstnævnte Plads, at man en Tid havde 
det saa knapt med Brød, at Drengen i Stedet for Meld- 
mad fik kogte Kartofler med i sin Hyrdetaske, naar 
han drev ud med sine Faar. Da Pæ Egebjærg fortalte 
mig dette Træk, føjede han til: „Nær a biøv sulten, 
gik de hiel gaat!“

Et Aar tjente Pæ Egebjærg i Vestergaard i Skovsende. 
Tjenestekarlen hed Thomas Markussen, og denne købte 
fra Hvælplund Gaard 200 Tdr. Land a 1 Specie og 
fra Vestergaard et gammelt Hus, som han betalte med 
1 Specie pr. Fag a 6—7 Alen vid.

Samtidig med at Pæ Egebjærg vogtede sine ca. 60 
Faar paa Heden, hjalp han Thomas med at opføre 
omtalte Hus, og saaledes blev det første Hjem til paa
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Heden mellem Skarrild og Sdr. Omme. Del var om
kring 1846. Samme Aar blev der bygget et Hus paa 
Heden mellem Skovsende og Sdr. Omme paa „æ Fæl- 
dingsaand“ af Niels Elkjær. Disse Nybyggere havde 
x/«- 1 Mil til deres Naboer. Skolegangen var naturligvis 
meget primitiv paa den Tid i Skarrild. Om Vinteren gik 
Pæ Egebjærg til Skole
skiftevis i Døvling og 
Karstoft 1 Uge ad Gan
gen. Om Sommeren 
blev der kun holdt 
Skole 1 Dag i Ugen, 
og tidt undlod Bør
nene da at møde. Sko
len blev holdt i Bøn- 
dergaardene, og som 
Lærer fungerede en 
almindelig Bondekarl,
Jens Gammelgaard fra 
Skarrild, nogle Vintre.
Senere havde man en, 
som man kaldte Mads 
Chr. Dæjn, hvis Fader 
var rigtig Degn i Skar
rild Hovedskole. Sid- pæ ERebiærR
stes Efterfølger, der var rigtig Lærer, hed Starcke; han 
blev afsat, fordi han laa i med en anden Mands Kone.

Medens Pæ Egebjærg gik til Præst, var han hjemme. 
Paa den Tid kom hans Fader en Dag hjem fra Classons- 
borg og fortalte, at Rendsborg-Slaverne var brudt ud 
og nu var naaet til Skarrild Aa. „Folk haar aassaa wat 
taawlæ dæn Gaang“, siger den gamle Fortæller. En 
gammel Mand, der fik Kosten i Pæ Egebjærgs Hjem, 
sagde, da Faderen aflagde nævnte Beretning, nok saa
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bestemt: „De æ sgu Løvn — di komer et saa laandt!“ 
Præsten og Sognefogden i Skarrild skulde ordne og 
føre Sikringsstyrken, der var væbnet med Plejle, Grebe, 
Forke og lignende; kun Rasmus Dresden, en Sønder
jyde, mødte med baade Sabel og Bøsse. Snart blev 
det jo opklaret, at Rygtet havde løjet.

Efter Konfirmationen tjente Pæ Egebjærg i Nabo
laget, men kom saa derfra til „Holsten“, som han 
sagde, i 16 Aars Alderen og fik Plads som Stalddreng 
i Straarup, Sydøst for Kolding. Sammen med et Par 
andre Knægte passede han 30 Heste, og saa skulde 
han i Fritiden bære Vand og Tørv ind til Kvindfolkene. 
Lønnen var 24 Daler.

Næste Aar fik han Pladsen som Kusk paa Gaarden 
og 30 Daler i Løn. Men saa døde hans Fader i 1855, 
Fødehjemmet var „gon aa æ Dröwt“, der var 6 ukon- 
firmerede Søskende, og saa maatte Pæ Egebjærg hjem.

Inden han kom hjem, havde han drevet nogen Handel 
med Uldtøj i „Haaerslew“ og Kolding-Egnen; ofte byl
tede han ogsaa med „Kram" i Kolding og Ribe. Kram
met bestod i Klæder, „Sæs“, Kniplinger, Bomuldstøj, 
Baand o. s. v., som han saa solgte paa Hjemturen. Han 
havde dels ved sin Løn og dels ved Handelen tjent og 
sammensparet ca. 100 Daler; men hjemme var der 
meget at koste paa, og efter et halvt Aars Forløb var 
hans Penge slupne op; flest Penge var der gaaet til 
Korn, der paa den Tid var dyrt.

Af en Broder, der boede i Brandrup(?), fik Pæ Ege
bjærg nu laant 200 Daler Courant, og saa begyndte 
han at købe Lam og Kreaturer, som han atter solgte 
og tjente lidt paa. Men saa kom der en Karl ved Navn 
Iver Pedersen fra Sandfeld og ønskede at være halvt 
med Pæ Egebjærg, og denne Karl, eller rettere dennes 
Fader, havde de Penge, Pæ Egebjærg manglede. Han-
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delen gik godt det første Aar og bedre det næste. De 
købte Stude paa Viborg Marked, solgte dem atter paa 
Bække og Vorbasse Markeder, og dernæst var de i 
Skanderborg. Iver var en dygtig Karl, og da Faderen 
paa den Tid skulde have „Liem kaaest“,* blev det be
stemt, at Pæ Egebjærg ene skulde tage til Skanderborg 
og saa faa en Trækker der. Dagen før Markedet gik 
Pæ Egebjærg til Sandfeld efter Penge. Han fik 1,000 
Daler i gamle, røde 100-Dalersedler og gik saa Turen 
i sine Træsko ad Aarvad, Palsgaard, Grædstrup, Bræd- 
strup, Troelstrup til Vorladegaard Kro. Han havde Meld- 
mad med i sin Lomme til at stille Sulten paa, men 
nu var han dygtig træt og gik derfor ind i Kroen og 
bad om Natteherberge. Nu saa Pæ Egebjærg jo ikke 
flot ud, tværtimod, og Kromanden sagde straks, at han 
ingen Plads havde til ham. Men da Pæ Egebjærg be
stemt forlangte, at maatte blive der, overlod Kromanden 
ham endelig en Kobaas, noget Halm og et Par Dæk
kener. Til Aftensmad kom man med Byggrynsgrød i 
en „swaat Sæt“** og en „swaat Paatskie" (Træske til at 
røre i Potterne med i Køkkenet); men Grøden var god, 
Mælken ligesaa, og Pæ Egtbjærg bad derfor om „flier 
Grød“, hvad han ogsaa fik. Og saa lagde Handels
manden sig til Ro i Baasen, og sov mere tryg, end 
han vilde have gjort, hvis han var kommen op i Stor
stuen mellem mange ukendte Mennesker.

Om Morgenen bad Pæ Egebjærg Kromanden om 
Kaffe. Værten svarede ikke, men han kom dog med 
Kaffen, og da Pæ Egebjærg bag efter forlangte en 
„Pons“, fik han ogsaa denne. Saa spurgte han, hvor- 
meget han blev skyldig. Ja, det var 24 Skilling. Om 
Kromanden kunde bytte en Seddel? Jo, det kunde han 
nok; men da Pæ Egebjærg saa kom med en 100-Daler-

* Mergel gravet. **  Mælkefad af sortbrændt Ler.
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seddel, saa kunde han alligevel ikke, og Kromanden 
var synlig overrasket over, at den simple Karl var saa 
velhavende. „Ja a haar flier“, sagde Pæ Egebjærg, og 
nu lagde han de ni andre Sedler op paa Bordet foran 
den forbavsede Kromand. Denne blev yderst elskvær
dig og spurgte, om Pæ Egebjærg ikke kom samme Vej 
tilbage fra Markedet, for saa kunde Betalingen jo ud
mærket vente til den Tid. Men Pæ Egebjærg vilde helst 
have Sagen ordnet nu, og han havde Sølvpenge nok, 
tog saa og betalte de 24 Skilling og drog videre.

I Skanderborg købte han 16 kønne Stude og lejede 
en Trækker til at trække disse til Brande; længere vilde 
ingen lade sig leje, da det saa var ukendte Egne. Træk
kerne gik rundt paa Markederne med en lang Svøbe 
og var saaledes lette at kende. Deres Betaling var 
gerne 4 Mark om Dagen og saa Kosten. Om Efter
middagen fik de koblet færdig og trak saa afsted. Da 
de nu kom til Vorladegaard Kro, kom Kromanden ud 
og inviterede Pæ Egebjærg ind paa en Punsch; men 
Pæ Egebjærg sagde Tak; det var kun om Morgenen, 
han brød sig om en saadan; han havde travlt, og saa 
drog de videre.

Hjemme havde de lejet Græs paa flere Steder; men 
forresten var Studene snart solgte. De kunde tjene 
1—5 Daler paa en Stud; fem Daler ansaa man for en 
god Fortjeneste paa den Tid.

Pæ Egebjærg rettede undertiden Hornene paa Stu
dene, naar de ikke var velformede; det spillede nemlig 
en stor Rolle, at Hornene var smukt formede. Pæ Ege
bjærg var dog ikke dreven i Kunsten; men Smed Jør
gen Usseltowt i Brande, der ogsaa drev nogen Handel, 
var derimod en Mester i Kunsten.

Iver blev imidlertid gift et Aars Tid efter, og saa 
hørte Kompagniskabet op; men saa kunde Pæ Egebjærg
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ogsaa blive Penge betroet og „ku taarre sæ sjæl“. Han 
laante mange Penge af den bekendte Pæ Kragsig, der 
var „klog Mand“ i Karstoft, og af Mads Eg, der lige
ledes boede i Karstoft.

En Tid var Pæ Egebjærg optaget af at handle med 
Lam. I Paaskedagene, da han havde bedst Tid, drog 
han rundt i Skarrild, Felding og Brande og købte ca. 
80 Beder for 4—6 Daler pr. Stykket; de var jo daar- 
lige i Huld. Da han saa havde faaet disse samlede, 
drog han afsted til Tønder. Han kom dog ikke længere 
end til Hoven Kro, thi der traf han en Mand fra Brønd
sted, der ellers købte og drev med Svin; han vilde 
købe Lammene. Pæ Egebjærg forlangte 100 Daler i 
ren Fortjeneste, Køberen vilde kun give 1 Daler i For
tjeneste pr. Stk.; men det blev jo 80 Dalev paa Flok
ken, og saa slog han til. Dagen efter drog Pæ Ege
bjærg til Marked i Viborg, købte Stude for Pengene, 
solgte atter disse paa Hjemvejen paa én nær, og saa- 
ledes gik det Slag i Slag. Men Ejendommen der hjemme 
drev han derimellem, som han bedst kunde.

I November holdt Kreaturhandelen op, men saa købte 
han Korn i Brande og Thyregod, solgte det atter vest- 
paa, hvor man havde begyndt at fede tidligere, end 
man havde i andre Egne. I flere Aar kostede Rugen 
om Vinteren gerne 6 Daler pr. Tønde og Byggen 5 
Daler, men ved Set. Hanstider havde han dog en enkelt 
Gang betalt 11 Daler. Saa om Foraaret tog han atter 
fat paa Slude- og Svinehandelen. Svinene købtes for 
6—16 Daler, og de blev drevne til Tønder. Kunde 
Svinene ikke sælges i Byerne, var Kroerne gode Handels
steder. Køberne begyndte med en Punsch, og Kro- 
mændene var gerne gode Mæglere. Til Tider kunde det 
være vanskeligt nok at drive med Svin; thi blev disse 
rædde for et eller andet, kunde de blive hel vilde og
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fare ud i alle Retninger, saa det undertiden kunde tage 
et Par Dage, inden man atter fik dem samlede.

I 1868 var der Misvækst paa Grund af en usædvan
lig tør Sommer. I Foraaret købte Pæ Egebjærg en Plag 
af en Mand for 40 Daler. Dyret skulde leveres senere 
paa Sommeren. Saa kom de daarlige Tider. Pæ Ege
bjærg tog hen til Manden i Lindeballe, da Plagen skulde 
leveres, laa der om Natten, og betalte uden videre den 
aftalte Pris, 40 Daler, for Hesten. Men samtidig købte 
han én mage til af en Mand i Nærheden; der blev 
forlangt 10 Daler for Plagen, Pæ Egebjærg bød 6, men 
han maatte gaa op til 8, inden han fik den. Saa skulde 
man jo drikke Lidkøb, ög Manden, der havde faaet de 
40 Daler for sin Hest, sagde da: „Du snakker aalder 
om, te mi Plag æ faa dyr“. „Nej, jeg købte den i 
Maj, og da var den ikke for dyr; jeg kan godt betale 
den“, svarede Pæ Egebjærg. Men nævnte Mand var 
alligevel saa rimelig, at han lod Pæ Egebjærg faa et 
Føl med i Købet, og det hjalp jo lidt. Samme Sommer 
solgte Pæ Egebjærg sin bedste Kælveko for 20 Daler. 
Hele Sommeren havde han 16 Stude. I Førstningen 
kunde han have solgt disse med kun 10 Dalers Tab 
paa Parret; men senere gik Priserne yderligere ned. 
Paa Dalager Marked solgte han det bedste Par Stude, 
han ejede, for 100 Daler; selv havde han om Foraaret 
givet 170 Daler for disse, og saa havde han endda 
græsset Studene hele Sommeren ; Grise, som han havde 
givet 5 Daler for Parret af, maatte han være glad ved 
at kunne opnaa 2 Daler for.

Saa døde Naboen, Herremanden paa Karstoft. Han 
hed Møller og var, ligesom Konen, fra Slesvig. Deres 
Forældre kom her til Begravelsen, og de opfordrede 
Pæ Egebjærg til at gøre Omsætningen for Enken. Men 
Pæ Egebjærg havde et daarligt Ben og kunde ikke godt
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taale at trave altfor meget; derpaa raadede man dog 
Bod ved at stille en opsadlet Hest til hans Raadighed, 
og saa lovede han at tage sig af Gaardens Omsætning. 
En Dag kom Amtsraadsmedlemmerne Smith i Ny Mølle 
og Gaardejer Chr. Overgaard i Gullestrup for at efterse 
Vejene i Karstoft, og de logerede hos Fru Møller. Om 
Aftenen havde Smith været ude at se Besætningen, 
og da der var et Par Kvier, han gærne vilde købe, 
blev der sendt Bud efter Pæ Egebjærg, der saa skulde 
stille paa Gaarden næste Morgen. Ved Solopgang stil
lede Pæ Egebjærg; men Smith, der allerede var oppe, var 
glad ved at træffe Pæ Egebjærg og sagde, at han vilde 
give mere for disse Kvier, end de var værd. Han tænkte 
vel, at han let kunde gøre en god Handel med den 
Bondekarl. Smith bød saa 60 Daler for Kvierne; men 
da Pæ Egebjærg mente, de let kunde koste 100 Daler, 
og da de ikke kunde blive enige, viste han Køberen ind 
til Madam Møller. Det trak ud, Klokken blev henad 9; 
saa kom Madammen og spurgte, om Handelen var i 
Orden, for nu havde hun Lidkøbet færdigt. Nej, det 
var den da ikke. Hvad der var i Vejen? Da svarede 
Pæ Egebjærg: „Smith vil gi Snak faa en Diel a æ 
Pææng, men a vil ha jænne Pææng!" „Ja, det tror 
jeg ogsaa er det bedste", bemærkede Madam Møller. 
Smith blev gal, skældte ud og troede, Pæ Egebjærg 
var taabelig; men det endte alligevel med, at han gav 
de 100 Daler for Kvierne.

Chr. Overgaard, hvem Pæ Egebjærg ofte handlede 
med — „han wa kwit o æ Handel o saalid o ha mæj 
o gyer" —, morede sig over Handelen og sagde til 
Pæ Egebjærg: „A troww et, du haaj saarn Saws o 
klep mej!“

Da Engene i Karstoft var bjærgede, skulde der købes 
„Kre“ til Fru Møller. De gamle havde lovet at sende

3H ardsysse Is Aarbog XVI.
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Penge til Købet, og saa skrev Pæ Egebjærg efter 1000 
Daler. Pengene kom ogsaa 3 Dage efter; men siden 
forlangte Pæ Egebjærg ingen Penge, da han sagtens 
kunde faa de Penge, han skulde bruge.

Som før nævnt skulde der staa en Hest til Pæ Ege- 
bjærgs Raadighed; men Karlene, der maaske ikke syn
tes om, at de ikke var gode nok til at foretage Om
sætningen, klagede over, at de daarligt kunde undvære 
Hesten. Fru Møller skrev til sine Forældre orn Sagen, 
og saa sendte disse straks en Hest her ned til Pæ Ege
bjærg; men det var saamænd unødvendigt, da man 
havde Heste nok.

Alt gik saare godt, men Pæ Egebjærg syntes, at han 
„tøjj" for meget ved at passe Handelen paa Karstoft, 
og hans Avl der hjemme blev for daarlig; derfor blev 
det bestemt, at man skulde have en Bestyrer til Kars
toft. Man fik fat paa en saadan fra Mygind, mellem 
Aarhus og Randers. Han var flink, men ukendt med 
Forholdene her, saa han vilde gerne have fat . paa Pæ 
Egebjærg, naar der skulde handles. Han blev der for
resten i 7 Aar.

„Hvorledes kom du ind paa Dyrlægevirksomheden“, 
spurgte jeg en Dag Pæ Egebjærg. „Jo“, svarede han, 
jeg vilde gerne købe Kreaturerne godt Køb, „de past 
bæst te mi Pæng“, men blev undertiden snydt i Først
ningen.“ Men saa tog Pæ Egebjærg ned til Dyrlæge 
Frands Pedersen i Stenderup ved Kolding, hvor han 
havde tjent som ung. Han var der nede et Par Vintre 
i 1850erne for at lære at kende Fejlene ved Kreaturerne 
og Hestene. Men i sin Hjemegn sendte Naboerne jo 
Bud efter Pæ Egebjærg, naar der var noget i Vejen 
med Fæet, og da det efterhaanden spurgtes, at han 
havde Forstand paa den Slags, blev han hentet til 
Karstoft, Døvling o. s. v. Og før han vidste af det, var
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han midt i en betydelig Praksis; forresten fandtes der 
ingen uddannede Dyrlæger i vid Omkreds.

Pæ Egebjærg syntes, det var rart at faa nogen mere 
Uddannelse i Dyrlægekunsten, og det lykkedes ham 
ogsaa at komme op til Dyrlæge Brockdorff i Herning 
i to Vintre. Det var i den nye Hedebys Barndom, og 
Pæ Egebjærg fortalte mange morsomme Historier om 
Byens og Egnens Spidser paa den Tid. Byens Midt
punkt var naturligvis Gæstgivergaarden „Christians- 
minde", opført 1839 af Fuldmægtig P. Christian Ber
telsen, senere solgt til John Samuel Eyde, efter hvilken 
den ombyggede Gæstgivergaard kom til at hedde Hotel 
Eyde. Dyrlæge Brockdorff boede lige ved den østre 
Side af Gæstgivergaarden; han var forresten gift med 
en Datter af gamle Eyde. Pæ Egebjærg fik Kosten hos 
Dyrlægen og betalte for denne og Undervisningen 1 
Daler om Dagen; derimod fik han Logis hos Vejassi
stent Faurbys Enke, der boede tæt ved. I Gæstgiver
gaarden holdtes Klub, og der til kom Dyrlægen, Læge 
Wedel, Apotheker Møller o. s. v. samt Omegnens Pro
prietærer. Man spillede Kort ved Smaaborde og drak 
Punsche. Pæ Egebjærg var gerne med, og han skulde 
holde Regnskab, da Spillerne jo vilde snyde, naar de 
blev fulde. Foruden Pæ Egebjærg var der et Par andre 
„Handtlangere“, hvoriblandt den senere „gamle Slagter 
Jensen“. Saa en Aften, Klubmedlemmerne havde faaet 
en Del at drikke, siger Jensen: „Havde man bare saa- 
dan Praksis, som Lundmølle-Konen „An Grunnet“, saa 
vilde a band' erno til Klubs hver Aften!“ Første Gang 
fortalte han, at der var kommen 3 —4 Vogne den Dag 
og kørt til Lundmølle; men da han kort efter atter 
fortalte derom, havde han set, der var kørt 7—8 Vogne 
ned til den kloge Kone! Men nu „vender“ Doktor 
Wedel op, slaar i Bordet for Apotekeren og siger, at

3*
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denne var en ringe Mand, naar han vilde udlevere 
Medicin efter en saadan Kællings Skrivelser. Men Apo
tekeren kvitterede med ogsaa at hugge sin Næve i „æ 
Skyww“ og svarede, at naar han solgte for en Mark 
efter Doktorens Recept, saa solgte han for 10 efter 
hendes! Det endte pludselig med, at de to kom op at 
slaas; men Wedel var gammel, og det varede ikke 
længe, inden Møller var ovenpaa. Pæ Egebjærg reddede 
en Punschebolle, medens de andre væltede Bordene 
og sloges.

Brockdorff tog en stor Dram, men han var ellers 
dygtig. Naar han og Pæ Egebjærg var ude, skulde 
Lærlingen først undersøge Dyret, og derefter rettede 
Brockdorff mulige Fejltagelser; men at Pæ Egebjærg 
ogsaa havde lært noget i Slesvig, fik Brockdorff aldrig 
at vide. Efter at Pæ Egebjærg havde været hos Dyr
lægen to Vintre, skaffede denne ham en Dyrlægebog 
og nogle Redskaber fra København, og endelig en Til
ladelse til, at Pæ Egebjærg maatte kurere syge Krea
turer; dog var der en Del stærke Giftstoffer, han ikke 
maatte bruge, ligesom han ikke maatte skære Hingste.

Paa den Tid brugte man meget almindeligt „Haar
siimer“, naar Heste havde „Kraap“ og „Kværk“ (d.v. s. 
Smitte), og Pæ Egebjærg „trat manne „Haarsiimer“. 
Man lavede en Snor af Haar eller Blaar, trak denne 
gennem Huden i Bringen f. Eks., og lod den sidde der 
saa længe, der flød Materie. „Den Gaang døø dær 
aalder en Bæst faa mæ, atter saarn Behandling; no æ 
de jo et saa sjælden, dær krepirer en Hæst faar æ Dyr- 
leger!" bemærkede Fortælleren. Aareladning var ogsaa 
meget brugt den Gang, naar Blodet var „skidden“ el
ler Dyret „faafangen“ eller det ikke vilde æde.

Diarré hos Heste, som man i ældre Tid kaldte „Liv- 
laaf“, kurerede Pæ Egebjærg ved at give Dyrene et



PÆ EGEBJÆRG 37

Stykke Flæsk; det satte Slim i Tarmene. Andre gjorde 
Nar af ham i den Anledning, men Resultatet var, at 
Pæ Egebjærgs Patienter kom sig efter en saadan Be
handling, medens andres kreperede; og saa maatte Folk 
gerne grine af Kuren for Pæ Egebjærgs Skyld!

Foruden Brockdorff boede der en meget kendt Dyr
læge, Mads „Dyrlæge", i Sinding, nordvestfor Herning. 
Mads var en „særige Praas", der kunde give nogle 
underlige Svar. Han sagde om Pæ Egebjærg, at han 
nok forstod den Knægt, men han „vest te Fanden et, 
hur han haaj lær". Medens Pæ Egebjærg var hos Brock
dorff, kom der en Dag Bud fra Herredskontoret paa 
Nørholm, at Herredsfogdens Hund var syg, og da Nør
holm, saavelsom andre større Gaarde, havde Akkord 
med Dyrlægen, maatte denne jo afsted. Brockdorff skrev 
noget op til Hunden, og saa skulde Pæ Egebjærg over 
og give Hunden Medicinen; det var forresten Olie. Da 
det ikke hjalp, var der nogle, der bildte Herredsfogden 
ind, at det var meget bedre at hente Mads Dyrlæge. 
Hunden laa i Sovekammeret i Puder. Mads sagde 
straks: „Det er skidt; en Hund skal have det køligt!" 
Og saa kom Dyret op i Salen. Der kom Bud op til 
Apoteket fra Nørholm, og saa snart Brockdorff saa det, 
skulde han om og se, hvad Mads havde ordineret. Det 
var forresten ikke andet end Bomolie, og Hunden døde 
Dagen efter. Men Mads var 7 Daler rigere; ellers tog 
han kun 1 Specie for en Tur til Herning.

Efter at have faaet nævnte Uddannelse praktiserede 
Pæ Egebjærg rundt om i over 40 Aar samtidig med 
at han passede sin Handel; men da han ikke godt 
kunde blive ved med at taale al den Nattevaagen, og 
der jo efterhaanden ogsaa blev Dyrlæger nok, holdt 
han lidt efter lidt op med at praktisere. Man hentede 
ham jo næsten til alt muligt, saaledes ogsaa naar man
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ikke kunde faa Smør, noget Folk i ældre Tid ofte havde 
deres Døje med. Pæ Egebjærg fortalte mig, hvorledes 
Jens Kjeldsen i Dørslund i Brande engang søgte Hjælp 
hos ham, da man i over to Maaneder ikke havde 
kunnet kærne Smør i Gaarden, den Gang den største 
Gaard i Byen. Forgæves havde man søgt Hjælp baade 
hos Dyrlæge og kloge Koner. Men saa var der nogle, 
der havde raadet Jens Kjeldsen til at ty til Pæ Ege
bjærg. Man troede jo fuldt og fast paa, at der var 
Hekseri med i Spillet, og at det skyldtes onde Menne
sker; og hvem skulde vel bedre kunne bekæmpe den 
Slags end Pæ Sillesthues Ætling?

Jens Kjeldsen gjorde ogsaa straks Pæ Egebjærg op
mærksom paa, at hvis denne ikke vidste Raad mod 
Forhekselse, saa behøvede han ikke at tage med. Pæ 
Egebjærg mente jo nok, at han kunde hjælpe Folkene; 
„men et mud Hækseri, dæn Slaww gir a mæ skut aw 
mæj!“ Manden havde 12 Køer, som Pæ Egebjærg efter- 
saa og „lat“ Dagen efter; men han var forresten snart 
paa det rene med, at det var Høet, det var galt med, 
idet det fandtes en Del Blomster deri, som Pæ Ege- 
bjærg kaldte „Smørblomster“*; desuden kunde der og
saa være Tale om en anden for Koerne skadelig Urt, 
som han kaldte „Sæglgræs“ **. Undertiden, naar Pæ 
Egebjærg fandt, at Vandet var for daailigt, skulde man 
vande Køerne ved en Strøm eller en Mergelgrav, og 
endelig blev de som Regel aareladte paa Halsen. Man
den fik saa Besked paa, at han ikke maatte give Køerne 
mere af Høet. Pæ Egebjærg smagte paa Mælken, om 
denne var „bjæsk“, og snakkede dernæst med Konen 
om, at han gerne vilde prøve at kærne. Konen niente 
ikke, at det kunde nytte noget, men Pæ Egebjærg fik

* Prøver, jeg fik sendt, viste sig at være Potentille Tormentille.
** Nartliecium osSifragum.
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jo sin Vilje, og saa da sit Snit til at kaste noget Pul
ver, han havde bragt med sig, i Kærnen ; en halv Time 
efter havde han Smør. Konen raabte glædestraalende 
Nyheden ud til Manden, men denne troede ikke, det 
passede og svarede: „De æ sku Løwn!** Men da han 
saa kom ind og saa, at det havde sin Rigtighed, blev 
han saa glad, at han hentede en Specie til „Trold
manden". Pæ Egebjærg vilde dog ikke have Specien; 
han tog sin Betaling for at aarelade Køerne, men ikke 
for at kærne Smør!

Sommetider kunde det hjælpe at komme „Kremo- 
tartar" i, men ellers var hans Universalmiddel følgende 
Pulver:

Fænomgræk og graa Svovl à 2 Lod.
Dyvelsdræk, hakket, 1 Lod.
Bevergjæl, hakket, V* Lod.
Dette blev blandet og indgivet Kreaturerne med Mel. 

Pæ Egebjærg havde lært Midlet af Dyrlæge Frandsen 
i Slesvig.

En anden Opskrift, hvorefter jeg fik en af Egebjærgs 
selvskrevne Recepter, lød:

Pulver compenoste Grm. 125 (315).
Der var jo nogle, der troede, at Pæ Egebjærg kunde 

mere end sit Fadervor, som man siger, og at han havde 
Cyprianus, og det kunde ogsaa hænde, at han morede 
sig med at bestyrke Folk i deres Tro. Opdagede Pæ 
Egebjærg saaledes, at Drengene ikke flyttede Køerne 
saa regelmæssig, som de skulde, da sagde han til dem, 
at de endelig maatte se at passe Sagerne godt, for 
han kunde straks se i sin Bog, naar de vilde narre 
ham, og det fik de jo en voldsom Respekt for.

En Morgen tidlig var Pæ Egebjærg ude i Døren „et 
Ærind"; da saa han, at Naboens to Stude, en rød og 
en sort, gik i hans Rugmark. Pæ Egebjærg gik i Seng
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igen, men op paa Formiddagen traf han sin Nabo, der 
om Morgenen havde faaet Dyrene fat og tøjret. Pæ 
Egebjærg siger: „Di Stuud haa væt i mi Row i Nat!“ 
Den forbavsede Mand benægter det, men Pæ Egebjærg 
fortsatte: „Jaaw a ku mærk et; den røø stoj der o den 
swaat stoj der!“ Manden kunde næsten ikke tro andet, 
end at Pæ Egebjærg havde ligget i sin Seng og mær
ket, at Studene gik i hans Rug.

En Dag fortalte han mig, at Folk undertiden var til
bøjelige til at undervurdere hans aandelige Evner og 
nærmest antage ham for „en Fjaag“; „men saa ga a 
dæm saammsennd en Reveling" (d. v. s. en Snert eller 
et bidende Svar). Saaledes behandlede Sagfører Bitsch 
i Herning ham en Dag noget overlegent. Da siger Pæ 
Egebjærg: „Mo a spøør om jæn Teng, Hr. Sawfører; 
dæm Sawfører, vel di et knaw æ Kjød aa æ Røw o æ 
Bønder, nær di ka sie djæ Snit te et?" Saa havde Sag
føreren ikke mere at skulle have sagt.

*
I Hesselvig havde man et sølle Svin, hvortil Pæ 

Egebjærg blev hentet. Han rørte noget Pulver ud i 
Honning og smurte det paa Svinets Tunge, og Dyret 
kom sig da ogsaa. Naa, men Bestyreren, Kræ Morten
sen, havde ingen Penge og gik derfor op til Dalgas, 
der boede i den østre Ende af Stuehuset, naar han 
opholdt sig der ude, og bad om Penge. Han sagde, at 
det var til en, der kurerede et sygt Svin, og at Beta
lingen var 2 Mark. Dalgas sagde: „Han duer sku ikke!" 
Men Bestyreren fik dog Pengene. Pæ Egebjærg, der 
tydelig kunde høre Samtalen, fortrød, at han ikke havde 
forlangt 2 Kroner. Men nogen Tid efter blev han 
atter kaldt til Hesselvig, det var galt med et andet 
Svin, ôg denne Gang forlangte han 2 Kroner for 
sin Ulejlighed. „Men dæn Gaang tæj Dalgas sku",
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sagde den gamle Dyrlæge, da han fortalte mig Hi
storien.

En Gang var Dalgas hos Dyrlæge Brockdorff i Her
ning og vilde have ham til at komme over og skære 
Lam; men det generede Brockdorff sig ved og anbe
falede Pæ Egebjærg der til, og samtidig fastsatte han, 
hvor meget denne maatte faa for Arbejdet; det var 
forresten en god Betaling. Bestyreren paa Gaarden hed 
dengang Frederik, og han hjalp Pæ Egebjærg med at 
skære de 50 Lam. Nu plejede Pæ Egebjærg aldrig at 
faa andet for at gilde Lam end en Kop Kaffe og en 
Punsch; men her skulde han have 4—5 Kroner. Pæ 
Egebjærg sagde, at det var lige saa stor en Kunst at 
holde Lammene som at skære disse, og vilde derfor 
dele med Bestyreren; men da denne ikke vilde tage 
mod Pengene, fik Sønnen disse.

Kaptajn Dalgas fandt ogsaa paa at gøre Akkord med 
Pæ Egebjærg, saa denne skulde komme, naar der blev 
sendt Bud, mod at faa 2 Kroner for hver Tur, blive 
hentet og kørt hjem. Men saa en Gang blev Pæ Ege
bjærg hentet til en So, der skulde have Grise. Imidler
tid fik Soen kun en Gris, „en Waannigris“, og da disse 
kun kostede 2 Kroner Stykket paa den Tid, var det jo 
en daarlig Akkord..

Saa vilde Dalgas have Pæ Egebjærg til at handle 
for sig, og det gik ogsaa godt nok. Men efter fire Aars 
Forløb slog Pengene for knapt til, og man maatte sælge 
Besætningen ved Auktion for at dække Gælden. Be
sætningen kostede 10,(XX) Kroner. For at ordne Mellem
værendet med Bestyreren skulde Besætningen jo takse
res, og dertil valgte man Pæ Egebjærg og Thomas Birke
bæk. Bagefter kom Dalgas imidlertid i Tanker om, at 
Taksationen var for høj, og at Bestyreren skulde have for 
mange Penge; maaske var der andre, der satte det i ham.
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Saa kom der ridende Bud en Nat fra Dalgas. Pæ 
Egebjærgs Kone vaagnede, kaldte paa Pæ Egebjærg og 
sagde, at der var en, der red over Stenbroen. Karlen 
skulde sige, at Dalgas ikke var tilfreds med Taksationen, 
og at han ønskede, de to Mænd skulde møde næste 
Morgen og gøre det om. „Du ka hæls o sæjj, a ska 
mød — hværken angest heller skidtræend; om Thomas 
møder, ved a’t“, sagde Pæ Egebjærg.

Om Morgenen tog saa Pæ Egebjærg om til Thomas 
Birkebæk, hvis Kone især var elendig over, at de skulde 
gøre Arbejdet om; men Pæ Egebjærg sagde: „De ræj- 
ner a’t for en Skid!“

Paa den» Tid var der en Baron Rosenkrantz ude paa 
Hesselvig; han skulde vist lære noget. Denne holdt 
med Dalgas og var meget nærgaaende, og man kom 
op at skændes. Baronen hævdede, at den Pris en be
stemt Ko var sat til, ikke passede, og Pæ Egebjærg 
spurgte, om man da kunde sætte Dyret lavere end til 
den Pris, det kunde koste til Slagt? „Barownen ga jo 
a æ Vessen ijæn“, og Pæ Egebjærg spurgte ham da, 
om han kunde sige, hvor meget Kødet, Talgen og Hu
den af et Kreatur var værd, og da Baronen ikke kunde 
det, bad Pæ Egebjærg ham om at holde „sin Næjs 
fræ saarn naaj, han engen Forstand haad paa ilywel“.

Efter gentagne „Hug og Parade“ og efter at Baronen 
var afvæbnet, gjorde Pæ Egebjærg atter et Udfald mod 
Dalgas, hvem han bebrejdede at have skrevet i en Bog 
om Heden, at der, da Classonsborg blev anlagt, kun 
fandtes 4 Heste i Skarrild Sogn. „De æ sku Løwn, dæ 
wa da 40 Hææst dæn Gaang!“ sagde Pæ Egebjærg. 
Først hævdede Dalgas, at han ikke havde skrevet det 
og kom med fejl Bog; men da man saa fik fat paa 
den rette, og Pæ Egebjærg paaviste, hvor det stod, 
indrømmede Dalgas ogsaa, at det ikke passede. Men
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denne Udtalelse vilde Pæ Egebjærg ikke lade sig nøje 
med ; han forlangte bestemt, at Dalgas skulde indrømme, 
„de wa Løwn“. Dalgas stampede i Gulvet, var bleg og 
vred; men saa fik Taksationsmændene deres Betaling 
og gik.

Gamle Dalgas sendte aldrig mere Bud efter Pæ Ege- 
bjærg, men Sønnen, Chr. Dalgas, sendte en Gang Bud 
efter ham, om han vilde komme til Birkebæk og skære 
3 Tyre; men det var ogsaa sidste Gang, han havde 
nogen Fortjeneste ved Hedeselskabet.

Pæ Egebjærg skulde ogsaa være Handelsmand for 
Præsterne, men det gik ikke altid heldigt. Især var det 
ikke nemt, naar Præsterne var fra København. „Di wa 
mæ faa daarkdrøwen“. En Gang sendte Pastor Ma- 
thiasen Bud efter Pæ Egebjærg; men da denne kom 
Kl. 7 om Morgenen, var Præsten endnu ikke staaet op, 
og Pigen kom med den Besked, at Præsten ikke stod 
op før Kl. 8. Da sendte Pæ Egebjærg Pigen ind til 
Præsten og lod hende sige, at han vilde vente fem Mi
nutter; var Præsten saa ikke oppe, maatte denne gaa 
til Egebjærg, hvis han vilde tale med ham; det var en 
Tur paa l 1/* Mil! Saa kom Præsten op i en for ham 
vistnok usædvanlig Fart.

Præsten kørte nu med Pæ Egebjærg til Karstoft for 
at faa Engen „sat af", saa at Græsset kunde sælges 
ved Auktion. Man satte Engen af i 12 Pletter, og 
Præsten var godt fornøjet.

Den næste Præst, Dahlmann, vilde nok have Pæ 
Egebjærg til at sætte Engen af; men han vilde ikke 
give denne noget for Ulejlighed med Auktionen og 
Inkassationen, og saa vilde Pæ Egebjærg ikke have 
noget dermed at gøre.

Jørgensen fra Ringkøbing var derimod en herlig
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Mand og Bro ligesaa; men de andre Præster havde 
ingen Forstand paa Driften.

*
I Uhre var der nogle, der ogsaa handlede, og som 

vilde have Pæ Egebjærg „slagtet". En Dag kom der 
Bud fra disse, om de ikke kunde laane Pæ Egebjærgs 
Heste og Vogn, da de skulde flytte. Jo, sagde Pæ Ege
bjærg, det kunde de godt, men de skulde komme med 
Befordringen til Aften. De kom imidlertid ikke, og ved 
Midnatstid tog Pæ Egebjærg derfor til Uhre. Hestene 
stod for Vognen og Folkene sad inde og svirede. Det 
var kun den ene Hest, man havde laant, den anden 
tilhørte en af Mændene. Pæ Egebjærg satte sig op i 
Vognen og kørte hjem; men nu kom Mændene ud og 
satte efter Køretøjet, og Manden, der ejede den ene 
Hest, skar denne fra. Men Pæ Egebjærg kørte videre 
med sin egen Hest og slap snart fra Forfølgerne. I 
Vognen stod imidlertid en Kiste med nogle Sager, der 
tilhørte en af Mændene; den satte Pæ Egebjærg ind i 
sin Storstue og sømmede Døren til. Dagen efter kom 
der Bud efter Kisten, men Pæ Egebjærg var ikke hjemme 
og de maatte drage tomhændede bort igen. Da Ejeren 
endelig fik sin Kiste udleveret, paastod han, at der var 
bleven en Del Penge væk af Kistens Indhold, og Pæ 
Egebjærg blev stævnet.

De interesserede Parter mødte for Retten i Herning, 
hvor Feddersen dengang var Herredsfoged. Manden 
maatte nu gøre Rede for, hvor mange Penge, der var 
borte, og dernæst af hvem, han havde faaet Pengene. 
Men nu viste det sig til Uheld for Manden, at Sum
merne ikke passede sammen, og saa endte det med, 
at Anklageren i Stedet for at faa Anklagede dømt, selv 
fik 30 Dage!

Men bag efter havde Pæ Egebjærg Spektakkel med
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de andre Mænd, der skrev til ham, at Kisten og Sagerne 
tilhørte dem, og de henstillede, at Pæ Egebjærg ordnede 
Sagen med dem. Men det endte med, at disse maatte 
gaa til Pæ Egebjærg og godtgøre ham hans Rejseud
gifter til Herning i Anledning af Stævningen. Det viste 
sig forresten, at de Folk, Manden angav at have faaet 
Pengene af, slet ikke havde haft noget med Slynglen 
at gøre. Men Mandens medskyldige, der blev forhørte 
i Vejle, reddede sig ved at sige, det var Løgn.

*
Blandt de i sin Tid berømte kloge Mænd og Koner 

mindedes Pæ Egebjærg Jens Kusk (Nr. 3) fra et Bryl
lup i Karstoft. Jens Kusk var da en ældre, drikfældig 
Mand, Pæ Egebjærg omkring 5 Aar gammel. An Trøgel
borg kendte Pæ Egebjærg godt, og han handlede flere 
Gange med hende. En Gang, han skulde hjælpe Sme
den i Branduhre med at købe en Ko paa Give Marked, 
kom Smeden og fortalte, at der stod en gammel Kone 
med en Kvie, der kunde passe ham, men hun vilde 
have mange Penge for den. „De æ sku An Trøge.- 
baarg“, sagde Pæ Egebjærg, „men du maa snak ordent
lig til hende!“

Hun forlangte 200 Kr. for Kvien, og Smeden bød 
190. Pæ Egebjærg mæglede 195 Kr. Men saa kom der 
en fin Herre med Tjener; han spurgte om Prisen og bød 
170 Kr. An Trøgelborg blev nu vred og svarede: „Ved 
du hvad, a haar aalder gjor dæ naat Tjænnest, men 
vel du følle mæj udnfor æ Markend, vel a Fanden- 
slaamæ gyer dæ hva Tjænnest, du vel!“ Manden for
svandt skyndsomst og de andre fortsatte Handelen, 
der endte med, at hun fik 195 Kr. for Kvien. Saa 
skulde de jo have Lidkøb. Køberen vilde give „Swaat“ ; 
men An bandte paa, hun vilde have sig en regulær
„Rommpons“. Det var omkring 1885.

*
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Under vore Samtaler fik jeg adskillige Træk frem 
om Fortidens Fattigdom og tarvelige Levemaade. Mange 
Steder havde man i hans yngre Dage intet Lys, men 
maatte se ved Skæret fra „Lyysklyyn", der var stablede 
op paa den aabne Arne. I gode Moser sad disse Klyne, 
der var hvidlige, ovenpaa Sandet. Pæ Egebjærgs Mo
der rullede løst Blaar, der var dyppet i Talg, sammen 
i et Nøgle og brugte „saarn Talleproos“ uden Lyse
holder. Tranlamper havde man ikke der, derimod fik 
man nogle smaa Fedtlamper af Jernblik med en Pibe 
op i Midten. Vægen, en „Pellsyvi“ (ogsaa „Pøllsyvi“ — 
af pille), stak man gennem Piben ; „de wa immer saarn 
Fjætlamp, vi brojt“. Indtil Pæ Egebjærg var omkring 
en Snes Aar,. brændte hans Moder Brændevin. Hun 
brugte Rug, Byg, Boged og Gjerfrø, der var malet. 
Det blev blødt op i et Kar (Mærskningen) og derefter 
kogt i en Kobber keddel. Hatten og Laaget var af sort- 
brændt Ler, men derimod var de løse Rør af Kobber. 
Man gemte Brændevinstøjet i et Hul paa Marken, og 
det var især til Højtiderne, at man brændte. Nu (1916) 
gav Pæ Egebjærg 80 Øre for en Pot Brændevin, og 
saa mente han endda, at den var „mier slaag“, end 
den, man selv brændte. Nu holdt den næppe mere 
end 5 Grader. Han prøvede forleden at komme en Klat 
Talg i et Glas Brændevin, og det kunde næsten flyde; 
var det godt Brændevin, skulde Talgen synke til Bunds.

Morlen Kragsig købte Kreaturer et Steds. Konen der 
i Gaarden havde netop faaet Vi Pund Kaffebønner, og 
nu vilde hun lave en Kop til Lidkøb. Hun kom nu alle 
Bønnerne i Kanden og kogte løs, men der blev ikke 
det, der lignede Kaffe. Saa gik hun ind i Stuen og 
klagede sin Nød, Kaffen vilde ikke blive sort! „De æ 
minsæl fæjl“, siger Morten, og nu fik de Bønnerne op 
af Vandet, brændte i en Pande og knuste med „æ
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Saaltstien“ paa Bilæggeren, og saa kunde Kaffen blive 
sort.

Om Kartoflernes Indførelse og første Brug i Jylland 
fortalte han: Da Kartoffeltyskerne kom paa Nedrejsen 
her til — de kørte med Stude fra Kiel —, laa de i 
Harresø Kro i Laden. Næste Morgen gav de Kromanden 
13 Kartofler og fortalte, at disse kunde spises af baade 
Svin og Mennesker, samt gav ham Anvisning paa, 
hvorledes Kartoflerne skulde dyrkes. Kromanden skar 
en Kartoffel over og gav Svinene, men de andre 12 
satte han i Jorden — første Gang, man satte Kartofler 
her i Landet. Da gamle Jens „Batelsen“s Moder i Sdr. 
Karstoft skulde giftes i 1804, var hun et Ærind omme 
hos Naboen, gamle Therkild, og der saa hun, at de 
kogte en Kartoffel i en lille Potte i Kakkelovnen; det 
var første Gang, hun saa en Kartoffel!

Omkring 1845, da Pæ Egebjærg var 12 Aar, saa han 
de første Svovlstikker, der kom her til Egnen; det var 
Classon, der kom med disse.

Da Pæ Egebjærg omkring 1850 var „Sjønsmand“, 
boede der en Fynbo ved Navn Jokum paa Skarrild 
Hede, mellem Ronnum og Skarrild, i et Hus, der var 
opført af „Saaj“, d.v.s. Tørv, og der var ikke en Sten 
i Huset; selv Skorstenen var lavet af Sandtørv. Der 
var kun et Rum i Huset, og Skorstenen fandtes i den 
nordre Ende. Pæ Egebjærg „saat æ Hus ud“ ; men 
Manden fik dog Lov til at blive boende der, mod at 
dække Lyngen rundt om Huset i en Afstand af 60 
Alen med Jord -og Sand. Brændte Huset, saa gjorde 
det ikke noget for Heden. Der var intet Loftrum i dette 
Hus. Taget, der var „kaavelt aap“, bestod af noget 
Træværk, dækket med store Fladtørv. Det er en Selv
følge, at Siddepladserne ogsaa var lavet af Jord; altsaa 
den primitive Bænk!

*
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Utvivlsomt kunde man hos gamle Folk i Pæ Ege- 
bjærgs Hjemegn faa mange morsomme Træk frem om 
den gamle Hjemmedyrlæge og Handelsmand, men jeg 
har hverken haft Lejlighed eller Tid til at gøre Op
tegnelser paa Aastedet. Kun et Par Historier vedrørende 
hans Praksis kan jeg meddele:

En lille Pige kom en Dag trækkende med et sygt 
Faar til Pæ Egebjærg. Efter at have undersøgt Dyret, 
sagde han: „No gier vi dæn en Paalver, o saa gor a 
hen og fløter mi Kyer; nær a saa kommer te baagh, 
ka en fo en Paalver mier.“ Men Faaret fik ikke Brug 
for flere af Pæjers Paalver, for da han kom tilbage, 
var det kreperet.

Et Sted blev han hentet til en syg Ko, der ikke vilde 
æde. Efter grundig Undersøgelse erklærede han, at 
Koen enten havde faaet et Søm eller en Gaffel i sig. 
„Ja, æ de en Sæm, saa æ de en stuer Sæm, de æ 
ves naak en Spægger." Han anbefalede, at se Tiden 
an et Par Dage. Det gjorde man, og Gaaden løstes 
da — Koen fik en raadden Kalv!

Hans Recepter varierede ikke meget. „No ka 1 fo en 
Paalver o Salpeter faa en Krowen", sagde han gerne. 
„De hall ka I gi æ Kow mæ de samm, de hall i Jawten 
og de hall i Maaen tiele.“

En Dag kom der nogen til ham med et Faar, der 
havde faaet en Gulerod fast i Halsen. Pæ Egebjærg 
erklærede først, at han ikke kunde hjælpe Dyret; men 
da man saa kom med en Bemærkning om, at saa var 
man nok nødt til at trække til Brande, hvor man netop 
lige havde faaet en Dyrlæge, sagde Pæjer: „Næj, de 
ska I et.“ Saa tog han sin Lommekniv op, skar Gule
roden ud og sagde: „No ka I træk hjæm o slawt en 
ordentlig aw!“

Disse Træk skal dog ingenlunde tjene til Mandens
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Forklejnelse; tidt nok hjalp han Folk, der søgte hans 
Hjælp.

Pæ Egebjærg var to Gange gift. Første Gang med 
Else Kirstine Jensen, Datter af Jens Pedersen i Lund
mølle ved Herning, og med hende havde han tre Børn. 
Efter hendes Død blev han gift med Maren Jensen fra 
Drantum; dette Ægteskab var barnløst.

Natten mellem 20. og 21. December 1920 døde den 
87-aarige Pæ Egebjærg i sit Hjem i Drantum ved Brande, 
hvor han havde boet i en Snes Aar.



IDOM DEGNEEMBEDES HISTORIE 
1739-1905 

Ved R. A. J. RASMUSSEN

Idom Degneembede er et af de Embeder, der i ældre
Tider betjentes af de saakaldte Løbedegne, som til

dels bestod af Elever fra Holstebro lærde Skole.
Da her ved Embedet ikke forefindes noget Doku

ment, som oplyser noget angaaende de senere ansatte 
saakaldte Sædedegne, saa er de Oplysninger, som kan 
erholdes angaaende disse, kun saare ubetydelige og 
ufuldstændige.

Den første Sædedegn, man ved Navnet paa, er Søren 
Davidsen Holst, der skal have forestaaet dette Embede 
i 22 Aar. Han døde 1761 i en Alder af 62 Aar og 
nogle Uger.

Efter ham formodes at have fulgt Chresten Nødskou, 
der tidligere havde været Billedskærer i Holstebro. Gamle 
Folk siger, at han fik Degneembedet som Belønning 
for vel udført Arbejde i Haandens Verden. Han fik un
der sin Degnevirksomhed Brug for sit Haandsnilde, idet 
Kirkens Altertavle fra 1624 brændte paa Grund af, 
at han en Søndag i 1787 efter endt Gudstjeneste 
glemte at slukke Alterlysene. Nødskou blev dømt til at 
anskaffe en ny, og saa tog han fat paa Arbejdet og 
udførte det mesterligt. Det er en med kosteligt ud- 
skaarne Billedskærerarbejder prydet Altertavle, som nok
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er værd at se. Paa Bagsiden af den malede han, da 
han var færdig, følgende Vers:

„Hvor mangen tanke Spaan og Hjertesukke Navle 
Tilsammen heftet er paa denne Alter Tavle,
Som ud af Vandheld kom til Skade for min Skyld,
Hjelp søde Jesu from at Læge denne byld.

C. NØDSKOU,
Sognedegn her paa Stedet.“

Nødskou døde i Embedet den 28. Januar 1793 i en 
Alder af 69 Aar.

Derefter blev Jens Christian Nødskou, rimeligvis en 
Søn af Formanden, Sædedegn og forestod Embedet til 
1800, da han døde i en Alder af ca. 45 Aar.

Den 5. September 1800 kaldedes Studiosus Georg 
Frederik Krosp fra Ribe til Degn i Idom. Til 1814 be
tjente han dette Embede. Da blev han paalagt at holde 
Substitut, hvilket vedvarede til 1819, da han fik sin Af
sked med Pension og flyttede til Enkesædet, hvor han 
levede til 1824.

Derefter blev Seminarist J. Ørts kaldet; men kort 
Tid efter byttede han Embede med Degnen J. Overbye 
i Fjaltring. Denne virkede her i omtrent 12 Aar og skif
tede saa Embede med Degnen C. Lustrup fra Tørring ved 
Lemvig, som bestyrede Embedet til 1843. Da blev han 
idømt Straf og Tugthusarbejde for Sædelighedsforbry
delse og mistede derved Embedet.

Den 10. April 1844 beskikkedes forhenværende Kirke
sanger og Skolelærer Nicolai Stockholm af Oddum Sogn 
til at være Lærer og Kirkesanger i Idom, i hvilket Em
bede han blev indsat af Pastor Gjeding den 19. Maj 
1844. Gamle Folk siger, at han var en meget dygtig 
og nidkær Lærer, der især tog sig af Skrivning, hvor
for hans Elever i dette Fag naaede meget vidt. Den 
8. Juli 1851 blev han af Biskop Daugaard, Ribe, beskikket

4*
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til at være Kirkesanger og Lærer i Janderup i Ribe 
Amt, og i hans Sted udnævntes Tredielærer ved Varde 
Borgerskole, Candidatus Philosophiæ Anastalius Katha- 
rus Christen Islin Nees, en Præstesøn fra Lomborg ved 
Lemvig, den 22. August s. A., og han blev den 28. Sep
tember indsat af Pastor Bonnesen. Han var paa mange 
Maader en god Mand, dog ingen særlig dygtig Kirke
sanger, hvorfor Menighedssangen var meget sløj i hans 
Tid. Til 1868 betjente han Embedet, da han formedelst 
Svaghed paalagdes at holde en Substitut, hvilket ved
varede til 1870, da han afgik ved Døden i en Alder af 
godt 60 Aar. Hans Hjælpelærer hed Langhoff. Han var 
den første Lærer, der holdt Aftenskole i Sognet. Be
folkningen satte stor Pris paa ham.

Den 11. April 1870 beskikkedes forhenværende Skole
lærer og Kirkesanger Iver Hansen Højbjerg af Maabjerg 
til at være Skolelærer og Kirkesanger i Idom. I dette 
Embede blev han indsat 1. Maj 1870. Højbjerg var født 
paa Holmsland den 11. Januar 1835. Han lærte i sin 
Ungdom Murerhaandværket og var derfor sidst i Tyverne, 
da han søgte til Jelling Seminarium, hvor den kendte 
Svendsen beklædte Forstanderpladsen. Hans Undervis
ning og Væremaade satte Præg paa Højbjerg, der un
der sin Lærervirksomhed praktiserede de grundtvigske 
Livstanker, som nævnte Forstander havde indpræntet 
ham. Han var i 1891 Medstifter af Sognets Foredrags
forening og gjorde et godt Stykke Arbejde for at fremme 
den. I Forsamlingshuset, som han var med til at rejse, 
findes der et Billede af ham og hans Hustru, der endnu 
lever og bor i Holstebro. — Højbjerg var en Mand, der 
nøje brugte Tiden. Tidligt stod han op om Morgenen 
og udførte et Stykke Arbejde enten paa Mark eller i 
Lade, inden han gik ind til Lærergerningen. Han satte 
gode Spor i Sognets aandelige Muld og har efterladt
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sig et prisværdigt Eftermæle, der sent vil dø her. 1 1905 
søgte han og fik sin Afsked og flyttede til Aarhus, hvor 
han døde den 2. December 1908. Hans Grav findes i 
det sydøstlige Hjørne paa Idom Kirkegaard. „Taknem
melige Venner i Idom satte ham dette Minde", en Granit
sten, hvorpaa foruden de almindelige Gravstensoplys
ninger findes et lille Vers, som han engang ved en 
særlig Lejlighed skrev over en god Ven.

En Søn af ham, C. P. Højbjerg, er Præst i Amerika. 
(Om ham kan læses i Dansk biografisk Haandleksikon).

Afskrift af Fundatsen.
Her meddeles Indledningen og saa det, der vedrører 

Idom Sogn:
„Udi allerunderdanigst Følge Deres Kongelige Maje

stæts allernaadigste Forordning af 29. Oktbr. 1740 og 
derefter paafulgte højædle og velbaarne Hr. Justitsraad 
og Amtmand Teilmann saa vel som Provsten, velær- 
værdige og vellærde Mag: Michael Dorschæus —brev 
af 15. Marts sidst, angaaende, hvorledes de danske 
Skoler er begyndte at indrettes i Ulfborg Herred. — Saa 
insinueres herved til gensidigt Approbation, hvorledes 
Skolevæsenet i Idom, Raasted og Staby Sogne 7. hvilke 
alle mig mestendel tilhører med Præsterne udi ethvert 
Sogn, deres overvejende Betænkning efter Sognenes 
Situation, Beboernes Lejlighed og Ungdommens Tarv 
og Nytte i Fremtiden er og bliver indrettet og føl
ger der:

1) Idom.
Som med en Sædedegn er bleven forsynet, der an

tager og tiltræder den ham tillagde Degnebolig til 1. 
Maj, 1741. Samme holder Skole for hele Sognets Ung
dom, der og beqvemmelig for Vejens Længde Degne-
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skolen kan søge. Bemeldte Degnebolig faar 4 Fag Skole
stue, hvilket af mig, som største Lodsejer besørges, og 
nyder Degnen aarlig de ham i Forordningens Følge 
tillagte for Skoletjenestens Forretning 6 Rdr. og des
foruden leveres ham af Beboerne aarlig 30 gode Læs 
Tørv, hvilke Penge jeg, som største Lodsejer og Tilsyn 
anstalter Degnen betalt inden hvert Aars Juul, og hvad 
som ikke dertil kan blive af dette lidet Sogns Skole
kasses aarlige Indkomme for Kirkens Lysepenge, Tavl- 
og Maltpenge, samt hvis Tjenestefolk bør kontribuere 
•/. naar først er fradraget de behøvende Bøgers Bekost
ning til de fattige Børn 7. reparteres over Beboerne i 
Sognet paa taalelig Maade efter Énhvers. Vilkaar og 
Lejlighed.

Pallisberg, den 18de A p ril 1741. p. L inde.“

„Hvad Idom Sogn angaar, er ovenstaaende Erklæring 
fra Kirkens Patron, velbaarne Hr. Frands Linde conform, 
med den Aftale og Overlæggelse, han med mig om 
Skolehold i Idom, ved fælles Tanker og Samtykke 
gjort haver.

Idom Præstegaard, den 19de April 1741.
P. H ald.“

Specifikation.
„Paa Degne Renten af Idom Sogn, hvilket dets Be

boere eftergjorte Repartition ifølge deres Kongelige Maje
stæts allernaadigste Forordning om Skoleforhold paa 
Landet, skal aarligen paa visse Tider levere og erlægge 
Sædedegnen som følger:

(Derpaa nævnes Paaligningen for hver af de 60 bo
siddende, der maa yde til Degnen).

Der skal i Aarets Løb leveres ham 490 Æg, 35 Skpr. 
Rug, 28 Kager, 27 Faarelaar, 77 Skilling og 30 Læs Tørv.
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Foranførte Degnens Specificerede Indkomst haver hele 
Sognets Beboere upaaklagelig at levere til rette forfalds 
Tid som er saaledes:

Æggene leveres ved Paasketider, Rugen ved Michaels 
Tid, Kage og Faarelaar til Martinsdag, Pengene i Michaels- 
dags Ugen, og Tørvene alle paa een Dag, i bedste Tørve- 
bjerrings Tid om Aaret, alt efter Degnens Erindring og 
Advarsel, og skal saaledes alle og enhver boende i 
Idom Sogn efter Degnens betimmelige Tillysning for
pligtet være at levere ham denne her anførte og speci
ficerede Degne Rente, uden Restants eller Klager af 
nogen Maade, og det stedse og altid, Aar efter Aar, 
ja saalænge til Dagene endes; da han desforuden nyder, 
for at Compleetere hans Skoleholds Tjenestes Skatte
daler hvilke af Kirkens Ejer betales aarlig til hvert Nyt- 
aarsdag. — Og er dette saaledes ved Underskrift stad
fæstet af p. L inde.“

Pallisberg: 1741.

„NB. Ved Sammentællingen af Æggene mangler 5 
Stk. i den anførte Sum. Ligesom det anførte Rug be
løber sig til 36 Skp. 3 Fdk.

NB. De i Fundatsen ovenmeldte 6 Rdl. afbetales nu 
med 6 Rdl. Sølv af Kirkeværgen altsaa 3 Rdl. 4 Mk. 
8 Sk. Kourant. —“

„Contract
oprettet imellem underskrevne Sognemænd og vor nu
værende Degn C. F. Krosp paa følgende Maade: Da 
bemeldte vor Degn er fornøjet med, at vi giver ham 
aarlig i Korntiende ligesaa meget som vi have ydet 
hans Formand J. C. Nødschou og som herved følger 
en Betegning paa, saa forbinde vi os til at gøre for 
ham følgende Arbejde:
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1) Anders Hestberg og Knud Høgsberg pløje Havre- 
og Byglandet.

2) Chresten Ormstrup, Niels og Søren Hestberg pløje 
Havre- og Boghvedelandet — (Hver to Beed).

3) Tamstrup harver 2 og Mølbæk 1 Beed af bemeldte 
Havre- og Boghvedeland.

4) Simonstrup, de 4re Estrupgaarde og Jens Chri
stian Stroustrup kører Gødning — hver 2 Beed.

5) Buurlunds 2 Gaarde, den søndre Gaard i Nag
strup, Gaarden Øje, Jakob Stroustrup, Nørgaard, Lau
rids Idomlund og Mads Østerlund pløje til Rug — hver 
2 Beed.

6) Gamle Nagstrup, Willads Stroustrup og Jens Chri
stian Østerlund harve bemeldte Rugland — hver 2 Beed.

7) Sønderbæk Gaarde, Mads Kjeldal, Østerhedegaard 
kjøre Korn og Høe hjem.

8) Niels og Peder Idomlund fælder i Efteraaret.
9) Anders Weigaard, Knud Kjeldal, Lars Kjeldal, Jep 

Kjeldals Enke og Søren Røgilhede kjøre Tørv hjem — 
hver 2 Beed.

Hvilket vi under vore Hænder love at holde og efter
komme.

Underskreven af alle nævnte Beboere.
Idom, den 1. Marts 1901.“

„Commissionsbestemmelse af 3die November 1828 in
deholder i Hovedsagen følgende:

A) Sognet betaler de Kongl. Skatter af Degneboligens 
Jorder.

B) 1 Td. Rug er tillagt og paaligt Landboerne.
C) Der skal leveres gode Tørv og forsvarlige Læs 

samt paa den Tid, Degnen tilsiger.
D) Et Legat skal være stiftet af F. Linde til Bedste, 

blandt Flere, ogsaa for Skolelæreren i Idom. Hvorfor
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leveres ham af Præsten aarligt 2 Rdl. 8 Sk. Kourant — 
men blandt Embedets faa Papirer findes der aldeles 
intet, som giver nogen Oplysning angaaende dette 
Legat."

„Hans Kongelige Majestæt til Danmark, Præsident og 
Deputerede i det danske Kancellie: Gjøre vitterlig, at 
Skoledirektionen for Skodborg, Vandfuld og Ulfborg 
Herreder i Ringkjøbing Amt til dette Collegies Appro
bation har forelagt vedhæftede Forslag til Skolevæsenets 
Patron i Idom Sogn.

Og da denne Plan i det Hele findes hensigtssvarende 
bliver samme i Overensstemmelse med Skoleordningen 
for Landet af 29. Juli 1814 § 3, herved approberet som 
den her vedheftet findes, saaledes at det Qvantum Tørv, 
som man skærer paa Degnelodden, fastsættes til 16 
Læs Hedetorv a 10 Snese pr. Læs, af forsvarlig God
hed, og 8 Læs Klyne a 25 Snese pr. Læs, hver Klyne 
8 Tommer lang og bred og 3 Tommer tyk, at Skole
læreren underviser 3 Dage om Ugen i hver Skole, at 
der i Kirkesangerløn erlægges ham 10 Rdl. aarligt, samt 
at han, da han beholder hele Degnejorden, svarer 2 
Tdr. Byg aarligt til Skolelærer-Hjælpekassen.

Det Kongelige Cancellie, d. 3. Decbr. 1839.

Ø rsted . Lange. H ansen. Holm.

Foss.‘

Approbation paa Skoleplan for Idom Sogn.
Hele Sognets Areal udgør 128 Tdr. Hartkorn, deraf 

var de 78 Tdr. henlagt til Hovedskolens Distrikt, hvori 
der 1839 var 41 Familier med 41 skolepligtige Børn. 
Under Biskolen, der holdtes skiftevis i Gaarde i Sog-
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nets østlige Del, hørte der 50 Tdr. Hartkorn. Der var 
16 Familier med 20 skolepligtige Børn.

„Læreren fik før 1839 i aarlig Løn:
a) 1) Offer og Accideniser

34 Rdl..........................  17 Tdr.
2) 28 Rugbrød................  2 Tdr. 2 Skpr.

27 Faarelaar og 23 V4
Sn. Æ g ..........................  2 Tdr. 3 Skpr. |

3) Degnekorn in natura: |  Byg
Rug 5 Tdr. 6 Skpr. .. 7 Tdr. 5 Skpr. J

Ialt. .. 29 Tdr. 2 Skpr.

b) Kirkebøssepenge: 3 Rdl. 2 Mk.
c) Skolepenge: 2 Rdl. 4 Mk.
d) Renten af F. Lindes Legat 3 Rdl. 2 Mk.
e) For at undervise i Biskolen baade Vinter og Som

mer: 16 Rdl.
f) Ildebrændsel til Skolen: 24 Læs Hedetorv a 10 

Snese pr. Læs, det øvrige fornødne har Embeds
loddens Hede og Mose afgivet.

g) Degneboligen med Tilligende af Hartkorn: 1 Td. 
3 Skpr. ll» Alb. er fri for Skatter, der er udredede 
af Sognebeboerne, ligesom disse ogsaa har for
rettet alt til Jordens Dyrkning nødvendige Spænd- 
arbejde, hvilket de ogsaa fremdeles er villige til 
at forrette."

I 1839 forhøjedes Embedets Løn med 8 Tdr. Byg in 
natura, ydet til hvert Aars 1. November, samt at betale 
for 8 Tdr. dito til 1. Maj. (Efter Kptst.) (Præstetienden 
udgjorde 57 Tdr. Rug eller 85 Tdr. Byg).

„Læreren faar Skolepenge af hvert Barn, der i Januar 
søger Skolen, 3 Mk. pro persona. Betales ved Nytaar.
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Renten af 60 Rdl. som Vederlag for den Jord, der 
fratoges til Landevejens Anlæggelse — 1 Rdl. 1 Mk. 
1 Sk., betales hvert Halvaar.

47 Vi Mk. som Rente af den Sum, som tilstodes for 
det frie Hartkorns Overgang til ufrit, hvad Enkesædet 
angaar.

Læreren faar som Leje af Gymnastikpladsen erholdt 
aarlig 1 Rdl., som betales ved Nytaar.

Som Kirkebyens Skolelærer tilfalder Skolelæreren 10 
Rdl. om Aaret. Betales hvert Nytaar.

For Kirkens og Altertøjets Rengørelse samt Ringning 
med Kirkeklokkerne Morgen og Åften betales 5 Rdl. 
hvert Halvaar."

I 1857 blev Embedets Reguleringssum sat til 387 Rdl. 
3 Mk. 13 Sk. Det hørte da til Provstiets bedste Em
beder. I 1887 til 1403 Kr. og i 1897 til 1343 Kr.

1 1899 blev Embedets Begyndelsesløn sat til 820 
Kr. -j- Kirkesanger- og Kirkebylærerløn.

(I Øjeblikket har Embedet den højeste Begyndelses
løn af alle Provstiets Lærerembeder).

I 1866 vedtog en Kommission, nedsat ifølge Lov 
af 19/s 1861, at Beboerne i Stedet for at yde Brød, 
Faarelaar og Æg skulde levere Byg, der blev paalignet 
og betalt efter Kptst.

Jordlodden.
„Hele Jordlodden er beliggende udi ét Stykke i den 

vestlige Del af Sognet, undtagen et lille Stykke, som 
ligger i Mellem-Sognet, lidt norden Kirken med Enden 
ind til Aaen og nordre Kjeldal Løkke. Paa bemeldte 
Engstykke hviler */< Alb. Hartkorn. Degneembedets Hart
korn er i Følge den approberede Plans Angivelse 1 Td. 
3 Skpr. ’/s Alb. — Ved den nye Matrikul er hele Lod-
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dens Hartkorn bestemt til 1 Td. 4 Skp. 1 Fdk. 23/< Alb. 
(Degnen holdt 4—5 Køer og ca. 10 Faar).“

Enkesædet, hvorpaa kan holdes 1 Ko og 4 a 5 Faar, 
er en Part af Degnelodden og har været fraskilt denne 
siden 1811, hvilket er sket ved Kongelig Approbation, 
hvoraf herved føres en Afskrift:

Frederik den Sjette af Guds Naade Konge 
til Danmark o. s. v.

„Vor synderlig Bevaagenhed! Da Sognedegn for Idom 
Menighed under Ringkjøbing Amt udi vort Land Nørre 
Jylland Georg Frederick Krosp i en os af vort Kan- 
cellie allerunderdanigst foredragen Ansøgning har an
holdt om at maatte paa noget af Degneboligens Jord 
opbygge et Hus til bestandigt og for Afgift frit Enke
sæde for hans Hustru, om hun maatte vorde Enke i 
Kaldet samt efterkommende Enker i Kaldet, og at 
Enkerne i denne Bolig tillige maatte tilstaaes noget 
Brændsel aarlig m. v., saa ville vi i Betragtning af 
denne Ansøgning samt med Hensyn til den af eder 
derover afgivne Erklæring, herved allernaadigst have 
bevilliget, at fornævnte Sognedegn for Idom Menighed 
G: F: Krosp maa paa 64,240 □  Al. af Degneboligens 
Jord opføre et Enkesæde til Fordel for Enkerne paa 
Degnekaldet, og at disse maa forundes Ret til at grave 
i Degneboligens Hede 8 Læs Tørv og 8 Læs Klyne, 
imod at holde Boligen vedlige og at svare alle paa 
samme hvilende Skatter, samt at dette Enkesæde, naar 
ingen Enker er paa Kaldet, maa afbenyttes og skal 
vedligeholdes af Degnen. — Endelig ville Vi, at Afsæt
ningen af fornævnte □  Alen Jord skal ske i vedkom
mende Herredsprovstis Overværelse, og at Boligen skal 
være undergiven samme aarlige Syn som Degne- og 
Skolehuse.
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Derefter I eder allerunderdanigst have at rette og 
Vedkommende saadant til Efterretning at tilkendegive.

Befalende eder Gud!
Skrevet i vor Kongelige Residentsstad København 

c. 29. Novbr. 1811.
Frederick  R: —

Til Stiftamtmanden og Biskoppen over Ribe Stift!"

„Foranstaaende fra Stiftsøvrigheden mig communi- 
cerede allernaadigste Rescript bliver herved i rigtig Gjen
part kundgjort for Sognepræsten og Degnen i Idom, 
hvilken sidste efter tagen Afskrift heraf til Efterretning 
for sig og sine Eftermænd tilbageleverer dette til Præsten 
for at vedlægges i Kaldets Papirer. —

Om Afsætningen af de omhandlede □  Al. Jord ud
beder jeg mig betimelig underrettet, for at jeg kan over
være Forretningen.

Lemvig, d. 26. Decbr. 1811. Lund.

Til Sognepræsten og Degnen i Idom."

„Bemærk: Enkesædet er afsat af Landinspektør Bisted 
i Aaret 1817, og Kort forfattet, som er i Enkens Værge."

„Benævnte Enkesædes Skjel er kendelig derved, at 
den er omgivet af en Grøvt, undtagen der, hvor den 
støder til Aaen. Den er beliggende lidt til Sydøst for 
Degneboligen. — Bemeldte Enkesæde har siden 1824 
og hidindtil været beboet af Degnen Krosps Enke, der 
foruden Enkesædet nyder aarlig 2*/ï Td. Byg, som svares 
hende af Kommunen."

(1869 tillod Ministeriet, at omtalte Enkesædes Jord
lod for stedse lagdes under Degnelodden, hvorfor Deg
nen hvert Aar maatte svare 4 Tdr. Byg. Enkesædets
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Bygninger solgtes ved offentlig Auktion; Beløbets Renter 
tilfaldt den, der havde Ret til at bebo Sædet; var der 
ikke en saadan, blev Renterne lagt til Kapitalen, der 
derved forøgedes. I 1911, da den sidste Rest af Jord
lodden blev solgt, overtog Kommunen at dække det 
Beløb, som før var paalagt Embedet. For Tiden nyder 
Fru Højbjerg det).

„Jordloddens Areal formenes at være 22 Tdr. Land 
dyrket Agerjord, 6 Tdr. Land Engbund og 64 Tdr. Land 
dels Hede dels Mose. Agerjordens Bonitet er meget for
skellig. De Agre, som omgive Degneboligen, er Leer 
og Muld — blandede. Det, som falder mere sydlig, er 
Muld og Sandjord, dels indeholdende en stor Mængde 
Sten, og dels uden Sten.

Engbunden, der for det meste bestaar af Klynebund, 
afgive en liden og simpel Afgrøde. Det derimod som 
er Sand og Muld — blandede — afgive fra 8 til 10 
ordinære Læs.

Heden, saavelsom den deri blandede Mose, er af en 
Bonitet, der vel kan afgive fornøden Lyng; men de 
derpaa skaarne Tørv og Klyne er kun meget simple.

Udsæden har været 21/« a 3 Tdr. Rug, 7 a 8 Skpr. 
ByS og 2 —3 Skpr. Havre, 1 Td. Kartofler og 5 a 6 
Skpr. Gjerfrø.

Jordloddens Afgrøde for Aaret 1844, som formedelst 
Formandens Anpart, blev, ved dertil udmeldte Mænd 
talt og taxeret d. 3. Septbr., var ialt: 15 Traver 24 Neg 
af Rug, ansat til 8 Mk. Traven. Rivningen for Rugen 
ansat til 8 Mk.

6 Traver 43 Neg af Byg ligeledes til 8 Mk. pr. Traven. 
Rivningen af samme 4 Mk. Af Havre var der intet 
saaet. Af Kartofler og Gjer avledes dette Aar ikke meer 
end Udsæden.
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Sommergødningen 7- 78 aim. Læs 7. blev at udkjøre 
til Rug, og Rugsæden lagt den 22. Septbr. 1844 med 
30 Skpr.

Den Del af Jordlodden, som saavidt Engskjellet, 
grændsede til Gaarden 0 . Sønderbæks Jordlod, er Skjel
let 7- i Degnen J. Overbys Tid, ved fælles Overenskomst 
med bemeldte Gaards daværende Ejer 7. ansat i lige 
Linie, uden at derfor vides noget skriftligt Document 
oprettet.“

„Under 16. August 1881 har den ærede Skolekom
mission i Forbindelse med Sogneraadet med Hensyn 
til en Omordning af Skolevæsenet i Idom Sogn fore- 
slaaet:

1) , at til Idom Biskole antages en Vinterlærer fra 
hvert Aars 1. Oktbr. til 1. Maj, første Gang for Vinte
ren 1882/s3 med Løn 210 Kr.

2) , at øverste og nederste Klasser i Sognets Skoler 
undervises hver for sig, saaledes at saavel i Hoved
som i Biskole øverste Klasse i Vinterhalvaaret under
vises 4 Dage ugentlig med daglig Undervisningstid: 
Kl. 9 —12 og 1—3, medens Undervisningen for denne 
Klasse i Sommerhalvaaret bortfalder, og at i begge 
Skoler mindste Klasse i Vinterhalvaaret undervises 2 
Dage ugentligt med daglig Undervisningstid Kl. 9 —12 
og 1- 3, i Sommerhalvaaret 3 Dage ugentlig med dag
lig Undervisningstid: Kl. 7—1.

3) , at Ferietiden fordeles saaledes: 12 Dage Juleferie, 
52 Søndage, 10 Helligdage (Paaskelørdag iberegnet), 
2 Markedsdage, 1 Grundlovsdag, 30 Dages Sommer
ferie fra Høstens Begyndelse, 3 Dage til Lærerens 
Disposition.
. Skoledagenes Antal: 210 Dage.“

Herpaa svarede Skoledirektionen:
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„Med denne Forandring i Skolevæsenets Ordning i 
Idom Sogn og dens i Kraft Træden fra 1. Oktbr. 1882 
findes fra Skoledirektionens Side intet at erindre, hvor
for den herved approberes med Henvisning til Amts- 
skoledirektionens og Skoleraadets Bestemmelser i Ud
drag af Forhandlingen 31. Maj d. A. Nr. 99.

De fornødne nye Læsetabeller for Skolerne forventes 
i nær Tid indsendte. Nærværende Skrivelse vil være at 
indføre i Skolekommissionens Forhandlingsprotokol.

Skoledirektionen for Ringkjøbing Amts nordre Provsti, 
d. 24. Aug. 1881.

B ardenfle th . B erggreen. Jø rgensen .

Til Idom Skolekommission og Sogneraad."

„I tjenstligst Gjensvar paa det ærede Sogneraads be
hagelige Forespørgsel af 2. d. M. undlade vi ikke at 
meddele:

Under Forudsætning af, at Skolepengene i Henhold 
til Lov 8. Marts 1856 § 11 tilvejebringes ved Ligning 
af 1 Kr. for hvert Barn, som ved Aarets Begyndelse 
søger Skolen, og da Vinterlærerembedet først er traadt 
i Virksomhed fra 1. Oktbr. d. A. at regne, tilkommer 
det formentligt ikke de nuværende Vinterlærere Andel 
i Skolepengene for 1882 (ifl. K. M. Skr. 18. Oktbr. 64 
og 14. Decbr. 69). — For 1883 og følgende Aar vil 
derimod, da fornævnte Lovsted udtrykkeligt kun und
tager Timelærere fra Andel i Skolepenge, det til Bi
skolens Børneantal ved Aarets Begyndelse svarende Be
løb af Skolepengene være at fordele mellem Biskolens 
Lærere (Hoved- og Vinterlæreren eller Vinterlærerne — 
hvis der nemlig i Aarets Løb skiftes) i Forhold til det 
Antal Timer, hvori enhver af dem har meddelt Under
visning i Skolen. (Lov af 8. Marts 56 § 11 samt jfr.



IDOM DEGNEEMBEDES HISTORIE 65

K. M. Skr. 30. Juni 66, 20. Maj 67, 13. Febr. 74 og 
6. Juli 1880).

Skoledirektionen for Ringkjøbing Amts nordre Provsti, 
d. 18. Novbr. 1882.*

B ardenfle th . B erggreen. Jørgensen .

Til Idom Sogneraad!“

„Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet. Kjøbenhavn, d. 25. Marts 1897.

Ved at fremsende et Forslag fra den stedlige Skole
bestyrelse for Idom Sogn til Forbedring af Undervis
ningen i Sognet har Direktionen i behagelig Skrivelse 
af 27. d. M. anbefalet, at den foreslaaede O rdning som 
midlertidig tilfredsstillende maa bifaldes med følgende 
Bestemmelser:

Der antages med Direktionens Approbation en Lærer
inde til om Sommeren at undervise i nederste Klasse 
ved Idom Sogns Biskole samt med Forpligtelse til at 
undervise samtlige Pigebørn i Haandgerning, nemlig 1 
Dag ugentlig saa vel ved Hovedskolen som ved Biskolen 
og med en aarlig Lønning af 150 Kr. foruden Andel 
i Skolepenge.

Skolegangen ordnes paa følgende Maade:
1 5 Maaneder af Vinterhalvaaret, nemlig fra 1. Novbr. 

til 31. Marts, undervises ældste Klasse 5 Dage og yngste 
Klasse 1 Dag om Ugen saa vel ved Hovedskolen som 
ved Biskolen, hvor Undervisningen som hidtil meddeles 
af en Vinterlærer. I April Maaned gaar hver Klasse 3 
Dage om Ugen i Skole.

I Sommerhalvaaret fra 1. Maj til 1. Oktober faar 
Hovedskolens ældste Klasse 1 Dags og yngste Klasse 
4 Dages Undervisning. I Biskolen underviser den ved 
Hovedskolen ansatte Lærer ældste Klasse 1 Dag om 

5Hardsyssels Aarbog XVI.
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Ugen, medens yngste Klasse læser 4 Dage om Ugen 
med Lærerinden, der ved Siden heraf giver den foran 
nævnte Undervisning i Haandgerning.

Efter om denne Sag at have brevvekslet med Stiftets 
Biskop, skal Ministeriet til behagelig Efterretning og 
videre Bekendtgørelse tjenstligst meddele, at det oven- 
staaende Forslag herved bifaldes for et Tidsrum af 3 Aar.

P. M. V.

A. A sm ussen.“

„Skoleplan /or Aaret 1900:
Skoledagenes Antal er 246:
Feriedagene fordele sig saaledes: 60 Søn- og Hellig

dage, 30 Dages Høstferie, 11 Dages Juleferie, Faste
lavns Mandag, Lørdagen før 1. Paaskedag og Grund
lovsdagen. Til Rest 9 Dage, over hvilke der kan dispo
neres f. Eks. til Efteraarsferie i Oktbr. (Kartoffelferien).“

1 1901 byggedes en ny Skolebygning i Idomlund. 
Den første ansatte Lærer i denne var C. C. Aaes, der 
afløste Højbjerg i Hovedskolens Embede.



FRA VORGOD-NR. VIUM KOMMUNE 
AF GAMLE PROTOKOLLER 1804-70 

Af N. MADSEN-VORGOD

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse“ 
bevilgede mig i Fjor 300 Kr. til Arkivundersøgel

ser angaaende „Vorgod Sogn i Fortid og Nutid. De 
Protokoller, jeg her giver Uddrag af, findes i det gamle 
Sognearkiv, som — mærkeligt nok — ved Kommunens 
Deling i 1900 blev overdraget til Nr. Vium-Herborg 
Kommune. Det er et rent Held, at disse Protokoller er 
bevarede. De har jo ikke mere nogen kommunal Be
tydning. 1 de fleste Sogne er saadanne Protokoller vist 
gaaet Tilintetgørelsens Vej. Men de burde bevares. Om 
200 Aar vil de have endnu større Interesse, end de 
har nu. Jeg drister mig til at mene, at der ud fra disse 
gamle, blegede Protokoller tegner sig et kulturhistorisk 
Billede, der har sit Hjemsted i de fleste vestjydske 
Sogne.

Læserne vil snart opdage, at jeg af og til gør nogle 
Bemærkninger, som maaske en anden ikke kunde bygge 
op paa Protokollernes tørre Udtryk. Men jeg kan jo 
huske over 50 Aar tilbage, og fra min Fader, der var 
Medlem af Forstanderskabet og senere af Sogneraadet, 
i ialt 12 Aar, kender jeg, hvad der angaaende adskil
lige Sager laa bag ved.

Vil nogen sige, at det er et stort Maal af Snæversyn, 
5*
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Smaalighed og Inhumanitet, der her stilles til Skue, 
vil jeg ikke benægte dette. Men husk paa, det er et 
historisk Billede, jeg fremviser. Som ct saadant og sam
menlignet med, hvad man kender fra andre Egne, kan 
fattige Hedesogne vel endda være det bekendt.

Af Hensyn til nulevende er jeg i Tiden efter 1850 
sprunget over adskilligt, der nok kunde være af Interesse.

1. FATTIGVÆSENETS PROTOKOL.
Det lader til, at hverken Frederik IV.s Forordning af 

1708: „Om Forholdet med Betlere, fattige Almisse-Lem
mer og Løsgængere“ eller dens „Indskærpelse“ 1731 
har været gældende Lov i Vorgod-Nr. Vium Kommune. 
Men den 4. Februar 1804 autoriserer Amtmand Hansen 
en Protokol, der skal bruges af „Fattigvæsenet i Over
ensstemmelse med det af det kgl. Cancelli bekiendtgiorte 
Reglement". Og Gejstligheden fører Tilsyn. I 1835 og 
1841 er den forevist for Biskop Tage Müller og mange 
Gange for de forskellige Provster.

„Aar 1804, den 14. Januar, var Kommissionen samlet 
til sit første Møde. Til Stede var: Sognepræsten, Politi
mesteren, største Lodsejer, Anders Madsen i Herreborg, 
og som valgte Medlemmer Thyge Møller, Niels Pedersen 
Abiltrup og Hans Nielsen Trøstrup.

Sognepræstens Forslag om, hvem der behøver Al
misse, og hvor meget samt hvad enhver dertil skal bi
drage, blev gennemgaaet og antaget samt Protokollen 
tilført. En stor Del af Districtets Beboere var mødt og 
enige med Kommissionen i følgende Punkter til Sogne
kassens Fordel:

1) at Tavleblokke indrettes i Kirkerne af Kirkeejerne 
eller i Vægrings-Tilfælde af Fattigkassen — disse Blokke 
forsynes med Laase og Nøgler, to til hver, den ene til 
Sognepræsten, den anden til største Lodsejer — og
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deri lægges Tavlepengene i hele Menighedens Paasyn, 
og Tavlerne ombæres, foruden de anordnede Dage, ved 
Bryllup, Barnedaab, Barselkoners Kirkegang, Konfir
mation og alle højtidelige Lejligheder.

2) alt, hvad nogen vil give til de Fattige ved Handel 
om fast Gods eller Kreaturer eller i andre Tilfælde, det 
ydes til største Lodsejer, af ham optegnes nøjagtig ved 
Navn og Sum hver Skilling, som ved Aarets Ende op
læses af Prædikestolen til Givernes Ære og andres Op
muntring.

3) Hver Tjenestekarl lader sig afdrage af sin Løn 
aarlig 12 a 16 Skilling efter Omstændighederne, som 
Husbonden sørger for afleveres til største Lodsejer, der 
hermed forholder sig som med øvrige Indtægter.

4) Naar myndig Mand tilfalder Arv, vil han deraf 
afgive til Fattigvæsenet i Sognet 2 Mark af hver Rdl. 
og ved Handel med fast Gods 8 Skilling af 100 Rdl. 
De Ledigheder, ved hvilke man venter nogen Indtægt 
for Sognekassen, er foruden hvad der kan falde ved 
Handel, Arv og af Tjenestefolk tillige godvillig, noget 
for Anlægs heldige Udførelse, Udfaldet af en ubehage
lig Ting, Trætte eller i andre Maader — og alt sligt 
forventes ydet til største Lodsejer, og vil nogen des
uden gøre Godt i Løndom, saa lægge sin Gave i en 
af Kirkens Blokke."

Derefter følger en Fortegnelse over 20 Mennesker, 
der for Alvor er fattige; mange af dem er gamle, svage 
og hjælpeløse:

1) Niels Vod, 68 Aar gi., lam, affældig, barnefødt i 
Sognet, har været Skoleholder, har Bolig for sig og 
Kone i et Hus, som efter deres Død tilhører Sognet, 
men kan ikke erhverve det nødvendige; faar 1 Td. 4 
Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg.

2) Ole Øschou, henved 60 Aar, følesløs i Hænderne
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og meget affældig, er gift og bor i et Hus tilhørende 
Jens Nielsen i lille Alle, kan ikke ernære sig selv: 1 Td. 
Rug, 1 Td. Byg.

3) Karen Christensdatter, henved 80 Aar, boende i 
et Hus tilhørende Jens Christensen i Øster Herreborg, 
affældig: 1 Td. 2 Skpr. Rug, 1 Td. Byg.

4) Karen Jensdatter, 77 Aar, Enke, svagelig, boende
1 et Hus, som ved hendes Død tilhører Sognet: 1 Td.
2 Skpr. Rug, 1 Td. 2 Skpr. Byg.

5) Karen Øschou, 58 Aar, ugivt, vanfør, opholdende 
sig hos Bojle, haver ingen Venner at faa Hjælp af: 
1 Td. Rug, 1 Td. Byg.

6) Ane Cathrine, 56 Aar, Krøbling, opholdende sig i 
et Jordhus: 1 Td. 4 Skpr. Rug, 6 Skpr. Byg.

7) Ane Vævtrup, 70 Aar, opholder sig udi Sognets 
Skolehus: 6 Skpr. Rug, 4 Skpr. Byg.

8) Kirsten Hundschiær, ugivt, svag af Gang, ringe 
af Kræfter, 70 Aar, opholder sig hos Søren Jensen, 
Østergaard, Barde, hvor hun forbliver: 1 Td. Rug, 
1 Td. Byg.

9) Peder Christensen Hejle von Welling, brusten udi 
Kongens Tjeneste som Rytter, men af saadanne Legems
kræfter, at han kan erhverve en vigtig Deel til Livets 
Udkomme, lod sig formaa til at nøjes med 1 Td. 4 Skpr. 
Rug, 4 Skpr. Byg.

10) Maren Chr istensdatter, fød i N. Vium Sogn, op
holdende sig hos sin Søster, der er ugivt og tillige 
fattig, har fra Fødselen været stum, faar 2 Tdr. Rug, 
1 Td. Byg.

2. Klasse.
11) Niels Andersen Toltojt, siddende med Kone og 

fem Børn i et Sted af 7 Skpr. Hartkorn, men uden 
Avl, formaar ikke med aid sin Stræbsomhed at ernære
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sig og sine, faar til Hjælp i dette dyre Aar 2 Skpr. Rug, 
2 Skpr. Byg.

12) Anders Madsen, fattig Husmand med Kone og 
sex Børn, uformuende, til deres Underholdning, blev 
tillagt i dette Aar: 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg.

13) Lars Letager, fattig Husmand med Kone og fire 
Børn, ligeledes trængende: 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg.

14) Niels Andersen Fløe, fattig Husmand, Kone og 
tre Børn, kan ikke ernære sig og sine, blev tillagt dette 
Aar: 1 Skp. Rug, 2 Skpr. Byg.

15) Niels Knyl, ligeledes fattig Husmand med Kone 
og 2 Børn: 2 Skpr. Byg.

16) Maren Andersdatter, Enke, siddende med fem 
Børn og ikke i Stand til at forskaffe sig. og sine for
nøden Underholdning, boende i Schiærbech, Nr. Vium 
Sogn: 3 Skpr. Rug, 3 Skpr. Byg.

3. Klasse:
17) Johanne Eriksdatter, et ledig Fruentimmer, falden 

i en haard Sygdom og derved geraadet i Armod, faar 
indtil videre: 4 Skpr. Rug.

18) Michel Olesen, en Søn af Ole Øschou (Nr. 2 i 
1. Klasse), 22 Aar gi., falden i en heftig Vattersot, saa 
at han efter aid Sandsynlighed ikke lever, er fattig: 
1 Td. Rug, 4 Skpr. Byg.

19) Trine Marie Jensdatter, Enke efter Mads Jepsen, 
svag i Hiernen, meget ringe af Kræfter og yderlig fat
tig. Hun er indtinget hos Chresten Thygesen paa et 
Aar, som forsyner hende med aid fornøden Ophold 
og faar af Sognet: 3 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg og 2 Rdl. 
i Penge.

20) Jørgen Schiøt, der er arbejdsfør, men husvild, til
lægges til Husleje: 2 Rdl. NB. Han er og undertiden 
svag i Hiernen.
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Man har aabenbart tænkt sig, at der kunde indkomme 
nok til de fattiges nødtørftige Underhold ved frivillige 
Bidrag. Men foreløbigt er der ingen Penge i Kassen 
eller Korn paa Fattigforstanderens Lofter. Der skal 
lægges Ligning. Og enhver Hartkornsejer paalignes et 
Bidrag i Rug og Byg. Præsten og Jørgen Husted i 
Fjelstervang skal hver yde 10 Skpr. Rug og 10 Skpr. 
Byg. Christen Nielsen, Abildtrup, skal give 8 Skpr. Rug 
og 3 Skpr. Byg. De øvrige giver fra 6 til */* Skp. Rug 
og fra 5 til Skp. Byg.

De, der ikke ejer Jord, skal give Penge: Lars Tegl
brænder 64 Skilling, Jep Madsen, Muursvend, 1 Rdl. 
24 Skilling, Kr. Hyldgaard, kgl. Landinspecteur, 2 Rigs
daler, nogle Aftægtsmænd fra 4 til 48 Skilling.

„Degnen intet dette Aar.“
Der antoges at kunne indkomme i „Karlepenge“ 

(12 a 16 Skilling af hver) 1 Rigsdaler. Der har aaben
bart kun været faa Tjenestekarle i Kommunen.

Der indkommer i frivillige Gaver, indsamlet af Kom
missionens Medlemmer, fra Vorgod Sogn 2 Rigsd. 83 
Skill., fra Nr. Vium Sogn 1 Rigsd. 87 Skill. I Vorgod 
Kirkeblok „fandtes" 7 Rigsdaler, i Nr. Vium Kirkeblok 
1 Rigsd. 67*72 Skill. „Mich. Olesen (Nr. 18 i 3. Klasse) 
døde og efterlod sig intet uden nogle Gangklæder, som 
bleve solgte og indbragte 1 Rigsd. 64 Skill.“ Kommis
sionen holder godt Hus med de indkomne Penge. Der 
udgives ialt i 1804 3 Rigsdaler 2 Skill.; Niels Vod faar 
„til Hjælp til at faa sine Tørv hjemkiørt 4 Mark og 
Karen Vod faar den samme Sum til „samme Fornøden
hed“. Trine Maries Vært faar efter Accord et helt Aars 
Husleje 2 Rigsdaler. Men „14 Rdl. 4 Mark 7 Skill, bli
ver i Behold til 1805“.

Pastor L. P. Hansen, der er Kommissionens fødte 
Formand, forstaar i faa Linier at give en tydelig Fore-
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stilling om hvert Fattiglems Vilkaar. Gennem hans tørre 
Beretninger klinger Medfølelse og Hjertelag for de fat
tige. Han kan give et gribende Virkelighedsbillede i 
faa Ord uden litterær Tilsætning.

Knylejamilien.
„Niels Knyl, som bor paa Heden i et Jordhus, sidder 

med 3 Børn udi megen Armod, gaar i Dagleje, men 
kan ikke erhverve det fornødne".

Han faar i 1805 1 Skp. Rug og 3 Skpr. Byg. Trods 
dette Bidrag til Brød og 01 og Hønsemad, kan Knyle
familien ikke holdes oppe. Den synker ned i det dybeste 
Proletariats Leje og bliver ved gennem 3 Slægtled at 
tynge paa Kommunen i over 60 Aar.

Senere hen faar man lejlighedsvis at vide, at „Niels 
Knyis Kone somme Tider er underlig i Hovedet". Det 
er vel derfor i sin Orden, at Børnene „sættes ud". Det 
mindste Barn blev indtinget paa et helt Aar hos Bojle 
Jensen, Opsund i Brejning. „Barnet, som er henimod 
to Aar gi., forsynes med alt fornødent. Plejeforældrene 
faar udi Aaret 20 Rdl. Det ældste Barn, som er hen
imod 5 Aar gi., faar sit Ophold ved Omgangs Tour."

Stemplet paa et Fattiglem var vanskeligt at vaske af, 
maaske særlig vanskeligt i disse Egne, hvor enhver, 
der var uden aandeligt eller legemligt Bræk, kunde 
nære sig' paa en Knold. Ikke saadan at forstaa, at de 
fattige var foragtet. De fandt ofte baade Medynk og 
Hjælpsomhed, og de kom med til Gilder og Sammen
komster. Men Kærligheden skulde være uhyre stor og 
fordomsfri, om den turde sætte over Skellet mellem 
Fattiglemmernes Rige og de andres. Knylefamilien er 
henvist til ved Giftermaal at holde sig i det laveste 
Lag. Og somme Tider skaffer de sig ogsaa Børn uden 
Giftermaal.
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Aar efter Aar kan man følge Familien gennem den 
gamle Protokol.

Den lille Christen blev ikke „bedre“ end Forældrene, 
skønt han i hele sin Barndom var sat i Pleje. 1826 
hedder det i Protokollen: „Paa Heden under Øster- 
herborg bor udi en ussel, jordløs Hytte et Par unge 
Folk, meget nødlidende. Navnlig Christen Nielsen Knyl 
og Kone med to Børn.“. De faar 56 Skilling til „Me
dikamenter“. Men det kan de jo ikke leve af. De faar 
desuden 3 Skpr. Rug og 3 Skpr. Byg. Og Pastor Han
sen skriver som nærmere Motivering: „Chr. Nielsen Knyl, 
26 Aar, og Karen Sophie Pedersdatter, 39 Aar, have trods 
alle Indsigelser for 3 Aar siden ladet sig sammenvie og 
bo nu i en ussel Hytte, Manden forfalden og svagelig, 
Konen syg saavel som deres 2 Børn.“

Sygdom og Fattigdom knuger.
Distriktslægen i Ringkøbing bliver ærgerlig over, at 

han saa tidt skal ud til disse fattige Mennesker og 
skriver til Fattigkommissionen: „Chr. Knyle og Kone 
er noget Pak, der gør Sygdommen værre end den er 
for at opvække Medlidenhed ; det er ikke værd at sætte 
Kommunen i videre Bekostning for deres Skyld.“

Det lader dog til, at Forældrene kratter ved. 1838 bor 
de i „én Hytte paa Videbæk Hede, men kan ikke med 
al deres Stræbsomhed ernære deres Børn, af hvilke den 
ældste er meget svagelig“. Det er vel nok denne Datter, 
der senere helt maa forsørges og som paa Regnska
berne kaldes „Knylepigen“. 1852 føder hun et Drenge
barn. Som Barnefader udlægger hun Chr. Pedersen 
Poulsen af Videbæk. Han maa stande i Rette for Sogne- 
forstanderskabet og indgaar paa at betale, hvad Barnets 
Underhold og Pleje koster Fattigvæsenet i det første 
Aar og desuden een Gang for alle betale 100 Rdl. 
Courant. „Fattigkommissionen skal saa overtage Barnets
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videre og fremtidige Forsørgelse.“ — Og saa gaar der 
atter en lille Niels Knyl i Pleje saa her og saa deri

Husmænd med Jord.
Det er let at forstaa, at en Mand, der sad i et jord

løst Hus med en stor Familie og skulde ernære den 
ved at gaa paa Dagarbejde, ofte ikke kunde ernære sig 
uden Hjælp fra Familie eller det offentlige. Faldt Syg
dom eller Uheld ind, stod den nøgne Nød paa Tærskelen.

Lidt bedre stillede var de Folk, der paa 49 eller 99 
Aar havde fæstet et Stykke Hede af en Gaardmand. 
Saa fik de klistret en lille Pibehytte op, Muren af graa 
Sten, værnet udvendig af „Soj“ (Græstørv), Taget af 
Lyng. Ved Naboers Hjælp fik de en Smule opdyrket 
af Heden. Enhver, der selv var „drivende“ gjorde gerne 
et Bed eller to for en saadan Mand. Han skulde saa 
til Gengæld gøre Arbejde et Par Dage i Høst eller Slet. 
En Ko, nogle Faar og Høns — det var hele Besæt
ningen. Koen var næsten det vigtigste Medlem af en 
saadan Familie. Det ser i vore Øjne haanligt ud, at 
der bevilges en fattig Familie 1 Skp. Rug. Men deraf 
kunde dog blive Mel til mange Fadefulde Melgrød 
(groft Rugmel „stampet" i kogende Mælk). Det var en 
god Davremad i alle Hjem herude. Kunde man saa faa 
en Skp. Byg lavet i Gryn, der kunde koges i Kærne
mælk, til Nadver („sure Grød“) — desuden Kartofler 
og Meldyppelse med Purløg til „Unnen“, saa var man 
oven paa. Men Koen blev jo „seen“ i nogle Maaneder 
af Aaret, eller den sultede og frøs, saa at den ikke 
kunde yde tilstrækkelig Mælk. Saa saa det galt ud. 
Naboerne — og de boede jo ofte langt borte — havde 
for det meste ikke mere Mælk end til sig selv, selv om 
Viljen var god nok til at yde „en Taar“, naar den fat
tige Kone kom med sin Mælkekrukke. Jeg husker fra
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min Barndom, at en fattig Kone skildrede, hvorledes 
hun og hendes Børn en Vinter blev nødt til at spise 
Vandgrød. Det var som en langsom Sultedød, særlig 
for Børnene. Den samme sørgelige Historie kan læses 
ud af de tørre Beretninger i den gamle Protokol.

Men særest er det at tænke sig, at Folk, der sad 
med en Ejendom, som nu er over 50,000 Kr. værd, 
maatte søge Fattighjælp. De har ikke haft Styrke og 
Udholdenhed til at „yrke den stridige Jord“.

I en Gaard i Ahle boede fra 1812 til 1819 en Mand, 
der hed Laust Gregersen. I et Andragende til Amt
manden af ®*/ß fortæller han — „med ført Pen“ — at 
han i 3 Aar havde boet i Snejbjerg Sogn. Skrivelsen 
er sat godt sammen. Man forstaar let, at „Concipisten“ 
gerne vil hjælpe til, saa at Snejbjerg Sogn kan blive 
fri for at faa denne Familie under Forsørgelse. Men 
Vorgod vil selvfølgelig ogsaa nødigt have Familien.

„------ I September 1819 købte jeg et Hus med lidet
Ejendom af Fr. Jensen Hauge paa Snejbjerg Hede, hvor- 
paa jeg blev skyldig 80 Rdl. Sølv, som nu førstkom
mende Snapsting skulde betales, men da denne Ejen
dom er saa ussel, at jeg mod Forventning ikke engang 
kunde holde en Ko derpaa, som dog er saa saare nød
vendig til Kone og Børns Underholdning, ligesom Avlen 
heller ikke kunde udbringes til noget synderligt, men 
at jeg i den Tid har været nødsaget til at indsamle 
det meste af vores tarvelige Underholdning ved at bede 
omliggende Egne om Almisse paa det ubetydelige nær, 
jeg nogle Dage om Ugen kan fortjene til Kone og Børn, 
hvoraf vi hidtil have 4re hjemme. Vi har især lidt stor 
Mangel paa Mælk til de mange smaa, da Stedet er 
Byer og Gaarde saa langt fraliggende. Hertil kom endnu 
som en Hovedgjenstand, at Huset er næsten ubeboelig 
og ikke kan lade sig istandsætte, saa har jeg ved alle-
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rede saa haardt at have erfaret Umuligheden af at er
nære mig, og da jeg nu tillige skylder alle Skatter af 
Stedet, hvorfor jeg nu skulde have ladet gøre Udpant
ning i min Smule Bohave, besluttede jeg tillige med 
min Kone at lade Sælgeren Fr. Jensen Hauge igen mod
tage Stedet for den Sum, jeg skylder ham 80 Rdl., hvor
til jeg endelig ogsaa formaaede ham, ihvorvel Huset 
og Ejendommen nu ikke er saa meget værd. Vel havde 
2de Mænd af Vorgod Sogn lovet at laane mig de skyl
dige 80 Rdl. — -------men da jeg lettelig indsaa, at
mine Kaar derved ikke vilde blive bedrej da jeg jo blev 
ved at sidde i lige stor Gæld og Huset var faldefærdigt, 
og at Vorgod Sogn, om det endog gjorde dette Skridt, 
gjorde det mere for at blive mig med Familie kvit, saa 
længe — — — til at jeg for Fremtiden kunde tilhøre 
Snejbjerg Sogn, hvilken Plan blev offentlig omtalt af 
dem selv — — — saa fik jeg Handelen omgjort. Vi 
søgte straks at leje os ind, men ingen Steds, hverken 
her eller i de omliggende Sogne, kunde vi komme ind, 
vistnok fordi enhver frygtede for den Byrde, vi des
værre i Fremtiden kunde blive til. Vi søgte saa til Vor
god, hvor vi mente, man ikke kunde undslaa sig for 
at tage imod os, eftersom vi der havde været bosat 
paa 8tende Aar til i Efteraaret 1819, da vi maatte søge 
Husveje i Nøvling, da Vorgod Sogn nægtede os det. 
Da vi ingen anden Lejlighed kunde faa nogensteds, 
bad vi Sognefogden i Snejbjerg om at være os behjæl
pelig med et Par Vogne til Kone og Børns Transport 
saa vel som til vort lille Bohave fra Huset til Vorgod. 
Da dette blev bevilget, bad vi ydermere, at enten Sogne
fogden eller baade han og flere af Snejbjerg Fattig
kommission vilde bevise os Medlidenhed og følge med, 
for i Fald Vorgod ikke vilde gøre Anstalt eller tillade 
os Lejlighed der, vi da ikke skulde ligge ganske for-
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skudt for al Menneskelighed under aaben Himmel, men 
i Modstands Fald vilde vise os den Medynk at tage 
os med tilbage. Dette skete altsammen, som vi befryg
tede, uagtet Snejbjerg Sogns medfulgte Mænd bad dem 
i Vorgod saa vel Præsten som tilstedeværende Med
lemmer af Fattigkommissionen meget indstændig om i 
det gode at tage imod os, indtil Amtmandens høje Re
solution kunde erholdes---------- og saafremt Snejbjerg
Sogn kunde tilpligtes til at skaffe os Husly, samme da 
var villig til at betale Vorgod Sogn al den Bekostning 
og Ulejlighed, vi i saa Fald foraarsagede, og derefter
hente os tilbage, vilde de dog ikke tage imod o s ------
vi kunde ikke engang faa Tilladelse til at bo i en
Lade.------ Deres Højvelbaarenhed ser heraf vor tunge
Skæbne og Mangel paa- saavel Næring som Opholds
sted. Vi kan umuligt udholde, naar Kulde og Regn 
kommer, at være i det Hus, hvor vi nu bor.“

Amtmanden sender naturligvis Skrivelsen til Vorgod 
Fattigkommission til Erklæring.

Pastor Hansen giver en Erklæring, der er baade 
lang og bred, baade med juridisk Fernis og lyrisk Sving. 
Men Fakta tør han ikke nægte.

„Supplicanten har selv beklaget, at han har været 
berøvet Forstandens Brug.“ Og Præsten hævder nu i 
stærke Ord, at Laust Ahier har baaret sig taabeligt ad. 
„Vilde de Trængendes Antal ikke stige til det utrolige 
og deres Forsørgelse blive det Offentlige en uoverkom
melig Byrde, dersom de vilde give Slip paa deres Ejen
dom og beraabe sig paa, at de ikke kunne behiælpe 
sig dermed, omendskiønt de ikke vidste Udvei til bedre, 
i Steden for af alle Kræfter at ophiælpe Avlen og giøre 
deres Boelig til tienligt Opholdssted.“ Han satiriserer 
over, at Sognefogden og andre fra Snejbjerg straks er 
villig til at „esqortere“. Øvrigheden bør undersøge, om
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der ikke er foregaaet noget ulovligt ved denne Handel. 
Og Præsten slutter med: „Da Amtets høje Myndigheds 
Kiendelse ikke var indhentet, fordristede Vorgod Fattig
kommission sig ikke til at efterkomme Vedkommendes 
Forlangende af Frygt for Tiltale og Mulct af høje Fore
satte, saavel som yderligere Uvillie af Districted hvor 
nogle mente, at Handelen ikke var gaaen rigtig til. 
For ikke at uleilige Deres Høivelbaarenheds Høigunstige 
Bevaagenhed ved kiedsommelig Berørelse af udeladte 
Modgrunde, som en heldig Pen kunne give Interesse, 
og derfor udbedes Vorgod-Nør Vium District paa det 
bedste anbefalet.“

Amtmand Lorentz resolverer, at Amtet ikke finder 
sig beføjet til at foranstalte nærmere Undersøgelse an- 
gaaende denne Handel. „Laust Gregersen er myndig 
Mand“. Og Vorgod er hans Forsørgelsessted. Saa kom
mer han igen, og han og hans Familie bliver anvist 
Bolig i Fattighuset ved Vorgod Kirke. Her er de i nogle 
Maaneder. „Saa lejer han sig ind i et jordløst Hus i 
Egeris uden at have forlangt Understøttelse enten i 
Fødemidler eller til Huslejlighed af Fattigvæsenet her." 
Men 1826 hedder det: „Laust Gregersen Ahle, bor i et 
Hus af 1 Skp. Hartkorn i Vester Herborg. Manden ar- 
bejdssom og tro ,, men da Konen raader, og som det 
synes maadelig, saa er Udkommet end mere trangt. 
De have 8 Børn.“ — Saa faar de Kornhjælp i flere 
Aar; 1833 „endnu dette Aar 2 Skpr. Rug“. — Nu er 
Børnene ved at blive voksne. Det er en Famile, der 
atter kravler opad.

Et Fattighus.
I et Sted i Øster Herborg med 21/* Skp. Hartkorn 

sidder i 1819 fens Andersen med Kone og flere Børn. 
Han kan ikke klare sig. Gmd. Chr. Christensen har „en
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Kapital med flere Aars paaløbende Renter staaende i 
Stedet, og Kommissionen vidste ingen Udvej til Laan 
andensteds, da Huset var ikkun maadeligt og Avlingen 
yderst ringe. Jens Andersen kunde hverken græsse eller 
fodre den Ko, han ejede, da Kreditor Chr. Christensen 
afbenyttede Marken til eget Brug.“ Saa købte Kom
missionen Huset for 10 Rdl. Det skulde flyttes til Vor- 
god Kirkeby og være Fattighus. Chr. Christensen køber 
Jens Andersens Ko for 21 Rdl. „Men da dette var et 
stort Tab og Savn for Jens Andersen, blev han anvist 
3 Potter Mælk om Ugen af Distriktet.“ — „Med Niels 
Jakobsen i Fjelstervang gøres Aftale om, at han skal 
flytte ovenmeldte Hus og der at gøre Indretning til en 
Familie og to ugivte Folk. For at fuldføre dette Arbejde 
paa egen Kost blev udleveret 2 Rdl. 3 Mark Courant.“ 
Saaledes fik Sognet et Fattighus mere, og Jens Ander
sen og Hustru — han var den Gang 76 Aar og hun 
39 Aar gammel — kom til at bo i dette Hus Resten 
af deres Levetid.

„Svage i Hjernen“.
Mange af de fattige har en Vedtegning: „Ikke rigtig 

i Hovedet", „Svag i Hjernen“, „af og til forvildet", „vel 
ikke ved sine fulde fem" eli. lign.

I en saadan fattig og øde Hedeegn var der i ældre 
Tid forholdsvis mange, der var „sære“ paa en eller 
anden Maade. Svagsind, Tungsind, Særhed var ogsaa 
gaaet ind som Arvelod i adskillige Slægter. Sliddet for 
Udkommet, Ensomheden, den ringe Udsigt til at naa 
.frem til blidere Kaar, ingen aandelig Paavirkning fra 
Kirke og Skole — alt dette og meget andet af per
sonlig Art kunde jo nok knække Nerverne og sprænge 
Sindet. I sin Helhed var Folkeracen paa disse Egne 
haard og stærk. „Hjælp dig selv" var Levereglen. Og



FRA VORGOD-NR. VIUM 81

enhver, der ikke selv kunde holde „æ Bassier aa sæ" 
— selv holde sig fri for Lus, ogsaa i overført Betyd
ning — var ringe regnet. Men nogle var der jo altid 
af en blødere og vegere Type. For dem slog det Klik. 
Kærestesorg og Brændevinsflasken bidrog ogsaa til at 
føre dem under Fattigvæsenets Forsorg.

Her render nu i mange Aar Pjaltekræmmeren førgen 
Jepsen Schiøt omkring med sin fattige Pose, „forvildet 
i Hovedet, som ingensteds vil stilles, og til hvem der 
ikke vides Udvej til nogen anden Forsørgelsesmaade“. 
Han faar i 1810 8 Skpr. Byg! — Senere hedder det 
„at han ikke vil lade sig sige og alle undslaar sig for 
at have ham af Frygt for Ubehagelighed". Saa lader 
man ham tosse om, som han vil. Engang imellem maa 
„Sognet" dog til at skaffe ham Tag over Hovedet, og 
han faar saa „Føde og Husly ved Omgang, naar han 
sig deraf vil benytte". I 1812 vil man bygge et Jordhus 
til ham, „for at han ingensinde skal være forlegen for 
Husly og Opholdssted". Huset anslaas til at koste 12 
Rdl. Deraf faar en Mand 2 Rdl. i Arbejdsløn „for at 
lægge Tørvene, hvoraf Huset blev sat". Men det træk
ker i Langdrag med dette store Foretagende. Og Aaret 
efter kan Kommissionen ikke finde denne Forsørgelse 
„tjenlig for ham paa Grund af hans ustadige Liv og 
svage Sind". Tømmeret m. m. til Huset sælges for 16 
Rdl. 62 Skill.

Saa gaar han paa Omgang, naar han zda ikke render 
med Pjalteposen, til sin Død 1829, 72 Aar gammel, og 
hans fattige Efterladenskaber sælges ved Auktion for 
6 Rdl. 4 Mark.

Mere sørgelig trillede Skæbnen med Abelone Krumis, 
„Degnedatter af disse Menigheder". 1816 maa hun paa 
Grund af tiltagende Alder og Sindssvaghed melde sig 
til Fattigvæsenet. Hun har i Behold af sin Arv 7 Rdl.

6Hardsyssels Aarbog XVI
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56 Skilling, der „leveres af Gmd. Anders Jensen, Vor- 
godby". Disse Penge gaar straks i Fattigkassen. Desuden 
ejer hun en Statsobligation paa 35 Rdl. 3 Mark 5*/< 
Skill. Og nu indtinges hun hos forskellige indtil sin 
Død 1829 for 1 Rdl., somme Steder lidt mere, om 
Ugen. Desuden gives der hende Klæder, Træsko og 
Tobak. Ved Auktion over hendes Efterladenskaber kan 
Kassen dog indkassere 24 Rdl. 2 Mark 3 Skilling.

Uægte Børn.
Unge, fattige Piger har jo altid fremfor deres bedre

stillede Søstre været mere udsat for at blive „lokkede“, 
som man sagde her i gamle Dage, d. v. s. føde Børn 
uden Ægteskab. Og havde en saadan „lokket" Pige 
ikke til sit Barn en Fader, der kunde betale, var hun 
og hendes Barn ofte lige til Fattigvæsenet. Ingen vilde 
hjælpe hende. Jeg er ikke vis paa, at det egentlig var 
sædelig Indignation, der laa bag ved. Det hele betrag
tedes nærmest som et uopretteligt „Uheld", som hun 
kunde og burde have undgaaet.

I en Skrivelse af î4/3 1817 gør Sognepræsten i Rind- 
Herning Rede for følgende: En Pige fra Vorgod, Ma
riane Christensdatter, havde indtinget sig hos sin Slægt
ning, en Enke i Hamborg, Rind Sogn. Her fødte hun 
et Drengebarn, der fik Navnet Christen Toft. Hun 
havde ikke noget at betale med, og Udgifterne ved 
hendes Ophold, Barselfærd o. s. v. maatte falde paa 
Vorgod Sogn. Udgifterne er store, over 50 Rdl. Jorde- 
moderen skulde have 5 Rdl. Hun var hentet 3 Gange 
og var to Dage hos hende. Som Barnefader var ud
lagt forhenværende Selvejergaardmand Thomas Grøn
bjerg i Borris, som Mariane havde tjent „og foregiver 
hun, at hun har sin Løn tilgode hos ham. som skal 
være 20 Rdl. Desuden har hun paa sit nuværende Op-
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holdssted en gammel Dyne og en Kiste foruden Gang
klæder“.

Kommissionen i Vorgod synes, det er en stor Ud
gift og søger Amtmandens Hjælp til at prutte og pride. 
Amtmanden skriver, at Hr. Næblerød* har andraget, 
at den gamle (!) syge Mariane Christensdatter har meldt 
sig som trængende til Fattigvæsenet, og „da hun har 
bevist, at hun indtil 1811 har tjent 11 Aar i Vorgod 
og Nr. Vium og ikke senere har opholdt sig i et andet 
Distrikt i 3 Aar, maa disse Sogne være forpligtet til at 
tildele hende, hvad hun behøver". Udlevet er Mariane 
jo da ikke, men hun er jo nok mindst 35 Aar gammel. 
Hun har tjent alle sine Dage og har været et trofast 
Tyende, hvilket fremgaar af, at hun flere Gange har 
tjent flere Aar hos samme Husbond. Endelig bestem
mer Amtmanden, at Kirsten i Hamborg bør kvitte — 
„ogsaa af Hensyn til Slægtskabet med den besvangrede 
Kvinde“ -  5 Rdl. 2 Mark.

Saa sendes Mariane og hendes Barn til Vorgod og 
indtinges hos Peder Nørgaard „for en Betaling af 2 
Rdl. om Ugen og 2 Potter Mælk efter Omgang“. Men 
Mariane skal hurtigst søge Tjeneste og finder en saa- 
dan i S nej bjerg fra 1. Maj.

Den lille Christen er svagelig og dør, 1 Aar og 7 
Uger gammel. Man har Følelsen af, at det er med et 
Lettelsens Suk, Præsten noterer dette. Men Moderens 
hele Sommerløn, 8 Rdl., indgaar i Fattigkassen, og 
Thomas Grønbjerg indbetaler 35 Rdl. 36 Skill. Denne 
Sag, der trak saa sort og truende op, slap Fattigvæsenet 
altsaa helt godt fra.

I 1820 anraaber en Pige ved Navn Mette Peders- 
datter Amtmanden om Hjælp i sin højst sørgelige For
fatning, og beder ham om at forhjælpe sig til Under-

* Sognepræst i Rind og Herning 1812—27.
6*
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støttelse til sit umyndige Barns Opdragelse. Hun skildrer, 
at hun under Ægteskabs Løfte blev besvangret af sin 
Medtjener Laurids Vejlgaard; men kort efter druknede 
han ved en ulykkelig Hændelse i en Brønd. „1 Vinte
ren 1819 gik jeg omkring med Barnet i Vorgod og 
Nr. Vium“.

Præsten skildrer derefter, hvorledes man opspurgte 
en Ammeplads for Mette hos Jøden Cohn i Ringkøbing. 
Saa blev Barnet indtinget hos Christen Mølsted, Tryggel- 
borg (Rimmerhus), for 10 Rdl., 4 Skpr. Rug og 4 Skpr. 
Byg. Pengene skal Mette selv betale. Hun klager over, 
at hun i Aarets Løb „kun har tjent 2 Rdl. mere, saa 
nu er hun næsten helt blottet for Klæder“.

Saa forsvinder Mette, og det lille „Slegfredbarn Lau
rids Lauridsen" forbliver hos Christen Mølsted, der for
resten selv faar Fattighjælp, og da han dør, sørger 
hans Enke for den lille Laurids med „Opdragelse og 
Renlighed“ og senere for hans „første Lærdom“.

Først da Laurids er nær sin Konfirmation, faar Kom
missionen i Vorgod Spor paa Mette. Hun er ikke læn
gere henne end i Lønborg, hvor hun har opholdt sig 
i de forløbne Aar.

Saa gaar det løs med Skrivelser. Pastor Kjødt fore
spørger nu Amtmanden, om ikke „Noget af det 
Meget, bemeldte Laurids har kostet Fattigvæsenet 
her kan forventes refunderet fra Lønborg-Egvad“. — 
Amtmanden svarer, at nu er Laurids forsørgelsesberet
tiget i Lønborg, men tidligere ydet Understøttelse kan 
ikke refunderes.

I et Brev til Fattigkommissionen i Lønborg skriver 
Pastor Kjødt, at Laurids Lauridsen, der er indtinget 
her og kun nyder saare ubetydelig Understøttelse, vil 
han foreslaa bliver her til Mikkelsdag „for ikke saa 
ganske pludseligt, uden foregaaende Avertissement at
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oversende omtåke Fattig-District en saa uvelkommen 
Person“. — Han „er en flink Dreng, men kun liden 
af Væxt og er uistand til at forsørge sig selv de første 
2 Aar“. — „Moderen var altid en unaturlig Moder“.

Pastor Bloch, Lønborg, svarer, at det glæder ham, 
at Laurids er en flink Dreng og ønsker, at Fattigkom
missionen i Vorgod vil besørge ham fra næste Michaelis 
indtinget hos gode Folk paa billige Vilkaar. Moderen 
nævner han ikke et Ord om. Han synes vel nok, at 
det er godt gjort, hun i de mange Aar har kunnet 
skjule sig.

1834 „indtinges Laurids paa Lønborg Fattigkasses 
Regning og faar i Løn en Specie“. Næste Aar ligesaa, 
og da faar han Klædningsstykker for 3 Rdl. 3 Mark og 
6sls Skilling.

Forhaabentlig klarede han sig selv efter denne Tid.

Naturalier.
Fra først af ydede man kun Huslejlighed („Husveje"), 

hvis de fattige ikke selv kunde skaffe sig denne, og Under
støttelse i Korn. Senere faar mange af dem, særlig Fa
milier, der ikke ejer Jord og Fæ, og enligtstillede gamle 
Kvinder baade Tørv og Mælk.

I 1841, det sidste Aar, før Sogneforstanderskabet træ
der i Virksomhed, paalignes der 22 Tdr. 4 Skpr. Rug, 
13 Tdr. 2 Skpr. Byg, 560 Snese Hedetørv og 520 Potter 
Mælk.

Gennem mange Aar har hver Ligning en Vedtegning 
saalydende: „Det, de Fattige tillagte Korn, uddeles til 
dem, efterhaanden, som Enhver behøver det; dog vil 
man saa vidt muligt paase, at det for en Ordens Skyld 
tildeles dem med Fjerdedelen ved hvert Kvartals Be
gyndelse. Opkrævningen hos Yderne og Uddelingen til 
de Fattige sker af Mænd, som er bosatte i Sognedistrictets
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forskellige Dele og ere dertil af Kommissionen beskik
kede. Tørvene tilkjøres de Fattige paa eengang ved den 
sædvanlige Tørvebjergningstid. Mælken tilbringes de Fat
tige hver Søndag ved Kirken eller i deres Bolig, 2 eller 4 
Potter ad Gangen efter det enhver tillagte Antal Potter.“ 

4 / Regnskaberne.
1809 gives 4 Skpr. Rug til en Kone, der sidder i 

stor Armod med fem Børn, og hvis Mand er indkaldt 
til Landeværnet.

1811 paalægger Amtmanden en Mand i Barde, hos 
hvem en fattig Kvinde havde været indtinget, at ud
levere 6 Rdl. og en Kobberkedel til hende. Det havde 
han nægtet. De 6 Rdl. faar hun til „egenraadig Brug", 
men Kedelen bliver solgt til Fordel for Fattigkassen og 
koster 37 Rdl. 48 Skill.

I Krigsaaarene 1807—14 kunde der ikke i disse Egne 
skaffes Brædder til en Ligkiste. Man begravede saa de 
døde i Halmkister, bundne paa samme Maade som Halm
kurve. „1811 begraven (Navnet), for en Halmkiste be
talt 8 Rdl. For Træet til Bunden i Kisten 1 Rdl."

1812: „Til en Halmkiste udgiven 8 Rdl."
1814: Indkommen ved Auktion „over Klæder og Indbo, 

som Enke Ane Kirstine ikke kunde gøre Brug af fra 
den Tid, hun faar Føden ved Omgang i Districtet: 84 
Rdl. 288/s Skilling.“

1821 bekostes en Brønd gravet ved Fattighuset ved 
Vorgod Kirke. Brøndgraveren faar for 7 Dages Arbejde 
68 Skilling, og som Kostpenge for ham betales 70 
Skilling. Denne store Udgift motiveres med, at der 
ellers „ikke var Vand at faa udenfor Aaen og Nør
gaard, og samme er en af Livets første Fornødenheder“.

1822 faar en Mand udbetalt 3 Rdl. „for at forsyne 
Fattighuset med forsvarlig Lervæg baade indvendig
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og udvendig og belægge de udvendige Vægge med 
Jord".

1823: „Til — mens hun laa syg 4 Pund Smør a 5 
Skilling."

Pastor Hansen noterer omstændelig, hvad hver eneste 
Skilling gives ud til: 6 Skilling for Træsko til den to- 
aarige Laurids. „2 Mark 4 Skilling til Brød og Brænde
vin ved Begravelsen" af et Fattiglem.

„Lauge Madsen bekommet en Kiole — Udgift: 1 
Rdl. — for sin Gang og Arbejde med at hindre og 
standse Trygleres Overhæng“ (1828). (Lauge Madsen 
hørte selv til de „Fattiges 3. Klasse"). „Førend den 
bemeldte Trine Marie ved Døden afgik, laa hun en 
føje Tid i Fattighuset. Udgift: For 2 1/« Lod The, 3 'Is 
Pot Mælk og Brændevin 18 Skilling."

Pastor Kjødt (1829—36) specificerer ikke Udgifterne, 
men lidt efter lidt optager Pastor Lundsteen den gamle 
Tradition: optegner hver enkelt Post.

Følgende Uddrag af Regnskabet for 1843 giver Op
lysning om Priserne paa Klædningsstykker m. m.:

Tøj til et Skørt til — ........................  5 M. 8 Sk.
2 Alen Lærred......................................  1 — 6 —
1 Kjole syet til Ane............................ 1 — » —
Traad, Hægter m. m..........................  » — 4 —
55/s Alen Tøj a 31 Sk. til — . . .  1 Rdl. 4 — 14 —
1 Skørt til Knylepigen............  1 — 1 — » —
2l/i Alen „Tosel“ til hende... » — 5 — 1 —
3/ i  Pund Uld til - ....................  » —  1 -  » —
1 Kjole syet til— ....................  » — » - 10 —
1 Skjorte syet til — og 7i Pund

U ld ......................................... . — , — 14 —
7 Alen graat Tøj a 2 M.......... 2 — 2 — » —
1 Trøje og 1 Par Bukser syet

til en Dreng..........................  » — 1 — 11 —
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For at spinde 1 ’/« Pund Uld.. > Rdl. » M. 9 Sk.
Et Par Bukser til — ................ » — 4 — » —
Hoser og Vanter til ham........  » — 1 — 8 —
4 Alen stribet Tøj til — ............  • — 5 — » —
3(P/4 Alen Blaarlærred a 83/i Sk. 2 — 4 — 9 —
9 — Hørlærred a 9 - » — 5 — 1 —
107« -  stribet Tøj a 177ï - 1 — 5 — 8 —
47< — graat Tøj a 28 - 1 — 2 — 5 —
3 — hvidt Tøj a 2 Mark 1 — » — » —
6 Pund Uld til — a 28 Sk... 1 — 4 — 8 —
1 Pund Smør............................  1 — » — 97s—
1 Par Træsko med Skoning. . • — » — 14 — 
Bropenge ved Skernbro paa en

Rejse med et Fattiglem . . . . » — 1 — » —
1 Td. Kartofler........................  » — 4 — 8 —

Kapiteltakster.
I 1813 var Kapiteltaksten for Ringkøbing Amt:
Rug pr. Td. 196 Rdl., Byg pr. Td. 98 Rdl., Havre 54 

Rdl. 3 Mark, Boghvede pr. Td. 113 Rdl., tørt Flæsk pr. 
Lispund (16 Pund) 46 Rdl. 1 Mark 19 Sk., Smør pr. 
Lispund 56 Rdl. 3 Mark. Altsammen „dansk Courant“.

I 1818 er de tilsvarende Takster „i dansk Rigsbank
penge rede Sølv": Rug 8 Rdl. 5 Mark 15 Skilling, Byg 
5 Rdl. 5 Mark 6 Sk., Havre 3 Rdl. 1 Mark 13 Sk., 
Boghvede 8 Rdl. 2 Mark 2 Sk., Flæsk 2 Rdl. 3 Mark 
14 Sk., Smør 2 Rdl. 5 Mark 12 Sk.

Det kniber dog med at faa de danske Rigsbankpenge 
indført i Handel og Vandel. Endnu i mange Aar regner 
man i „slesvig-holstensk Courant“.

(I 1818 var 8 Rdl. „rede Sølv“ =  omtrent 5 Rdl. 
Courant).
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II. AF SKOLKOMMISSIONENS PROTOKOL 
(1829—58)

Skoleloven af 1814 lader man i Vorgod og Nr. Vium 
uænset i over 10 Aar. Men saa hjælper hverken Sejghed, 
Fattigdom eller Konservatisme længere. Distrikts-Provst 
Brandt i Ringkøbing sender et skarpt Paalæg. Pastor 
Kjødt synes at have stor Interesse for Skolen. Han er 
af stærkere Støbning end sin Forgænger i Embedet og 
er ikke bange for at vække Misfornøjelse, naar han 
gaar frem med Loven og Retten.

Der er kommet Paalæg om at opføre en ny Skole
bygning i „vestre Distrikt“ (Herborg og Videbæk). Kom
missionen bestemmer i et Møde silt 1829, at bygge en 
Skolebygning til Enden af Husmand Jens Josiesens 
Ladebygning i Herborg. Man vil bygge 4 Fag Hus og 
anslaar Bekostningen til „50 Rdl. 1 Mark 9s/s Skilling 
Courant“.

Vorgod Skole skal ogsaa udvides, men man finder, 
at man „ikke kan tænke paa at bygge noget til den 
gamle Skolestue, da den er saa yderst raadden og brøst- 
fældig og vil falde sammen, naar man begynder at 
pirre ved den“. Man slutter derfor „Accord med Degnen 
Westergaard om at modtage et Værelse paa 4 Fag til 
Leje af Degneboligen for 2 Rdl. aarlig, saa længe han 
lever og fungerer“. Der skal „for at gøre det tjenligt 
til Skolehold anskaffes

3 Fag Vinduer 4 Rdl.
1 Kakkelovn 8 —

Til Borde, Bænke, Døre 2 Tylt Fjæl 6 Rdl.
Disse nye anskaffede Ting benytter Commissionen 

sig naturligvis af til den i sin Tid nye Skoles Op
førelse."

Derimod kan man ikke indgaa „paa for Øjeblikket“ at 
„indrette en indhegnet Plads til de gymnastiske Øvelser,



90 N. MADSEN-VORGOD :

da man ej kan vide, naar Skolebygningen kan vorde 
flyttet. De gymnastiske Apparater blev Commissionen 
enig om at lade forfærdige i Ringkøbing.“

I Nr. Vium er der kun et lejet Lokale til Skole. Kom
missionen „skulde tænke paa“ enten at købe et Stykke 
Hus eller at lade opføre et nyt Skolehus. Men Med
lemmerne kunde ikke enes om en ny Skoles Beliggen
hed. Nogle vil have den bygget vest for Aaen, da Fler
tallet af Børnene kom fra den Side. Søren Bjørslev 
holder stærkt paa, at den bør bygges ved Siden af 
Kirken paa den østre Side af Aaen, „beraabende sig 
paa, at den saakaldte Færge ligger sædvanlig ved den 
vestre Bred, og at Børnene saa maa staa og vente og 
raabe, indtil man endelig hører dem“. Præsten maa 
„for Øjeblikket" holde paa, at Skolen skal ligge paa 
„vestre Land“, men indser „tilfalde Vanskeligheden for 
de stakkels Børn og højlig beklager dem, som maa 
komme til at sætte over denne især om Vinteren far
lige, stridløbende Strøm. Al forskellig Mening vilde dog 
falde bort, naar blot en suffisant Gangbro af det Of
fentlige kunde blive at anskaffe. Hvilket underdanigst 
indsendes til Amts-Directionens Afgørelse“. — Og saa 
lejer man fremdeles det hidtilværende Lokale for Som
meren. Leje: 3 Mark.

Amtsdirektionen svarer i Skrivelse a f29/» 1829 blandt 
andet: „Skolen bør være paa vestre Side af Strømmen. 
Og da man med megen Fornøjelse erfarer, at Com
missionen uden Tvang vil tage sig noget af Sognets 
forsømte Skolevæsen, skulle man formene, at det høje 
Collegium vil bevilge, at der af Amtets Hjælpekasse 
bevilges Sognet en aarlig Understøttelse.“ Ansøgning 
derom bør indsendes til Kancelliet. „Og forventer man 
da, at de Beboere, der skulle over Aaen til Kirken, for
ene sig med de Forældre, hvis Børn skulle over Aaen
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til Skolen“ — og sammenskyder det øvrige, „som maatte 
betinges af den, der paatager sig at holde Færgen istand 
og sætte de Farende over“. „Der bør andrages om 5 
Rdl. Sølv aarlig — hvilket Andragende, som sigtende 
til Undervisningens Fremme, man vil anbefale.“

Men der vanker ikke „Sølv“ undtagen af de Vium- 
mænds egne Lommer. Den 29. Oktober „forfattedes 
Ligning over Udgifterne til den nye Færge i Vium By 
til Skolevæsenet og anden Commission i Sognet, hvilket 
efter Regning beløb sig til 16 Rdl. 5 Mark 12 Skilling".

„Den forrige Skolelærer (i Nr. Vium), Christen Jen
sen, blev lejet for hele det følgende Aar med 5 Rdl. 
til Løn og fri Kost ved Omgang.“ Et Par Mænd paa
tager sig Færgefarten i et Aar for / Rdl.

1831 udsteder Degn Niels Westergaard i Vorgod Købe
kontrakt til „den respective Commission paa det mig 
tilhørende og iboende Hus med tilliggende Ager, Mose 
og Hede af Hartkorn 2 Skpr. 2 Fdk. I*It Alb. for en 
Købesum af 250 Rdl. Sølv".

Saaledes fik Vorgod Degneembede en Jordlod.
Samme Aar laaner Kommissionen 135 Rdl. af Skole

lærer-Hjælpekassen til en Kirkesanger- og Skolebygnings 
Opførelse i Nr. Vium.

1832 andrager Kommissionen om, at Degn Wester
gaard „maa blive entlediget, skønt han vist aldrig har 
forestaaet sit Embede med større Lyst end nu“. Men 
han er 78 Aar, „og hans formentlige Udygtighed i 
Undervisningsfaget“ gør, at man fremkommer med dette 
Forslag. „Der er foreslaaet ham at holde Substitut og 
denne Præposito har han antaget, men Commissionen 
synes ei, at han dertil har Lejlighed.“

Man indstiller ham til en Pension af 4 Tdr. Rug, 2 
Tdr. Byg og 12 Rdl. Sølv aarlig.

Da Ligningen i Nr. Vium lægges for 1833 „protesterer
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de trende nærværende Mænd af Udsognet, nemlig Chri
sten Pedersen, Søren Bjørslev og Peder Pedersen mod, 
at de skal yde Bidrag i lige Grad med de andre Be
boere, fordi de ei kunne faa samme Nytte af Skolen 
som de andre; hvorimod de 3 andre tillige med Præsten 
troede, at denne Grnnd ei kunde komme i mindste Be
tragtning".

Saa gaar det sin jævne, trevne Gang i nogle Aar. 
I 1840 hedder det, at Skoledirektionen har givet Paa
læg om at udvide Vorgod Skolestue, men Kommissionen 
haaber, at denne Udvidelse kan udsættes, „for at de 
allerede noksom store Byrder for Beboerne ikke yder
ligere skal forøges“. Derimod blev det besluttet, at der 
skal opføres et Skolehus i Fjelstervang, „da intet til
strækkeligt Skolelocaie dér var at erholde". Og da „der 
hyppig og ikke uden Grund var klaget over, at Bør
nene i Bjørslev og Fiskbæk ikke om Vinteren kunde 
søge Vium Skole formedelst Vejens Længde og Be
sværlighed — — besluttede man, at der om muligt 
skulde lejes en egen Lærer til at besørge Undervisnin
gen disse Steder saavelsom i Vium Krog“. Saa antages 
Laurids Ibsen som Hjælpelærer for Vinteren 1840—41 
til at undervise i Vium Krog, Fiskbæk, Sønderup og 
Bjørslev. „Med Beboerne af disse Steder blev gjort Ac
cord om at give den ansættende Lærer Kost og Logis 
i den Tid, han underviser paa hvert Sted. Betalingen 
derfor ansættes i Eet og Alt til 2 Mark 6 Skilling Cou
rant pr. Uge.'Skolen skulde, hvad Fiskbæk angaar, hol
des 3 Uger ad Gangen hos Peder Pedersen og 1 Uge 
ad Gangen hos Hans Mouritzen. Hvad Bjørslev angaar 
den ene Uge hos Søren Christensen, den anden hos 
Chr. Bjørslev. Læreren skal i Løn for det første Aar 
(skal vel være Vinter, da Børnene om Sommeren skulde 
gaa til Hovedskolen) have 4 Rdl. 3 Mark Courant og
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forøvrigt Kost og Logis efter foran nævnte Bestemmelse; 
dog saaledes, at i Juletiden tilstaaes ham 14 Dages Fri
tid, hvorimod han i samme Tid da ogsaa har at sørge 
for sig selv."

Næste Vinter lejes Laurids Ibsen for samme Løn. 
„Beboerne, hvor Omgangsskolen holdes, giver Læreren 
Kost og Logis for 6 Skilling daglig.“

Til Sammenligning med Lærerens Løn kan tjene, at 
der i 1843 anskaffes 6 Ekspl. af Hjorts „Børneven“ til 
Nr. Vium Skole. „Regning: 5 Rdl. Courant, Portoen 6 
Skilling“.

De „Ahle-Mænd“ sørger selv for deres Børns Under
visning og ønsker derfor at blive fri for at svare „Skole- 
bidrag“. Kommissionen vil vedblivende ansætte dem i 
Bidrag „lig med andre Sognemænd“, men vil „yde 
dem Godtgørelse for deres virkelig havte Udgifter til 
deres Børns Undervisning; hvorved man tillige betænker 
den Fordel, de have ved stadig at beholde deres Børn 
hjemme" (1843).

Ahle-Mændene vil dog ikke give sig. De andrager 
(1844) Kancelliet om Fritagelse for Bidrag til Skole
væsenets Udgifter „eller ogsaa at erholde en af Skole
kassen lønnet Lærer til deres Børn“. De faar Afslag, 
hvor de kommer, men 1843 faar de af Skolekassen 3 
Mark og 3Vs Skilling, 1844 endog 6 Rdl.

Hvert af Sognene har deres „specielle Skolekasse“. 
Dette fører til idelige Rivninger og et Utal af Skrivelser, 
hvorved enhver større Sag forhales — hvad maaske 
ogsaa er den egentlige Mening. Fjelstervangerne vil ikke 
yde Bidrag til Omgangsskolen i Vium, Viumboerne vil 
ikke tage Del i Udgifterne ved den ny Skoles Opførelse 
i Fjelstervang. Skoledirektionen formener, at sidstnævnte 
Skole skal opføres paa „Fælleskassens Regning“. Men 
endnu i flere Aar dønner det med Knurren fra Vium-
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boerne. Det tager Tid, inden Kommunens Beboere kom
mer til at føle sig som en Enhed. Det skete egentlig 
først, da der blev faste Broer over Vorgod Aa, denne 
stridige Strøm, der fra Arilds Tid havde været Grænse
skel mellem Bølling og Hammerum Herreder, en Flod, 
som man kun lod sig færge over til det mest nødven
dige Samkvem.

Som en Mærkelighed kan anføres, at „Tavlepengene“ 
paa Fastelavnssøndag og Søndagen efter Mikkelsdag nu 
skal tilfalde de respektive Skolekasser. Men der kommer 
aldrig noget i „Tavlen“ paa disse Søndage. Derimod 
faar Kassen en Smule „Tavlepenge“ ved Barnedaab og 
Brudevielse.

Der er ogsaa Strid om, hvor Fjelstervang Skole skal 
bygges. Men her træffer Kommissionen det rette. Sko
len kom til at ligge, hvor den endnu ligger. Ikke mange 
vestjÿdske Skoler har en saa ideel Beliggenhed — som 
Skole betragtet.

Saa opføres da endelig det første Skolehus i Fjelster
vang 1846. Gmd. Peder Jensen faar for et Stykke Jord 
— „30 Alen i Firkant“ — 3 Rdl. Courant og desuden 
„i Fremtiden aarlig Asken, som falder ved Huset af de 
Tørv, som her forbrændes“. Husets Opførelse koster 
209 Rdl. 5 Mark 4*/5 Skilling.

Du gamle, simple Skolehus! Du kom kun til at staa 
i 30 Aar; men den gamle Protokol hidser mig til at 
riste dig en Minderune. I din lave, graa og skidne 
Skolestue modtog jeg hele min Barndoms boglige Lær
dom. Gulvet af Ler, som oftest med store Huller i, en 
tykmavet Bilæggerovn, jammerlig nok til at give Varme, 
men udmærket til at stege Mellemmader paa, saa Brank 
og Stank fyldte det hele Rum. Et bredt, fladt Bord 
med høje, løse Skamler baade foran og bagved ved 
den nordre Side; nogle af Datidens sædvanlige Skole-
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borde ved den søndre Side. Ingen Ventilation, saa 
„Rasmuspæren" kunde blive fæl. Et enkelt Vindue var 
dog vist til at lukke op, men jeg husker ikke, at dette 
nogen Sinde skete. Intet „Lokum**. Det var ubegribe
ligt for alle, at det kunde være nødvendigt at bygge et 
saadant „Skidhus** ved en Skole. Det havde man jo 
heller ingen Steder ved private Hjem. Vore legemlige 
Nødvendigheder kunde vi forrette ude ved „Lille Pæ 
Christians Dige**. — Men gode Minder om festlige 
Stunder baade i Undervisningstiden og i Frikvartererne 
lever endnu i mit Sind. Vi skiftede Lærer hvert Halv- 
aar. De var vel ikke alle lige store Pædagoger, og Tam
pen paa Rygstykkerne eller Linealen paa Fingerenderne 
maatte jo ofte hjælpe til. Men de Børn, der kunde og 
vilde lære noget, fik ikke saa lidt lært. Om Sommeren 
holdt Læreren i Vium Skole for os en halv Dag ugent
lig for hver af de to Klasser. Det var Dage med Spænd 
og Halløj, en Adspredelse fra det daglige Arbejde hjemme. 
Maaske fik de derved en ikke ringe Betydning for os.

Ved Siden af den snevre Gang var et lille Køkken 
og indenfor en lille Stue. Den var bestemt til Bolig for 
et enligt Kvindemenneske, der ikke selv kunde skaffe 
sig Husly. Til Gengæld skulde hun saa fyre i Skole
stuens Bilægger. Her boede i min Skoletid Niels Bjerre 
og hans Kone Stine. De delte vel nok Seng, men jeg 
ved ikke, om de delte Bord. De var sjældent hjemme 
paa een Gang. Niels Bjerre var en Vringel, en sær 
Kumpan. Men Stine — „Stine Skol’**, som vi kaldte 
hende — elskede vi, maaske mest vi, der havde langt 
til Skole. Naar vi en Vintermorgen i Sne og Sjap kom 
vaade om Fødderne til Skolen, tørrede hun vore Træ
skovisker paa Arnen i sit Køkken eller tørrede vore 
Træsko ved at lægge Tørvegløder i dem. Derfor faldt 
der ogsaa ofte en Bid Flæsk eller en Pølse af til Stine,
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naar vi havde slagtet hjemme. — Jeg haaber, at hun, 
naar der var noget godt til Huse, delte med sin Mand, 
men jeg ved det ikke. Det var jo drøjt for ham, om 
han aldrig fik anden Tilmad end de tørrede Torske
hoveder, hvoraf han altid havde et Forraad hængende 
ved Stigen- paa den østre Gavl. En Dag saa jeg, at 
hans Middagsmad bestod af kogte Kartofler, som han 
dyppede i Saltkarret. Men han trøstede sig ved Fla
sken, naar han havde noget i den. — Tilbage til Pro
tokollen!

Skolekommissionen — og senere Sogneforstander- 
skabet — vil paa ingen Maade efterkomme Lovens 
Bydende om at paalægge Skolemulkter. Højere Auto
riteter sender det ene Paalæg derom efter det andet. 
Disse Skrivelser tages „til Efterretning", men de efter
kommes ikke. Først 1845 fremviser Regnskabet, at der 
indkommer som Skolemulkter i Vorgod 1 Mark 8 Skil
ling, men i Nr. Vium 1 Rdl. 2 Mark 10 Skilling. Saa 
mulkterer man i nogle Aar, endog ret skarpt, men lige 
meget hjælper det. Og fra 1850 lader man atter i mange 
Aar Loven sove og de høje Autoriteter sende Skrivel
ser, der gaar i Kakkelovnen. Først omkring 1870 maa 
man atter bøje sig, men Befolkningens Forbitrelse over 
Mulkteringen varer langt ned i Tiden. Jeg har snart 
aldrig gaaet en. værre Gang, end da jeg i 1875 blev 
sendt ud af min Fader for at opkræve Skolemulkter. 
Vrede og Skældsord mange Steder, hvor jeg kom.

Undervisningsmateriellet i Skolen var selvfølgeligt det 
mindst mulige. Det ser heller ikke ud til, at Skolens 
Tilsynsmænd har søgt at hidføre en Forbedring. „Klavre- 
apparaterne („Galgen“, som Befolkningen sagde) skulde 
dog holdes i nogenlunde Orden. Det gives der ofte 
Paabud om. Til disse Apparater krævedes ofte forholds
vis store Penge. De var til Gavn og Glæde for Børnene
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i Frikvartererne. Gymnastikken, der efter Indberetningen 
stadig blev holdt, var ikke en Bønne værd.

I 1841 skriver Kommissionen til Biskop Tage Müller, 
„om han ikke for en billig Penge kan skaffe 4 Bibler 
til Brug i Kommunens Skoler“.

1846 giver Skoledirektionen dog et bestemt Paalæg. 
Den „tilkendegiver, at ifølge Cancelliskrivelse af 27. Febr. 
d. A. maa det Nye Testamente ikke benyttes som Læse
bog i Vorgod Skoles nederste Klasse, men anden pas
sende Læsebog anskaffes".

Men Regnskaberne viser, at der først i 1851 anskaffes 
„8 Hjorts og 4 Birchs Læsebøger“ til Vorgod Sogns 
Skoler. Derimod anskaffes der hvert Aar nogle Lære
bøger og Bibelhistorier „til fattige Børn".

I 1855 — 1856 blev Lærerlønningerne jo forbedrede 
med Tillæg af Skolepenge m. m. — var Udgifterne til 
Lærerlønninger:

Lærer Olesen i Vorgod: 6 Tdr., 2 Fdk. Rug, 10 
Tdr. 6 Skpr. Byg, 12 Rdl. 2 Mark i Penge. Som Kirke
sanger (ogsaa i Vium Kirke) 10 Rdl.

Lærer Christiansen i Nr. Vium: 6 Tdr. 2 Fdk. Rug, 
11 Tdr. Byg, 9 Rdl. 1 Mark 8 Skill, i Penge.

Peder Chr. Ahle: Bidrag til sine Børns Skolegang 4 Rdl.
Til Axel Peder for at læse med Ole Nielsens Søn 

4 Mark 8 Skill.
Omgangslæreren i Vium: 15 Rdl. Kostpenge til ham: 

23 Rdl. 6 Skill.
En Beretning — indskrevet i Skolekommissionens 

Protokol og tiltraadt af denne Kommission — fra Sogne- 
forstanderskabets Møde den 23. Oktober 1855 fortjener 
at afskrives fra Ende til anden. Anledningen er „en 
Skrivelse fra Provsten, hvori Sogneforstanderskabet op
fordres til forskellige Forandringer og Ændringer ved 
Skolerne". — Man vedtog:

Hardsyssels Aarbog XVI 7
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„A. 1) at Skolestuen i Vorgod, der kun mangler 3 
Kubf. pr. Barn i den lovbefalede Størrelse, skulde otn 
muligt vedblive, som den er.

2) Til Læreren anskaffes en helst ældre Kakkelovn, 
som indmures saaledes, at den kan opvarme Sove
kammeret og det tilstødende Værelse.

3) Udhuset har hidtil altid været tilstrækkeligt.
B. Til Herborg Skole bygges 2 Fag.
C. Til Vium Skoles Lærer anskaffes en Jernkakkelovn.
D. Til Fjelstervang behøves ingen Udhuse, da der 

ingen Jord er, ligesom heller intet Værelse til Læreren 
behøves, da han faar Kostpenge. (!)

Latriner behøves formentlig ikke, og i alt Fald vil 
det være vanskeligt, ja, umuligt at overholde den for
nødne Orden og Renlighed. (!!)

Sogneforstanderskabet indser imidlertid, at ved ind
trædende Vacanse vil en Omorganisation af Skolevæse
net være nødvendig og vil man derfor med det første 
nedsætte en Committee til at udarbejde et Forslag der
til, hvilket derefter tages under Overvejelse af det sam
lede Sogneforstanderskab.

Christen Thomsen i Ahle havde begjært Hjælp til 
sin Hyrdedrengs Undervisning. Da han imidlertid var 
indvarslet til dette Møde, men ikke mødte, kunde man 
ikke indville i hans Forlangende.“

Hvad den nedsatte Komité har foreslaaet, kan ikke 
ses af Protokollen. Men der maa være sendt et For
slag, for i et Møde 1858 foreligger et Forslag fra 
Provsten. Dette Forslag vil man ikke gaa ind paa, sær
lig fordi „Vium Hovedskole skal beregnes for en gift 
Lærer med anordningsmæssig Skoletid og maatte For
standerskabet i saa Tilfælde frafalde sit tidligere For
slag om en Omorganisation af Skolevæsenet og fore
trække, at alt bliver ved det gamle“.
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Ligeledes kunde man heller ikke gaa ind paa at give 
Læreren i Vium 10 Rdl. som Kirkebyens Lærer, „da 
Forstanderskabet formente, at det ikke kunde siges om 
ham, at han boede i Kirkebyen*.

Angaaende det sidste Punkt maatte Forstanderskabet 
selvfølgelig snart bøje sig. Læreren havde Krav paa 
disse Penge efter Loven af 1856. Men om en ny Skole
plan førtes der nu en haard, fleraarig Krig. Direktionen 
kan foreslaa, hvad den vil. Skolekommission og For
standerskab foreslaar altid en større Ændring deri og 
ender altid med: „ellers foretrækker man at blive ved 
den gamle Ordning“.

Visitatsbemærkninger.
I 1831, samme Aar, som Professor H. N. Clausen ved 

en Artikel i „Maanedsskrift for Literatur“ gav „den ind
byrdes Undervisning“ Dødsstødet, er Provst Abel paa 
Visitats i Vorgod Sogn.

Han skildrer „Tilstanden“ saaledes: „I Vorgod Skoles 
ældste Klasse læste Børnene godt i Bog, men vare al
deles ubekjendte med Sproglæren og bogstaverede kun 
middelmaadigt. I Lærebogen læste de ret godt udenad, 
men de havde Vanskelighed ved at forklare det lærte, 
og i Bibelhistorien manglede de en Deel Begreb om 
de forekommende Ords Betydning. De foreviste Prøver 
af Skrift og Regning var nogenledes, men i Hoved
regning var Børnene tilbage.

I nederste Klasse opstilledes Skrive- og Læseskolen, 
men Børnene var ikke bekjendte med Signalerne, og 
Bihjælperne kjendte ikke ret deres Pligter. I øvrigt var 
de ikke slette i Regning og Skrivning. Læreren prøvede 
Børnene i Religion, men det syntes som om den gamle 
Mand, der forestod Skolen, mere manglede Evne og 
Kraft end god Villie. Bøgerne var ret godt førte, og

7*
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i Gymnastik, hvor Apparaterne havde smaa Mangler, 
vistes antagelig Færdighed.

Samme Dag prøvedes Børnene fra Fjelstervang Skole, 
men ingen Klasseinddeling fandt Sted; ingen Concept- 
bog havdes. Ingen Journal var ført for i Sommer, og 
den gamle var urigtig. Læreren ytrede paa mine Spørgs- 
maal en fuldkommen Uvidenhed i alt, hvad der hen
hører til indbyrdes Undervisning, og lod i det hele for
mode, at han var kun et middelmaadigt og ulærvilligt 
Subjekt.“

— Gamle Degn Westergaard i Vorgod har aaben- 
bart kun „opstillet“ Læse- og Skriveskolen nogle Gange, 
efter at han havde faaet at vide, at Provsten kunde 
ventes. Derved fik han vist, at han nok vilde, men at han 
ikke kunde. Læreren i Fjelstervang hverken vilde eller 
kunde! Men hvem ved, om ikke Lærernes Metode var 
bedre end den, Myndighederne vilde have brugt.

Og tre Aar efter noterer Distrikts-Provst Brandt fra 
Ringkøbing:

„D. 2. Septbr. 1834 var begge Menigheders Børn til- 
stæde i Worgod Skole og Kirke. Jeg fandt, at her var 
gjort (!) meget fremad i Pastor Kjødts Tid.“

1837 er Provst Abel atter ude. Da finder han i det 
hele Tilstanden tilfredsstillende. I Vorgod Skole gav „to 
Piger meget sunde og færdige Fornuftsvar, men for 
mange maatte Forstanden mere øves!" — „Tre Børn 
fra Ahle, som undervises hjemme, vare i antagelig Frem
gang; dene ene bogstaverede meget godt og skrev godt, 
men var i Forstandssvar mindre øvede“.

Efter Provstens Bedømmelse staar Nr. Vium Skole 
som Nr. 1.

1839 er Skolernes Tilstand som for to Aar siden. 
Det er endnu galt med „Forstanden, der kun er lidt 
øvet“. Fra Vorgod Skole hedder det, at Bibelhistorien
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kun for en Del var lært og vilde vinde ved at combi
n e rs  mere med Lærebogen“. — „Hovedregning var 
næsten uden Øvelse undtagen hos een Dreng fra Ahle, 
som var privat undervist og ret flink i alt.“ — „I Sang 
prøvedes, men ganske uden Held, da Læreren er nægtet 
Syngetalent.“ I Nr. Vium kunde Børnene „Lærebogen 
antageligt, men ikke correct udenad; 2 Drenge og 3 
Piger gav sunde og frimodige Fornuftsvar“. I Fjelster- 
vang viste man ringe Autoritetsfrygt. Provsten slutter 
nemlig sin Bedømmelse saaledes: „Kun maa Dommen 
over denne Skole i det hele blive noget usikker, da den 
halve Del af Børnene var fraværende.“ Det var vel nok 
den bedste Halvdel, der var mødt!

I 1841 visiterer Biskop Tage Müller Pastoratets Skoler. 
Han fandt Tilstanden saaledes:

Vorgod Skole. (Af 25 Børn var 6 privat underviste). 
Over Halvdelen af Børnene læste ret godt baade dansk 
og latinsk Skrift, og de øvrige havde gjort ret god 
Begyndelse; det bemærkes, at en trettenaarig Pige fra et 
andet Sogn læste daarligt; hun havde noget bedre Re
ligionskundskab. Et Par af de andre saakaldte Privatister 
havde lært endeel udenad uden synderlig Eftertanke; 
de øvrige Børn havde noget større Eftertanke med det 
af Lærebog og Bibelhistorie Gjennemgaaede, som de 
ikke havde glemt. Eftertanken bør dog vækkes mere, 
ligesom det var at ønske, at Børnene svarede højere 
og med mere Liv. Endeel Børn skrev regelret og or
dentligt, og det kan siges om de fleste, ikke om alle, 
over 12 Aar; nogle Skrivebøger var meget tilsmudsede; 
af Privatisterne fremvistes 2 Linier Skrift (maadeligl). 
Fremgangen i Regning var ikke at dadle, kun altfor 
mechanisk og Repetition manglede. Gymnastik daarlig. 
Af Apparater fandtes kun Balancerbræt.

Herborg Skole. Af de 16 Børn vare 4 fra fremmede
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Sogne blandt hvilke 2 meget uvidende Piger. Af de 
andre Børn læste nogle taaleligt ibog, dog uden Fast
hed; de øvrige daarligt. Een Dreng, og end mere een 
Pige, svarede paa nogle Spørgsmaal af Lærebog og 
Bibelhistorie; iøvrigt var Religionskundskaben megen 
liden. Saaledes skrev ogsaa endeel Børn taaleligt; de 
andre Børns Skrivebøger var mere tilsmudsede end be
nyttede til gavnlig Skriveøvelse. I Tavleregning havde 
ogsaa kun et Par Børn gjort nogen Fremgang. Denne 
Skole har kun været lidet besøgt.

Nr. Vium Skole med Omgangsskole. Ældste Klasse. 
Børnene var ikke uøvede i at synge. Pigerne læste, med 
større eller mindre Færdighed, temmelig rigtigt ibog. 
3 Drenge læste i hver Henseende godt; 2 Drenge nogen
ledes. 2 Drenge, hvoraf een paa 15 Aar fra Assing, 
kunde ej siges at læse. Lærebogen var af de fleste Piger 
og nogle Drenge vel erindret; Bibelhistorien ej ube- 
kjendt, og trænger end Eftertanken til at vækkes mere, 
saa manglede det dog ikke paa gode Svar især af nogle 
Børn, naar Spørgsmaalene var simple. Skriften i det 
hele ret god. Børnene var vidt nok i mechanisk Tavle
regning, men flere af dem var usikker i det, de regnede, 
og alle havde ikke selv regnet de opgivne Stykker; disse 
Børns mechaniske Regning anser jeg dog ej for daarlig. 
Om nederste Klasse hedder det bl. a.: „I Udenadslæs- 
ning og Forstandsøvelser fandt jeg Børnene aldeles 
tilbage."

1 1842 er der en ny Provst, J. Thomsen Gad. Enkelte 
af hans Bemærkninger tyder paa, at han ogsaa ser 
Tilstanden gennem ny Briller.

Vorgod Skole. „En Psalme blev afsunget ret ordent
ligt; dog sang en Del af Børnene i en anden Toneart 
end Læreren. Lærebogen havde Størstedelen lært godt 
udenad, hvorimod Tænksomheden kun syntes lidet øvet,
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og Livfuldhed manglede, skønt enkelte Børn svarede 
ret forstandigt. Bibelhistoriens Indhold kunde de for
tælle godt med deres egne Ord.“

1 Fjelstervang Skole er han godt tilfreds med alt. 
„I Lærebog og Bibelhistorie fandt jeg mig meget til
freds, saavel med Børnenes rigtige Svar af Bogen som 
med deres forstandige Svar udenfor samme.“

I Nr. Vium er ogsaa alt helt godt, men i Herborg 
og Ahle kun saa som saa.

1843 er Provsten atter ude. Han er øjensynlig en 
tjenstivrig Mand. I Vorgod Skole prøver han i Sang, 
„hvortil endeel af Børnene syntes at have gode Anlæg, 
men det kunde synes, at en ordentlig Vejledelse mang
lede. Bogstaveringen fandt jeg i det hele ikke ganske 
nøjagtig. Lærebog og Bibelhistorie vare godt memorerede 
og Enkelte besvarede ret ordentligt de givne Forstands- 
spørgsmaal. Tavleregningen var mest mechanisk Fær
dighed, dog fandtes hos Enkelte noget Begreb om 
Grunden.

Nederste Klasse læste temmelig færdigt i det Nye 
Testamente; de havde lært de første 5 Capitler af Lære
bogen, men havde endnu kun faa Begreber om det 
Lærte. Af Bibelhistorien havde 2 lært Noget."

1 Ahle Skole er det meste „nogenledes", men „Tænk
somheden fandt jeg kun lidet øvet".

I Herborg Skole samstemmede Børnene ikke med 
Læreren i Sang „og syntes at være kun lidet øvede". 
„Lærebog og Bibelhistorie var vel lærte nogenlunde 
udenad, men kun liden Eftertanke sporedes, ligesom 
de ej heller syntes vante til at fortælle Bibelhistoriens 
Indhold med egne Ord."

Fjelstervang Skole. „Børnene sang i det Hele ret 
ordentligt, kun fandt jeg, at de afbrød de enkelte Toner 
vel skarpt og mindre behageligt." — „Børnene svarede
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baade frimodigt og forstandigt.“ — Ogsaa i Nr. Vium 
er „Tænksomheden omhyggelig øvet".

*
Man faar Indtryk af, at Husmanden fra Vium, Laurids 

Christiansen — „gamle Laust Christian“, som de nu
levende gamle Folk, der har gaaet i Skole hos ham, 
altid siger — som siden 1825 havde været Lærer ved 
forskellige Skoler i Kommunen, 1836 blev konstitueret 
som Kirkesanger og Skolelærer i Nr. Vium og tillige 
Skolelærer i Fjelstervang og 1843 fast ansat i dette 
Embede, har gjort sig Flid for at faa sine Skoler til at 
staa paa et forholdsvis højt Standpunkt.

Nu har man Fred for Provsten til 1847. Han giver 
Skolerne Skudsmaal i de sædvanlige Vendinger. I Her
borg gaar det fremad, i Fjelstervang tilbage. Det hedder 
om sidstnævnte Skole bl. a.: „En Del af Børnene læste 
mindre sikkert og endte Ordene med en upassende og 
ubehagelig Tonebøjning.“ — — „lidet orienteret i Lære
bogen, kunde for det meste kun opramse Stykkerne, 
naar man gav dem Begyndelsesordene, ogsaa fandt jeg 
Mangel paa Eftertanke og Liv — — kunde kun svare 
lidt udenfor Bogens Ord.“

— Ak, ja! Laust Christian er nu 59 Aar gammel og 
skal holde Skole i Fjelstervang 3 Dage ugentlig om 
Vinteren og 1 Dag ugentlig om Sommeren. Ingen Klasse
deling, en stor Mil mellem Skolerne!

1850 er der en ny Provst, Andresen. I hans Bedøm
melse er der kun enkelte Punkter af Interesse. I Nr. Vium 
er „Retskrivning og Geografi begyndt“. 1 Vorgod er 
„Sproglære og Geografi begyndt“. (Historie er ikke en
gang „begyndt“ nogensteds). I Vium Omgangsskole er 
det hele lidt tarveligt, men Provsten gør meget rigtigt 
opmærksom paa, at der skal tages Hensyn til, „at disse 
Børn kun har en Skolegang i 1 Uge af 4“.
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III. SOGNEFORSTANDERSKABETS PROTOKOL 
(1842—70)

Præsten var selvskreven Medlem af Forstanderskabet, 
der blev oprettet ved kgl. Anordning 1842. Det gik her som 
andre Steder, at Præsten ogsaa ansaas for at være selv
skreven til Formand, men der vælges Formand hvert 
Aar.

Hvis Præsterne har tænkt, at de egenmægtigt kunde 
styre Kommunens Sager, kom de snart til en anden 
Opfattelse. De blev tværtimod styrede af de valgte 
Medlemmer og blev kun Penneførere. I sidste Egen
skab var de maaske til at begynde med uundværlige. 
Men der gaar ikke mange Aar, før adskillige Bonde- 
mænd kan føre en Pen lige saa godt som Præsten. 
Kniber det end for adskillige med Retskrivningen, maa 
man sige, at dette kun er noget formelt, der egentlig 
ikke har stor Betydning. En eller anden højbenet Em
bedsmand eller hans Skriverdreng har maaske gjort Nar 
ad en saadan „fejlfuld“ Skrivelse fra en Bondemand. 
Men Skammen er Embedsmandens. Alle de Bondemænd, 
der har ført Protokollen, jeg her omtaler, har gjort dettte 
godt. Meningen er altid klar og tydelig. Og i Skrivelser 
til højere Autoriteter er det samme Tilfældet, naar man 
ikke vil hænge sig i det formelle.

Pastor Lundsteen er Formand fra 1842 til 1849. Han 
udfører alt det skriftlige nøjagtigt og godt. Og han 
fremkalder ingen Opposition.

Saa kommer Pastor Asmussen. Han skriver en næsten 
ulæselig Klo, og alt skriftligt, der foreligger fra hans 
Haand, er jasket og uordentligt.

Saa viser det sig, at Præsten som „født“ Medlem af 
Forstanderskabet, er en „død“ Mand. Fra det første 
Møde i 1856-refererer Pastor Asmussen : „Til Formand 
valgtes med de fleste Stemmer Niels Ostergaard.“ Og
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nu møder Præsten ikke senere i Forstanderskabets 
Møder, heller ikke de to senere Præster: Cramer og 
Wellejus. Præsten vedbliver at føre Skole- og Fattig
væsenets Protokoller og Regnskaber.

Saa er Niels Østergaard i Nr. Vium Formand til 1860. 
Og han skiller sig meget pænt fra Hvervet. Jens Jen
sen i Barde til 1864, Jens Pedersen Abildtrup til 1865, 
Jens Søndergaard i Ryesminde til 1869. En kort Tid 
er Mikkel Madsen, Herborg, Formand, og da han fra
flytter Kommunen, bliver Lars Jørgensen, Fjelstervang, 
Formand. Men nu er vi ude af Forstanderskabets Pe
riode. 1867 omdøbes Forstanderskabet til Sogneraad 
og vælges paa en anden Maade. Sogneraadet benytter 
dog den gamle Protokol indtil 1870.

En Formand.
Af de nævnte Formænd fortjener en enkelt en særlig 

Omtale: Gaardejer Jens Søndergaard, Ryesminde. I en
hver velbegavet Vestjyde er der et større eller mindre 
Stykke af en Jurist. I Jens Søndergaard er der gaaet 
en stor Jurist tabt. Han kom da ogsaa til at tage Del 
i det offentlige Liv paa flere Maader, blev Amtsraads- 
medlem m. m. Sit Hverv som Formand har han aaben- 
bart røgtet med stor Interesse. Han er i en Grad, som 
man sjældent ser, det hele saa knagende over Haanden. 
Her er ingen Vaklen, ingen „ført Pen“. Det er en For
nøjelse at læse hans Referater fra Møderne. Hans smukke 
Haandskrift med de saakaldte „danske" Bogstaver er 
en Fryd for Øjet. Han skriver fuldstændig fejlfri efter 
Reglerne fra før 1872. Men hans Skrivelser til Amtet 
eller til andre Sogneraad er Mesterværker. Ingen skal 
lure ham eller sætte ham i Krog. Han er ærbødig og 
indsmigrende, hvor han tænker, dette kan føre til 
Maalet; men ved en behændig Vending kan han blive
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hvas som en Ragekniv. Han er sig bevidst, at For
standerskabet har Magt. Se de to Skrivelser til Lærerne 
Pedersen og Sønderbye. Der skal en egen Kunst til at 
dreje en „Næse“ i saa kærlige Former. Sin egentlige 
Mening kunde han have udtrykt saaledes: Enhver af I 
gode Herrer, der hvert Øjeblik stiller Krav til Forstander
skabet, har nogle slemme moralske Skavanker. Det er 
bedst, I holder jer i Rumme.

Det er jo sørgeligt nok, at disse Lærere var nødt til 
at stikke „Næsen“ i Lommen.

Brændevinsbrænding.
„24. Maj 1842 var Sogneforstanderskabet samlet i 

Anledning af en Skrivelse fra Amtet, hvori betydedes, 
at Sognefoged Eskild Mortensen, som har gjort sig 
skyldig i ulovlig Brændevinsbrænding, entlediges fra sin 
Bestilling, og at en anden Mand foreslaas til Sogne
foged. Forstanderskabet besluttede at indgaa til Amtet 
med Andragende om, at beholde Eskild Mortensen, der 
forøvrigt har vist sig duelig i sin Bestilling og erhvervet 
sig Sognemændenes Tilfredshed, og hvis dette Andra
gende ikke kunde bevilges, foreslog det Oaardmand 
Jens Jensen i Barde til hans Eftermand.“

Eskild Mortensen fik sin Afsked, men tabte ikke der
ved „Sognemændenes Tilfredshed“. De betroede ham 
senere flere Tillidshverv.

I et senere Møde bestemmes, at Forstanderne vil 
møde en bestemt Dag „for at modtage Brændevins
redskaber, som da blive at henlægge paa Kirkens Loft“.

Den bestemte Dag og Dagen efter modtoges af „Tho
mas *Knudsen i Ahle et ubrugeligt Brændevinstøj, Hat 
og 2 Piber, vog 51/* Pund, af Niels Andersen i Ahle 
do. Hat og 2 Piber vog 6 Pund og af Mads Christensen 
og Niels Jakobsen, Fjelstervang do. vog henved 7 Pund“.



108 N. MADSEN-VORGOD :

Dyrtiden reguleres.
Oktober 1857 „fretnlagdes en Skrivelse fra Amtet 

om, at Amtsraadet havde besluttet for at forebygge 
Dyrtid at gøre Indkøb af Rug, som skal sælges til 
Kommunerne for 5 Rdl. pr. Td. Hvad det koster mere, 
betales af Amtsrepartitionsfonden“.

Tilladelse til Giftermaal (1859).
„Jens Josiasen androg Forstanderskabet om at gifte 

sig med Clemand Larsens Enke, som i flere Aar har 
nydt Understøttelse og var Majoriteten af den forme
ning, at naar Poul Buch vilde skaffe hende fri Husveie, 
naar Jens Josiasen ikke længere kunde det, og sidst
nævnte vilde lade sig nøje med 1 Td. Rug og 2 Skpr. 
Byg aarlig, saa havde den indtet imod det Begjærte at 
Erindre, dog imod, at Hindes Efterladenskaber tilfalder 
Communen.“

En ulden Særk (1864).
„Mette Maria Bak mødte og begærede 1 Særk og 

nogle Sulevarer. Jens Jensen lovede at sørge for Ulden (!) 
til en Særk“ (Sulevarerne fik hun ogsaa).

Brændevin (1864).
Man besluttede, „at de Personer, der nyder Under

støttelse af Fattigvæsenet, til dem maa Høkerne i Vor- 
god og Vium ikke sælge Brændevin, saaledes, at naar 
det bliver Forstanderskabet bekendt, at saadant finder 
Sted, da at melde det til Politimesteren, der har at 
paalægge dem en passende Mulkt derfor“.

Søndagsgerning (1864).
„De fattige Børn stilles til Licitation paa næste Søn

dag.“ — „De fattige Børn bortlejes til næste Aar Søn-
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dagen d. 15. dn. og ligeledes bliver det prøvet Søndag 
d. 22. efter Gudstjenesten, og vil Libhavere inden 1. 
Novbr. blive underrettet, dersom deres Bud antages?1 
(1865).

En kgl. Gave (1864)
------ Chr. IX havde skænket to Portrætter af Fr. VII

til at ophænges i Kirken eller Skolen. J. Jensen i Barde 
skal sørge for deres Indramning.

Regnskabet driller (1864).
Man besluttede, at „Regnskaberne skal revideres af 

dertil udvalgte Mænd og denne Forretning skal ske 
udenfor Forstanderskabets Møder, da det antages, at 
man derved bedre kan overveje og gennemse Kvitterin
gerne og Regnskaberne og derved undgaa de idelige 
Forandringer, der hidtil er gjort paa Grund af op
dagede Fejl“.

Ringe politisk Deltagelse.
Til at vælge 2 Valgmænd til Landstingsvalget 1851 

mødte 13 Vælgere. Valgt: Eskild Mortensen med 10 St., 
Peder Midtgaard 9 St. 1853: Valget var bekendtgjort 
de 2 foregaaende Søndage. Ikke destomindre, skriver 
Pastor Asmussen, mødte kun 10 Vælgere, Valgbestyrel
sens Medlemmer medregnet: Peder Midtgaard, Videbæk, 
7 Stemmer, Jens Jensen, Barde, 4 St. Ved Valgmands
valget 1854 afgaves 12 St. Valgt: Peder Larsen med 
7 St. og Jahn Husted med 6 St.

Ved de to Valgmandsvalg 1865 var Deltagelsen lige 
saa ringe.

De indkaldtes Familier (1864).
„Hvert Sogn skal for det første sørge for sine med 

Penge og Arbejde, men skal der laanes til Renter og 
Afdrag, skal hele Kommunen give saadant Laan. Folk 
skal opfordres til at give Bidrag i Korn eller Penge."
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Man undslaar sig (1864).
„Erklæring paa en Forespørgsel om Communen vilde 

bidrage lil en Ombygning af Hillerød Hospital for Men
nesker, der har en udvortes væmmelig Udseende.------
besluttede at undslaa sig for at bidrage til nævnte 
Bygning."

Husmændene knurrer.
Jeg tør vel her sætte min Fader, Søren Chr. Madsen, 

det ringe Minde, at det var ham, der satte Oppositionens 
Aand i Husmændene i Fjelstervang. Han var den første 
Husmand, der blev valgt ind i Forstanderskabet (1862). 
Efter sin Deltagelse i Krigen indtog han atter sit Sæde 
i Raadet. Under Krigen var der efter hans Mening — 
og det forekommer mig, at man efter Referaterne i 
Protokollen maa give ham Ret — en for stor Byrde af 
Arbejde til de indkaldtes Familier lagt paa Husmændene 
i Forhold til Gaardmændene.

I et Møde (April 1864) bestemmer Forstanderskabet, 
at Arbejdet for de indkaldtes Familier skulde udføres i 
samme Forhold som ved Vejarbejde: „Naar der af 4 
Tdr. Gaardmandshartkorn gøres ’/s Spanddag, saa gøres 
der af 12 Skpr. Husmandshartkorn 1 Gangdag." I et 
andet Møde „besluttedes det at ordre Husmændene i 
Fjelstervang til at forrette Gangarbejde hos Søren Jen
sens Kone indtil videre". — Men man faar det Ind
tryk, at en Del af Gaardmændene skyder af sig, naar 
de skal yde de pligtige Spanddage.

Saa indsender Husmændene en Klage, der senere 
gaar til Amtet. Og nu former Jens Søndergaard en af 
sine prokuratormæssige Skrivelser.

Husmændene havde anført, at det var rigtigst i et 
saadant Tilfælde at lade Arbejdet udføre paa Sognets 
Regning. Men dette gaar J. S. udenom: „Forstander, 
skabet bekendt er der ikke ytret Misfornøjelse over be-
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meldte Inddeling undtagen fra Husmændene i Fjelster- 
vang, og man ønsker den fremdeles bibeholdt, saafremt 
Amtet ej vil have noget derimod. Naar hver skulde til
siges for sig, saa vilde f. Eks. en Gaard paa 1 Td. 7 
Skpr. Hark, blive affordret Kørsel lig den, der har 1 Td. 
eller lidt derover, hvorimod den, der har 2 Tdr., vil 
komme til al udrede det dobbelte. En Husmand, der 
har 6 Skpr. Hartk., vilde blive paalignet det dobbelte 
mod den, der har 58/* Skp. Forstanderskabet synes, at 
dette er temmelig forskelligt, naar det derimod kan 
stilles ligeligere an.“

Denne Erklæring blev „underskreven at samtlig Med
lemmer med Undtagelse af S. Chr. Madsen“.

Sagen gav Dønning i Aarevis. — Amtet afviste Klagen, 
men Konservatismen maatte dog tilsidst give sig.

Typiske Fattigsager.
I „Veslersognet“ bor en fattig Husmand — N. N. vil 

jeg kalde ham. Han er forsørgelsesberettiget i Dejbjerg- 
Hanning. Nu har han boet i Vorgod i henimod 5 Aar. 
Det var selvfølgelig slemt, om Familien skulde blive 
forsørgelsesberettiget her.

To Forstanderskabsmedlemmer møder hos Familien 
„for at erkyndige sig om, det var rigtigt, hvad Rygtet 
sagde, at de var aldeles blottet for alt, hvad der behøves 
til Livets Ophold, hvilket dog ikke dengang var Til
fældet, da de havde Brød, men ikke Brændsel og hel
ler ingen andre nødvendige Fødemidler". I et saadant 
Tilfælde opsøgte man altid og gerne Nøden. Nu ved 
Familien, at man gerne vil yde den Hjælp, og hen paa 
Vinteren henvender Konen sig derom til Medlem Mikkel 
Madsen i Herborg. Jens Sønderga2rd fortæller saaledes 
derom i en Skrivelse til Amtet: „De havde ikke haft 
hverken Brændsel eller Fødevarer i nogle Dage. Trangen



112 N. MADSEN-VORGOD

var saa øjensynlig, at det vilde have været i højeste 
Grad uforsvarligt i den strenge Vinter at lade Konen 
med tvende Børn sidde i et saadant Hus, aldeles blottet 
for Brændsel og Fødevarer. Desuden har Konen sagt, 
at hun forgæves havde søgt Hjælp hos Dejbjerg-Han- 
ning Forstanderskab, men dettes Formand havde hen
vist hende til at betle.

De skriver i Dejbjerg, at da Manden kom hjem og 
erfarede det passerede, blev han bedrøvet og vred og 
lod sin Kone ile til Mikkel Madsen for at faa det til
bagebetalt. Sammenhængen heraf kan ikke rigtig for- 
staaes.“

Sammenhængen er dog ikke indfiltret; men J. S. maa 
jo udtrykke sig forsigtigt. — I Dejbjerg-Hanning fik man 
travlt, da man hørte, at Familien havde faaet Hjælp i 
Vorgod. Nu vil man ogsaa gerne hjælpe. Og Manden 
skal presses til at sige, at Konen har forlangt Hjælp 
uden hans Vidende, og det modtagne skal leveres til
bage. Men ak — „en Del af de leverede Genstande 
var allerede forbrugt“, og Manden gør tvært imod 
„stærk Anhold om mere Hjælp“. M. Madsen og et 
Medlem mere gaar ham paa Klingen. J. S. har atter 
Ordet: „Det er rigtigt nok, at N. N. har tilbudt M. Mad
sen Betaling (6 Rdl. 1 Skilling). Hvor han har faaet 
Pengene fra vides ikke, men M. Madsen ved —“. Og 
nu fortælles der, at to Mænd fra Hanning var gaaet 
over til en Mand i Sædding og bedt ham om at give 
N. N. Penge, saa at han kunde betale M. Madsen, un
der det Paaskud, at Manden i Sædding vilde laane 
ham dem. Men Manden i Sædding „skal have betænkt 
sig noget derpaa og senere sendt Fattigvæsenet i Dej
bjerg-Hanning Pengene tilbage". — — Og om N. N. 
„foretrak — slutter J. S. — at lade Familien staa Fare 
for at omkomme af Hunger og Kulde hellere end at
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høre under Hanning og Dejbjerg, saa vilde det vel ikke 
være rigtig at se ligegyldig ned derpaa“.

Men Dejbjerg-Hanning Forstanderskab vælger at tie 
bomstille. Trods mange høflige Opfordringer er det ikke 
til at faa Svar fra. Og Hjælpen, der er ydet N. N., re
funderes ikke. Den ulykkelige Familie faar kun ringe 
Hjælp. Det er under disse Forhold forstaaeligt. En kort 
Tid flytter Familien til et andet Sogn. Men snart mel
der Vorgod, at Familien er vendt tilbage og har faaet 
lidt Hjælp, som forventes refunderet af Dejbjerg-Han
ning. Men ikke et Ord eller en Forklaring derfra. Saa 
maa Vorgod Forstanderskab søge Amtets Bistand (April 
1865). Men dette afgør heller ikke Sagen. Den 9. Decbr. 
1867 maa Vorgod „atter bede det høje Amt om, at 
Sagen snarest muligt maa blive paaresolveret“. Endelig 
(18/z 1868) afgør Amtet Sagen. Dejbjerg-Hanning skal 
refundere Understøttelsen til N. N., „da det skønnes til
strækkelig bevist, at N. N.s Familie paa den Tid, Under
støttelsen blev'ydet, var trængende til samme, uden at 
det i saa Henseende kan komme i Betragtning, at han 
modtog Understøttelsen med Reservation af at vilde 
betale den tilbage, da denne ligefuldt maa afbryde For
sørgelsesrettens Erhvervelse“.

Men nu kan Formanden i Dejbjerg-Hanning (Pastor 
Faurschou) finde sin Pen. Han skriver fluks (l7/i), „at 
der herefter intet maa leveres paa Dejbjerg-Hannings 
Vegne til N. N.“

Saa gør Vorgod Faltigvæsen Regningen op:
1865: Brændsel og Fødevarer 6 Rdl. 1 Skill.
1867: 2 Skpr. Rug a 12 Rdl. pr. Td., 2 Skpr. Byg a 

8 Rdl. pr. Td., IöSa Pund Brød, 8 Pund Flæsk a 20 
Skill., 2 Pund Smør a 28 Skill.

1868 (Januar): 4 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg, 8 Pund 
Flæsk, 4 Pund Smør, og senere 2l/s Skp. Rug, l*/s

Hardsyssels Aarbog XVI. 8
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Skp. Byg, 8 Pund Flæsk, 4 Pund Smør, Brændsel, Salt 
og Sæbe.

Hele Beløbet 33 Rdl. 5 Mark 14 Skill.
Mikkel Madsen, som den Gang var Formand, tilføjer:
„Jeg kan ikke undlade at henlede Sogneraadets Op

mærksomhed paa bemeldte Families Trang, da de sidder 
i et usselt Hus uden Brændsel og næsten blottet for 
Klædningsstykker, saa det vilde vistnok være det hen
sigtsmæssigste, om Familien toges hjem.“

*
I en lignende Sag maatte Vorgod trække det korteste 

Straa. En Mand, der bor i Fjelstervang, men er for
sørgelsesberettiget i Snejbjerg, beder om Hjælp, som 
ogsaa villigt ydes ham. Men Formanden i Snejbjerg — 
M. Chr. Mikkelsen — faar med stor Omsigt og megen 
stilistisk Færdighed gjort indlysende for Amtet, at nævnte 
Mand ikke havde trængt til Hjælp. „Han havde baade 
Kreaturer og Jord, han kunde have solgt“ — „en langt 
fraliggende Parcel kunde han have solgt til en solid 
Køber mod kontant Betaling.“ „Skal han kaldes virke
lig trængende, kunde man fristes til at kalde en meget 
stor Del af Sognets Beboere trængende.“ Dette og 
meget mere skriver Mikkelsen. Amtet giver ham Med
hold, og han har vist ogsaa Ret. Vorgod Sogneraad 
havde her været for hastig i Vendingen. Hjælpen bliver 
ikke refunderet fra Snejbjerg, og Manden vinder For
sørgelsesret i Vorgod. Efter Beboernes Mening en væl
dig Vandgang for Forstanderskabet — men det var 
ikke i Jens Søndergaards Formandstid.

En kraftig, men kærlig „Næse“.
1867 afsender samtlige Medlemmer nedenanførte Skri

velse til Skolelærer J. Pedersen i Vorgod:
„Da der i flere Retninger er indtruffet Meningsfor-
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skelligheder blandt Forstanderskabet og Dem, og skønt 
en Overenskomst i det væsentligste synes at være til
vejebragt, finder Forstanderskabet dog Grund til at ytre, 
hvorledes det antager, at et kærligere Forhold og for
troligere Samvirken stedse vil kunne bestyrkes ved, at 
Ret og Pligt forenet med klog Sparsommelighed ej fra 
nogen af Siderne tabes *af Sigte, og navnlig finder man 
Anledning til at udtale, at Hr. Pedersen for Fremtiden 
bør afholde sig fra Løgn og Bedrageri.

Vær, kære Pedersen, tilfreds i Deres Stilling og be
tænk, at ligesaavel som De kan gøre store Fordringer 
af Forstanderskabet, saa ere ogsaa Deres Pligter an
svarsfulde overfor Samme, hvorfor man antyder, at det 
hverken vil være glædeligt eller gavnligt, om den yderste 
Strænghed bestandig skal gøres gældende.“

Snarere skade end gavne ham selv (1869).
Lærer Sønderbye i Nr. Vium androg om anordnings

mæssig Skolelod. — „Sogneraadet beklager, at Kom
munen ikke kan taale en saadan forøget Skolebyrde. 
Vel indses, at et saadant Forlangendes Opfyldelse kunde 
gavne Sønderbye, men aldeles ikke i Forhold til, som 
det vilde skade Kommunen. — Sogneraadet forventer, 
at Sønderbye ikke vil vise nogen Strenghed mod Kom
munen, eftersom et saadant Forhold snarere kunde 
komme til at skade end gavne ham.“ (Ført i Pennen 
af Jens Søndergaard).

Fjelstervang Skole.
Som Vidnesbyrd om, hvorledes Forstanderskabet for- 

staar at trække en Sag i Langdrag, kan anføres, hvad 
Protokollen melder om en Udvidelse af Fjelstervang 
Skole.

1862 skriver Provsten, at Skolestuen er for lille. For- 
8*
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standerskabet mener, at den er stor nok. Man ønsker 
„at blive fritaget for denne Udvidelse for det første. 
Den er omtrent 1400 Kubikfod til 31 Børn.“

1864 paabyder Ministeriet, at den skal udvides. Man 
beslutter „at andrage Ministeriet om at blive Beboerne 
paa Tanderup Mark og Snejbjergbjerre, ialt 8 Familier, 
fri for Adgang til Fjelstervang Skole.“

1865 beslutter man „i Henhold til Kirkeministeriets 
Resolution at udvide Fjelstervang Skole ved at bygge 
et Fag til, da der blev forment, at dersom Rummet 
blev større, vilde det blive vanskeligt at tilvejebringe 
Varme for de Børn, der sidde længst fra Kakkelovnen". 
Men det gav kun Galgenfrist. Snart klages der atter 
over, at Skolen er for lille. Men saa finder Forstander
skabet en Bom, der i mange Aar kan spærre for Ud
viklingen af Skolevæsenet i Fjelstervang. Der er nemlig 
sluttet Akkord med Snejbjerg om, at Børnene fra Snej- 
bjerg Bjerge og Tanderup Huse skulde gaa til Fjelster
vang Skole mod en aarlig Godtgørelse af 25 Rdl. Hvis 
man nu kunde faa denne Akkord ophævet, vilde Fjelster
vang Skole være stor nok! Men Snejbjerg Forstander
skab vil ikke gaa ind paa dette. Saa længe Akkorden 
gælder, kan Snejbjerg undgaa at bygge Skole i Tande- 
rupkær.

Nu trækkes der Tov. Jens Søndergaard kan altid 
finde ny Grunde, men de virker ikke paa Snejbjerg- 
mændene. Amtet vil heller ikke — paa Ansøgning 
derom — ophæve Overenskomsten. Vorgod tilbyder Er
statning — nej, purt Afslag.

Men Forstanderskabets Skrivelse til Amtet (1867) er 
saa betegnende, at en væsentlig Del af den fortjener at 
anføres.

Efter en Motivering af, at „Kommunen i længere Tid 
kan være fritaget for den forøgede Skolebyrde, naar
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Fællesskabet maa ophæves“, fremsendes følgende For
slag til den endelige Afregning med Snejbjerg Sogn, 
hvis Fællesskabet mod Forventning skal vedblive:

Vorgod-Nr. Vium antager, at en Skolebygning med 
Lærerbolig vil koste omtrent 700 Rdl., Kost og Løn til 
Læreren aarlig 160 Rdl., kapitaliseres til 4004Rdl., ialt 
4700 Rdl. Det antages, at Børneantallet vil blive: Af 
Vorgod 34, af Snejbjerg 8., hvorfor det herværende 
Forstanderskab troer at kunne tilkomme, om Fælles
skabet skal vedblive, mindst 900 Rdl., som ønskes ud
betalt i Juni Termin 1868.“

Det er mest tænkeligt, at de gode Snejbjergmænd 
har slaaet en Skogger op og sagt: Naa, saadan vil de 
snære os! Vi skulde altsaa betale en ny Skole i Fjelster- 
vang og desuden give dem 200 Rdl.!

Saa beslutter man (1868) at ansætte en Vinterlærer 
i Fjelstervang. Naar Børnene deles i to Klasser, maa 
Stuen da være stor nok. — Men Udviklingen kan dog 
kun for en Tid bremses af et konservativt Sogneraad. 
1876 bygges der ny Skole i Fjelstervang, „Embede for 
en ugift“.

Klitfoged.
Klitfoged i Vorgod — ca. 5 Mil inde i Landet! — Jo, 

det „knyger“ ofte med Sandet baade paa Kirkhede i 
Vium og paa Barde Hede. 1867 ydes der 40 Gangdage 
og 12 Spanddage til Dæmpning af-Sandflugten. 1868 
udnævnes Jens Jensen, Barde, til Klitfoged. Derimod 
„antages det ikke, at der behøves en Klitmand udmeldt, 
da Sandflugtstrækningen i Vorgod, der er underlagt det 
Offentliges Tilsyn, kun tilhører“ een Husmand paa Barde 
Hede. Klitfogden skal have 3 Mark for hver Dags sta
digt Tilsyn. 1868 faar Niels Chr. Thoudal en Sum af 
10 Rdl. for at bedække Sandflugtstrækningen paa Kirk
hede og Kirkmølle Hede i Vium.
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Mere om Fattigvæsenet.
Antallet af Fattiglemmer er omtrent det samme i hele 

Tidsrummet 1805—1867. Til enkelte Tider stiger An
tallet af Familier, der trænger til Hjælp i Vintertiden. 
N. N. „fik til Hjælp for sine mange Børn — eller: 
N. N., „der har et Barn, der gaar til Konfirmation, be
vilgedes —“.

Hjælpen ydes sædvanligvis i Korn eller Fødevarer. 
Men for Resten yder man Hjælp paa mange andre 
Maader: laaner ham Penge af Fattigvæsenets Kasse — 
laaner ham Penge til at købe en Ko, „køber en Ko 
paa Fattigvæsenets Regning“ til N. N., laaner „ham 1 
Skp. Rug og 1 Skp. Byg maanedlig i Vintertiden; det 
betales tilbage, naar han faar indavlet“. I det hele kan 
man sige, at de fattige behandles humant efter Tidens 
Begreb. Noget af det, man stødes mest over, er, at de 
fattige, der søgte Hjælp, helst skulde møde personlig 
for Forstanderskabet. Det var en træls Gang, og mange 
sultede hellere end at gaa denne. Og værst var det jo, 
at de under et saadant Foretræde selvfølgelig kom til 
at gøre Rede for alle deres Forhold med Kritik og For
maninger i Følge. Det er jo trist f. Eks. at læse om, 
at en fattig, enlig Kvinde møder og ønsker en Særk 
eller et Par Hølsklæder (uldne Lagener).

Ofte faar man dog Indtrykket af, at Forstanderne 
har et mere humant Syn end deres Vælgere. Skatte
ydernes Kritik overfor enhver Udgift, Forstanderskabet 
gik ind paa, var i disse Tider stor. Heller ikke ufor- 
staaelig. De fleste maatte knarke og spare paa hver 
Skilling. Det samme burde Forstanderskabet gøre. Og 
man valgte derfor som oftest at udsætte, indtil Valg
perioden var omme. Saa kunde Efterfølgerne jo tage 
Ansvaret. I Slutningen af Halvtredserne søger Forstander- 
skabet at faa de „fattige Børn“ hen lejet uden offentlig
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Licitation. Saa (1849) klager en Del Mænd fra Herborg 
over, „at de fattige Børn ikke bortliciteres efter For
ordningen“. Klagen afvises som uberettiget. Men den 
gamle Licitation kommer dog atter i Kraft.

Det er ejendommeligt, at Forstanderskabet ofte nægter 
Anbefaling til Udstykning af en Gaard. Men man fryg
ter for, at en Familie ikke kan klare sig, selv paa et 
stort Stykke Hede. Forholdet er et andet, naar en Mand 
vil udstykke sin Gaard til sine Børn. Denne Frygt, som 
vi nu vanskeligt fatter, var dog ikke altid ugrundet. 
Der sad nu f. Eks. „Haagen“ derqde paa Vorgod Hede 
(nu Østerby). Han bor i et simpelt Hus, har kun en 
Ko eller to, som han ofte om Foraaret maa tigge Føden 
til. Næsten hvert Aar maa der ydes ham lidt Hjælp i 
Korn. Man kunde jo ikke se — og han kunde jo ikke 
leve af — at 40 Aar efter var hans Ejendom udstykket 
i flere, der hver kan give Udkommet til en stor Familie. 
Og der kunde komme en fattig Familie fra en anden 
Kommune, bosætte sig paa en saadan Hedelod, knirke 
sig igennem i 5 Aar og saa vinde Forsørgelsesret heri 
Det var noget af det, der laa Forstanderskabet stærkest 
paa Sinde. Under Trykket af disse Viderværdigheder 
sender Sogneraadet (1869) et Brev til Kredsens Folke
tingsmand, A. J. Clausager, og beder ham om at virke 
for, at Aarrækken, der fordres for at vinde Forsørgelses- 
ret i en Kommune, forlænges til 15 Aar.

Clausager svarer, at han nok skal „virke for en For
bedring af Fattiglovgivningen“. Men Tanken om de 15 
Aar bragte han dog aldrig frem i Rigsdagen!

Flere Gange drøfter Forstanderskabet Tanken om at 
oprette en Fattiggaard. Men et Forslag derom bliver 
altid stemt ned. I 1869 tilbød Chr. Pedersen i Vium at 
sælge sin Gaard til Fattiggaard. Ved Kirkestævne ind
bydes Beboerne til et Møde om Sagen. Derom refereres:
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„Vs af de mødte Beboere erklærede sig for Indkøb af 
en Ejendom til Fattiggaard. Jens Østergaard i Barde 
og Jakob Kirkegaard blev valgt til at være Sogneraadet 
behjælpelig ved Køb af en Ejendom. Den hidtil bruge
lige Betleri af Smaafolk besluttede Beboerne at hæve 
ved at vedtage, at herefter vil man ikke give noget til 
Betlere, hvilket skal bekendtgøres i Herning og Ring
købing Aviser.“ Det paatænkte Køb bliver dog ikke til 
noget. Hovedgrunden var vel nok, at man var bange 
for Bekostningen, men man tør vel ogsaa hævde, at 
en human Betragtning var medvirkende. Min Fader og 
andre, der var lidt forud for deres Tid, gjorde altid 
gældende: En fattig Familie bør ikke skilles ad. Den 
bør have sit eget Hjem og understøttes dér. Der burde 
være et Alderdomshjem for enligt stillede gamle, fattige 
Mennesker. Fra anden Side blev der hævdet, at Ud
sigten til Fattiggaarden kunde virke afskrækkende, og 
det var godt.

Senere fik Vorgod Kommune ogsaa sin Fattiggaard!

En Vinterlærers Skæbne.
Han hed Josias Nielsen og var min første Barndoms- 

lærer. Rundrygget, stor og plump med et Par vældige 
Hænder. Rebslager af Profession. Hæderlig paa alle 
Maader, trofast i sin Gerning. Han skrev pænt og 
„fejlfrit", og han kunde vel ogsaa udlægge Katekismen 
lige saa godt eller daarligt som saa mange andre Lærere 
før og siden. Hans ydre Skikkelse var jo ikke skikket 
til at indgyde Respekt, og det kneb jo nok med Dis
ciplinen. Som et godt Vidnesbyrd om ham kan jeg an
føre, at da han om Foraaret 1871 tog Afsked med os, 
græd vi allesammen, og selv de større Drenge sagde 
til hverandre: „Han har været god ved os!“

I Protokollen træffer jeg ham første Gang 1866. Da
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lejes han „til Omgangslærer i Ahle, Bardehede og Solsø- 
hede for en Løn af 10 Rdl. og fri Kost“. Næste Vinter 
stiger hans Løn til 17 Rdl. — 1868—69 er han Vinter
lærer i Fjelstervang. Løn paa egen Kost: 60 Rdl. De 
to følgende Vintre er han ogsaa Lærer her. Men han 
maa have været Lærer i Kommunen før 1866. — 1867 
faar han følgende Anbefaling: „At bemeldte Josias Niel
sen, der i flere Aar har meddelt Undervisning i Vorgod- 
Nr. Vium Omgangsskoler, har forestaaet denne sin Ger
ning med Nidkærhed og Flid, indsees af Forstander- 
skabet, og man finder sig derfor beføjet til at bevidne 
ham den fuldkomneste Tak og Paaskønnelse for hans 
udviste Virksomhed her i Kommunen.“

Men da Josias havde nedlagt sin spinkle Lærestav, 
vandt han kun ringe Paaskønnelse. Der var jo ikke 
dengang Tale om Pension eller Understøttelse for en 
saadan Mand. Han giftede sig med en ældre Enke i 
Fjelstervang. Hun ejede et gammelt Hus med en mager 
Jordlod til. Og nu sad de der og slog sig nogenlunde 
igennem i mange Aar. Han „slog“ Reb, og hun vævede. 
Men da Alderdommen kom, og Gigten bed i Lemmerne, 
maatte de melde sig til Fattigvæsenet. Ejendommen 
blev solgt, og de fik Ophold paa Vorgod Fattiggaard, 
hvor de levede Resten af deres Dage.



ESTVAD-RØNBJERG 
SKOLE- OG DEGNEHISTORIE

Ved EJNAR POULSEN

II.
BERS BISKOLE

I den Ribe Bisp, Dr. Middelboes Svar paa Cancelliets 
Spørgsmaal om Skoleforholdene 1790, bemærkes om 
Estvad :
„Vejene er gode, undtagen for den sdr. Del af Sognet

„formedelst Flyndersø Møllevand, hvorfor der maa hol- 
„des en omgaaende Skoleholder nogle Vintermaaneder, 
„som lønnes af Vedkommende------- —

Til sidst bemærkes:
„Her kunde behøves en Skole for Syndre Sogn an-

„lagt i Bers Bye, hvorefter ingen havde længere end 
„lh Miil fra Skole til hele Sognet, hertil kunde henhøre 
„20 a 24 Børn.“*

Det er det første, vi hører om at faa en Skole i Bers.
Børnene fra Bers, Bersholm og Damgaard maatte gaa 
den lange Vej til Estvad Kirkeby; men ved Vintertid 
gjorde Vandforholdene ved Flyndersø Mølle ofte Mølle
dæmningen ufarbar, saa Børnene ikke kunde komme 
til Skolen. Det var da nødvendig at holde en Omgangs
lærer i Bers.

* Cancellipakke i Rigsarkivet.
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Provst Schjørring, Estvad, skriver i en Indberetning 
15. Januar 1805 bl. a.:

„I den sydlige Del af Estvad Sogn holdes, i Aar vel 
i Vinter en 11 Ugers Tid som mange Aar tilforn, af 
Beboerne selv, formedelst den lange Vej til Sognets 
egentlige Skole, en Omgangs Skoleholder, i Aar er en 
ny ved Navn Christen Giøssing.“*

Siden, formodentlig kort efter 1814, blev der oprettet 
en fast Biskole i Bers. Om denne Skolebygning for
tæller Visti Sørensen i en Indberetning følgende 1857:

„Ingen Lærerbolig; Skolestuen er 7 Al. lang, 51/« Al. 
bred, 31ht Al. høj. En Plads er tillagt samme, som er 
21/« Al. lang, 2 Al. bred, hvor Læreren kan ret passende 
have sin Forhøjning og derfra overse hele Skolen. Ler
gulv! Ingen Ventil! Bilæggerovn! 21/» Fag Vinduer, eet 
oplukkeligt! Forstuen er 2’/* Al. lang, 2 Al. bred. Ingen 
Lysning! Ingen Knage eller Hylder! Mangler Skillevæg 
mellem Tørverummet! Intet Udhus! Gymnastikpladsen 
er haard og ujævn, ej bestemt Størrelse."

Den omtalte Plads, der var tillagt Skolestuen, var før 
brugt til Bolig for Vinterlæreren; men han boede der
efter hos Folk i Byen.

Bordpladerne i Skolestuen var fastgjorte til Pæle, der 
var nedrammede i Gulvet, men blev senere afløst af 
lange 8-Mands Borde.

Skolehuset laa paa Trekanten ved det bratte Sving, 
Vejen gør gennem Bers By; men det blev nedrevet og 
solgt 1882, da Skolen flyttedes til Flyndersø Bakke.

Til Ledelsen af Undervisningen havde man om Vin
teren en saakaldt Vinterlærer. Om Sommeren under
viste Læreren i Estvad to Dage ugentlig indtil 1857, 
da der blev ansat en fast Lærer i Rønbjerg.

En Skoleplan fra 1871 viser os Ordningen:
* Kopibog for Ginding Herred 1804—10.
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„Bers Biskole har 3 Lærere, dog ikke paa eengang. 
„Skolegangen er nemlig ordnet saaledes: Læreren i 
„Estvad underviser ældste Klasse dm Sommeren, medens 
„yngste Klasse undervises af Læreren i Rønbjerg. Om 
„Vinteren derimod har Skolen en egen saakaldt Vinter- 
„lærer, som underviser i begge Klasser. Ældste Klasse 
„faar om Vinteren 4 Dages Undervisning, men om 
„Sommeren derimod kun 2 Dage ugentlig. Yngste Klasse 
„faar ugentlig 2 Dages Undervisning i hele Aaret.“*

De faste Lærere var altsaa Lærerne i Estvad og Røn
bjerg, og Vinterlærerne var som oftest ueksaminerede 
Folk, der drev et Haandværk om Sommeren.

Mikkel Knudsen „wa Skwolmæjster om æ Vinter; 
men om æ Sommer wa han Muhrmæjster, aa han wa 
lig døgte te begge Diel“. Han var født 2. August 1799. 
Han boede i „Kirkebakhus“ paa Smollerup Bakke i 
Estvad Sogn. Om Sommeren var han altsaa Murer, 
men om Vinteren holdt han Skole i Bers.

Vinteren 1824—25 og 1825—26 var han Lærer i 
Vinkel og Højslev Sogn, 1826—27 og 1827—28 i Jeg
strup, Dommerby Sogn. 1829—30 var han Vinterlærer 
i Sepstrup i Sevel Sogn og kom derefter til Bers Bi
skole, hvor han virkede hver Vinter til 1857. I disse 27 
Aar boede han hele Tiden paa Smollerup Bakke og 
havde lidt Landbrug.

Den 28. December 1830 blev han gift med Inger 
Stiesdatter. Hun var Enke efter Gaardejer Jens Chri
stensen i Nikkelborg, der „druknede 3. Maj 1829, da 
han vilde færge en Kone over Nikkelborg Sø, som 
agtede sig til Kirke i Estvad.“ **

Mikkel udvidede sine Kundskaber ved at faa Under
visning hos Pastor Niels Peter Crusberg, der var Præst

♦Estvad Skoleprotokol 1871.
** Estvad Kirkebog.
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i Estvad-Rønbjerg 1857—59. Han var en meget dygtig 
Lærer efter Datidens Forhold; thi Biskop Tage Chr. 
Müller skriver i en Visitatsberetning 1845, den 20. Maj: 
„I denne Skole (Bers Biskole) underviser en Murer
mester Mikkel Knudsen, der fortjener at nævnes som 
en agtværdig, tænksom og dygtig Lærer.“*

I Rønbjerg oprettedes et selvstændigt Lærerembede 
1857, og Mikkel Knudsen fik dette Embede, idet han 
fik Lov til at søge det og blive regnet lige med Semi
narister, mod at han skaffede Bevis fra et Seminarium 
for Kirkesang. Det Bevis fik han, og paa Pastor Crus- 
bergs Anbefaling fik han Embedet som Lærer og Kirke
sanger i Rønbjerg.

Det var en ny Skole, han flyttede ind i; men han 
bemærkede dog, at selv om Skolen var ny, saa kunde 
Læreren dog ikke gaa ret derinde; thi han var nemlig 
en Del duknakket.

En af hans gamle Elever i Rønbjerg nævner ham 
som en sjælden dygtig Lærer, undtagen i Sang, og 
det var endda det eneste, han havde Eksamen i.

Hans Hustru døde 8. November og blev begravet 15. 
November 1861, og Kirkebogen siger: „Hun døde af 
Alderdomssvaghed, 70 Aar gammel.“

Saa var Mikkel Knudsen Enkemand og fik en kvinde
lig Slægtning til at styre Huset; men da der var gaaet 
en fem—seks Aar efter Hustruens Død, kom han i 
Tanker om, at det ikke var godt at være ene, og han 
begyndte, skønt han var de halvfjerde Snes, at gøre 
Kur til en Pige i Rønbjerg By.

Saa maa de have syntes, at det var rarest at blive 
gift; thi 1867 blev der bestilt Lysning hos Pastor Bü- 
low i Estvad, og de blev indskrevne i Estvad Kirkebog 
som forlovede, og Lærer Kjær i Estvad og en Gaard-

* Visitatsberetninger i Rigsarkivet.
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mand i Rønbjerg var Forlovere. Men hvad der nu er 
bleven Kærestefolkene imellem, enten Pigen, der var 
38 Aar, har fortrudt det, eller Mikkel Knudsen er kom
men i Tanker om, at han var for gammel til slige 
Narrestreger, er en Hemmelighed, som gik med Mikkel 
og Kirstine i Graven ; men nok er det, Forlovelsen blev 
hævet; thi i Kirkebogen staar kort og godt: „Forlovel
sen hævet!“

Han fik Afsked 1869 med Pension, % af Lønnen 
162 Rdl. 2 Mark 3 Skill.

Derefter flyttede han op til det gamle Hjem paa 
Smollerup Bakke, hvor han tilbragte sin sidste Tid hos 
en Datter.

Mikkel døde 9. August og blev begravet paa Estvad 
Kirkegaard den 14. August 1870.

Medens Mikkel Knudsen var Lærer i Bers Biskole, 
holdtes nogle Visitatser, som indberettedes til Ministeriet:

1838 den 7. Maj holdt Biskop Tage Chr. Müller Vi- 
sitats. Ældste Klasse havde 15 Børn, yngste 9 Børn. 
Ældste Kl.: For mig læste Børnene paa to nær uden 
Assistance. For en Del fik jeg ret gode Svar paa det, 
jeg spurgte om af Lærebogen og Bibelhistorien, især 
hvad den første angik. Adskillige Børns Skrift var i sig 
selv god, men Renlighed ej nok paaset ved Skrivningen. 
Fremgangen i Tavleregning ret god.“ Yngste Kl.: „Et 
Par Smaadrenge og en liden Pige havde for deres Alder 
gjort meget god Fremgang; for Resten var denne liden. 
Megen Opmærksomhed bør anvendes, naar Børnene 
gaar over fra at skrive paa Tavle og til Skrivning paa 
Papir.“

1845 den 20. Maj Visitats af samme Biskop:
Ældste Kl.: „Læsning godt — de fleste tg. Regning 

ret godt. Regelret Skrivning. Ikke bragt det vidt i Reg
ning, regnede endnu i ubenævnte Tal. Yngste Kl.: Kun
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2 Børn naaet en Alder af 10 Aar. Ikkun liden Frem
gang, men ret god Grund.“

1844 den 13. Maj visiterede Provst Gad:
„Læsning mg, Religion mg, Skrivning g, Regning tg.“*
Niels Skyldvad Sørensen blev Mikkel Knudsens Efter

mand i Bers Biskole. Han var født den 24. Januar 1842 
i Gaarden „Skyldvad“ i Borbjerg Sogn, Søn af Gaard- 
ejer Søren Jensen. Han samlede ofte Bersfolkene i et 
eller andet af Hjemmene og holdt en religiøs Tale til 
dem. Han døde 1871 6. Maj i „Damgaard“ og blev 
begravet 14. Maj paa Est vad Kirkegaard.

Mads Andersen Strøm blev saa „Bilærer“ i Bers. Han 
var Gaardmandssøn fra Rønbjerg og havde faaet en 
Del Ekstraundervisning hos Lærer Thomsen i Rønbjerg 
Skole.

Han spillede Harmonika til Sangundervisningen i Bers. 
De sang f. Eks. „Søren Kanne“, „Det var en Lørdag 
Aften“ o. 1.

Var Børnene ikke ordentlige, saa fik de en Omgang 
Klø af „Den danske Børneven“ (En Læsebog af P. Hjort). 
Hvis Bogtitlen skal passe ved denne Anvendelse af Bo
gen, saa maa man nok tilføje: „Den, der elsker sin 
Søn, tugter ham tidlig“.

Mads Strøm kom fra Bers paa Jelling Seminarium 
og tog Lærereksamen. Han blev gift i Rønbjerg Kirke 
1881 den 23. August og var da 28 Aar. Hans Kone 
hed Kirstine Laursen. Strøm blev Lærer i Viborg, hvor 
han døde.

Den sidste Vinterlærer i Bers hed Rogerth Andersen 
og var Murer om Sommeren. Han var født 6. Marts 
1845 og blev gift den 24. Juni 1870 med Maren An
dersen, der var født 27. Juni 1840. De lever endnu 
(1921) og bor paa Apoteker Norgaards Stiftelse paa

* Visitatsberetninger i Rigsarkivet.
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Havnevej i Skive. De holdt Guldbryllup den 24. Juni 
1920. De sidste Aar har Rogérth Andersen været Bud 
for Haandværkersygekassen i Skive.

Da Skolebygningerne i Estvad Sogn laa uheldige for 
Distrikterne, begyndte man 1877 at arbejde paa at faa 
Skolerne flyttede til Steder, der laa mere centralt for 
Børnene. Man ønskede tillige i Skolekommission og 
Sogneraad at faa Vinterlærerembedet i Bers nedlagt og 
faa en fast ansat Lærer i Stedet.

Beboerne i Bers vilde nødigt af med deres Vinter
lærer og sendte derfor et Andragende til Skoledirektionen, 
hvori de søgte at bevise det uheldige i at have en fast 
ansat Lærer; thi ham kunde de ikke saa let komme af 
med, hvis de ikke syntes om ham. „Er han (den fast 
ansatte Lærer) først kommen i Sadlen, er han vistnok 
ikke saa nem at vippe af.“ Saaledes udtrykker Bers- 
boerne sig i Skrivelsen til Direktionen.

Men Beboerne i Bers maa have skiftet Mening; thi 
da man endelig efter fire Aars Forhandlinger frem 
og tilbage om Skolevæsenets Ordning skulde til at 
skride til Handling, saa havde man udarbejdet andre 
Forslag.

Sogneraadet udarbejdede følgende Plan:
Man tænkte at opføre en ny Skole i den nordre Del 

af Estvad Sogn for en Sum af ca. 3000 Kr. og faa 
Bers Skole udvidet med Bolig for en ugift Lærer med 
en Løn af 1000 Kr.

Desuden skulde Skolen i Estvad Kirkeby ombygges, 
hvilket kostede ca. 4000 Kr.

Hele denne Ordning vilde da komme til at koste 
ca. 8000 Kr.

Et af Sogneraadets Medlemmer, Gaardejer Peter Chri
stensen i Nikkelborg, var meget imod denne Ordning 
og udarbejdede derfor et andet Forslag, som fik 54 af
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Sognemændenes Anbefaling og blev derefter sendt til 
Skoledirektionen.

Dette Forslag saa saaledes ud:
„Flyt Estvad Skole, da den bogstavelig ligger i det

sydøstlige Hjørne af Skoledistriktet, flyt den rigelig 2000 
Alen mod Nord, byg den f. Eks. paa den nordre Ende 
af Præstens Mark og magelæg Skolelodden med ham; 
den ligger saa at sige i hans Mark.

Den gamle Skole ved Estvad Kirke (nedlagt 1882)

Til denne Skolebygning foreslaar vi at bruge Fattig
huset, der — da vi har en Fattiggaard — kan und
væres og er et stort og saa godt som nyt Hus, og flyt 
det tillige med Udhuset ved Skolen og opbyg det tids
svarende, hvilket med Tillæg af Materialier og Arbejds
løn vist vil komme til at koste 2000 Kr.

Den gamle Degneholig kan bruges som Kommune
hus, og i den kan for nogle faa Kroner laves god 
Bolig til 5 Familier. Magelæget vil omtrent komme til 
at koste 1000 Kr., men det kan ogsaa godt være, at 
Magelæg ikke er nødvendig.

Hardsyssels Aarbog XVI 9
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Naar Estvad Skole iaa paa det af os antydede Sted, 
saa fik Børnene fra Kisumkær kun halvt saa langt til 
Skole, som de nu har, det blev nærmere for Børnene 
fra Kisum og Estvadgaards Mark og ej for langt for 
Børnene fra Estvad; thi det er omtrent Midtpunktet i 
Nørre Sognet, og Børnetallet er ej større, end at det 
godt kan undervises af een Lærer, naar Skolen kan 
rumme dem, og derfor mener vi, at en Skole til i Nørre 
Sognet er aldeles overflødig, og vi tror, at Undervis
ningen — ved at følge vor Plan — kan ske forsvarlig.

Overfor anførte forudsættes, at der fæstes en Lærer 
til Bers Skole hele Aaret igennem, men det forudsætter 
ogsaa en forøget Udgift til Lærerens Løn paa omtrent 
300 Kr.; men saa fik alle Børn fuld Skolegang, og 
ingen, maaske med en enkelt Undtagelse, fik for langt 
til Skole; men de fleste en kortere og bedre Skolevej.

Renten af de i vort Forslag ansatte 3000 Kr. samt 
Forhøjelsen til Lærerens Løn i Bers vil altsaa omtrent 
udgøre aarlig ca. 500 Kr., eller ca. 1500 Kr. billigere 
om Aaret vil vort Forslag være, end dersom det bliver 
efter den fastsatte Plan.

Men dersom det nu længere hen i Tiden skulde vise 
sig, at der blev for mange Børn i Estvad Skole til een 
Lærer, flyt saa ogsaa Bers Skole et Stykke mod Nord 
og lad saa Estvad Bys Børn søge den, og saa opnaas 
dette Gode, at vi faar to Hovedskoler i Stedet for een 
Hovedskole og to Biskoler.“

Dette Forslag blev i det væsentlige fulgt. Den gamle 
Skole i Estvad By blev nedlagt og solgt til en Mand i 
Estvad. Skolens Udhus og det i Forslaget omtalte Fattig
hus flyttedes til den ny Skole i Nørre Sognet. Denne 
Skole toges i Brug 1881, og i det følgende Aar var 
Ordningen saaledes:

Nordre Skole blev bygget længere nordpaa, end man
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havde foreslaaet, saa der blev for lang Vej til Børnene 
fra Estvad By at søge denne Skole. Det var da Me
ningen at fytte Bers Skole et godt Stykke nordpaa, 
hvilket skete Aaret efter. I det Aar (1881—82) holdt 
Lærer P. C. Kobbere Skole hveranden Dag i den gamle 
Skole i Estvad By og hveranden Dag i Bers Biskole. 
Han boede i Estvad, saa det var en evindelig Spadseren 
frem og tilbage. Han var Søn af Tømrer Chr. Kobbere 
og født 13. Juni 1858 i Hvidbjerg paa Thyholm, dimit
teret 1879 fra Ranum Seminarium. En Tid var han 
Huslærer paa „Lidegaard" i Estvad Sogn. Han blev 
kaldet til Lærer i Dobbeltskolen Estvad-Bers 1. Novem
ber 1881 og var der ti, hen paa Foraaret. Lønnen var 
ca. 500 Kr. Boligen i Estvad var, som man kan tænke 
sig, meget daarlig, da den var kasseret som Degne
bolig. Baade ved Estvad og Bers Skoler manglede der 
W. C. — at tænke sig denne Mangel ved en Skole; men 
et Par gamle Solbærbuske fik godt af denne Mangel.

III.
DE SIDSTE ESTVAD-DEGNE

Visti Sørensen blev kaldet til Lærer og Kirkesanger 
i Estvad Sogn den 8. Februar 1857. Han var født den 
12. Marts 1816 i Rettrup i Hvidbjerg-Brøndum Kom
mune i Salling. Han havde været Lærer i Hvidbjerg 
fra September 1843 til Udgangen af 1854 uden Afbry
delse, kun om Vinteren den første Tid. De sidste öVt 
Aar underviste han hele Aaret. Han begav sig til Se
minariet i Jelling i Juli 1855 og dimitteredes med „ej 
uduelig“ og var dernæst Lærer i Rønbjerg Vinteren 
1855 til 1856. Om Sommeren 1856 var han privat 
Lærer i Rønbjerg By og blev derefter fungerende Degn

9*
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i Estvad, idet han en kort Tid var Hjælpelærer for 
Kjær, og ved dennes Afskedigelse var han eneste An
søger. Mange af hans gamle Elever roser ham i høje 
Toner; men desværre havde han Hang til stærke Drikke, 
og det blev hans Skade til sidst.

Pastor Gjølbye, der var Præst i Estvad-Rønbjerg 
1859 — 64, var et mærkeligt Menneske. Han sov om Da
gen og vaagede om Natten; det var nu bleven hansVane*.

Om dette gejstlige Dovendyr kunde der skrives meget, 
men her skal vi kun høre om, hvad der angaar Degnen.

Det kneb selvfølgelig for Præsten at komme i Kirken 
om Søndagen til rette Tid. Det var ikke blot, det kneb, 
men det skete aldrig, at Pastor Gjølbye kom tids nok 
i Kirke. Som oftest begyndte Gudstjenesten ved Aftenstid.

Naar en Del af Menigheden var samlet ved Kirken, 
maatte Visti Sørensen ned og kalde paa Præsten, og 
der lød Melodien altid ens: „Aah, jeg er saa daarlig, 
men gaa blot, Sørensen, og sig til Menigheden, at nu 
kommer jeg snart.“ Saa stampede Degnen af med den 
Besked; men der kom selvfølgelig ingen Præst, og Visti 
maatte atter ned i Præstegaarden. Hver Gang, han kom 
om til Pastoren, fik han en Snaps; saa blev Degnens 
Gang lettere, og det hjalp da ogsaa en Del paa Degne
humøret. Mellem disse Ture ned til Præstegaarden gik 
Visti hjem i Degneboligen og tog en god „Degnedram“ 
af en stor, brun „Gammelmand“. Denne Pimpen gjorde 
ofte Visti mindre skikket til Degnetjenesten.

Saa kom den skæbnesvangre Dag, 2. Juledag 1863. 
Der var to Pigebørn, som skulde døbes, og det blev 
hen i Mørkningen, inden Præsten kom over i Kirken.

Visti havde om Formiddagen været rundt hos Estvad- 
boerne for at ønske dem en glædelig Jul, og han bar

*O m  denne mærkelige Præst findes udførlige Meddelelser i 
Historisk Aarbog for Skive og Omegn, Skivebogen 1920.
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ikke deres Jul ud, men smagte deres Julebrændevin 
tilpas. Han var derefter gentagne Gange i Præstegaar- 
den for at høre til Præstens Befindende, og af og til 
saa han ogsaa hjem i Degneboligen til „Gammelmanden“, 
saa han fik en mægtig „Bjørn" med i Kirke den Dag.

Da endelig den korte Juledag var paa Held, og Mørket 
begyndte at fylde det gamle Kirkerum, kom Præsten, 
og han mødte en gnaven Menighed, to skrigende Smaa- 
børn og en døddrukken Degn.

Visti kunde ikke se Salmeversene og tændte derfor 
Alterlysene; men det drillede ham at faa dem til at 
brænde, og han blev da ond i Sulet. Han vendte sig 
da om mod Menigheden og sagde: „Det er da ogsaa 
en Satans Præst, vi har, det siger jeg, og det siger hele 
Menigheden!“

Ved Kirkeværgernes Hjælp fik Præsten Degnen sat 
ud. — Det var en hyggelig Indledning paa en Jule
gudstjeneste. — Byens Købmand, „Manuel“, overtog Le
delsen af Sangen. Efter Gudstjenesten blev Præstens Karl, 
Theodor — en Søn af den forrige Degn Kjær — sendt 
af Sted paa Præstens Ridehest med Anmeldelse om det 
skete til Provst Bøtcher i Sevel.

Siden gav Pastor Gjølbye en udførlig Fremstilling af 
Optrinet, men bad dog godt for Visti Sørensen paa 
Grund af hans store Familie.

Visti Sørensen sendte en Forsvarsskrivelse til Biskop
pen og Ministeriet. Han beklagede sin Adfærd og lovede, 
at det skulde blive sidste Gang, han ikke passede sin 
Forretning. Tillige paaberaabte han sig Barmhjertighed 
paa Grund af den store Børneflok. Han var Fader til 
12 Børn, hvoraf 9 var levende.

Han blev stillet for en Provsteret og den var uden 
Skaansel. Han blev afskediget, og Ministeriet henstillede til 
Amtet, at Sørensen fik en aarlig Understøttelse af Skole-
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fonden paa 83 Rdl. 24 Sk., men Amtsraadet havde ingen 
Medlidenhed, og Visti fik intet. 1886 toges Sagen dog 
op paany, og der tillagdes ham en aarlig Understøttelse 
paa 200 Kr.

Fra Degneboligen flyttede Visti om i et lille Hus i 
Estvad By. Fra den Tid af rejste han rundt i Omegnen 
og tjente lidt til Livets Ophold som Huslærer, Vinter- 
lærer o. 1.

Hans Kone hed Dorthe Kathrine; hun døde den 11. 
August 1870, 54 Aar gammel.

Deres ældste Søn, Søren Vistisen, var født 1844 i 
Rettrup, men døde som Barn. Den næste Søn opkaldtes 
efter den første. Den tredie Søn fødtes 1858 i Estvad 
og fik Navnet Niels Peter Crusberg Sørensen — op
kaldt efter den daværende Præst i Estvad.

Visti Sørensen døde den 20. April 1893 i Otting Sogn 
i Salling og begravedes efter Familiens Ønske paa Est
vad Kirkegaard den 28. April.

Efter Visti Sørensens Afskedigelse var der følgende 
Vikarer i Vakancen: Søren Vistisen (Visti Sørensens 
Søn), Niels Larsen fra Flyndersø Mølle og Seminarist 
Hansen, der kom til Dommerby ved Højslev som Lærer.

Sejer Mortensen Stokholm, født 5. Juni 1828 i Fre- 
derikshaab, Randbøl Sogn, Søn af Skolelærer Morten 
Jørgensen Stokholm.

Han var Seminarist og kom til Estvad 1864, i Krigens 
Aar. Hans Hustru hed Ane Else Madsdatter, født 22. 
Januar 1825 i Borris, død 14. Februar 1896; begravet 
paa Estvad Kirkegaard.

Skoledistriktet deltes i to i 1881, og der byggedes 
en ny Skole i Kisum Kær, der blev kaldt „Nordre 
Skole". Til denne Skole flyttede Stokholm; men da 
han derved fik en lang og daarlig Kirkevej, og Stemmen 
tillige begyndte at slaa Klik, saa blev han fritaget for



DE SIDSTE ESTVAD-DEGNE 135

Lærer Stokholm, Estvad

Bestillingen som Kirkesanger, og en Tid var Kirke
sangerbestillingen da knyttet til Lærerembedet i „Søn
dre Skole". — Han tog sin Afsked 1894 og flyttede 
til Rønbjerg Station, hvor han havde købt et Hus; 
der døde han Skøn Valborgsdag 1911 og jordedes paa 
Estvad Kirkégaard i det sydøstlige Hjørne.

E. J. Panduro, født
2. April 1865 og dimit
teret fra Gedved Semi
narium 1889. Han var 
Søn af Pastor H. R.
Panduro og Johanne 
Sidenius, Roskilde, og 
kom som Lærer til 
Estvad 1894. Han var 
tillige Organist ved Est
vad Kirke, idet der var 
anskaffet et Harmo
nium. Den 22. Febr.
1896 blev han gift med 
Caroline Christensen, 
en Datter af Gaard- 
ejer Frands Christen
sen i Estvad By. De 
flyttede fra Estvad den
1. Maj 1900 til Brøndbyvester Strandskole, Glostrup. 
Hans Slægt er indvandret fra Spanien.

N. Jensen er født i Ørum ved Grenaa den 19. Maj 
1857 og tog Lærereksamen som Privatist 1884. Han 
havde i nogle Aar forskellige Vikarpladser, bl. a. hos 
Evald Tang Kristensen, og var en Tid Lærer paa et 
Børnehjem. I 5 Aar var han Lærer i Farre og derefter 
i 7 Aar i Tange, Højbjerg Sogn. Hans Hustru hedder 
Karoline Madsen og er født i Vange ved Vejle. Den
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15. Marts 1900 blev Jensen kaldet som Lærer og Kirke
sanger i Estvad, og fra den Tid var Læreren i Søndre 
Skole Organist. _________

IV.
ESTVAD SØNDRE SKOLE

Bers Biskole nedlagdes og en ny Skole byggedes i 
dens Sted paa Flyndersø Bakke. Skolen toges i Brug 
1882 og Lærerens Løn var 600 Kr. - |-  20 Kr. for Kirke
sang. 1900 blev Kirkesangerbestillingen knyttet til Lærer- 
embedet i Nordre Skole, og fra dette Aar blev Læreren 
i Søndre Skole Organist med en Løn af 50 Kr.

Carl Christensen 'var den første Lærer ved Søndre 
Skole. Han var født 1858, blev gift 15. Marts 1882 med 
Marie Jensen, Datter af Gaardejer Jens Larsen, Kisum 
i Estvad Sogn, og flyttede fra Embedet allerede Aaret 
efter, 1883.

P. Petersen Børsting blev kaldet 24. Maj og tiltraadte 
Embedet 1. Juni 1883. Da var der uhyggeligt paa 
Flyndersø Bakke, Boligen lille (to smaa Stuer, et lille 
Køkken og en lille Gang), ikke et Træ, men derimod 
Sand til Knoglerne uden for Huset. Den 7. Januar 
1884 flyttede Petersen til Farsø Skole paa Himmerland, 
og der var han, til han fik sin Afsked paa Grund af 
Døvhed. Han købte saa en Gaard i Thise i Salling og 
var der til 1913, da han flyttede til „Højbo“ ved Mundel
strup Station.

N. C. Bruun, født 26. Maj 1853 i Hirtshals pr. Hjør
ring, Søn af Skibsfører C. P. Bruun, tog Eksamen 
som Privatist 1882, gift med Petrine Schmidt, født 8. 
Juni 1857, blev Vikar i Søndre Skole fra Nytaar 1884 
og fik fast Ansættelse i Embedet fra 23. Februar s. A. 
Han var Lærer i Lendum ved Frederikshavn fra 13. 
April 1884 til 29. December 1891, derefter i Sønder-
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holm paa Himmerland til 1. Juni 1915, da han fik 
Afsked paa Grund af Øjensvækkelse (graa Stær) og 
flyttede til Aalborg.

J. P. Aabo Kristensen, født i Kragelund ved Silkeborg 
den 23. August 1863, dimitteret 1883 fra Gedved Se
minarium, blev kaldet til Søndre Skole den 12. April 
1884 og tiltraadte Embedet den 1. Maj. Som Hjælp til 
den lille Løn gav Beboerne ham et Aar et ekstra Offer 
paa 100 Kr.

1888 modtog han Forflyttelse til Sinding ved Her
ning og derfra til sit nuværende Embede som Lærer 
og Kirkesanger i Over Barrit ved Barrit St.

Han er gift med Mariane Sørensen, født i Balle ved 
Silkeborg den 13. Januar 1863.

Laurits Jensen, f. 3. August 1866 i Ramsing ved Skive, 
Søn af Murer N. Chr. Jensen (død 2. December 1907) 
og Hustru Ane Laustdatter (død i November 1913), St. 
Ramsing. Dimitteret fra Jelling 1888. Gift med Karoline 
Kirstine Johansson, født i Silkeborg som Datter af 
Gartner Gustaf Vilhelm Johansson og Hustru Maria 
Christensen, senere bosiddende i Jelling, hvor Jensen 
lærte sin Hustru at kende.

Efter at Jeppe Aakjær havde vikarieret i ca. 14 Dage 
i Søndre Skole, blev Lærer Jensen kaldet til Embedet 
i 1888 og virkede der til 1890, da han forflyttedes til 
Vridsted pr. Skive. 1893 kaldedes han til Førstelærer i 
Debel paa Fuur, hvor han døde 28. Juni 1897. Døds- 
aarsagen var Tuberkulose.

Han var afholdt af sine Elever og paa den Tid en 
Foregangsmand paa Skolens Omraade, hvilket hans 
efterladte Arbejder viste. Han var en dygtig Skribent 
med aabent Øje for Hedebefolkningens træge Soliditet 
og Smaaskavanker. Han har skrevet flere Fortællinger 
i „Husvennen“, der udgaves af N. C. Rom, f. Eks. „Had-
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strup", „Havboere“, „En anden" m.fl. Han var udpræget 
Grundtvigianer og vilde gerne give Missionsfolkene et 
lille Rap i sine Bøger. En Søn er Lærer. Hans Hustru 
lever endnu (1920).

Frederik Bengaard, f. 12. April 1865 i Dalby ved 
Kolding, Søn af Boelsmand Jørgen Jørgensen Bengaard 
og Louise Johansen. Dimitteredes 1885 fra Skaarup Se
minarium, var derefter et Aars Tid Huslærer og Vikar 
i Skamby paa Fyn; bestyrede i ca. 4 Aar en Privat
skole i Hjerk ved Roslev og ansattes den 30. Marts 
1890 som Enelærer ved Estvad søndre Skole, hvorfra 
han den 1. Oktober forflyttedes til Balling i Salling. 
Den 8. Maj 1890 ægtede han sin Hustru, Anna Marie, 
født Jeppesen Kaastrup. Hun er født den 11. Januar 
1863 i Hjerk pr. Roslev.

J. Chr. Simonsen Henriksen, Søn af Snedker P. Si
monsen, Vollerup, Vraa-Emb Kommune, født d. 9. Sep
tember 1872; var Plejesøn hos Maskinmester Henriksen, 
tog Præliminæreksamen fra Skive Realskole og Lærer
eksamen fra Ranum Seminarium 1893, flyttede til Grove 
Skole, Haderup-Grove Kommune, den 8. Marts 1895; 
i Volsted Skole, Ferslev-Dall-Volsted Kommune, fra 8. 
Marts 1895 til 1. Februar 1907 og derfra til sit nu
værende Embede i Stae Skole, Vester-Øster Hassing 
Kommune.

Hans Hustru, Dagmar Jacobsen, født den 25. Oktober 
1875, var Datter af afdøde Lærer Jacobsen i Fly ved Skive.

D. C. Grønbæk, født den 26. April 1863 i Aulum Sogn, 
Jersild By, Søn af Gaardejer Chr. Grønbæk. Dimitteredes 
1894 fra Gedved Seminarium, var en Vinter Lærer ved 
Kolind Højskole, blev Lærer i Estvad den 20. Juni 1895, 
hvorfra han forflyttedes til Volling i Salling den 5. Ok
tober 1897. I 1896 blev han gift med Sidse Margrethe, 
født Pedersen, fra Møen.
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A. J. Majland, født den 17. Januar 1876, Søn af Lærer 
Majland i Hvidbjerg ved Skive. Dimitteredes 1897 fra 
Jellinge Seminarium. 1901 flyttede han til Frederiks
havn som Kommunelærer.

Chr. Christensen, født i Skaarup ved Højslev, var ved 
Landvæsen til 20 Aars Alderen, 2Vî Aar beskæftiget 
ved Kontorarbejde, aftjente sin Værnepligt og gav sig 
til at læse til Lærer, efter at han først havde taget

Estvad søndre Skole (opført 1882 og 1901)

Præliminæreksamen, var Vinterlærer 1896—97 og Høj
skolelærer i Sommeren 1897, kom paa Nørre-Nissum 
Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1900, blev Hjælpe
lærer i Maabjerg ved Holstebro og blev derefter kon
stitueret i Estvad søndre Skole den 27. September 1901. 
1904 i Juni Maaned forflyttedes han til Taftebjerg Skole, 
Besser Kommune paa Samsø. 1906—10 Lærer i Lyager 
ved Skjern og siden 1910 i Ingstrup ved Viborg. Viet 
19. November 1901 i Hjerm til Karoline Kristine Pe
dersen, Datter af Gaardmand Henrik Nygaard, Hjerm. 
Har udgivet paa Beckers Forlag i Viborg „40 Hoved-
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regningsopgaver“ og „40 Timer i skriftlig Prøve
regning“.

Rasmus Chr. Stærmose, født paa Thurø ved Svend
borg den 13. Oktober 1882, Søn af Mølleforpagter Stær
mose, der senere flyttede til Høje i Sunds Herred som 
Købmand. Lærereksamen fra Skaarup Seminarium 1903. 
Vikar ved Skaarup Byskole 1. September 1903 til 1. Juli 
1904 og var tillige Organist. Eksamen i Tysk i Odense 
1904. Vikar i Lunde Skole, Sunds Herred, fra 1. Sep
tember til 1. November 1904. Vikar i Søndre Skole fra 
1. November 1904, konstitueret 21. December 1904. Han 
blev gift den 26. December 1905 med Mathilde Nielsen 
fra Gudme ved Svendborg. Den 1. Maj 1908 forflyttedes 
han til Nyborg.

Karl Jensen, født paa Estvadgaards Mark, Estvad 
Sogn, den 27. Juni 1885, og var ved Landvæsen til 18 
Aars Alderen, tog Eksamen fra Ribe Seminarium 1906. 
Vikar i Starup ved Varde fra 1. September 1906 til 1. 
November 1907. Vikar i Ansager ved Varde fra 1. No
vember 1907 til 1. Juni 1908. Han kaldedes til Estvad 
søndre Skole den 1. Maj 1908 og derfra til Vidstrup 
ved Ulstrup den 1. September 1913. 1919 forflyttedes 
han til Nordby paa Fanø. Han er gift med Maren (Maja) 
Smidt, Datter af Farver Smidt, Ribe.

Ejnar Poulsen, født den 4. September 1891, Søn af 
Lærer P. J. Poulsen, Hem Skole pr. Skive, tog Eksamen 
fra Ranum Seminarium 1913 og blev derefter Vikar i 
Søndre Skole fra 1. September 1913 til 1. Februar 1914, 
da han konstitueredes i Embedet. Den 1. Oktober 1916 
blev han fast ansat. Den 26. September 1918 blev han 
gift med Jensine Kirstine Frederiksen, Datter af Køb
mand J. P. Frederiksen, Mejrup pr. Holstebro, født den 
12. November 1893 i Fousing ved Struer.

1 de første 40 Aar, Estvad søndre Skole har ligget
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paa Flyndersø Bakke, har der været 14 fast ansatte 
Lærere og ca. 16 Vikarer, altsaa ialt 30 Lærere har 
virket dér i disse Aar. Den længste Tid, en fast ansat 
Lærer har holdt ud i den ensomme Skole, er 8 Aar. 
En Vikar indskrænkede sin Undervisning til een Dag, 
saa løb han fra det hele.

Blandt de mange Vikarer har der været en saa be
kendt Mand som Jeppe Aakjær, der holdt Skole i Va
kancen efter Aaboe Kristensen 1888. Han meddelerselv 
om denne Tid i Søndre Skole:

„Lærer i Estvad søndre Skole kan jeg vel egentlig 
ikke sige, jeg har været; det har en cand. phil. uden 
Skolelærereksamen vel ikke engang Adkomst til; men 
jeg har vikarieret i Søndre Skole (den, der laa i Bakken, 
hvor Vejen kløfter sig sønden for den smukke, gamle
Møllegaard). Det var vist kun en fjorten D age----------
Jeg har ikke den svageste Erindring om mine Elever; 
men Skolens Omgivelser, o! det er en hel Roman. Jeg 
husker, der kom en ung Kvinde en Gang om Dagen 
og gav mig Sødsuppe, præcis Kl. 12. Denne Suppe
spise alle de 14 Dage igennem! Jeg kan den Dag i 
Dag ikke spise Sødsuppe uden at tænke paa dette mit 
herlige Eksil ved Flyndersø. Mon den unge Kvinde, 
der altsaa ikke mere er saa ung, endnu lever og aner, 
at hun gaar rundt i en Roman, der kunde hedde saa- 
dan noget som „Pigen ved Flyndersø“. Fortællingen 
„Ene" i „Vadmelsfolk“ er hentet fra disse Egne.“

Den gamle Kone i Fortællingen „Ene“ boede i et nu 
nedrevet Hus nordfor Søen ved den saakaldte „ Maskin - 
plads“; hun hed Kirsten Jacobsen.



DEN ÆLDSTE KIRKE I HUSBY
OO

EN KONGSGAARD, DER BLEV TIL PRÆSTEGAARD 

Af L. VESTEN

Idet udstrakte Pastorat, der dannes af Husby og Sønder 
Nissum Sogne i Ulfborg Herred, ligger Præstegaarden 
ret ejendommeligt, idet den findes anbragt i Pastoratets 

alleryderste Hjørne mod Sydøst, kun adskilt fra Vedersø 
Præstegaards Omraade ved det Aaløb, der afvander 
Husby Sø og Aabjærg Sø. Naar Præsten skal til sine 
Kirker, har han først omtrent 3 Kilometer at gaa eller 
køre til Husby Kirke og derefter videre 4 Kilometer til 
Sønder Nissum Kirke; og hvis Beboerne i den nord
ligste Del af Sønder Nissum Sogn, Torsminde By nord
for Torsminde Udløb, har noget at tale med Præsten 
om, maa de gøre en Rejse paa 17 Kilometer mod Syd 
for at træffe ham. Ganske vist er der fra Præstegaar
den til Husby Klits sydligste Grænse mod Houvig paa 
Holmsland 14 Kilometer, saa for saa vidt kan det jo 
nok siges, at Præsten bor nogenlunde centralt; men 
den lange Tarm, der dannes af Husby Klit, og som af 
Vedersø Klit afskæres fra Forbindelse med Hovedsognet, 
bebos kun af en halv Snes Familier, saa der er jo nogen 
Berettigelse i de Nissum Folks Undren over, at de skal 
søge deres Præst saa langt borte, som det ret vel er 
muligt.
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Nu véd man, at Husby Præstegaard ikke altid har 
ligget, hvor den nu ligger, men at den oprindelige 
Præstegaard engang i det syttende Aarhundrede er ble
ven ombyttet med den nuværende Præstegaard, Men 
ogsaa før den Tid laa Gaarden, som Præsten beboede, 
i Sognets sydligste Del paa den saakaldte „Gamle Præste- 
mark“ tæt vestfor den nuværende Præstegaards vestligste 
Vænge; der skal man endnu — efter tre Hundrede 
Aars Forløb — i særlig tørre Somre kune skelne Om
ridsene af den og følge alle Skillemurene, fordi Kornet 
der sidst bukker under for Tørkens Virkninger.

Nutids Forhold, der stundom kan forekomme Iagt
tageren uforstaaelige, afspejler imidlertid ofte ældgamle 
Forhold, som i sin Tid var helt naturlige og ligetil; 
men at genfremstille disse oprindelige Forhold er i 
mangfoldige Tilfælde umuligt, fordi den, der sysler med 
saadanne Spørgsmaal, savner de Antydninger, der gen
nem historiske Dokumenter og stedlig Overlevering dan
ner de faste Piller i den Brobygning, som forbinder 
Nutid med Fortid. Med Hensyn til Spørgsmaalet om 
Husby Præstegaards ejendommelige Beliggenhed i For
hold til de to Kirker, der skal betjenes ud fra den, vil 
den følgende Redegørelse dog lade skimte hele den 
fjerne Tid, da Husby Kirke, som Stiftelse betragtet, 
blev til.

Allerførst maa der gøres opmærksom paa, at Hen
synet til Sønder Nissum aldeles ikke kunde foreligge 
paa det Tidspunkt, da Stedet for den oprindelige Præste
bolig i Husby blev udset; thi da havde de to Sogne 
intet med hinanden at skaffe i kirkelig Henseende. I 
Katolicismens Blomstringstid havde hvert Sogn sin Sogne
præst, og Sønder Nissum havde altsaa sin selvstæn
dige Præst, der havde den store „Annekspræstegaard“ 
østfor Kirken til sit Underhold og til Bolig. Nu er den
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delt i tre Gaarde. Ganske vist kender vi kun Navnet 
paa en eneste af de Præster, der før Reformationstiden 
var ansat i Sønder Nissum alene, nemlig den Peder 
Nielsen, der 1450 nævnes i et Tingsvidne udstedt paa 
Ulfborg Herredsting.* Omtrent ved samme Tid nævnes 
som Præst i Husby en Mads Pedersen.** Det er altsaa 
først senere, antagelig henimod Katolicismens Sammen
brud, at de to Sogne er bleven lagt sammen.

Det er altsaa Forholdene i selve Husby Sogn, der i 
hine gamle Tider har været afgørende med Hensyn til, 
hvor Præstens Gaard skulde ligge. Herom tier dog alle 
stedlige Oplysninger; men naar Mennesker tier, taler 
Stenene eller i dette Tilfælde Markerne. Yderst mod Vest 
i den nuværende Præstegaardsmark, der støder op til 
den „Gamle Præstemark“, ligger et Vænge, som endnu 
blandt ældre Folk kaldes Kabbelsmark. Kabbel er Folke
sprogets Gengivelse af Ordet „Kapel“. Paa Kabbels
mark — Kapelmarken — har ligget et Kapel, en Kirke, 
Husbys første uanselige Trækirke, og tæt op til denne 
laa Præstegaarden. Naar Præstegaarden siden hen fik 
saa mærkelig en Beliggenhed, var Grunden den, at 
Kirken flyttedes fra Præstegaarden.

Naar denne Paastand skal bevises eller i det mindste 
gøres sandsynlig, maa man dog helst kunne støtte sig 
ogsaa til andre Kendsgerninger end den, at et Vænge

*  Storgaard Pedersen har i sin Bog om Ulfborg Herred med 
Rette anført Peder Nielsen som Præst i Sønder Nissum, medens 
O. Nielsen i sine .Gamle jydske Tingsvidner* henviser ham til 
Nørre Nissum. Det er for det første usandsynligt, at en Præst fra 
Skodborg Herred skulde optræde paa denne Maade paa Ulfborg 
Herredsting, og for det andet — og afgørende — var der ved Aar 
1450 ikke nogen Præst bosat i Nørre Nissum; Tjenesten der blev 
besørget af en af de præsteviede Brødre, der opholdt sig i Gudum 
Kloster (se herom .Hardsyssels Aarbog* VII, pag. 113).

* *  O. Nielsen : Harsyssels Diplomatarium, pag. 33.
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gennem Aarhundreder er bleven kaldt Kabbelsmark; 
det kaldes nemlig saaledes i en Indberetning fra 1690, 
hvori Sognepræsten Jacob Andersen Riber nævner flere 
andre Markskifter ved Navne, som de ogsaa bærer den 
Dag i Dag, Sundbjærg, Halvfjerdeager o. a. Det er saa- 
danne Kendsgerninger, der nu skal søges fremdraget, 
og selve Navnet Husby fører os midt ind i Under
søgelserne.

— i den ældre Middelalder kaldtes saadanne større 
Gaarde, der beboedes af Landets Stormænd, eller som 
tilhørte Kongen eller Bisperne, for „Hus“, maaske sær
lig, naar Gaarden eller Borgen var beskyttet ved For
svarsanlæg. Vi kender saadanne Navne som Kolding- 
hus, Riberhus, Vardehus og her i Hardsyssel Fjandhus 
i Sønder Nissum. Naar der omkring et saadant „Hus“ 
opstod Bebyggelse derved, at Jord gaves i Fæste til 
afgiftspligtige „Landboer“, eller der paa Hovedgaardens 
Grund rejstes Boliger til de „Gaardsæder“, der benyt
tedes til Gaardens Drift, opstod der et „Husæby“. 
Navnet Husby, der nu er bevaret i enkelte Sognenavne 
eller som Betegnelse for Landsbybebyggelser, hidrører 
fra saadanne ældgamle Husæbyer. Husby i Angel syd
for Flensborg var saaledes et biskoppeligt Husæby. I 
Ribe Stift har baade Kongen og Biskoppen haft flere 
saadanne Husæbyer, hvilket fremgaar af et Brev, som 
Valdemar Sejr udstedte i Vordingborg den 6. Oktober 
1233; i det Brev indskærpede Kongen sine Ombuds- 
mænd at overholde en gammel Overenskomst, der var 
indgaaet mellem Kronen og Bispestolen i Ribe, og som 
gik ud paa, at paa de kongelige Gaarde, der kaldes 
Husæby, skulde Kongen have ogsaa Biskoppens kirke
lige Domsmyndighed foruden sin egen verdslige Doms
myndighed; til Gengæld skulde Biskoppen i sine biskop
pelige Husæbyer have ikke alene sin kirkelige Doms-

Hardsyssels Aarbog XVI 10
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myndighed, men tillige alle tre Marks Sager. Kongen 
og Biskoppen mødtes i deres gensidige Bestræbelser 
efter saa vidt muligt at holde fremmed Højhedsret borte 
hver fra sine Omraader.

Fra et saadant kongeligt eller biskoppeligt Husæby 
maa ogsaa Sognenavnet Husby i Ulfborg Herred stamme. 
Der omtales aldrig, at Biskoppen har ejet nogen Be
siddelse i Husby, medens han i Nabosognene Staby og 
Sønder Nissum har haft baade Ejendom og Mensal
gods. Allerede 1266 blev Svensholm i Staby skødet til 
Biskoppens Bord, og 1319 tilbyttede Biskop Jens Hee 
sig ligeledes i Staby noget Gods, der tidligere havde 
tilhørt Hans Jærnhat; i Traps „Danmark“ omtales Brink 
i Staby som Bispegaard, saa det er formodentlig den, 
der den Gang handledes om, hvis der da ikke fore
ligger en Forveksling med en biskoppelig Besiddelse 
sydfor Ribe, der ogsaa førte Navnet „Brink“. Omtrent 
samtidig købte Biskop Jens Gaarden Lyngholm i Fjand 
i Sønder Nissum Sogn.

Vort Husæby maa derfor søges blandt det Gods, der 
i Kong Valdemars Jordebog ved Ulfborg Herred staar 
angivet som hørende til Kongens Privatejendom — hans 
Patrimonium. Af denne kongelige Besiddelse svaredes 
der en Afgift af 16 Mark rent Sølv, der omregnet i 
Kornværdi vilde svare til omtrent 300 Tdr. Korn. Hvad 
en saadan Afgift omfattede, og hvem der udredede 
den, synes Historikerne ikke at være helt enige om. Af
giften er imidlertid saa stor, at der maa have ligget 
Strøgods i andre Sogne i Herredet.

Det, at der i Husby har ligget en saadan Hoved- 
gaard, som Kongens Bryde har bestyret samtidig med, at 
han som kongelig Ombudsmand har oppebaaret Skat
ter og fordelt Ydelser, forklarer ogsaa den Ejendomme
lighed, at der i Husby ikke findes nogen Gaard med
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Navnet Skodborg eller Skadborg, hvilket vistnok er Til
fældet i alle de omliggende Sogne. Skodborg er nemlig 
den Gaard, hvor Skatterne — Skud, som de kaldtes — 
blev erlagt. I Husby traadte Brydegaarden i Stedet for 
de andre Sognes Skodborge.

Men om selve denne kongelige Hovedgaard i Husby 
findes neppe nogen Efterretning i noget Dokument fra 
Middelalderen, ej heller kendes Navnet paa nogen af 
de Bryder, der har styret Gaarden. Som kongelig Bryde 
og Ombudsmand maa han dog have været en ret an
set Mand, og man kan gætte paa, at den Jakob fra 
Husby, der i en Snes Aar ved Overgangen fra det 
fjortende til det femtende Hundredaar var Prior i Stubber 
Kloster, har været Søn af en af de kongelige Bryder i 
Husby. Jacobus de Huseby, som han skriver sig, findes 
nævnt i en stor Mængde af Datidens retslige Doku
menter fra denne Egn; han døde som Kannik i Ribe 
og ligger begravet foran Døren til Jomfru Marias Kapel 
i Ribe Domkirke; til Alteret i dette Kapel havde han 
skænket 8 Mark Sølv, for at der kunde læses en Messe 
for hans Sjæl, og denne Messe læstes hvert Aar den 
9. November, rimeligvis hans Dødsdag.*

Det er først saa sent som 1690, at der i den oven
for nævnte Indberetning fra Præsten Jakob Andersen 
Riber gives en Oplysning, der viser, at den kongelige 
Brydegaard er den samme som den nuværende Præsfe- 
gaard. Han skriver nemlig saaledes: „Præstegaarden er 
en Kongl. Maytz. Frigaard, Præsten tillagt.“ Det var 
altsaa ikke en almindelig Fæstegaard, der var bleven 
tillagt Præsteembedet, men en Gaard med kongelige 
Friheder — selve Hovedgaarden i det gamle Husæby.

Og saa ligger det gamle oprindelige Forhold klart 
for Dagen. Den store Gaard, der maaske allerede i

*Terpager: Ripæ Cimbr. pag. 292.
10*
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Hedenskabets Tid har haft et Gudehov i sin Nærhed, 
har i Kristendommmens begyndende Fremrykning faaet 
sin Gaardkirke, der efterhaanden er bleven til Sogne
kirke for det om Hovedgaarden liggende Husæby; og 
til en Sognekirke hørte en selvstændig Sognepræst, der 
fik sin Præstegaard tæt vestfor Kirken.

Hvornaar den kongelige Frigaard er bleven lagt til 
Præsteembedet, er det ikke lykkedes at faa fastslaaet; 
dog kan Tidspunktet vistnok sættes til Begyndelsen af 
det syttende Aarhundrede. Foranledningen kender vi 
nemlig godt nok. Det var den ødelæggende Sandflugt, 
der i den sidste Halvdel af det sekstende Aarhundrede 
blandt meget andet ogsaa ødelagde Husby gamle Præste
gaard. 1569 var Hug Sund bleven fyldt af Sand og 
maatte efter kongelig Befaling udgraves paany; 1579 
tilstaar Kongen Præsten i Husby, Clemen Mikkelsen, 
14 Tdr. „Benaadningskorn“ af Kongetienden, fordi hans 
Præstegaard var lagt øde af Sandet, hvorfor vi ogsaa 
i Aaret 1584 finder Clemen Mikkelsen boende i Anneks- 
præstegaarden i Sønder Nissum*; men i Aaret 1610 
har han paany Bopæl i Husby, da der i Husby Præste
gaard den 8. Marts nævnte Aar foretoges Valg af Ud
sendinge fra Præsteskabet i Ulfborg Herred til den syv- 
aarige Prins Christians Kongehyldning i Viborg.** Dette 
kunde tyde paa, at den gamle Kongsgaard allerede paa 
den Tid er bleven udlagt til Præstegaard. Storgaard 
Pedersen siger i „Ulfborg Herred“, at Præstegaarden 
først i 1684 fik sin nuværende Plads, da Jakob Andersen 
Riber opbyggede Gaarden. Dette er — i det mindste — 
ikke helt rigtigt. Jakob Andersen skriver selv saaledes 
i sin tidligere nævnte Indberetning i „Ulfborg Herreds 
Bog 1690“ om Præstegaarden:

* Kirkeh. Saml. 3. II. 212.
* *  Kirkeh. Saml. 5. II. 560.
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„Præstegaarden, en Kgl. Maytz. Frigaard, Præsten til
lagt; den bestod i Biugning af 4 Huss indbygt, der jeg 
Ao. 1684 kom her til Stedet, men alle gamle och brøst- 
feldige, saa at Stormen Aarit derefter nedslog det gandske 
Øster Husz i Grunden.“

Ordlyden synes at give den Mening, at Jakob Ander
sen ved sin Embedstiltrædelse i 1684 har forefunden 
en Ordning, der er sket en rum Tid forud.

— Paa den lave Landtunge, der i gamle Dage be
grænsedes af Husby Sø mod Øst med dens Afløb 
„æ Sund“* mod Syd og mod Nord og Nordvest af 
„Dammesø“,** som den Gang stod i Forbindelse med 
æ Sund mellem „Bremlandet“*** og 0 , laa saaledes 
fra de ældste kristne Tider det, der ligesom dannede 
Kærnen i Husby Sogn: den store Gaard, der beskyttede 
Beboerne og til Gengæld krævede deres Landgilde, som 
Præsteembedet har modtaget indtil nu, Kirken, hvor 
de hørte deres Messer, og hvor de modtog Daab og 
Vigsel, Præstegaarden, hvor de søgte Raad og fandt 
Hjælp i Livets mangehaande Vanskeligheder. Stedet var 
let at forsvare, det laa nær ved fiskerigt Vanddrag og 
paa Husby Sogns frugtbareste Strøg. — Den gamle 
Kongsgaard blev til Præstegaard, og om nogle Aar 
rejser sig vel paa dens Tomt en Række moderne Stats
husmandshjem.

Da det gamle Trækapel derude paa Kapelmarken 
ikke længere svarede til Kirkens og Kristendommens

* Nu er det kun den vestlige Del af Aaløbet, det gamle Hug 
Sund, der kaldes „æ Sund*.

**  Paa alle Kort og i alle Beskrivelser over Husby finder man 
Søen kaldt med det meningsløse Navn .Dommersø*. Søen hedder 
.Dammesø* eller maaske .Dammetsø* — med Tryk paa sidste 
Stavelse, d. v s. den inddæmmede Sø. Nu er den udtørret.

* * *  .Breme* betyder Torn eller Tornekrat (jvfr. Brombær); Brem- 
land har altsaa i sin Tid været bevokset med Tomekrat.
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Anseelse og Magt, byggedes i første Halvdel af det tret
tende Aarhundrede den nye Stenkirke oppe paa Højde
draget, der danner Vandskellet mellem Nissum Fjord 
og Stadil Fjord; fra sin Højde er den nu med Taarn og 
Spir synlig vidt ud over den store „Vesterhavsflade“, 
og paa Havet retter Fiskeren sin Kurs efter Husbys 
„Rankenspir“.



FRA AULUM 1772
Ved N. MADSEN-VORDOD

Den 22. Septbr. 1772 sender Sognepræst C. Morsing* 
i Aulum følgende Indberetning til Biskop Bloch:

„Holder Catéchisation hver Løverdag før Skrifte, saa 
vel for Communicanterne som og anden Ungdom, der 
og undertiden ved den Tiid komme i Kirken.

Degnen catechiserer meget sjelden.
Kirken er end i samme skrøbelige Tilstand, som for

hen ofte er andraget, da
a) Min Ind- og Udgang til Kirkegaard og Kirke over 

en søndersplittet Jernrist med en dyb Gryft under sætter 
mig i Skræk for at brække mine Ben.

b) — en raaden og styrtefærdig Prædikestol staar jeg 
med Frygt og Bæven paa.

c) Nedsunchne Grubber i Kirkegulvet gør mig frygt
som for, at jeg snubler omkuld ved den ordentlige 
løbende Bevægelse ved Catechisationen. Da ellers ved 
Vandløb Høst og Vinter staar det meste af Kirkegulvet 
under Vand og Is, saa at Tilhørerne maa dels slæbe 
mig og andre ind og ud af Kirken.

Skolen med sit Skolehold ligger næsten det hele Aar 
igennem. Degnen behøver en god Substitut.

Skolebøger fra Lergraf** er end icke ankommen:
* C. J. Morsing var Præst i Aulum 1766—90. Han var Præstesøn 

fra Næsset i Numedals Provsti, Trondhjems Stift, og havde, før han 
kom til Aulum, været Kapellan ved Trondhjems Domkirke i 6 Aar.

**  Fru Berthe Friis til Lergrav havde i 1641 stiftet et Legat paa 
200 Rdl., hvoraf Degnen i Aulum skulde nyde Renten, 12 Rdl. aarlig.
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behøves just heller icke ret meget. Lysepengene m. m. 
kunde tillige anvendes til noget nyttigere, da her er 
ingen Skole-Cassa efter Forordning og Instrux, hvoraf 
kunde tages Penge til fattige Børns nødvendige Under
holdning udi Skoletiden; altsaa i mangel af samme 
maa til dels derved blive borte fra Skolen, imidlertid 
lærer de sig at trygle, bliver vankundige og dovne med 
videre, saadant som alt forhen er underdanigst fore
stillet.“

(Findes i en Pakke „Indberetninger om Katekisatio- 
ner m. m.“ i Arkivet i Viborg).



PERSON- OG STEDREGISTER
A.

Aaes, C. C., Lærer i Idomlund og
Idom, 66

Aabo-Kristensen, Lærer i Estvad,
137, 141

Aakjær, Jeppe, Forfatter, 137, 141 
Abel, L., Præst og Provst paa

Holmsland, 99 ff.
Aggersborg, Lærer i Lemvig, 4 — 5 
Andersen, Kruse, Forfatter, 3 
Andresen, A. D., Præst og Provst

i Ringkøbing, 104 
Andrup, Købmand og Postmester

i Lemvig, 10
Asmussen, P. J. C., Præst i Vorgod,

105
B.

Baadsgaard, J. M., Lærer i Lemvig, 5 
Batdenfleth, Amtmand, 4, 65 
Bengaard, Lærer i Estvad, 138 
Berggreen, Præst og Provst I Lem

vig, 54 ff.
Bers Biskole i Estvad 122 ff 
Bitsch, Sagfører i Herning, 40 
Bloch, Præst i Lønborg, 85 
Blædel, A. E., Præst i Lomborg-

Rom (1858—74), 18 
Bonnesen, C. B., Præst i Idom, 52 
Brockdorff, Dyrlæge i Herning,

35 ff.
Bruun N. C., Lærer i Estvad, 136 
Brændevinsbrænding 107 
Bülow, H. V., Præst i Estvad, 125 
Børsting, P. P., Lærer i Estvad, 136 
Bøtcher, P. J., Præst og Provst i

Sevel, 133
C.

Christensen, C., Lærer i Estvad,
136-139

Christiansen, L., Lærer i Nr. Vium. 
97 ff.

Classonsborg Fabrik 25, 27, 42 
Claudi, Leder af Redningsvæsenet, 20 
Cyprianus 39

D.
Dahlmann, V. C., Præst i Skarrild, 43
Dalager Marked 32
Dalgas, Chr., 43
Dalgas, E. M.. Kaptajn, 40 ff.

E.
Egebjærg, P., Dyrlæge og klog 

Mand, 22 ff.

F.
Falkenskjold, E. S., Præst i Nr. 

Nissum, 19
Faurschou, A., Kateket i Lemvig 

(1857—64), 3 ff., 113
Feddersen, Herredsfoged i Her

ning, 44
Fjand 146
Fjandhus 145
Fjelstervang 94 ff.

G.
Gad, J. Th., Provst og Præst i Hee, 

102 ff., 127
Gjeding, J. J., Præst i Idom, 51 
Gjølbye, N. P., Præst i Estvad-Røn-

bjerg, 132—33
Grønbæk, D. C., Lærer i Estvad, 

138
H.

Hald, P., Præst i Idom, 54 
Hansen, A. L., Kapellan i Tørring,

Præst og Seminarieforstander i 
Nr. Nissum, 18
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Hansen, L. P., Præst i Vorgod, 72, 
78, 87

Hansen, Landmaaler i Lemvig, 11 
Harboøre 3
Hee, Jens, Biskop, 146 
Heiberg, G. P. J., Præst i Hund

strup, 8 
Heldum 3
Helles, Lærer i Lemvig, 5 
Henriksen, J. C. S., Lærer i Estvad,

138
Hjorth, Prokurator i Lemvig, 5 
Holst, S. D.. Degn i Idom, 50 
Hvælplund By i Sdr. Omme 26 
Hyldgaard, Kr., Landinspektør, 72 
Hänschell, Herredsfoged i Lemvig, 9 
Hørring, Skomager i Lemvig, 12

I.
Idom Sogns Skolefundats 53

J.
Jensen, Anton, Præst paa Harbo

øre, 11
Jensen, K., Lærer i Estvad, 140 
Jensen, L., Lærer i Estvad, 137 
Jernhat, Hans, 146 
Jespersen, G. L., Købmand i Lem

vig, 7—9
Jørgensen, H. F., Præst i Skarrild, 43

K.
Kaarsberg, A. J., Præst i Lemvig, 55 
Kabbel 3
Karstoft, Nr.. 26, 31, 35
Kartoffeltyskere 47
Kau, H., Præst, 24
Kjødt, J. F., Præst i Vorgod, 84 ff.
Klausager, J. A., Folketingsmand,

119
Klitfoged i Vorgod 117 
Klosterheden 3
Knudsen, M., Lærer i Rønbjerg, 

124-25
Kobberø, P. C., Lærer i Estvad, 131 
Kragsig, P., klog Mand, 31 
Krosp, G. F., Degn i Idom, 51, 55,

60, 61
L.

Larsen, Thøger, Forfatter, 3 
Lem, Nr., 3, 15

Lemvig 1 ff.
Ligkister af Halm 86
Linde, Frans til Pallesbjerg, 54 

55 ff.
Lorentz, Amtmand, 79
Lund, J., Præst og Provst i Lem

vig, 61
Lundsteen, Præst i Vorgod, 87, 105

M.
Mathiesen, T. D. F., Præst i Skar

rild, 43
Meis, Lærer i Lemvig, 5 
Mikkelsen, Clemen, Præst i Husby,

148
Møller, C. C. V., Præst i Borbjerg, 8 
Møller, Mathias, Konsul i Lemvig, 7 
Møller, Ejer af Karstoft, 32 
Møller, Apoteker i Herning, 35

N.
Nees, A. K. C. J., Degn i Idom. 52 
Nielsen, Josias, Omgangs- og Vinter-

lærer i Vorgod, 120 ff.
Nielsen, Peder, Præst i Sdr. Nissum,

144
Nikkelborg Sø 124
Næblerød, Præst i Rind og Her

ning, 83
Nødskou, C., Degn i Idom, 50, 51 
Nødskou, J. C., 51, 55 
Nørholm ved Herning 37

O.
Olesen, Lærer i Vorgod, 97 
Overby, J., Degn i Fjaltring og

Idom, 51, 63 
Overgaard, Chr., 33

P.
Panduro, E. J., Lærer i Estvad, 135 
Pedersen, J., Lærer i Vorgod, 114 ff. 
Poulsen, Ejnar, Lærer i Estvad, 140 
Poulsen, Karl, Kapellan i Tørring, 18

R.
Riber. J. A., Præst i Husby, 145, 

147
Rosenkrantz, Baron, Herredsfoged 

i Lemvig, 10, 42



PERSON- OG STEDREGTSTER 155

S.
Schiørring, Præst og Provst i Est

vad, 123
Sidelmann, P. S., Præst i Guldager, 

12 ff.
Skarrild Sogn, 27, 31
Skjoldborg, J., Foi fatter, 3 
Slavekrigen 27 ff.
Smith, P., Ejer af Nymølle i Lem, 33 
Steenberg, J. C. O., Præst i Gudum

og Fabjerg, 19
Stokholm, N., Degn i Oddum og 

Idom, 51
Stokholm, M. J., Degn i Estvad, 

134
Soiling, Læge i Lemvig, 9 
Sønderbve, Lærer i Nr. Vium, 115

Søndergaard, J., Gaardejer. Ryes- 
minde, 106 ff.

T.
Tørring Sogn 3

V.
Vaupel, F. L., Præst paa Harbo- 

øre, 19
Wedel, V. J., Distriktslæge i Her

ning, 35
Vestergaard, N., Degn i Vorgod, 

89 ff.
Vinkel, Købmand i Lemvig, 16 
With, Læge i Lemvig, 11

0 .
Ørts, J., Degn i Idom og Fjaltring, 51



Regnskab for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
for Aaret 1921-1922

Indtægt:
Beholdning fra forrige Regnskabsaar. . .
Statstilskud..................................................
Aarbøger solgt i Boghandelen.................
Ældre Aarbøger afhændet til Medlemmer 
Medlemso. af 816 Medl. i Ringkøbing Amt 

do. 106 — uden for Amtet. .
do. 56 — af andre hist.Samf.

324
400
53

155
2.448

318
84

32
00
00
85
00
00
00

Udgift:
Aarsmødet i Holstebro................................
Aarbogens Trykning (1200 Ekspl.)............
Tryksager, Konvolutter og Postopkrævn. .
Kundgørelser..................................................
Forfatterhonorar............................................
Medlemsbidr. til Dansk hist. Fællesforening
Udgift til Porto, Papir m. m......................
B randforsikring............................................
Sekretærens L ø n .........................................
Behotdning i Landbobanken....................
Kassebeholdning............................................

58
1.880

186
49

242
71
83

1
600
555
55

i

OO
50
00
13 
OO 
55 
81 
35 
00 
69
14

3.783
1 1

17
1

3.783 17

Ovenstaaende Regnskab revideret og intet fundet at bemærke. 

Ulfborg, den 13. Juli 1922.
P. Meldgaard.P. Bojsen.


