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NATUR OG MENNESKER I VESTJYLLAND
A f  H. Jo nas sen

Landets tilblivelse
Som bekendt har Nordeuropa, Danmark indbefattet, været 

dækket af indlandsis, som blev presset herned fra Skandina
vien. Disse vældige ismasser skød sig tre gange frem og smel
tede bort igen, saa Danmark har haft tre istider med to mel
lemliggende mellemistider, som har været varmere end tiden 
efter sidste istid.

I den sidste istid naaede isen ikke ud over hele Danmark; 
isens grænse — den saakaldte hovedstilstandslinie — ses paa 
vedføjede kort, som viser, at det vestlige og sydvestlige Jylland 
geologisk indtager en særstilling. Her har isen kun været ude 
to gange.

Paa sin vej frem har isen hver gang slæbt sten, grus, sand 
og 1er med sig og efterladt det, naar den smeltede af. Disse 
blandede og sammenrodede aflejringer fra isen kaldes moræ
ner. Desuden findes lagdelte grus-, sand- og leraflejringer, som 
smeltevandet fra isen har afsat. Morænerne indeholder masser 
af større og mindre sten. Nogle af disse er saa karakteristiske 
i deres sammensætning, at man kan finde deres hjemsted i 
Skandinavien; de kaldes ledeblokke og hjælper med til at an
give, hvor isen er kommet fra.

Vestjylland udmærker sig altsaa ved kun at være opbygget 
af to lag moræne, fra 1. og 2. istid. Da isen sidste gang trængte 
frem, naaede den som nævnt kun hovedstilstandslinien, som 
udgaar fra et punkt lidt syd for Bovbjerg over Dybe, Ramme, 
Rom, Fabjerg, Fovsing, Asp, Maabjerg, Mejrup, Borbjerg, 
Sjørup til lidt syd for Finnerup og derfra sydpaa over Skelhøje.
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Fig. 1. Kort over overfladedannelser i Danmark (K. Milthers).

Langs denne linie væltede de store smeltevandsfloder frem af 
gletscherportene i isens rand. De løb inde under isen presset 
frem med stor kraft af det stadigt dannede smeltevand og gra
vede sig dybe dale under isen, tunneldale kaldet, som sluttede 
ved gletscherporten. I de dybeste dele af disse dale, som gen-
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nemskærer Østjylland, ligger i vore dage de store langsøer.
I det øjeblik smeltevandet slap fri af isen, søgte det vej vest- 

paa gennem de laveste dele i det mere eller mindre bakkede 
gamle moræneland, hvoraf den ikke isdækkede del af Vestjyl
land bestod. Da det nu ikke længer var under pres, fordi det 
frit kunne brede sig, gravede det ikke, men afsatte i stedet de 
mængder af grus og sand, som det havde taget inde under isen, 
og dannede vældige, sandede og grusede deltaer. Paa denne 
maade opbyggedes de store flodsletter, som er saa karakteristi
ske for Vestjylland: Kronhede, Klosterhede, Karupfladen, 
Brandefladen, Grindstedfladen for at nævne nogle af de stør
ste.

Op over disse sandflader rager stadig de højeste partier af 
det gamle istidsland fra næstsidste istid som øer i et sandhav, 
de saakaldte bakkeøer; de største er Skovbjerg bakkeø mellem 
Storaa og Skjern aa, Varde bakkeø mellem Skjern aa og Varde 
aa og Esbjerg bakkeø, hvorpaa Esbjerg ligger. Vestjylland be- 
staar altsaa af to landskabsformer af helt forskellig alder og op
rindelse: bakkeøerne dannet af isen i næstsidste istid og flod
sletterne dannet af smeltevandet i sidste istid.

Bakkeøerne er altsaa meget ældre end morænelandet nord 
og øst for hovedstilstandslinien. Det ses ogsaa paa formerne, 
som er præget af alder. Mens det østdanske moræneland er ret 
uregelmæssigt, er bakkeøerne jævne og udglattede. Man for- 
staar let, at det maa være saadan. Mens isen i aarhundreder 
stod langs hovedstilstandslinien, laa det vestjyske moræneland 
udsat for vejrets paavirkning. Klimaet har været koldt, plante
væksten ringe saa nær op ad isen. Jorden har været frosset dybt 
ned. Om sommeren er det øverste lag tøet op; vandet har dog 
ikke kunnet synke ned i den frosne jord dybere nede, men er 
blevet staaende, saa jordens øverste lag er blevet vællingagtig. 
Denne flydejord er langsomt gledet fra de højere omraader 
ned mod de lavere; paa den maade er bakkeøernes terræn jæv
net ud. Det er karakteristisk for bakkeøerne, at de er søfattige 
i modsætning til det unge østdanske moræneland. Naturligvis 
har bakkeøerne haft søer; men de ligger nu gemt under flyde-
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jord og røber sig kun som meget flade, skaalformede forsænk
ninger i terrænet.

Hvad der her er sagt i meget store træk gælder for største
delen af Ringkøbing og Ribe amter. Kun mod sydøst gaar en 
lille del af Ribe amt ind øst for hovedstilstandslinien. En noget 
større del af Ringkøbing amt ligger nord for stilstandslinien 
mellem denne og Limfjorden-Salling. Den vestlige del heraf 
fra Bovbjerg til Sevel og Sal er morænebakkeland fra sidste 
istid; det er da ogsaa tydeligt yngre end bakkeøerne med meget 
stærke bevægelser i linierne. Det er ogsaa frugtbarere, idet det 
ikke gennem saa lang tid har været udsat for udvaskning af 
kalk og bortskylning af 1er.

Øst for dette bakkeland over til Karup aa ligger Danmarks 
ejendommeligste flodsletter: Hjelmhede-Havris hede. Dette 
omraade er yngre end Karupfladen, som ligger lige syd for stil
standslinien. Det er dannet, efter at isen var begyndt at smelte 
af imod nord, saa den vestlige ende af Limfjorden blev isfri; 
smeltevandet er da i stedet for som hidtil at løbe til Vester
havet i den store dal, hvor Holstebro ligger, søgt den kortere 
vej til Venø bugt.

Mens flodsletter sædvanligvis er meget jævne, udmærker 
denne sig ved en mængde forsænkninger, ofte regelmæssige, 
kredsrunde huller, undertiden vandfyldte. Det skyldes, at isen 
under sin afsmeltning har efterladt større eller mindre isklum
per, som da smeltevandet strømmede over omraadet er blevet 
indlejret i flodsandet. Først længe efter at indlandsisen er 
smeltet bort, er disse isklumper smeltet og hullerne er opstaaet.

Et ganske ejendommeligt søkompleks udgør Flyndersø-Stub- 
bergaardsø. De markerer en af de tunneldale, som smeltevan
det udgravede under isen, da denne stod fremme ved stil
standslinien. Da isen smeltede af, sank store ismasser ned i 
dalen og fyldte den ud. Hen over denne isfyldte dal strømmede 
smeltevandet ud i Venø bugt og dækkede ismasserne med sand. 
Med den stigende varme efter istiden smeltede de sanddæk
kede ismasser i den gamle tunneldal, som paa den maade igen 
kom frem i terrænet.
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To andre meget karakteristiske tunneldale fra denne del af 
Ringkøbing amt er Lem Vig og Kilen ved Struer. Smeltevan
det, som udgravede dem, opbyggede efter at være blevet fri 
af isen Kronhede og Klosterhede flodsletter.

Landet og menneskene
Hvilke betingelser har dette land budt menneskene i de 

aartusinder, som er gaaet, fra isen smeltede og til i dag, og 
hvorledes har mennesket udnyttet landet ?

De første mennesker med deres primitive kulturer var paa 
en hel anden maade end vi er i dag afhængig af naturforhol
dene. De var som dyrene en del af naturen, udnyttede ved jagt, 
fiskeri og indsamling de muligheder, naturen bød dem. Først 
senere har mennesket langsomt lært delvis at omforme de na
turgivne betingelser, gøre sig til herre over naturen. Derfor er 
kendskab til naturforholdene og de ændringer, der er sket, en 
nødvendig forudsætning for at forstaa det liv, som vore for- 
fædre har udfoldet.

I det følgende skal i store træk gøres rede for plantevækstens 
historie og hvad den siger om klimaændringer; desuden for de 
ændringer, der er sket med kystlinien, idet den nuværende kyst
linie mod Vesterhavet er af ny dato. Og endelig skal menne
sket placeres i denne sammenhæng.

Hvad søer og moser kan fortælle
For at skaffe sig kendskab til plantevækstens historie maa 

man undersøge aflejringerne i søer og moser. Her vil plante
rester paa grund af den ringe iltmængde ikke raadne, men be
vares i en form, som ofte kan genkendes.

Det er indlysende, at det kun er faa rester af den tørre, faste 
bunds plantevækst, som vil finde vej til søer og moser; der kan 
være tale om knopskæl, frø og frugter, blade, barkstumper. Det 
meste af hvad der opbevares stammer fra søernes og mosernes 
egen plantevækst og de tilfældige rester af den faste grunds 
plantevækst, som af vind og vand føres til, vil ikke kunne give 
et klart billede af landets plantevækst. Man har derfor ved
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undersøgelserne lagt vægt paa forekomsten af blomsterstøv, 
det saakaldte pollen. De allerfleste af vore skovtræer har vind
bestøvning, d.v.s. at deres pollen føres vidt omkring af vinden 
og drysser ned overalt, altsaa ogsaa i søer og moser, hvor det 
aar efter aar ophobes og opbevares. Disse aflejringer vil derfor 
afspejle eventuelle forandringer i plantevæksten ikke blot i 
søerne og moserne selv, men i omegnen og har vist sig at være 
et storartet middel i forskningen af landets plantehistorie.

Ved boringer med specielt konstrueret bor optages prøver 
med passende afstand (2-10 cm) af søernes og mosernes af
lejringer fra bund til top, og de underkastes i laboratoriet en 
mikroskopisk undersøgelse. Herunder foretages en optælling 
af de forskellige planters pollenkorn og deres procentiske an
del i helheden beregnes. Grundlaget for optællingerne er na
turligvis, at de forskellige træer har pollen med meget karak
teristiske forskelle, som gør det let at adskille dem.

Naar alle prøver er talt og procenterne udregnet, har man 
for hver prøve et saakaldt pollenspektrum. Der skal her gives 
et par typiske eksempler paa pollenspektre for at vise, hvor for
skellige de kan være, og hvorledes de derved røber forandrin
ger i landets plantevækst. De stammer alle fra samme mose 
paa heden nord for Vemb. Den første er fra bunden, den anden 
fra midten og den tredje fra toppen af tørvelaget. Tallene re
præsenterer procenter; de otte første træer er de egentlige skov
træer. Hassel og lyng er beregnet i procent af summen af skov
træpollen.

1 2 3

Pil .................. ........  4 2 __
Birk ................ ......... 41 32 39
F y r.................. ........  50 10 15
E l .................... ........  4 36 40
Elm ................ ........  1 5
Lind ................ 3
Eg .................. 12 1
Bøg ................ 5

100 100 100
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H assel........................... 120 58 25
L yng .................... ........  10 20 1.237

I hver enkelt prøve er de tal fremhævet med kursiv, 
som særlig karakteriserer prøven i forhold til de andre. Det ses 
af prøve nr. 1, at plantevæksten maa have været skov af fyr 
og birk med meget hassel indblandet. Nr. 2 viser en tydelig 
forandring; eg, elm og lind er kommet til, fyrren er gaaet 
stærkt tilbage, mens el er gaaet frem. Det er den saakaldte ege
blandingsskov, som da har præget landet. I ingen af de to 
prøver spiller lyngen nogen stor rolle. Med prøve nr. 3 sker 
der en betydelig forandring. Bøgen er kommet til; men træ
erne spiller en lille rolle sammenlignet med lyngen; for hver 
gang der er talt 100 pollen fra træer, er der talt 1.237 fra lyng. 
Vi er tydeligt inde i lynghedens tid.

For at danne sig et synsbillede af de forandringer, der sker 
med plantevæksten, indsætter man for hvert borested de for
skellige pollenspektre i et saakaldt pollendiagram; d.v.s. at man 
for hver prøve indtegner pollenspektret med et bestemt tegn 
for hver plante paa en vandret linie og pollenspektrene anbrin
ges i rigtig rækkefølge over hinanden fra bund til top. Der
efter forbindes hvert enkelt træs tegn fra prøve til prøve, og 
man har nu for hvert træ en kurve, hvis bevægelser sammen
lignet med de andre kurver fortæller noget om, hvad der er 
sket med plantevæksten.

Den følgende fremstilling bygger især paa undersøgelser, 
jeg har foretaget i bakkelandet mod nord ud mod Limfjor
den, paa hedefladerne omkring Storaa og Karup aa, paa Skov
bjerg bakkeø ved Madum aa øst for Ulfborg samt i egnen om
kring Filsø nordvest for Varde.

Tundratiden
Den første plantevækst, som rykkede ind i landet, efter at 

isen var begyndt at smelte, var en vegetation af urter, især halv
græsser, med lave birke og pile og med en hel del revling. 
Lyngen har ikke spillet nogen rolle. Det fremgaar af nedre
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Fig. 2. Pollendiagram fra  Bedst. 14

Signaturforklaring: 1. pil, 2. birk, 3. fyr, 4. egeblandingsskov, 5. elm, 6. lind, 7. eg,
& el, 9. bøg, 10. avnbøg, 11. gran, 12. hassel, 13* lyng, 14. revling, 13. sum af trspollen.

halvdel af diagrammet fra Bedsø (fig. 2). I det lille dia
gram ude til højre under bogstaverne NTP viser den vandret 
skraverede del urtepollenprocent, som i den nederste 2/s af 
diagrammet ligger paa 100-200 % i forhold til træerne. Den 
øverste 1/s viser en stærk tilbagegang for urterne, d.v.s. at sko
ven rykker ind, først birkeskov med fyr, derpaa fyrreskov med 
birk og hassel. I denne del af diagrammet findes de første spor 
af lyng (indsat i det lille diagram til højre under rubrikken 
Eric). Tundraen er altsaa ikke blevet afløst af lynghede, men 
af fyrreskov, ganske som det kendes fra andre dele af landet.

Om menneskets færden i Vestjylland i tundratiden er vor 
viden spredt, men at det har været her er givet. I sit arbejde 
om oldtidsbebyggelsen i Vestjylland gør Therkel Mathiassen 
opmærksom paa, at fundet af et skaft af rensdyrtak ved Rim- 
mer strand i Gudum sogn viser, at rensdyrjægerne har færde
des her. Der er ogsaa fundet pilespidser af lyngbytypen i Raast 
i Ejsing sogn og i Naur sogn, hvilket ogsaa peger hen paa rens
dyrjægere.
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I istiden færdedes rensdyrjægerne paa den stribe af tundra, 
som laa i Mellemeuropa syd for isen. Da isranden paa grund 
af stigende temperatur forsvandt nordpaa, fulgte tundraen 
efter med skoven i hælene. Rensdyrjægerne, hvis erhvervsform 
nøje var knyttet til tundraens dyreliv, fulgte med og befolkede 
Danmark, indtil skoven trængte dem længere nordpaa.

Skovtiden —  Ældre stenalder
Med den stadig stigende temperatur rykkede skoven ind 

paa tundraens plads. Det gjaldt ogsaa Vestjylland, som det er 
nævnt i det foregaaende.

Skovtiden falder i Vestjylland i to afsnit: fyrreskovens tid 
og egeblandingsskovens tid. I den første periode var landet 
dækket af aabne, lyse skove med spredt skovfyr og birk iblan
det meget hassel og hist og her lidt lyng. Denne periode ses 
tydeligt i midten paa diagrammet fra Bedsø (fig. 2). Det ses 
ogsaa, at hverken lyng eller urter spiller nogen betydelig rolle. 
Det er skoven, som præger landet.

Man ved, at Vestjylland paa dette tidspunkt havde en meget 
stor udstrækning mod vest. Den sydlige del af Vesterhavet 
var land, d.v.s. at Jylland var landfast med England (se kortet 
fig. 3). Moser med fyrrestubbe findes paa bunden af Vester
havet helt ned til 50 m’s dybde. Der er foretaget pollenunder
søgelser af tørv fra moserne paa Doggerbank liggende fra 18 
til 50 m under overfladen; de viser alle udprægede pollen
spektre fra fyrreskovstiden. Det samme gælder tørv hentet op 
fra 36 m’s dybde øst for The Wash paa Englands østkyst. I 
tørven herfra fandt man desuden en benharpun fra Mullerup- 
tiden.

Vestjylland har altsaa i denne periode været væsentlig læn
gere borte fra havet end i dag, et forhold som naturligvis har 
præget klimaet. Forskellen paa sommer og vinter har været 
større, end den er nu; mens sommeren stort set har været som 
nu, har vinteren været strengere. Afstanden til havet har ogsaa 
betydet mindre nedbør; mange moser tørrede ud, og fyrresko-
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Fig. 3 . Land og vand i Nordeuropa i  fastlandstiden.
Mørkegraat: Østersøen, mellemgraat: Nordsøen og Skagerak, lysegraat: landoverflade, som senere er overskyllet af havet. 1-21 er lokaliteter for 

Mullerupkulturen. De graa felter i sydlige Nordsø er tørvemoser.
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ven rykkede ud paa dem. Sporene af disse fyrreskove findes nu 
i moserne som et lag fyrrestubbe.

Slutningen af denne periode er arkæologisk dateret paa øer
ne, idet den er sammenfaldende med Mullerupkulturen. Den
ne datering falder altsaa sammen med den ovennævnte date
ring af tørv fra Vesterhavet. I Vestjylland herskede paa denne 
tid Gudenaakulturen, som dog strækker sig ind i den efter
følgende skovperiode. I den tidligere nævnte afhandling af 
Therkel Mathiassen er omtalt de mange bopladsfund fra den 
tid, som er gjort især langs Storaa, Borbjerg søerne og Helle- 
gaards aa, Hellesø i Sevel sogn og Hummelmose i Hjerm sogn. 
Lignende fund kendes langs Karup aa, Skjern aa med dens 
tilløb, Varde aa, Sneum aa, Kongeaa og Ribe aa.

Alt tyder paa, at befolkningens eksistens har været knyttet 
til vandet, at fiskeri har været et vigtigt erhverv ved siden af 
jagt paa skovens dyr, elsdyr, urokse m. m. Agerbrug er der ikke 
tale om endnu; vi har stadigt at gøre med ældre stenalders pri
mitive jæger- og fiskerkultur.

Paa grund af den stadig stigende temperatur rykkede løv
skoven frem sydfra, mens fyrreskoven fortrak nordpaa med det 
for den karakteristiske dyreliv. Det blev egeblandingsskovens 
træer: elm, eg, lind, el og ahorn, som trængte ind. I de brede 
aabne vestjyske aadale groede elle- og birkeskove; kun svage 
spor af disse skove er tilbage; som eksempel kan nævnes Sim- 
melkær krat sydøst for Hodsager. Saavel bakkeøer som flod
sletter blev erobret af egeskoven. Som diagrammet fra Bedsø 
viser, stiger lyngprocenten lidt; flodsletternes skove har sikkert 
været aabne, ofte kratagtige med lyng i lysningerne, men altsaa 
skov og ikke hede.

Denne skovperiode deler man i to dele, zone VII og zone 
VIII i pollendiagrammet. I den første har egeskoven været rig 
paa elm og lind. Klimaet har været fugtigt og varmt, noget 
varmere end i nutiden. De mere varmekrævende planter som 
mistelten og vedbend dukker nu op i pollendiagrammerne.

Undersøgelser af Filsø ved Varde viser, at der samtidig med 
at egeblandingsskoven afløser fyrreskoven sker en betydelig
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forandring af fordelingen af hav og land. Paa dette tidspunkt 
trænger havet ind i de dybe dele af Filsøs bassin, hvor der i en 
dybde af 6-9V2 m under den nu tørlagte søbund findes et lag 
dynd rigt paa skaller af blaamusling og hjertemusling samt 
frugter af havgræs. Denne saltvandsperiode i Filsøs historie 
varer omtrent til slutningen af zone VII, da der sker en afluk
ning af søen fra havet. Filsø har i denne tid sikkert været en 
rolig bugt beskyttet mod Vesterhavet af det høje, nu klitdæk
kede land, hvor Kærgaard plantage ligger, en rest fra ege
skovens tid, som har overlevet sandets indvandring. Filsø- 
bugten har efter alt at dømme haft forbindelse med havet gen
nem lavningen imellem bakkedraget ved Blaabjerg i nord og 
bakkelandet med Kærgaard plantage i syd.

Længere sydpaa trængte havet ind til Grærupklinten, skræn
ten, som staar som bakkelandets vestgrænse fra Børsmose til 
Grærup og herfra mod sydøst, datidens Blaavandshuk.

Ikke blot mod syd har kystlinien dengang haft et helt andet 
forløb end nu. Mod nord var kystlinien den stejle skrænt, som 
i dag ses fra Ferring til Hygum. Mange steder ved Limfjorden 
trængte havet ind og dannede fjorde og vige; f. eks. har det 
været inde i de store dalstrøg, som fra Aamølle vest for Tof- 
tum skærer sig ind mod Gudum og Resen, hvor Resenkær 
under tørven har saltvandsaflejringer med muslingskaller. 
Ligeledes var havet inde i Hellegaard aas munding og i Skær
bæk ved Vinderup.

Denne vældige overskylning af landmasserne, som bragte 
havet langt ind over fyrreskovstidens fastland, er sikkert en af 
aarsagerne til det milde og fugtige klima i egeskovstidens før
ste del.

Langs de gamle kystlinier mod nord er fundet en del spor 
af Ærtebøllekulturen. Det er især omkring Lemvig og Helle- 
gaards aa; desuden findes spredte spor langs hele kysten.

Mens Gudenaakulturen fortsat har udfoldet sig inde i landet 
langs søer og vandløb, har Ærtebøllekulturens folk altsaa holdt 
til ude ved kysterne. Her har de skaffet sig føden ved at samle 
muslinger og jage landdyr, bl. a. krondyr og vildsvin, som
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Fig. 4. Pollendiagram fra  Hummelmose.
Signaturforklaring: 1., 2., 3., 4 tørv af tørvemos med forskellig omdannelsesgrad, 
4. med fyrrestubbe, 5. startørv, 6. og  7. plankconaflejring (gytje), 8. sandet gytje, 

9. lergytje, 10. sand.

10

hører til egeskovens typiske dyr. Vi er stadig i den ældre sten
alder, hvor der endnu ikke er tale om landbrug. Samler- og 
jægererhvervet er fortsat folkets erhverv.

Skoven angribes —  Y ngre stenalder, bronzealder 
Den sidste del af egeskovstiden, zone VIII i pollendiagram

merne, viser helt nye træk i skovhistorien. Mennesket begyn
der nu at angribe skoven, som ryddes og brændes, dels for at 
skaffe græsning til dyrene og dels for at skaffe agerjord. Man 
bliver dog ikke længe paa samme sted; naar jorden er udpint, 
rydder man ny skov og de gamle rydninger gror til. Det første 
angreb paa skoven er begyndt; naar rydningerne forlades, be
gynder kampen mellem skov og lyng om pladsen.

Hardsyssels Aarbog LVIII 2
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Diagrammerne viser paa typisk maade denne rydning og 
gen vækst; den viser sig ved tilbagegang i egeskovenes kurve 
med efterfølgende fremgang for birk og hassel, som hurtigst 
spreder sig ind over de forladte rydninger; samtidig findes de 
første pollen af korn og vejbred, en plante der markerer ager
brugets fremtrængen; desuden viser urtepollen- og lyngkurven 
større værdier; se f. eks. diagrammet fra Hummelmose (figur 
4), som tydeligt viser den nævnte kombination.

Diagrammet fra Fly (fig. 5) viser fænomenet paa en me
get smuk maade, idet der i zone VIII kan konstateres tre ryd
ningsperioder. Hver gang lykkes det skoven at regenerere, men 
for hver gang bliver det aabenbart vanskeligere, hvilket ses 
af, at lyngværdien stiger for mod toppen af zonen at naa op 
paa ca. 100 %. Denne stigning af lyngkurven igennem zone
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(Ve/bred)
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Fig. 6. Pollendiagram fra  Sleallestgaard ved Flynders*.

VIII ses ogsaa i diagrammet fra Hummelmose og fra Skalle
søgaard (fig. 6).

Diagrammer fra bakkelandet viser, at skoven har haft let
tere ved at klare sig her end ude paa flodsletterne, hvor lyngen 
hurtigere er trængt frem. Desuden viser diagrammerne, at 
lyngen er trængt stærkest frem i de vestlige egne. Ved slutnin
gen af egeskovstiden viser diagrammet fra Bedsø (heden nord 
for Vemb) 150 % for lyng og 750 % for ikke-træ pollen; de til
svarende tal for Skallesøgaard (heden sydvest for Skive) er 
70% og 72% og for Hummelmose (bakkelandet øst for Struer) 
15 % og 160 %. I en mose sydøst for Ulfborg er tallene 60 % 
og 120 %, i Klynekær syd for Filsø 76 % og 106 %.

Af det ovenfor fremførte synes det klart at fremgaa, at lyng-
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heden er begyndt at gøre sig gældende i sidste del af egeskovs
tiden, og at agerbrugskulturen, som kendetegner den yngre 
stenalder og bronzealder, direkte har medvirket til dens op- 
staaen. Det er altsaa i første omgang menneskets skovødelæg
gelse, som har skabt betingelserne for lyngheden. Men det 
synes ogsaa at fremgaa, at heden har haft lettest ved at vinde 
indpas paa sandjorderne og her igen lettest paa de vestligste.

Undersøgelser af moser ude paa det flade land vest for Græ- 
ruplinten, hvor Mussø og Langsø ligger, viser, at de ældste 
tørveaflej ringer i Klynekær, som ligger nærmest ved den gamle 
kystklint, stammer fra den sidste del af egeskovstiden, mens 
de ældste tørvelag i en mose længere vestpaa i klitternes inder
ste rand er fra begyndelsen af den efterfølgende bøgeperiode. 
Dette maa betyde, at mens havet i zone VII trængte ind over 
land, hævede landet sig nu igen, saa den flade havbund uden 
for den gamle kystlinie (Grærupklinten) blev land, hvor mo
serne begyndte at dannes.

I en mose ved Lyne nord for Varde er der fundet to økser 
fra bronzealderen. Undersøgelser af tørven viser, at de har 
ligget under grænsen for bøgens optræden i tørven. Det samme 
gælder som nævnt bundlaget i Klynekær. Heraf følger, at 
hævninger af landet har fundet sted sidst i yngre stenalder 
eller begyndelsen af bronzealderen.

Denne hævning bragte ogsaa andre steder havbunden op 
over havet, saa den gamle kystlinie med ærtebøllebopladser 
ligger et stykke inde i land, adskilt fra havet ved flade land- 
omraader. Saadanne flade, tørlagte havbundsomraader er for
uden det ovenfor nævnte med Mussø, Langsø, Vejrs plantage, 
Karlsmærsk hede, Oxby plantage og Skallingen, Holmslands 
klit, Bøvling klit, Harboørelandet, Geller odde ved Lemvig, 
Tangen ved Oddesund, de lavtliggende dele af Venø og en 
bræmme langs kysten paa østsiden af Venø bugt.

Bondekulturen, som kendetegner yngre stenalder, mener ar
kæologerne er kommet ind i landet ved indvandring. De første 
perioder af denne kultur benævnes som bekendt dyssetid og 
jættestuetid. Man har hidtil ment, at dyssefolket især havde
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slaaet sig ned paa øerne, i Øst- og Nordjylland. Nyere under
søgelser viser dog, at denne bondekultur ogsaa har været ud
bredt i Vestjylland, hvilket er i god overensstemmelse med 
pollendiagrammernes vidnesbyrd om agerbrugets indvandring.

Men endnu en indvandring fandt sted i yngre stenalder: 
enkeltgravsfolket, som kom ind 2100-2000 f. Kr. og ganske 
særligt til Vestjylland. Undersøgelser af P. V. Glob og Ther- 
kel Mathiassen synes at vise, at de især har slaaet sig ned paa 
den daarlige sandjord. De har sandsynligvis været mere ud
præget kvægavlerfolk end det bondefolk, som allerede levede 
der og har foretrukket de lysere skovformer som græsnings- 
omraader for dyrene. Enkeltgravsfolkets flinteteknik har været 
mere primitiv end bondefolkets; en primitiv tyknakket økse, 
sikkert stammende fra enkeltgravsfolket, har jeg selv fundet i 
Høgild mose ved Karup. Den ligger i diagrammet i en tydelig 
skovrydningszone, som derved er dateret til 2100-2000 f. Kr.

Vi har altsaa i yngre stenalder haft to forskellige kulturfolk: 
dyssefolket, som har været overvejende agerbrugere og enkelt
gravsfolket, der har været overvejende hyrdefolk. Der er me
get, der tyder paa, at det blev enkeltgravsfolkets efterkommere 
og deres hyrdekultur, som blev herskende, saaledes at ogsaa 
bronzealderfolket var et overvejende hyrdefolk.

Undersøgelserne over oldtidsbebyggelsen i Vestjylland viser 
som nævnt, at bopladserne fra yngre stenalder og bronzealder 
overvejende findes paa de sandede jorder; de opfattes som 
værende overvejende bopladser for enkeltgravsfolket og dets 
efterkommere, som har holdt til paa de steder, hvor der har 
været græsningsmuligheder for kvæget og nemt at dyrke jor
den op. Denne opfattelse falder godt sammen med pollendia
grammernes vidnesbyrd om, at menneskets angreb paa skoven 
især gør sig gældende i de sandede egne.

Den gamle strid om de mange gravhøjes placering i for
hold til bebyggelse og færdselsveje synes ogsaa at have fundet 
sin løsning, fordi man nu har bopladserne at holde sig til og 
ikke blot højene. Therkel Mathiassen mener, at dyrknings
om råderne ikke nødvendigvis falder sammen med højomraa-



22 H. Jonassen

derne. Højene er fortrinsvis lagt for at disse minder om de af
døde skulle kunne ses; de ligger derfor paa bakkerne og langs 
færdselsvejene.

Skovens undergang —  jernalder og historisk tid
Bøgetidens begyndelse ca. 400 f. Kr. falder sammen med 

overgangen fra bronzealder til jernalder.
Tørvedannelsen, som i den tørre, varme bronzealder var 

gaaet i staa, tager i jernalderen vældig fart igen, saaledes at 
grænsen mellem de to perioder kan erkendes i tørvelagene; 
det øverste løse lag, hundekødet, er dannet siden bronzealde
ren. Denne fornyede tørvedannelse skyldes, at klimaet med 
jernalderen blev køligere og fugtigere.

Vi er nu inde i den periode, hvor de katastrofale ændringer 
sker i Vestjylland; fra at være et skovdækket land bliver det til 
et hedeland plaget af sandflugt.

Skovødelæggelsen
Som pollendiagrammerne viser, bliver agerdyrkernes an

greb paa skoven voldsommere; det gælder saavel bakkelandet 
som flodsletterne. Lad os først se paa bakkelandet.

Diagrammet fra Hummelmose (fig. 4), zone IX, viser flere 
typiske rydningszoner, hvor ikke-træ pollenet gør sig stærkt 
gældende, først et toppunkt med 130 %, derpaa et med 360 % 
og endelig et med 563 %. For hvert angreb lykkes det 
aabenbart daarligere for skoven at regenerere, men den øver
ste prøve viser dog, at den stadig klarer angrebene. Endnu den 
dag i dag findes der i egnen skovrester, f. eks. ved Rydhave.

En undersøgelse af en mose i Dybaaens dal syd for Bov
bjerg viser, at skoven her er blevet stærkt svækket i tidlig 
bøgetid; urtepollen optræder med 300 % for hurtigt at stige til 
700-800 % ledsaget af pollen af korn og vejbred. Skoven er i 
denne egn, det lerede bakkeland, hurtigt bukket under; at det 
er gaaet hurtigere her end længere østpaa hænger nok sam
men med, at den kraftige blæst har vanskeliggjort opvækst 
efter rydningerne.
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Det er karakteristisk for rydningerne i jernalderen, at de 
ikke som forhen holder sig til de sandede bakkestrøg; skovene 
paa de frugtbare, lerede omraader maa nu ogsaa holde for. 
Jernøksen og muldfjælsploven har hjulpet jernalderbonden 
til ogsaa at kunne binde an med den kraftigere skov og den 
tungere jord.

Paa hedefladerne tager udviklingen ogsaa fart. Diagram
merne fra Bedsø, Skallesøgaard og Fly viser alle, hvorledes 
lyngen trænger frem paa skovens bekostning. Hurtigst og vold
somst sker det vestpaa, som diagrammet fra Bedsø viser. Skalle- 
søgaarddiagrammet viser meget smukt gennem hele zone IX 
kampen mellem mennesket og skoven; tre rydningszoner med 
deres karakteristiske kurveforløb ses tydeligt, den nederste af 
zonerne sandsynligvis udtryk for flere rydninger. Skoven kæm
per stadig med lyngen om pladsen, men har ikke givet op saa 
let som længere vestpaa; endnu findes i egnen en del egekrat.

I diagrammets venstre side staar betegnelserne Ry III, Ry 
II og Ry I. De markerer stilstandsperioder i mosens udvikling, 
udtørringshorisonter; tre gange er mosedannelsen gaaet i staa 
paa grund af ringere nedbør; at tørvedannelsen hver gang igen 
er taget fat er udtryk for voksende nedbør. Der er altsaa tale 
om, at mosen siden jernalderen har registreret tre klimasving
ninger. Ved arkæologiske undersøgelser har de kunnet dateres 
saaledes: Ry III ca. 400 f. Kr. (overgangen mellem bronze
alder og jernalder), Ry II ca. 400 e. Kr. og Ry I ca. 1200 e. Kr. 
Som det ses af diagrammerne baade fra Fly og Skallesøgaard 
har heden først rigtig faaet overhaand efter 1200 i denne del 
af landet. Alt tyder paa, at lyngheden først naar sin maksimale 
udbredelse i det 18.-19. århundrede. I de alleryngste prøver, 
som ikke er med i de anvendte diagrammer, gaar kurven for 
lyng og urter igen tilbage; det er udtryk for, at heden gaar til
bage og plantagerne frem; prøverne viser da ogsaa store vær
dier for fyr.

Naar tiden efter bronzealderen blev saa katastrofal for sko
vene paa de sandede flodsletter, er menneskets angreb næppe 
den eneste forklaring. Den forværring af klimaet, som skete
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Fig. 7. Birke-fyrrttidtn.

Hedeflade Bakkeø Hav Lokaliteter By

ved jernalderens begyndelse, har sikkert gjort det meget svært 
for skoven paa de lette jorder at forny sig. Samtidig har det 
kølige, fugtige klima favoriseret lyngen, saaledes at balancen 
mellem skov og hede er forrykket til fordel for heden.

De tidligere nævnte undersøgelser over oldtidsbebyggelsen 
i Vestjylland viser en tydelig overensstemmelse med den frem
stilling, som i det foregaaende er givet ud fra pollendiagram
merne. Bopladserne, som til og med bronzealderen fortrinsvis 
findes paa sandede bakkeomraader, rykker i jernalderen dels 
op paa de lerede bakkestrøg og dels ud paa flodsletterne.
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25 k m

Fig. 8. Fyrreskovens maksimum.

Til belysning af udviklingen fra skov til hede paa flodslet
terne omkring Storaa og Karup aa skal de vedføjede kort tjene. 
De undersøgte lokaliteter er afmærket med cirkler; den sorte 
del af cirklen repræsenterer heden, den lyse skoven. Ved ud
regning af de to tal er alt pollen sammenlagt sat til 100 %. Det 
ses tydeligt, hvorledes heden først har erobret de vestlige egne. 
Det sidste kort er bygget paa nutidsprøver og viser, at skoven 
(plantagerne) igen vinder frem.

Sandflugten
Sandflugt og klitdannelse er kendt mange steder fra Jylland, 

ikke blot langs vestkysten, men ogsaa paa saavel bakkeøer 
som flodsletter i form af store og smaa indsande.
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25 k m ,

Fig. 9. Egeblanâingukovens tid.

De to sandflugtsomraader, indsandene og kystklitterne, har 
ingen direkte forbindelse med hinanden og skal her behandles 
hver for sig.

1. Indsande
Som nævnt forekommer flyvesandsfænomener saavel paa 

hedeflader som bakkeøer fra nord til syd i Vestjylland. Paa 
hedefladerne er det meget almindeligt at finde større eller 
mindre, rundagtige, skaalformede forsænkninger i fladen om
givet mod nord og øst af flyvesand; de er opstaaet ved sand
flugt. Mange af disse forsænkninger er søer. Her kan nævnes 
Bedsø og Birksø nord for Vemb, Kragsø mellem Karup og 
Grove, Kvie sø nord for Ansager. Pollenundersøgelser af bund
lagene i disse søer viser, at de er dannet i sen tundratid eller
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F/g. 10. Ca. 400 f .  Kr.

tidlig skovtid. Mange steder finder man paa hedefladerne ure
gelmæssige flyvesandsaflejringer, hvor der oven paa flyvesan
det ligger tørv; bundlagene i disse moser er fra tidlig skovtid.

Alt dette peger paa, at de mange flyvesandsfænomener paa 
flodsletterne maa føres tilbage til tiden mellem istiden, da san
det blev afsat og skovtiden, altsaa til tundratiden. De store sand
flader har dengang ligget uden tilstrækkelig beskyttende plan
tevækst. Da sandet ikke kan blæse ud længer ned end til grund
vandet, og da i vore dage mange af disse udblæste bassiner er 
vandfyldte, maa grundvandet i tundratiden have staaet bety
deligt lavere end i dag. Det tyder paa, at tundratiden har været 
en tør tid. Det er derfor forstaaeligt, at sandflugten netop i den 
tid kom til at spille en stor rolle.

Paa bakkeøerne findes ogsaa betydelige spor af en kraftig
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2 5 k m

Fig. 11. Ca. 1200 e. Kr.

sandflugt, der formodentlig ogsaa kan føres tilbage til tiden 
før skovtiden, i nogle tilfælde maaske helt tilbage til slutnin
gen af næstsidste istid.

Det kraftigste flyvesandsomraade paa bakkeøerne findes øst 
for Ulfborg, de vældige Thorsted og Klausie sander, som dæk
ker godt 30 km2. Flyvesandet bestaar her af to lag, et ældre og 
et yngre. Det ældste lags grænse mod det yngre er en tydelig 
landoverflade med aldannelse. Der er altsaa tale om to sand
flugtsperioder. Det samme gælder hedefladerne, hvor det er 
almindeligt at finde tørvemoser, som ligger paa flyvesand og 
er dækket af flyvesand. En del af disse moser er undersøgt, 
f. eks. i Brandeomraadet og Bækkeomraadet. Selv har jeg un
dersøgt saadanne moser paa Staulund hede nord for Grove og 
sydøst for Ulfborg.
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F/g. 12. 17-1800 e. Kr.

Mosen ved Ulfborg viser ganske interessante ting til belys
ning af sandflugtens historie. Tørven ligger paa flyvesand og 
bestaar for neden af tørv dannet af skov og rig paa fyrrestubbe. 
Det gamle klitland maa altsaa have baaret skov i fyrreskovs- 
tiden, og sandflugten er altsaa fra før skovtid. Tørvedannel- 
sen er fortsat op igennem egeskovstiden; tørven bestaar nu af 
tørvemos og kæruld, d.v.s. at eg, elm, lind, el, birk og hassel, 
som har leveret pollen til tørven, har groet paa de noget højere 
og tørre dele af det gamle klitland. Som andre steder ender 
egetiden med en tydelig udtørringshorisont; derpaa tager tør- 
vedannelsen igen fat, og samtidig indfinder pollen af bøg sig 
i tørven. Det er af interesse, at hele tørvelaget er uden ind
blanding af sand. Der har altsaa ikke i hele den lange periode 
fra skovtidens begyndelse til et stykke ind i bøgetid været



V
E

ST
E

R
H

A
V

E
T

30 H. Jo nas sen

Fig. 13. 1940.

sandflugt. Der findes knapt 20 cm tørv med bøgepollen i, og 
derpaa ligger der over tørven ca. 2 m flyvesand; grænsen mel
lem tørv og sand er skarp.

Et ganske tilsvarende forhold findes i de flyvesandsdækkede 
moser paa hedefladerne: tørvedannelsen er foregaaet en kort 
tid ind i bøgetid, og derpaa sætter sandflugten ind. I enkelte 
moser findes et lille flyvesandslag paa overgangen mellem 
fyrreskovstid og egeskovstid, men hovedreglen er, at der fin
des to sandflugtsperioder: den første, som er den voldsomste, 
i tundratiden og den sidste et stykke ind i bøgetid, sandsynlig
vis i jernalderen.

Gudmund Hatt har ved Alrum i Stadil sogn og i Fjand ved 
Nissum fjord paavist jernalders agre og bopladser dækket af 
flyvesand, et forhold, som falder godt sammen med de oven-
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nævnte pollenanalytiske bestemmelser af den yngre sandflugts 
alder.

Mens den ældre sandflugt ikke kan forklares ved menne
skets indgreb og ogsaa er forklarlig ud fra naturforholdene, 
er det højst sandsynligt, at mennesket maa bære hovedansvaret 
for den yngre sandflugt. Som allerede omtalt tog jernalderbe
folkningen for alvor fat paa opdyrkningen af de lette sandfla
der. Afbrænding, afgræsning, oppløjning, træhugst til brænd
sel og jernudvinding, evt. fjernelse af lyngtørv kan let have 
startet sandflugten, som først startet har været svær at standse 
og sandsynligivs er fortsat op i historisk tid.

2. Kystklitterne
Men nu vestkystens klitter og de store sandflugtsarealer, som 

udspringer herfra. Hvor gamle er de? og hvorfor er de opstaaet?
De historiske kilder beretter om sandflugtens begyndelse i 

det 16. aarhundrede, og kongerne udstedte forbud mod at 
fjerne marehalm og hjelme. I 1539 udstedte Chr. III forbud 
mod at slaa hjelmen paa de jyske klitter. 7. sept. 1569 udstedte 
Fr. II en bekendtgørelse med bestemmelser om dæmpning af 
sandflugten i Vedersø, Nissum, Husby og Staby sogne. I jorde- 
bøgerne fra Harboøer sogn 1596 tales intet om sandflugt, men 
i 1625 siges omraadet at være ødelagt af sandflugt. Forøvrigt 
er den skade, sandflugten har udrettet i Ringkøbing amt, min
dre end i de andre vestjyske amter.

I Ribe amt har sandflugten anrettet meget store ødelæg
gelser. Allerede i 1649 er flyvesandet naaet ind til Lønne by. 
Sydpaa er sandet føget endnu længere østpaa, idet det er naaet 
øst for Hovstrup og helt op over Blaabjerg. Af en biskoppelig 
indberetning fra 1633 fremgaar det, at megen agerjord i Henne 
sogn er ødelagt af flyvesand, saa beboerne ikke kan betale 
tiende. I Aal sogn er klitterne vandret længst østpaa, op til 
10 km.

Af disse historiske oplysninger fremgaar det, at klitter be
vokset med marehalm og hjelme paa daværende tidspunkt 
eksisterede, og forbudene mod at bruge marehalm og hjelme
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til foder og tækning og mod hensynsløs græsning i klitterne 
tyder paa, at den vældige sandflugt satte ind paa grund af 
menneskets ufornuft.

Men hvornaar er klitterne dannet?
Gamle kan de ikke være. Som nævnt i det foregaaende er 

der sket store forandringer af vestkysten gennem tiderne. Hvor 
bakkelandet staar ud mod havet som ved Bovbjerg, danner 
havet ikke klitter, men nedbryder landet, og de flade omraa- 
der er som tidligere nævnt først dannet, da landet hævede sig 
efter sænkningen i stenalderen. Det er tænkeligt, at disse tør
lagte havbundsarealer har dannet udgangspunkt for sandfyg
ningen.

Her skal kort omtales undersøgelsen af et par moser paa 
den hævede havbund ud for Grærupklinten. Som tidligere 
nævnt er denne klint dannet af havet under dets fremtrængen 
efter fastlandstiden. Klintens fod ligger i dag dækket af tørv, 
og det, som nu ser ud som foden, er et terrassehak i klinten, 
som er skabt af Storfilsø, som en kort tid i begyndelsen af 
bøgetid overskred tærsklen ved Kærgaard og forenede Filsø 
med bassinet, hvori Mussø og Langsø ligger. Paa samme tid 
skabte søen den store klint, Kløvbakke, nord for Filsø.

De undersøgte moser er allerede omtalt. Det, som i denne 
forbindelse er af interesse, er, at tørven selv i den mose, som 
nu ligger kun 2 km fra kysten i klitrækkens inderste rand 
dækket af flyvesand, er ganske uden sand. Det tyder paa, 
at sandflugt ikke har spillet nogen rolle, mens tørven blev dan
net. Pollenindholdet i tørven viser, at den er dannet i bøgetid, 
og mængden af bøgepollen tyder paa, at bøgen har vokset helt 
herude. Kærgaard krat er sikkert en rest af de skove, som paa 
den tid har staaet helt ud til vestkysten.

I forsøget paa en nøjere datering af tidspunktet for den be
gyndende klitdannelse skal her omtales en undersøgelse af en 
romersk jernaldersboplads i Sønder Bork marsk foretaget af 
Gudmund Hatt.

Bopladsen, der indeholder rester af huse fra romersk jern
alders ældre del, 1. og 2. aarhundrede e. Kr., ligger paa en lav
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Fig. 14. Pollendiagram fra  S. Bork.

flyvesandsbanke. Ovenpaa bankens lavere dele ligger forskel
lige aflejringer, som fra neden opad er: tørv, ferskvandsdynd, 
tørv, blaaligt klæg, flyvesand. Disse lag viser, at der først er 
dannet en engvegetation oven paa flyvesandet; engen er saa 
omdannet til sø; i dette lag findes svage spor af saltvandsind
blanding; derefter er søen groet til. Klæglaget er en fjorddan
nelse rig paa saltvandsalger. Det viser, at havet er gaaet ind 
over mosen. Derpaa følger flyvesandet.

En pollenanalyse af lagene (fig. 14) viser, at engvegeta
tionen er fra før bøgetid. Bøgen starter samtidig med, at søen 
opstaar og naar et maksimum i tilgroningslaget lige under 
klæglaget. Kulturlaget hører hjemme i søaflejringen, altsaa 
imellem bøgekurvens start og dens maksimum, og her har vi 
altsaa romersk jernalder placeret i pollendiagrammet.

De nederste dele af ferskvandslaget ligger under havets 
niveau, mens til gengæld saltvandsklæget naar indtil 2 m over

Hardsyssels Aarbog LVIII 3
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havets niveau. Denne aflejring maa utvivlsomt skyldes en 
sænkning af landet, som altsaa er foregaaet efter romersk 
jernalder. Derpaa er der igen foregaaet en hævning, saa flyve
sandet har af lej ret sig oven paa klæglaget.

Sammenholdes dette nu med forholdene i den flyvesands
dækkede mose vest for Grærupklinten, findes en iøjnefaldende 
lighed i bøgekurven. Som i Sdr. Bork naar kurven et maksi
mum; et stykke over dette standser tørven, og flyvesandet 
kommer, ganske som flyvesandet i Sdr. Bork. Begge steder er 
altsaa sandflugt sat ind et stykke efter romersk jernalder.

Et andet lighedspunkt kan paavises mellem Filsøomraadet 
og Sdr. Bork omraadet. Øst for Filsø, ved Filsøgaarde, findes 
strandvolde opkastet af Filsø, da den havde sin højeste vand
stand. Nogle steder ligger disse strandvolde paa tørv; denne 
tørv indeholder bøgepollen. Højden af disse strandvolde er en 
saadan, at Filsø paa det tidspunkt, hvor den har dannet dem, 
maa have strakt sig sydpaa ind i det bassin, hvori Mussø og 
Langsø ligger. Diagrammet fra mosen under flyvesand i dette 
bassin viser imidlertid, at dette Storfilsø stadium har været en 
kort periode i begyndelsen af bøgetid, altsaa sammenfaldende 
med søperioden i Sdr. Bork. Det ligger nær at antage, at Filsøs 
storhedstid skyldes den landsænkning, som er paavist ved Sdr. 
Bork i tidlig bøgetid.

Naar vandstanden igen falder i Filsø og flyvesand gaar ind 
over mosen vest for Mussø, paa samme tid som flyvesand er 
afsat oven paa klæglaget i Sdr. Bork, ligger det igen nær at 
antage, at vi ogsaa her har følgerne af den landhævning, som 
er konstateret i Sdr. Bork efter romersk jernalder.

Ved denne hævning er der aabenbart blotlagt sandflader, 
hvor klitdannelse har kunnet begynde. Efter den ovenstaaende 
datering skulle det være begyndt et stykke tid efter 300 e. Kr. 
Pollendiagrammerne tyder paa, at der paa dette tidspunkt 
fandtes skov helt ud til vestkysten, egeskov, hvori bøgen ind
vandrede.

Mennesket har ikke skaanet disse skove. Græsning, hugning, 
afbrænding og opdyrkning har gjort dem aabne; lyngen er
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trængt ind. Der er slaaet store huller i skoven, som brød vin
dens magt. Dertil kom græsning i selve klitten, fjernelse af 
den beskyttende marehalm og hjelme, og betingelserne var 
skabt for den katastrofe, som satte ind og begravede store om- 
raader af Vestjylland under flyvesand.

Slutning
Jeg har i det foregaaende forsøgt at skildre, hvorledes na

turforholdene stadig har ændret sig i Vestjylland, og hvorledes 
mennesket har forsøgt at indrette sig og udnytte landet og 
efterhaanden mere og mere har sat sit præg paa det paa godt 
og ondt i bestræbelserne paa at gøre sig jorden underdanig og 
skaffe udkomme til sig og sine.

Et af de store problemer i dag er, hvorledes den samlede 
menneskehed skaffer sig mad nok. Paa grund af uforstandig 
behandling af agerjord ødelægges hvert aar store arealer i 
Afrika, Amerika, Australien, Asien af vand og vind. Vi er til
bøjelige til i vort højtudviklede omraade at ryste paa hovedet 
af den uforstand, med hvilken de primitive folk behandler 
deres jord, saa den ødelægges.

Ser vi tilbage paa, hvad vi selv ved uforstand har skabt af 
ødelæggelse, har vi saavist ingen grund til at hovmode os. Vi 
har været saa godt med som nogen. Og er vi blevet klogere? 
Ja, vi er jo holdt op med at behandle jorden, saa der opstaar 
ny hede og klit, selv om jordfygningerne ved foraarstide er et 
alvorligt memento om, at vi stadig maa passe paa.

Men har vi virkelig forstaaet værdien af ikke at forrykke 
balancen i naturen paa unødvendig vis, at vise nænsomhed og 
skaansomhed? Ved vi f. eks., hvad følgerne kan blive af sprøjt
ning med alle de moderne midler og deraf følgende udryd
delse af store dele af insektverdenen? Balancen i naturen er 
noget meget væsentligt. Forrykkes den paa tilsyneladende uvæ
sentlige omraader, kan følgerne blive meget store.

Kan Vestjyllands historie lære os at omgaas naturen med 
varsomhed, har vore forfædres ødelæggende fremfærd haft ét 
positivt resultat.



36 H. Jonassen

L IT T E R A T U R :
J. Brüel: Klitterne. 1919.
Geologisk kort over Danmark:

Kortbladet Varde. —  D.G.U. 1. Række Nr. 14, 1922.
—  Bække. —  D.G.U. 1. Række Nr. 15, 1925.
— Blaavandshuk. —  D.G.U. 1. Række Nr. 16, 1925. 
— Brande. —  D.G.U. 1. Række Nr. 18, 1939.

P. V. Glob: Studier over den jydske enkeltgravskultur. —  Aarbøger for 
Nordisk Oldk. og Hist. 1944.

Gudmund Hatt: Forhistoriske Plovfurer i Jylland. —  Aarbøger for 
Nordisk Oldk. og Hist. 1941.

—  En sænket og hævet Jernaldersboplads ved Ringkøbing Fjord. 
—  Sv. Geograf. Aarsbok, 1942.

Johs. Iversen: Landnam i Danmarks Stenalder. —  D.G.U. II Række 
Nr. 66, 1941.

— The Influence of Prehistoric Man on Vegetation. —  D.GU. 
IV Række Bd. 3, Nr. 6, 1949.

Knud Jessen: The Composition of the Forest in Northern Europe in 
Epipalæolithic Time. —  D. kgl. danske Vid. Selsk., Biol. Medd. 
XII, I, 1935.

—  De danske Skove i forhistorisk Tid. —  Danske Skove, 1938.
—  Naturforholdene og Mennesket i Danmarks Oldtid. —  Fortid 

og Nutid, XIII, 1939.
H. Jonassen: Et pollendiagram fra Karupfladen. —  Bot. Tidsskr. 43, 

1935.
— Vegetationens Historie i Th. Mathiassen: Studier over Vestjyl- 

lands Oldtidsbebyggelse, 1938.
—  Recent Pollen Sedimentation and Jutland Heath Diagrams. — 

Bot. Arkiv, Bd. 13, Nr. 7, 1950.
— Dating of Sand-Drift east of Ulfborg. —  Bot. Tidsskr. 51, 

1954.
—  Bidrag til Filsøegnens Naturhistorie. —  Medd. fra Dansk Geol. 

Foren. Bd. 13, Hf. 4, 1957.
Alfred Kaae: Indsande. —  Hardsyssels Aarbog, 1932.
Therkel Mathiassen: Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse. —  

Nationalmuseets Skr., Arkæol.-Hist. Række, II, 1948.



»BOVBJERGDRENGEN«
A f  K , Al. Nielsen

Hele Jyllands Vestkyst bestaar hovedsagelig af Sandklitter, 
begroet med Marehalm og Klitroser, dog hist og her bliver 
Klitterne afbrudt af høje Lerskrænter, og deriblandt er Bov
bjerg, hvor jeg henlevede mine Barndomsaar. Dette Højde
drag, der strækker sig gennem Trans Sogn og Ferring Sogn, 
indtil det i Nord taber sig i Ferring Klittange og mod Syd i 
Fjaltring Sogn. Der findes saa godt som ingen Klitter paa Bov
bjerg, naar undtages den sydlige Del indtil Dybaa, hvor en rin
dende Aa fosser ud i Vesterhavet og derved afskærer den syd
ligste Del af Bovbjerg.

Som en sølvglinsende Stribe snor Aaen sig i Bugter gennem 
Sognene, indtil den naar Havet. Den Del af Bovbjerg, som 
Aaen afskærer, kaldes Kjeldbjerg. Der stod gennem flere Aar 
Fiskernes Faresignal. Her stod den gamle Signalpasser Mads 
Rækby Vagt i de haarde Vinternætter, naar Fiskerne laa ude 
paa Havet i deres smaa aabne Baade. Han varskoede Fiskerne, 
dersom Havet blev uroligt, ved at hejse Balloner op i Signal
masten. Dette advarede Fiskerne, at de skulde passe paa, naar 
de gik ind over Revlerne. Var der 3 Balloner paa Signalma
sten, maatte de ikke søge Land, men maatte holde sig derude.

Mads Rækby havde i sine unge Dage rejst Kloden rundt, 
han var en Kender af Havet. Trods det, at han nu var en 
gammel Ulk, var han den sikre Vagtmand. Alligevel — en 
Foraarsmorgen, den 20. Maj, druknede 4 af Sognets Fiskere, 
da de vilde landgaa her ved Dybaa. Dette smertede Mads 
Rækby, men som han sagde: Havet er lunefuldt; det kan smile 
paa Overfladen, men Underdønningerne kan samtidig være 
ondskabsfulde og kræve deres Ofre.
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Ud for selve Bovbjerg drives der ikke Fiskeri, da de høje, 
stejle Skrænter staar ud mod Havet, og kun med godt Vejr er 
der lidt Strandbred. Nogle af Fiskerne boede paa Bovbjerg, 
saaledes de to Brødre, Anders og Laust Bjerg. De var begge 
Typer paa gamle Vesterhavsfiskere, der kunde taale Frosten og 
Kulden i de haarde Vintre, naar de drev Fiskeri fra den aabne 
Strand, og de sagde ikke Nejtak til en stor Dram. Der skal ondt 
til at fordrive ondt, sagde de altid, men alligevel undrede man 
sig ofte over, at deres Helbred kunde holde til, hvad de bød det.

Paa selve Bovbjerg blev der drevet Landbrug, og de fede 
Jorder gav mange Fold. Men alligevel, Havet var Fjende Nr. 1 
for Landbruget. Den kolde, klamme Havgus og den stride 
Nordvest kunde i kort Tid svide Kornet et langt Stykke ind 
fra Kysten, saa naar Høsten kom, var Aksene uden Kerner. 
Dertil kom saa, at Bovbjerg Aar for Aar blev trængt tilbage 
af Havet, det vil sige, at Bølgeslaget mod Bovbjergs Fod rev 
denne bort og udhulede den høje Skrænt, saa Overdelen styr
tede ned paa Stranden. Det var ofte Tusinder af Læs god Ager
jord, der ved disse Jordskred styrtede ned og laa som en Vold 
helt ud til Havstokken. I kort Tid slikkede Havet det hele til 
sig» °g der var Plads til et nyt Skred. Disse Jordskred var ube
regnelige. Det kunde slaa Revner 10-15 Alen ind i Skræn
ten mod Øst, og pludselig kunde Jordmassen synke en Alen 
ned; men der blev den — uforstaaeligt nok — hængende, ind
til den en Dag eller Nat, maaske et halvt Aar efter, med et 
Tordenbrag styrtede ned paa den stenede Strand. Saaledes er 
Lodsejernes Arealer blevet mindre og mindre, ja, hele Ejen
domme er paa den Maade udslettet. Det hændte ogsaa, at der 
opstod Stridigheder, naar Ejere af den forsvundne Jord væg
rede sig ved at skatte af den Jord, som Havet havde taget. 
Engang strandede under Bovbjerg en Damper, som var lastet 
med Kul. Den blev knust af Havet, men Mandskabet blev pr. 
Raketline halet op paa den høje Skrænt. Kaptajnen mistede sit 
Guldur. Det gik i Havet og kom aldrig mere igen; men der
imod drev der store Mængder af Kulladningen ind paa Stran
den. Manden, der ejede Jorden ud for, hvor Damperen stran-
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dede, gik til Stranden med Heste og Vogn og kørte væk af de 
inddrevne Kul, men dette blev foreholdt ham at være Strand- 
tyveri. Dertil svarede han: Kullene ligger paa min Jord! — 
Stranden og Havstokken var forlængst rykket ind paa den Jord, 
hvor han for Aar tilbage havde høstet og saaet. Hvorledes 
Sagen endte, ved jeg ikke, men at Ejerens Jord var slugt af 
Havet, derom er der ingen Tvivl.

Paa denne Strand og under Skrænten tumlede jeg som Barn 
og kunde i Timevis ligge i Græsset og følge de mange Fiske
kuttere og Sejlskibe, der sejlede forbi. En Damper saas kun 
sjældent dengang. Far havde købt et lille straatækket Hus, kal
det Bovhuset. Der var dog 3 smaa Værelser, Køkken og Bryg
gers og et lille Udhus, hvor vi havde 2 Geder. Mangen en Nat 
maatte Far og Mor op og sætte Stiger til Taget for at dække 
Huller, som Stormen havde flaaet i det. — Julen var en god 
Tid for os Rollinger. Vi var tre, jeg den ældste og to yngre 
Søstre. Hver Jul, enten Juleaften eller Juledagsaften, blev vi 
alle inviteret op til Fyret hos en Fyrassistentfamilie, som hed 
Hansen. Der var smaa Rollinger ligesom hos os, og vi fik god 
Mad, dansede om Juletræet og legede.

Det var den 22. December 1894, at Mor vaagnede ved 3- 
Tiden om Natten ved en snurrende Lyd. Hun havde en Lampe 
ude i Køkkenet; naar den var ved at løbe tør for Petroleum, 
kunde den frembringe en saadan snurrende Lyd, og hun troede 
derfor, at hun havde glemt at slukke den, før hun gik i Seng. 
Hun stod da op og saa efter, men Lampen var slukket. Uden
for silede Regnen ned, og det stormede. Lyden vedblev, og 
Mor vækkede da Far og spurgte, hvad det vel kunde være. Far 
sprang da op af Sengen og sagde: Jamen Mor, det er da vist en 
Dampfløjte! Det er da vist en Stranding! — Han stormede 
udenfor, og ganske rigtigt. Dybt nede kunde han se Kontu
rerne af en Damper, som stod fast paa Revlen, mens Damp
fløjten tudede. Far fik hurtigt noget mere Tøj paa og løb saa 
af Sted for at alarmere Redningsmandskabet. Jeg fik Lov at 
komme op og faa Tøj paa, og trods det, at jeg intet kunde se i 
Bælgmørket, holdt jeg trolig Næsen mod Vinduesruden. Det
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varede ikke længe, før Raketapparaterne kom fra Ferring Red
ningsstation; og da den første Raketline blev skudt ud over 
Damperen, raabte jeg: Mor, se nu skyder de Solen ud! — Det 
var jo Glimtet, jeg saa. Det var en dobbelt Raketline, der blev 
skudt ud, men Linen blev ikke modtaget. Ud paa Morgenen 
blev man klar over, at der intet Mandskab var om Bord. Hvor 
var Mandskabet blevet af? Var alle druknede, før det blev lyst? 
Mor havde mægtig travlt, hun lavede flere Kander Kaffe. 
Redningsfolkene og andre med kom jo ind for at faa lidt 
Varme; hele Huset flød med Vand fra Olietøj og Søstøvler. 
Ved Middagstid drev en Skibskuffert i Land. Det lykkedes at 
faa fat paa den, og da den blev aabnet, saa man Breve fra Jako- 
bin Jakobsen, Fløen i Norge, til Fyrbøder Ole Olesen. Kuffer
ten tilhørte altsaa ham, og man forstod, at Damperen var 
„Stanley” af Bergen med en Ladning Hvede paa Rejse fra 
Odessa til Hjemlandet. Den 24. December knækkede Skibet 
midt over, og den sidste Mast faldt. De gule Hvedekerner be
gyndte at drive ind paa Stranden, saa gule Striber saas langs 
Kysten i Syd og i Nord. Det blev Juleaften, men Gaaden, 
hvor Mandskabet var blevet af, var stadig uløst og lagde en 
trykkende Stemning over Kysten, hvad vi Børn ogsaa kunde 
mærke ved vor Julefest paa Fyret.

I Juledagene løftedes en Flig af denne Gaade. Det var et 
Juledrama, der var udspillet. Langt Nord paa, omme paa 
Jammerbugtens Strand, fandt man en Sømand liggende paa 
Stranden, endnu levende. Han blev hurtigt bragt op til Strand- 
fogedgaarden, og ved god Pleje kom han snart til Hægterne. 
Han fortalte da, at han hed Niels Knudsen og var den eneste 
levende fra Dampskibet „Stanley”, der var strandet under 
Bovbjerg. Straks efter at de var strandet, gik de i Skibets to 
Baade, 7 Mand i den ene og 16 i den anden. Men den lille 
Baad kæntrede snart, og 4 Mand druknede. De 3 andre blev 
taget op i den store Baad. Der var nu 19 Mand i denne, og 
Juleaften stod de i Nordvest ud i Havet. De vovede ikke at 
søge ind mod Kysten, men 2. Juledag tvang en Storm dem 
ind mod Land. Paa denne Sejlads kæntrede Baaden 7 Gange,



> Bovbjergdrengen 41

og hver Gang druknede nogle. Sidste Gang, den kæntrede, var 
der kun 3 tilbage. De kom op paa Baadens Køl, og derfor var 
Niels Knudsen derfra kastet ind paa Stranden, hvorledes vid
ste han ikke. „Stanley” førtes af Kaptajn Abrahamsen, der 
havde sin Søn og Søstersøn med om Bord.

Der var 16 Enker tilbage efter dette Juleforlis, der krævede 
22 Ofre. De fleste af Ligene drev ind paa Stranden ved Jam
merbugten, og i Juledagene blev de lagt til Hvile i en Fælles
grav paa Vester Thorup Kirkegaard. Master og Døre og andet 
fra „Stanley” drev i Land ved Bovbjergs forrevne Fod. Det 
var den første Stranding, jeg oplevede. Den var uhyggelig, og 
jeg tænkte mit; men naar jeg blev spurgt, hvad jeg vilde 
være, naar jeg blev stor, havde jeg Svaret paa rede Haand: 
Sømand.

Det var mange forskellige Ting, Havet smed ind paa Stran
den. Jeg var ikke ret stor, før jeg kunde kravle op og ned ad 
Skrænten sammen med en anden Dreng. Vi havde flere for
skellige Op- og Nedgange. En Dag fandt vi et Hyttefad, der var 
drevet ind, og da vi ved forenede Kræfter havde faaet det 
aabnet, viste det sig at være omtrent fyldt med Aal og Rød
spætter. Vi delte lige over i vore Sække. Vi havde altid en 
Sæk, om ikke til andet saa til Smaapinde. Sækken blev tung, og 
vi havde et svært Mas med at faa dem op ad Skrænten og hjem. 
Det var velkommen Mad, og det smagte godt. Der var Dage, 
hvor hele Kysten langs laa fyldt med Planker, Brædder, Stave 
og Props fra Dækslaster, der var gaaet over Bord. Saadanne 
Dage havde Strandfogederne travlt; det hele paa nær Smaa- 
pindene blev kørt op til Strandfogedgaarden, sorteret og lagt 
i Numre for at blive solgt ved Strandauktion. Der var Dage, 
hvor der drev en Masse Kul ind, og saa kom der gerne samtidig 
Rav med. De Dage havde vi travlt med Sækken. Kullene tog 
Strandfogden sig ikke af. De blev bare liggende, til Havet 
slikkede dem til sig igen. Far købte aldrig Brændsel; der var 
nok at samle af paa Stranden. En Dag, jeg var alene paa Stran
den, havde jeg fyldt min Pose med saa meget, jeg kunde bære 
af Smaapinde, og asede med det op ad Skrænten. Jeg naaede
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heldigt op og skulde til at gribe fat i Grønsværet; saa blev jeg 
grebet med et fast Tag i Trøjekraven og halet op. Jeg stod 
da foran Strandfogden, og han var ikke i godt Humør den Dag. 
„Naa, der er du, Knægt! Kan du saa faa hældt Posen ud over 
Skrænten!” Jeg undskyldte mig med, at det kun var smaa Pin
de. Det nyttede dog ikke noget. Han truede med Politi og 
med Bank, saa jeg maatte smide det hele ud over Skrænten, 
hvorefter jeg fik Lov at løbe. Jeg fortalte ikke noget om det 
hjemme, men senere fik jeg at vide, at han havde fortalt Mor 
det, og at de morede sig over det.

Vore nærmeste Naboer var et Par gamle Ægtefolk, Kjeld 
og Else. Hun blev i daglig Tale kaldt Else Bovbjerg. Hver 
Gang Fiskerne fra Ferring kom ind fra Havet, var Else ved 
Landingsstedet med sin Rygkurv. Den fik hun fyldt med Smaa- 
fisk og travede saa med den paa Ryggen ud i Sognet og solgte 
Fiskene. Gamle Kjeld vilde gerne have en Dram, og havde 
han haft Held til at gemme en Klukflaske for Else, kunde det 
hænde, at han var lidt vaad indvendig, naar hun kom hjem. 
Gamle Kjeld og jeg var særlig gode Venner. Han havde det 
Job at passe nogle af de længere bort liggende Gaardes Krea
turer, som græssede paa Bovbjerg. Dette hjalp jeg ham ofte 
med, og mangen Gang fik jeg hans Pose med ned paa Stran
den og bragte den op igen fyldt med Brænde. Kjeld var ble
ven for gammel til selv at hente det.

Naar Mor skulde have Købmandsvarer, maatte jeg løbe ned 
til Ferring By, som laa paa det nordligste af Bovbjerg, for at 
hente Varerne i Brugsforeningen. Den nærmeste Vej var tværs 
over Kirkegaarden, der laa midt i Byen, men der var en Over
gang, hvor jeg skyede Kirkegaarden, for der blev nemlig sagt, 
at der var Spøgelser i Kirken. Ved den østre „Stette" laa „Ho
spitalshuset", en langstrakt Vaaning med lave Vinduer og 
Døre, der peb paa deres Hængsler, naar de lukkedes op og i. 
Husets vestre Mur var selve Kirkegaardsdiget. I dette Hus 
boede nogle af Sognets fattigste. De kendte alle dem, der ved 
Dag som ved Nat strøg hen over Kirkegaarden ad den Sti, 
som førte fra den vestre til den østre Indgang. Naar en enlig
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Mand i Nattens Mulm og Mørke kom ude fra Havet, hvor 
han havde bjærget sig en Pind, listede han sig over Kirkegaar- 
den for at naa hjem. Inde i de dødes Have færdedes Strand
fogden ikke ved Nattetide. De var formummede Skikkelser, 
disse Mænd, og de brød sig fejl om, naar der blev sagt, at der 
gik Spøgelser inde i Kirken. Beboerne i Hospitalshuset paastod, 
at de om Natten hørte Stemmer inde i Kirketaarnet. Men disse 
Mænd ænsede det ikke. Det var Varsler for et eller andet, der 
vilde ske, sagde de. Det er muligvis en Strandvasker, som vil 
ind i Kirken, før han puttes ned i fremmed Jord; thi ogsaa de 
er jo kristne Mennesker. Engang vilde et eller andet ske her
ude, som vilde faa Spøgelset til at forsvinde.

Søren Klit boede i et Hus helt ude paa Stranden. Havet aad 
sig ind, og en Dag maatte han pakke og flytte Øst paa. Han 
arbejdede ved Havet ved Kystsikringsarbejder. Der støbtes 
store Betonblokke, der blev sænket ned i Havet ved de Høfder, 
der blev bygget. En Dag segnede Søren omkuld i Blokformen 
og var død. Da Blokken var støbt færdig, ridsede Sørens Kam
merater Datoen, da han døde, og Blokken blev saa sat ud i 
Havet. Nu troede man, at Spøgelset var Varsel for dette. Til
fældet med Sørens Død nede ved Havet og det, at hans Grav
sten blev sat ud i selve Havet maatte staa i Forbindelse med 
Spøgelset.

En tidlig Morgen fandt en Fisker et Lig, som var drevet iland 
nede paa Stranden under Ferring Skrænter. Beboerne satte da 
ogsaa denne Begivenhed i Forbindelse med Spøgelset i Kirken. 
I Tiden, der fulgte, efter at denne Strandvasker var puttet i 
Jorden, var det, ligesom Gespenstet var forsvundet. Om Afte
nen ved Midnatstide, naar Beboerne gik ad Stien over Kirke- 
gaarden, hørtes ingen Stemmer inde fra Taarnet. Klaus Bjerg 
havde en stor Børneflok, Drenge og Piger. Fra ganske smaa 
tumlede Drengene nede ved Havet og strøg langs Kysten i al 
Slags Vejr. De blev tidligt fortrolige med Strandingsgods og 
„Vaskere”, der drev ind fra Havet. Jeppe var særlig haard- 
hudet. Han kom tit hjem fra Havet og berettede, at han havde 
set Varsler for Skibe, der vilde strande. En Aften, han kom sent
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hjem, sagde han: I Nat gik jeg mellem Mængder af Tømmer 
dernede, medens et Skib stod ude paa Revlen. Jeg saa, det 
knækkede midt over, og hørte Nødskrig, og saa blev alt stille. 
En saadan Stranding vil komme her. — Det vil klare sig, 
sagde Jeppe, ligesom Spøgelset, jeg mente at møde forleden 
Nat. Det raslede og knirkede, men jeg blev ved at gaa imod 
det. Men hvad tror I saa, det var? Det var en Mand, der kørte 
med Stude. Naar han kørte saa langt nede ved Havstokken, 
var det, for at Havet kunde udslette Sporene, saa Strandfog
den ikke kunde se dem.

Spøgelset var opdaget! Saaledes mente Kjeld, at det ogsaa 
vilde gaa med Spøgelset i Kirken. Drengene i Ferring løb og
saa over Kirkegaarden sildig Aften og tidlig Morgen. Alle 
vidste jo Besked om Spøgelset. I Rædsel tog de ofte et Hop, 
naar de skulde forbi Kirken, da særlig naar det stormede og 
tudede i Taarnets Glughuller. En saadan uhyggelig Aften kom 
Jeppe nede fra Købmanden og gik ind over Kirkegaarden for 
at smutte hjem. Inden for Kirkegaardslaagen stak han i Løb, 
da han hørte Stemmer inde i Taarnet. „Spøgelset”, tænkte han, 
og Haarene brændte om Ørene paa ham. Alligevel listede 
han sig helt hen til Kirkedøren, og saa hørte han, det var 
kendte Stemmer. Det var et Par af de gamle Fiskere, som stod 
derinde og sludrede, mens de klinkede og sagde „Skaal” til 
hinanden. De to gamle var listet over paa Kirkegaarden, da 
Mørket faldt paa. Klukflasken havde de i Lommen; og som 
saa mange Gange før var de ogsaa denne Aften gaaet ind i 
Taarnet for at tage en Slurk af Flasken. Jeppe løb mod Hjem
met og styrtede hæsblæsende ind ad Døren. „Nu har jeg op
daget Spøgelset i Kirken,” raabte han. „Det var to gamle 
Fiskere, der stod derinde og klinkede.”

Strandingen, som Jeppe havde forudsagt, kom ogsaa. Den 
kom under Ferrings stejle Skrænter, hvor Skibet knustes. 
Hele Mandskabet druknede paa nær een Mand. Han og Tøm
merlasten drev i Land. Men nu var Spøgelset i Kirken opdaget, 
og jeg løb igen tryg over Kirkegaarden paa min Vej til Køb
manden.
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Jeg var konstant nede paa Stranden hver Dag, naar Havet 
da ikke gik helt op til Skrænten. En Dag, det var fint Vejr og 
bred Strandbred, var jeg saa heldig at finde et stort Stykke Rav 
saa stor som en Knytnæve. Jeg søgte ellers ikke efter Rav den 
Dag, saa det var rent tilfældigt, jeg var saa heldig. Jeg gik der
nede og fulgte med Øjnene en Del store Fiskekuttere, som 
sejlede Syd paa langs Kysten. Jeg blev opmærksom paa, at en 
af dem stoppede op og firede nogle af Sejlene ned og ankrede 
op. Lidt efter skød en Baad ud fra den med to Mand, som roede 
mod Land. Jeg blev jo straks spændt paa, hvad der nu vilde 
ske, og var jo paa Pletten, hvor de stødte mod Strandbredden. 
Mændene vilde op paa Fyret og spurgte saa mig, hvor de 
bedst kunde komme op ad Skrænten. Jeg viste dem hen til en 
Opgang, og vi kravlede alle tre op. Vi blev snart gode Venner, 
og da de hørte, at min Hu stod til Søen, saa passede det lige, 
for de manglede en Skibsdreng. De var med inde at sludre 
med Mor, og før de gik til Fyret, gav de mig 1 Krone. Jeg 
spurgte Mor, om jeg ikke skulle have noget Tøj med, men hun 
mente, det var tidligt nok, naar de kom tilbage fra Fyret. Jeg 
var jo morderlig spændt, og saa saa jeg dem endelig komme 
fra Fyret, men de gik lige hen, hvor de var kravlet op, og der 
kravlede de ned igen til Baaden, og jeg maatte nøjes med at 
ligge oppe paa Grønsværet og se dem ro ud til Kutteren, som 
satte Sejl til igen og forsvandt Syd paa. Det var en slem Skuf
felse for mig, men jeg havde da mit Ravstykke og en Krone. 
Ravstykket solgte jeg oppe paa Fyret for 5 Kr. Der var en af 
Assistenterne, som arbejdede i Rav og solgte de fremstillede 
Ting til besøgende, som kom for at se Fyret. De skulde næsten 
alle have et Ravarbejde med hjem, saa det var en god Forret
ning.

Jeg var nu snart ved at blive en stor Knægt. Til Foraaret 
skulde jeg begynde at gaa i Skole, og jeg skulde til at tjene 
lidt selv. Jeg fik for Sommeren Plads paa en gammel Havgaard 
nede i Trans Sogn, hvor jeg skulde passe Kreaturerne og hjæl
pe til med, hvad jeg kunde. Gaarden laa kun nogle Meter 
fra Skrænten, som her ikke var ret høj og mest bestod af Sand.
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Lidt søndenfor ved Dybaa begyndte jo Klitterne. Gaarden laa 
nærmest nede i et Hul bag Skrænten og ejedes af en aldrende 
Enke. Hun havde en voksen Søn, som havde en lille Ejendom 
ikke langt derfra, og han hjalp ogsaa sin Mor med at drive 
den gamle Gaard. Nu skulde jeg jo altsaa ogsaa være med, 
imedens jeg passede min Skolegang. Jeg var godt tilfreds og 
glad for at være der. Jeg havde fri hver anden Søndag og en 
Aften ind imellem, og Madmor var som en Mor for mig.

Mens jeg var paa denne Gaard, skulde jeg ogsaa opleve en 
Stranding. En Nat kom Madmor ind i Kammeret til mig. Jeg 
maatte komme op; hendes Søn havde lige været indenfor og 
sagt, at der stod en Stranding lige vesten for. Det var dejligt 
Vejr, omtrent en stille Nat. Jeg kom hurtigt op paa Skræn
ten, og det var et flot Syn, jeg saa. Inde paa inderste Mole stod 
et stort Sejlskib med alle Sejl til, og de blussede med Blus
lampe derude, saa det saa flot ud. Der var allerede mødt en Del 
Folk paa Strandingsstedet, baade paa Skrænten og nede paa 
Stranden. Mandskabet ved Raketstationen var alarmeret og 
ventedes snart. Derimod var Redningsbaadsmandskabet ikke 
alarmeret. Jeg fik saa det Job at løbe ned og banke Formanden 
for Redningsbaaden op. Det var et Stykke østpaa inde i Sognet. 
De mente, jeg var rask til Bens og snart kunde ordne det. Jeg 
stak saa i Rend, fulgte ikke Vejen, men i lige Flugtlinie gen
nem Pløjejord og Kornmarker. Af og til kiggede jeg tilbage, 
om jeg kunde se Udskydningen af Raketterne. Jeg fik da Man
den raabt op, og han kom hurtigt i Sving. Jeg løb tilbage, og 
da jeg omtrent var ved Skrænten, røg den første Raket ud 
mod Skibet. Der var sigtet godt, og Linen dalede lige ned 
over Skibet. Vi kunde se Søfolkene klatre op i Masterne for at 
fange Linen. Derefter blev en Wire med Redningsstolen halet 
ud, og da den var gjort fast derude, kunde vi se en Kvinde 
sætte sig til Rette i Stolen. Men nu kom Redningsbaaden kø
rende langs Stranden, og det havde de ogsaa set ombord, for 
nu gik Kvinden ud af Redningsstolen igen. De foretrak der
ude at komme ind med Redningsbaaden. Det var jo omtrent 
stille Vejr. Da Baaden naaede frem, blev den løftet af Vog-
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nen, skubbet ud i Havstokken og bemandet. Saa roede man ud 
til det strandede Skib og lagde sig ved Siden af det. Vi saa da, 
at Kvinden som den første firedes ned, og derefter hele Be
sætningen. Lidt efter stod de som forliste Søfolk paa den dan
ske Strandbred. De blev saa alle kørt til Strandfogedgaarden 
og beværtede der. Jeg hørte straks efter, at de var naaet ind, 
en af Matroserne sige til en anden: Se, der er ogsaa smukke 
Jenter i Danmark! — Det viste sig, at Kvinden var Kaptaj
nens Hustru, men hun var helt opløst i Graad hele Tiden, og 
Kaptajnen saa ogsaa saa nedbøjet ud. Vi troede jo, det var, 
fordi de var strandet her med det stolte Skib, som nu stod 
derude paa Revlen. Det var et flot Syn, som det stod der med 
alle Sejl oppe. Ingen kunde dog forstaa, at det var strandet 
her, men det viste sig at være en hel Tragedie, der var ud
spillet der vesterude. Det stolte Skib var et norsk Barkskib 
„Bertia". Det var gaaet fra Hjemstedet i Ballast ned i det syd
lige, men var om Natten ud for Bovbjerg blevet paasejlet af 
en Damper, der ramte det midtskibs, saa der blev en stor 
Lækage. Kaptajnen mente, de vilde synke, og greb derfor sin 
lille halv Aars Pige og kastede hende over paa Damperens 
Stævn i Favnen paa en Sømand og vilde derefter hjælpe sin 
Hustru over ogsaa, men Damperen sakkede fra, saa det blev 
umuligt at gennemføre det. Damperen forsvandt i Mørket 
ukendt, da Navn og Hjemsted ikke kunde ses. Paa Sejleren 
var man beredt paa at synke, men der var en let Brise, og Kap
tajnen var af den rigtige Slags. Han lod sætte alle Sejl til, og 
derved krængede Skibet saa meget over, at Hullet kom over 
Vandet, og paa den Maade styrede de skraat ind mod Kysten, 
indtil de stødte paa inderste Revle. Nu forstod Folk jo, hvor
for Kaptajnen og hans Hustru var saa nedtrykte. De havde jo 
mistet deres lille Pige. „Bertia" blev staaende paa Stranden 
i lang Tid, og alt blev næsten bjærget og hentet op paa Stran
den.

I Tilfælde af, at der skulde komme Strandinger, havde Kyst
boerne dannet saakaldt „Bjærgelaug", d.v.s. at hver Husstand 
var pligtig at stille en Mand til Bjærgning nogle Dage, og det



48 K. M . Nielsen

Barkskib > Ber tia r a f  Christiania (Oslo) 
strandet 20. September 1900 under Bovbjerg.

blev der god Brug for ved „Bertia”s Stranding. Det blev store 
Dage for mig. Saa tit jeg kunde, var jeg paa Stranden og var 
ofte med Baaden ude ved Skibet. Søfolkene slog alle Sejl fra, før 
de rejste hjem til Norge, men Kaptajnen og hans Hustru samt 
Styrmanden blev ved Strandingen, hvorfra jo alt blev bjærget 
i Land. Det kunde ske, at det blæste lidt op, saa det ikke var 
godt for Baaden at gaa ud og hente Bjærgerne ind til Aften, 
men saa var der spændt en Wire fra Skibet og ind paa Skræn
ten. Paa den Maade kunde saa Mændene hales ind i en 
Baadsmandsstol. Jeg husker, der var en stor, ældre Fisker, som 
altid skulde have noget under Blusen med ind om Aftenen af 
Provianten. En Dag, det blæste lidt, saa de skulde ind med 
Stolen, spillede de Fiskeren et Puds. Da han satte sig til Rette 
i Stolen, kunde man jo nok se, at han var stoppet godt ud. Da 
han var halet halvvejs ind, slækkede de oppe paa Skrænten 
paa Wiren, saa Stolen naaede Bølgerne, og saadan halede de 
ham saa det sidste Stykke ind. Det var Kiks, Mel og Rosiner, 
han havde stoppet inden for Blusen, saa han saa komisk ud,
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da han naaede ind. Og gal var han, men der var jo ingen, der 
kunde gøre ved, at Wiren var slækket! Den kunde jo ikke 
strammes, naar han sad midt ude paa den, saa var de jo nødt 
til at hale ham ind gennem Vandet. Fiskeren skulede vredt 
til Wiren, da den igen strammedes med Spillet, men alle holdt 
Masken og beklagede ham. — En Eftermiddag, jeg var kom
men med Baaden derud, kom jeg ogsaa paa Eventyr. Jeg gik 
rundt og kiggede paa det, var snart nede i Kahytten at spise 
Skonrogger, og snart oppe i Masterne. Baaden, jeg skulde i Land 
med, skulde have noget Ankerkætting med ind. Vi laa henne 
under Stævnen, mens de firede Kætting ned til os, og Baaden 
blev tungt lastet, før der blev sagt stop. Jeg sad i Stævnen af 
Baaden, mens fire Mand tog Aarerne og roede indefter. Det gik 
ogsaa godt med den tunge Last. Engang imellem tog vi et 
Skvat Vand indenbords, men da vi var omtrent inde ved Hav
stokken, hvor Søen brød, kom en Sø bagefter og fyldte hele 
Baaden, saa den sank med os og hele Herligheden; men inde 
paa Land havde de nok set, at Baaden var haardt lastet og var 
klar over, hvad der muligvis vilde ske, saa stod de parat og 
dannede Kæde og fik os alle halet op paa Land. Jeg maatte jo 
have tørt Tøj paa, da jeg kom hjem til Gaarden, men jeg var 
absolut ikke ked af, at jeg havde haft den Tur. Nu havde 
„Bovbjergdrengen”, som jeg blev kaldt i Skolen, noget at for
tælle Kammeraterne.

Den unge Kaptajn og hans Hustru blev meget afholdte af 
Kystens Beboere, men de var jo meget nedtrykte over ikke at 
vide noget om deres lille Pige. Kaptajnen telegraferede rundt 
til de forskellige Havne, men uden Resultat. Men saa kom 
der endelig et Telegram fra Bremerhaven, at en hollandsk 
Damper havde landsat en lille Pige der, som de ikke vidste 
hvor hørte hjemme. Kaptajnen og hans Hustru rejste sporen- 
stregs til Bremerhaven, hvor det ogsaa viste sig at være deres 
lille Pige; og stor var jo Gensynsglæden. De kom tilbage til 
Strandingsstedet med hende, og her blev hun hurtigt alles 
Kæledægge. Kaptajnen blev paa Stedet, indtil der ikke kunde
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bjærges mere fra Skibet. Der blev paa det bjærgede holdt 3 
Auktioner.

„Bertia” stod nu tom derude paa Revlen. Hullet i Siden 
var saa stort og bredt, at en voksen Mand kunde staa oprejst 
i det, saa Søerne, naar de kom, havde frit Spillerum ind i 
Skibet. Stormen kom ogsaa; den flaaede og brækkede det hele, 
og Stranden langs laa spækket med Rundholter og Vragstyk
ker. Det viste sig, at Vragresterne var spækket med Kobber- 
nagler, og det blev nu en hel Sport at faa fat paa dem og sælge 
dem; mange af dem sad helt løse. En Dag, jeg var paa Stran
den, traf jeg en af mine Skolekammerater fra Ferring. Han 
var lokket helt herop for om muligt at faa et Par Kobbernagler 
til sin Pose, hvad han da ogsaa fik.

Jeg skulde være paa Gaarden til November og skulde saa 
være hjemme om Vinteren, men Madmor vilde gerne beholde 
mig til December, og det vilde jeg gerne, da jeg havde det 
godt. Jeg flyttede saa hjem til Far og Mor til December, og 
midt paa Vinteren skulde jeg igen opleve en Stranding.

En Aften ved 6-Tiden med en Vestenstorm observeredes en 
stor Sejler mellem Liløre og Bovbjerg styrende skraat indefter. 
Ved 8-Tiden om Aftenen løb den paa Revlen og stod fast der, 
ca. 600 Alen fra Land, ud for Skrænterne ved Ferring. Raket
terne fra herværende Redningsstation kom hurtigt til Stede, 
men Havet var i saa voldsomt Oprør, saa de maatte stilles op 
paa selve den høje Skrænt. At faa Redningsapparaterne ned 
paa Stranden var umuligt, da Bølgerne slog helt ind mod Bov
bjergs stejle Mergelfod. Jeg stod mellem Hundreder af Men
nesker, som var ilet til Havet for at overvære Redningsarbej
det, der trods store Anstrengelser blev til et rystende Drama. 
Et ravnsort Mørke rugede over Havet og Kysten, saa intet 
kunde ses, men der hørtes en Bragen derude og Nødraab fra 
Besætningen, men saa blev det stille. Havets Brølen mod 
Brinkerne overdøvede alt. Der blev affyret 2 Raketter, men 
de naaede ikke ud til Skibet; Linen maatte hales ind igen. Ved 
Il-Tiden om Aftenen faldt Havet saa meget tilbage, at man 
kunde opholde sig nede under Skrænten, og Raketterne blev
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Barkikib >Capella< a f  Arendal 
strandet ud for Bovbjerg 22. November 1903.

nu baaret ned og opstillet paa Stranden. Samtidig blev der 
tændt Strandlys, og nu blev der sendt en Dobbeltraket ud. Den 
naaede Skibet og faldt ved Fokkemasten, det eneste, vi kunde 
se. Paa denne hang der nogle Trevler Sejl og flagrede. Men 
Raketlinen blev ikke modtaget af Søfolkene, hvilket var ufor- 
staaeligt for os, der stod inde paa Stranden. Der blev raabt og 
sendt flere Raketter ud. Linen faldt over Vraget, men den blev 
liggende; ingen derude tog imod den. Der blev affyret 7 Ra
ketter, men der var som dødt derude. Da Morgenen brød frem, 
kunde vi se det halve Skib med Fokkemasten derude paa Rev
len; hele Agterskibet var forsvundet. Nu forstod vi, hvorfor 
Raketlinen ikke blev modtaget; det ulykkelige Mandskab hav
de været samlet paa Agterskibet og var forsvundet i Havet 
med dette, straks efter at Skibet var strandet, men dette kunde 
jo ikke ses gennem Mørket. Stranden ind under Skrænterne 
blev i de følgende Dage dækket af fint Gavntømmer; det var 
Skibets Last, der drev ind. Skibet var Barkskib „Capella" af 
Arendal, kommende fra Norrköping med Trælast til Port Na-
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tal. Faa Dage efter kom en af de druknede ind paa Stranden 
ved Liløre Nord for Bovbjerg. Han var fra København, og 
Slægtninge kom over for at hente ham. Resten af Besætningen 
blev derude paa Havets dystre Kirkegaard.

Til Sommeren kom jeg ud at tjene igen, men min Hu stod 
stadig til Søen; jeg vilde være Sømand. Jeg blev dog 18 Aar, 
før jeg endelig rejste ud og fik min første Hyre, og en Tid efter 
fik Far og Mor Brev, at nu var jeg kommen paa den rigtige 
Hylde.



SÆREGEN FOLKEOVERLEVERING 
FRA HARDSYSSEL

A f  A ugust F. Schmidt

I

Holmens Provst, H. M. F en g er (1850-1930), var Søn af 
Kammerråd Hans Frederik Fenger (1816-1901) og Hustru 
Frederikke Mathilde Fjelstrup (1816-94), der var fra Sinding- 
gård ved Herning; hun var Datter af Etatsråd Søren August 
Fjelstrup (1773-1859), der i 1809 købte Sindinggård. Hans 
Frederik Fenger, der var Herremand, ejede i Tiden 1839-1849 
det fordums Herresæde Bregninggård (Bregning Sogn, Bøl- 
ling Herred). Sønnen Hans Mathias Fenger udgav 1925 Bo
gen: „Erindringer fra mit Liv”, hvori den ansete gejstlige for
tæller fængslende om sit Livs Oplevelser. En meget stor Rolle 
i hans Barndom spillede en gammel prægtig Barnepige, kaldet 
Susse (hendes Navn var Susanne Cathrine Eriksen). Hun kom til 
Fengers på Brejninggård og var fra Ringkøbing, f. 1787. Tid
ligere havde hun tjent i Ringkøbing hos en Mand, der hed 
Moses Cohn, af hende udtalt „Mose Kuun". Hendes Far havde 
været Smed på Landet, der var „manne Bøen", og de havde 
det fattigt, derfor måtte hun tidlig ud at tjene. Hun bandede 
ubeskriveligt, men hun mente ikke Spor ondt med det, hvad jo 
heldigvis Folk sjældent gør, når de bander. Når Børnene efter
lignede hendes Eder, kunde hun udbryde: „A ved mi Salighed 
et, hvo æ Bøen di lær å band, for A bander Døvlen støi mæ 
åller." Hun kunde fortælle hårrejsende Røver- og Spøgelses
historier. Een var særlig tiltrækkende og gyselig. Den hand
lede om en Mand, som gik til en Galge og skar et Stykke Kød 
af en hængt Mand, gik hjem, stegte det og satte sig til Bords
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med sin Familie. Men under Måltidet kom den døde ind og 
klagede sig: „Aa, mi Kjør” — udtalt jamrende, truende, lang
trukkent, så det rystede igennem den lille Hans Mathias Fen
ger, og Hårene rejste sig på hans Hoved — indtil den døde, 
usynlig for alle, standsede ved Forbryderen, greb ham og sag
de: „Der er mi Kjør”. Samtidig greb Susse i den spændt lyt
tende, og man følte den hele Gru ved Situationen-------men
vilde dog gerne have den om igen !

Som gammel Mand kunde Provst H. M. Fenger genopleve 
det hele og fortælle herom i sin Erindringsbog (S. 26). Han 
har her fået Lejlighed til i kortfattet Form at gengive en gam
mel Rædehistorie, der i lidt forskellig Affattelse har været 
kendt i hvert Fald over det meste af Vest- og Nordjylland i 
ældre Tider. En af de bedste Optegnelser af Historien er ned
skrevet af Kr. Larsen V este rgaard  (1856-1931) fra Ulf
borg. Han indsendte den til Evald T ang K ristensen , der ud
gav den i Skattegraveren XI (1889), Nr. 10, S. 9-10. Larsen 
Vestergaards Optegnelse har denne Ordlyd: „Der var en Gang 
en Mand, der kjørte til Skive med et Læs Tørv. Hans Kone 
bad ham om at kjøbe et Stykke fersk Kjød; men han huskede 
ikke på det, inden han var på Tilbagevejen. Som han nu sid
der på Vognen og ærgrer sig der over, kommer han forbi en 
Galge, hvor der hang en nylig hængt Røver. Så går han hen 
og skjærer et Stykke Kjød af ham og flyr sin Kone det, da han 
kom hjem. Hun tog og saltede det i Spisekammeret. Om Nat
ten blev der sådan Uro der inde i Huset, ligesom der var no
gen, og Konen siger til Manden, at han skulde gå op og se 
efter. Han stod også op og gik til alle Døre og alle Vinduer, 
men der var intet, og så gik han i Seng igjen. Lidt efter be
gyndte Spektaklet påny. Så siger Manden til Konen: „Nu skal 
du op!” Konen stod op og gik til alle Døre og alle Vinduer, 
og til sidst kom hun til Spisekammeret, og der stod en bag 
Døren og sagde: „Aå, mi Kjød, åå mi Kjød, ta mæ mi Kjød!” 
Den sidste Sætning i denne Rædehistorie udråbes, idet man 
griber efter en.”

I Skattegraveren XI, Nr. 9, er en tilsvarende Historie for-
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talt af Lærer M. Møller, Sir, og i Jyske Folkeminder IV 
(1880), S. 144, er ligeledes en Variant af Historien. Her har 
E. Tang Kristensen desværre ingen Stedsangivelse, men har 
uden Tvivl Optegnelsen fra Hardsyssel. I Bogen Danske 
Skjæmtesagn (1900), S. 74 ff., har E. Tang Kristensen Ræde- 
historien fra Lime, Darum, Tirstrup, Thyholm, Thy og Vend
syssel. Som man vil se, har den uhyggelige Fortælling om den 
hængte Mands Kød (Kallun, Lever, Lunge, Tarme) været ret 
udbredt, og som det synes navnlig i Vestjylland. Her har den 
førhen hørt til det gængse Fortællestof.

Det ret skrækkelige Skæmtesagn er i sin Oprindelse af gam
mel kristen Tro, idet det er forbundet med den kristelige Tan
kegang, at de Døde på Dommedag rejser sig op af Graven. 
Det gælder da om for dem at have alle deres Muskler, Knogler 
og øvrige Legemsdele i Behold. I Middelalderen, ja også før 
og senere, opbrændte man som Straf Kætteres og Fjenders Lig. 
Så kunde de ikke opstå på Dommedag. Udfra Opstandelses
troen har gennem en grov Fantasi og Tankegang, støttet af en 
kynisk præget Fortællemåde, udviklet sig en Rædehistorie som 
den ovenfor meddelte. Den har passeret gennem Sindets Mør
kekamre, er blevet benyttet til at kyse Folk, og er så, som 
mange andre Historier og Forestillinger, endt i Børnenes Kred
se, hvor Historien med sit makabre Indhold, fortalt af gamle 
enfoldige Mennesker, har haft alle Betingelser for at gøre god 
Virkning. Provst Fenger har næppe anet, at han i forgrovet 
Form meddelte et Stykke gammel kirkelig Tro, der netop i 
den sagnmæssige Udformning, som vi nu kender den fra 
Vestjylland, er af ældgammel Oprindelse og sikkert har væ
ret kendt viden om. Det forholder sig nemlig således, at en hel 
Del af Kristentroen og af det praktiske Kirkeliv prægede 
Forestillinger er endt i stærkt forvansket Skikkelse i primitive 
folkelige Kredse, hvor de har betydet en hel Del som forskel
ligartet Underholdningsstof. Historien om den hængte Mands 
Kød er et af Eksemplerne herpå.
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II
En af vore berømteste middelalderlige Folkeviser: „Aage 

og Else”, der i digterisk Henseende er et fremragende Arbej
de, har sit Grundlag i den førhen almindelige Folketro, at 
levende Menneskers Gråd over en afdød virker forstyrrende 
på den dødes Fred. I Visen skildres, hvorledes den døde Ridder 
vanker til sin Fæstemø Elses Bur. Han kan ikke udholde hen
des Gråd.

»Op staar Ridder Hr. Aage, 
tager Kisten paa Bag; 
saa lakker han til sin Fæstemøs Bur 
med saa megen Umag.«

Visen skildrer deres Møde, og da Ridder Hr. Aage ved 
Hanegal skal tilbage til sin Grav, fulgte Elselille med ham til 
Kirkegården.

»Saa hun op til Himmelen 
til Stjerner smaa: 
i Jorden slap den døde Mand, 
hun ham ej saa.«

En Månedsdag senere lå Elselille selv på Bår. Sorgen havde 
dræbt hende.1)

Folkevisen om Aage og Else har været kendt i Folkemunde 
gennem langsommelige Tider, og det er den, der er Forudsæt
ningen for et Sagn, der er optegnet af Evald Tang Kristensen 
forskellige Steder, ligesom også andre har reddet Sagnet fra 
Glemsel. En af Optegnelserne skyldes Lærer P. K. Madssen, 
der var fra Nes ved Nissum Fjord, og som i Tiden 1870-76 ind
samlede Folkeminder til Svend Grundtvig. Vi skal her stifte 
Bekendtskab med Madssens Sagnform:

„En Pige og en Karl havde forsvoret sig til hinanden (d.v.s. 
lovet at møde hinanden, enten levende eller døde). Så døde 
Karlen, og han kommer ridende om Natten, det var Måneskin,

’) Visen om Aage og Else findes Nr. 90 i Værket Danmarks gamle 
Folkeviser ved Svend Grundtvig, Axel Olrik og H. Grüner-Nielsen.
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og tager Pigen med sig, der går ved Siden af Hesten. Så siger 
han:

»Se, Månen skinner blank,
Dødmand rider rank, 
frygter du ej, mit Hjærte?«

(eller: Bliver du ikke bange, min lille Pige?). Pigen svarede 
nej og fulgte ham til Kirkestetten. Her binder han sin Hest og 
går ind på Kirkegården, mens hun bliver stående ved Stetten. 
Hun venter og venter, men han kommer ikke. Så trækker hun 
af et Skjørt og hænger det der og går ind til Degnens. Lidt 
efter kommer han og banker stærkt på Døren, men ingen vil 
lade ham ind. Om Morgenen, de ser til, er Hesten borte, og 
Skjørtet i mange Stykker”.2)

Som man vil se, er der en umiskendelig Lighed mellem Nu
tidstraditionens Sagn og den gamle Folkevise. Hvor denne 
eftergøres i Verslinjer, får de næsten en Hældning mod det 
morsomme, som i en Optegnelse med disse Linjer:

»Månen skinner blank, 
og den døde Mand rider rank, 
æ du et ræd, lille Maren.«3)

Fra Kvols nordvestlig for Viborg lyder Linjerne:

»Månen skinner blank, 
død Mand rider rank,
Æ do et ræj, Karen.«4)

Sagnet om Dødningeridtet kendes fra de fleste Egne af Jyl
land, således som vi har set: fra Ringkøbing og Viborg Amter, 
endvidere fra Thy, Vendsyssel, Roldskovegnen, Brandstrup 
Syd for Viborg, Fredericiaegnen, Horsensegnen, Sjælland m. v.

Der er ingen Grund til her at citere flere af Sagnoptegnel
serne med det af Folkevisen prægede Vers, idet de er let til-

2) Evald Tang Kristensen: Danske Sagn II (1893), S. 302, Nr. 220. 
:l) E. Tang Kristensen: Danske Sagn II, S. 302, Nr. 222. Uden Steds

angivelse.
4) Smsts. Ny Række II (1929), S. 192, Nr. 142.
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gængelige.5) Da man i den ret store videnskabelige Litteratur 
om Folkevisen om Aage og Else ikke synes at have været op
mærksom på den særegne Folkeoverlevering, der må være af
ledt af Visen, er her blevet givet de nødvendigste Oplysninger 
om Emnet. Vi har i Sagnet „Dødningeridtet” et mærkeligt 
Vidnesbyrd om, hvorledes et Middelalderdigt ude i Almuens 
Kredse er blevet tilpasset, så det indgik som et Led i den mang
foldige danske Sagndigtning, der righoldigst er overleveret fra 
de store vest- og midtjydske Egne.

III
Til Landsbyen Oddum (Adum) Sydøst for Tarm er knyttet 

et ret usædvanligt Sagn, hvis Indhold fortæller om en Herre
mand, der hed Bindesbøl. Han var meget rig, men gravede 
sin Rigdom ned oppe Nordøst for Kirken et Sted, hvor Skyg
gen af Kirketårnet kan falde hen over en Gang daglig hele 
Aret rundt. Der ligger Skatten endnu, men Sagnet føjer til, at 
den vil blive fundet af een, som har tre Fingre på den ene 
Hånd, ligesom Herremanden havde. I en anden Sagnoptagelse 
hedder det, at der har stået en Runesten i det østlige Kirke
gårdsdige ved Oddum Kirke. Hvor Skyggen af Kirketårnet 
ved Jævndøgn faldt over Runestenen, i den Linie skulde findes 
en Skat, „men nu er Stenen flyttet, og ingen véd, hvor Skatten 
findes”. Der er endnu nogle Optegnelser om den nedgravede 
Skat i Østpartiet af Oddum Kirkegård. De tyder på, at Over
leveringen engang har været meget fyldigere. Oddum Kirke
tårn fungerer som Skyggekaster, og den uskyldige Runesten, 
der længe stod i det østlige Kirkegårdsdige, mellem Indgan
gen og Kirkegårdens nordøstlige Hjørne, har utvivlsomt truk
ket Sagnet til sig. Den indeholder en ganske almindelig (og 
meget tydelig) Gravskrift fra det 11. Århundrede. Det spe
cielle Motiv, som her er knyttet til Oddum Kirketårn, kendes 
også i Forbindelse med Tårnet på Koldinghus, såvel som fra

’) E. Tang Kristensen: Danske Sagn II, S. 301-03. Danske Sagn Ny 
Række II, S. 186-193. H. F. Feilbergs Ordbog over jydske Almues
mål, Artikel ride.
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Voel ved Silkeborg. Sagnet om Bestemmelsen af Skattens 
Plads er en Variant af en bestemt Sagntype, der til sit særlige 
Indhold har detaillerede Oplysninger om, hvorledes man kan 
påvise det nøjagtige Sted for en nedgravet Skat. De få danske 
Sagn herom findes der Sidestykker til fra andre Lande, tilmed 
i så vidt adskilte Områder som Italien og Posen. Sagnet hører 
til Vandresagnenes store Skare. Det forekommer i så fjernt et 
Land som Thibet i Asien, og Fortællingen fra dette langt borte 
liggende Rige må gå tilbage til et Sagn eller et Eventyr af 
lignende Art som de europæiske. Det plejer at være et sikkert 
Tegn på høj Ælde, når et Sagnmotiv har vandret så viden om 
som det her omtalte. Det findes nævnt i ret gamle litterære 
Kilder fra Middelalderen og endog i en oldgræsk Kilde: i en 
Indskrift på en Stele i Asklepios — Helligdommen i Epidau- 
ros på Peloponnes. Den oldgræske Indskrift, der er læst og 
tolket af den danske Arkæolog, Professor C hr. B lin k e n 
berg  (der havde Sommerhus ved Oddum), indeholder de sam
me Særtræk som Sagnene fra Thibet, fra Oddum Kirkegård 
og Bramdrup Skov ved Kolding! I Oddum er det Kirketårnet, 
der indgår som Middel til at bestemme Skattens Plads, i Bram
drup Kolding Slotstårn, der bruges som Pejlingssted, i Thibet 
er det en Trætop, i Grækenland en Løvefigur, som indgår i 
Sagnet. Det lader sig ikke umiddelbart forklare, hvorfor det 
i Danmark blev Oddum og Bramdrup Sogne (samt også et 
Sted ved Voel nær Silkeborg), der blev Handlingspladsen for 
et særpræget Skattegravningssagn. Ad usporlige Veje er det 
gamle græske Sagn vandret ud i Verden, det er blevet holdt 
fast her og der, hvor ydre Forudsætninger for Stedsbestemmel
sen af Skattens Plads var til Stede, d.v.s. et Tårn, der kunde 
kaste Skygge. I Oddum er det standset ved Kirketårnet, og 
her er det blevet fortalt måske gennem lange Tider, indtil det 
nu antagelig er glemt i Egnens Overlevering. Så sent som i 
1928 kunde Amtsrådsmedlem, Gdr. Jens Nederby, dog for
tælle Professor Blinkenberg, at han i sine Drengeår i 1870’erne 
havde hørt Sagnet om Skatten og Kirketårnsskyggen fortælle 
af gamle Folk. Her, som andet Steds, er Sagnene om nedgra-
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vede Skatte uden Hold i Virkeligheden. De hører til gamle 
fattige Almueslægters forfængelige Håb om pludselig at er
hverve en Rigdom, der kunde hjælpe ud over den iværende 
Nød. Værdien af Skattegravningssagnene er det Tilskud, de 
giver til Forståelsen af gamle Tiders Kulturhistorie og Folke
tro samt de Bidrag, de indeholder til Oplysning om Kultur- 
meddelelser og åndelige Låneforhold Landene imellem. Skat
tesagnet fra Oddum yder et meget værdifuldt Bidrag hertil, 
hvad man belæres om i Prof. Chr. B linkenbergs vidtspæn
dende Afhandling herom i Tidsskriftet Danske Studier 1928, 
97-113. Her finder man en international Redegørelse for Sag
net om Skattens Plads på Kirkegården i Oddum.

IV
Alle, der er fortrolig med H en rik  Ibsens Skuespil: „Peer 

Gynt” (skrevet 1867), vil erindre den Scene, hvor Skuespil
lets Hovedperson er i Mørke i Troldfjældet, og hvor han ven
der sig, standses han af „den store Bøjgen”, som byder ham 
sit „udenom” og aldrig kan rammes: „Det er Bøjgen, som er 
sårløs, og Bøjgen, som fik Mén, det er Bøjgen, som er død og 
Bøjgen, som lever”. Ibsens Kilde til denne Skildring er en af 
Dovreskyttens Fortællinger i P. Chr. A sbjørnsens „Huldre- 
eventyr” (II, 77-79): Skytten Peer Gynt skal i Mørket gå 
til Fjælds til Høvring Sæter. Allevegne spærres han af noget 
stort og slæbende, som nævner sig „Bøjg”, det ligger i Ring 
om Sæteren, men lader ham dog slippe ind, men er atter 
inde i Hytten; Peer Gynt skyder tre Skud i Hovedet på det: 
„Skyd et til”, sagde Bøjgen, men havde Peer Gynt skudt flere 
Gange, var det gået tilbage på ham selv. Da det var gjort, tog 
både Peer og Hundene fat på den døde Stortrold og slæbte 
den ud, hvorefter de frit kunde passere.

Bøjgsagnene hører hjemme i de norske Dale på Østsiden 
af Langfjeldet fra Gudbrandsdalen og ned til Vest-Telemark. 
En Bøjg er en slangeagtig Jætte eller Kæmpe. Navnet Bøjg 
hænger sammen med, at Folket tænkte sig denne Jætte eller
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Stortrold i Ormeskikkelse. Bøjg betyder „Bøjning”, „Krum
ning”, Krog, Sving, sammenbøjet Figur. Fra gammel Tid har 
man tænkt sig Jætterne i mange Slags Fremtoninger. Der er 
også flere Fortællinger om, at de kunde skifte Ham og gøre sig 
store eller små, som de selv vilde. Man tænke blot på Mid- 
gårdsormen, Fenrisulven, Tjasse i Ørneham o.s.v. I det hele 
taget må det erindres, at „Hamskifte” er en ældgammel og 
vidt udbredt Folketro, som griber stærkt ind i Forestillingerne 
om Folketroens Naturvæsener. Man kan derfor ikke udfra 
Ormehammen slutte sig til nogen særlig Sammenhæng mellem 
Bøjgen og Midgårdsormen, således som den belgiske Forsker 
H. Logem an mener det i sin Undersøgelse om Bøjgens Op
rindelse i Danske Studier 1916, 168 ff. (jfr. hans Afhandling 
om Peer Gynt i Edda 1916, 356 ff.). En nærmere Undersø
gelse af Bøjgsagnets Varianter viser, at Jætter godt kan vise 
sig i Ormeskikkelse. — Samtalen mellem Skytten og Bøjgen 
går igen i alle Optegnelser af Sagnet, den er episk set det 
faste Træk i Bøjgforestillingen, den Tap, hvorom det hele 
drejer sig.

Hvor Bøjgsagnet er kommet fra, er ikke godt at sige, men 
der er Træk, som tyder på, at Gudbrandsdalen er dets oprinde
lige Hjemsted. Når Sagnet i Norge har holdt sig alene i 
Fjeldbygderne, kan det have sin Grund i, at det har levet 
længst, hvor det havde det bedst. Sagnet er nemlig stærkt 
bundet af Milieuet: Skytten inde i Fjeldet i Strid med Trol
den. I ældre og sagngladere Tider kan det have nået videre 
omkring. At dette har været Tilfældet giver et svensk og 
nogle danske Sagn Vidnesbyrd om. I Skåne har man et Sagn 
om „Bøj-om i Ramsadal”. Dette Sagn er en nær Variant til de 
norske Bøjgsagn.

I Danmark er Bøjgsagnet bl. a. knyttet til Bregning Kirke 
(Bølling Herred). Evald Tang Kristensen har optegnet Sag
net herfra i nogle Former, der er hinanden nærstående i Ind
hold. I fuld Udstrækning skal her anføres den udførligste af 
Optegnelserne:

„På Brejninggård levede der en Herremand, som ejede
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Kirken i Brejning. Samme Mand var meget gjerrig, og en 
Aften, han kjørte lige forbi Kirken, så han to Lys brænde der 
inde på Alteret. Da de ikke var helt opbrændte, steg han af 
Vognen, gik ind i Kirken og op til Alteret for at slukke dem. 
Han slukkede dem i Gud-Faders Navn, men da han kom i 
Kordøren, var de igjen tændte. Han slukkede dem anden Gang, 
men da i Sønnens Navn. Men det gik som før. Da han var kom
men til Våbenhuset, var de tændte igjen. Tredje Gang slukkede 
ham dem i den Helligånds Navn, og da forblev de slukkede. 
Da han kom til Våbenhuset, lå der et Uhyre i Drageskikkelse 
med Menneskehovede og Vinger. Der stod han, frem turde 
han ikke komme, og tilbage heller ikke, da han var som nag
let til Pletten; sit Sværd vilde han bruge, men kunde ikke få 
det af Skeden. Da bad han til Gud og lovede, at dersom 
han vilde føre ham vel derfra, vilde han bygge et Kapel til 
Kirken. Nu kunde han drage Sværdet, og han hug til. Derefter 
hørte han en Røst: „Drag og stik igjen!” og på de Ord drog 
han Sværdet anden Gang, men syntes da at se en Hest med 
Vinger. „Drag og stik igjen!” lød det på ny, og han drog 
Sværdet tredje Gang og så da en Hest. Så gik han ud og kom 
til Vognen. Der lå hans ene Hest død og bar Mærke af tre 
Sværdhug. Han glemte ikke sit Løfte, men byggede en rund 
Udbygning til Kirkens østre Ende, som endnu står. — Der 
fortælles også, at han første Gang så noget, som han ikke 
kunde blive klog på, hvad var. Anden Gang så han en Heste
hud, og tredje Gang Hesten”.6) — I Variantoptegnelserne 
skildres Uhyret i Brejning Kirke som „en stor hvid Skik
kelse”7) eller som „noget låddent”, der lå på Kirkegulvet.8)

Når Uhyret beder Manden om at drage og stikke igen, sva
rer dette til de gudbrandsdalske Versioner, hvor Bøjgen beder 
Peer Gynt skyde et Skud til.

En Form af Sagnet er knyttet til Trandum Kirke, nedlagt, i 
Sevel Sogn Vest for Karup A. Her var det et Hesteben i Vå-

ü) E. T. Kr.: Danske Sagn II, S. 510, Nr. 106.
7) Smsts. Nr. 107.
8) Smsts. Nr. 109.
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benhuset, der sagde: „Stik til".9) Særlig udførlig er Sagnet 
overleveret til Ølgod Kirke Nord for Varde.10)

De forskellige jydske Optegnelser såvel som den skånske 
viser særlig Lighed med den gudbrandsdalske Sagnform; de 
må i Oprindelse og Udformning have ligget den gudbrands
dalske nær. Bøjgsagnet er let at genkende, hvor man træffer 
det i den mangfoldige norske Tradition såvel som i den skån
ske og danske Overlevering. Det er et lærerigt Vidnesbyrd 
om, hvorledes et midtnorsk Jægersagn er kommet ud på en 
lang Vandring, hvor det så i Danmark er blevet særlig fast 
knyttet til Kirkerne i Bregning og Ølgod, mindre stærkt til 
Trandum og Egtved Kirker.11) I sidstnævnte Kirke Vest for 
Kolding er det en død Hest, der spærrer for Kirkedøren.

Der kan naturligvis intet bestemt siges om, hvorfor Sagnet 
også er standset ved Bregning Kirke, men det har i hvert Fald 
haft Betingelser for her at leve videre i Folkemindet, idet det 
er blevet benyttet til at forklare „en rund Udbygning til Kir
kens østre Ende". I en anden Optegnelse hedder det, at Herre
manden byggede et Sakristi til Kirken „og oppe i Muren sees 
en stor Sten, hvori der er indhugget en halv Hest". I en tredie 
af Sagnoptegnelserne oplyses det, at Herremanden byggede et 
Stykke til Bregning Kirkes Østende. „På Ydersiden ses endnu 
den halve Hest afbildet. Manden, hvis Navnetræk, H. L. står 
på Stenen, hed vistnok Hans Lange, og Hesten er vel hans 
Våbenmærke".12)

Som man vil se, er det Særegenheder ved Bregning Kirke, 
der har skullet forklares ved Hjælp af et Sagn. Bregning Kirke 
består af Kor med tresidet Afslutning. Kor og Skib er oprinde
lig opført i romansk Tid (1050-1200) af Granitkvadre på 
Skråkantsokkel, men i Renæssancetiden blev de næsten helt 
nedtagne og omdannede, vistnok 1581, hvilket Årstal med 
Navnene Hans Lange og Johanne Schram står på to Brændt-

•) Smsts. Nr. 115, S. 513.
Se nærmere Danske Studier 1942, 146-49.

“ ) E. Tang Kristensen: Jyske Folkeminder VIII, S. 379, Nr. 684.
,2) E. T. Kristensen: Danske Sagn II, S. 510-11.
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lersplader i Korafslutningens Østmur. Hans Lange til Kær- 
gård ejede Bregninggård 1564-1609. Denne Herremand, der 
havde ladet bekoste Forandringer ved Bregninge Kirkes Byg
ning, beskæftigede Folkefantasien sig med, og han blev så ind
draget i Bøjgsagnet, da det af Almuen blev knyttet til den 
gamle Kirke nær den store Herregård.

Når Bøjgsagnet har nået den store Berømmelse, er det, 
fordi Henrik Ibsen har benyttet det symbolsk i sit dramatiske 
Digt om Peer Gynt. Den gådefulde Samtale derude i Skov
mørket mellem Peer og den store Bøjgen har til Forudsætning 
ældgamle Sagnforestillinger om Kæmper og Jætter i Orme
ham i Forening med natlige Jægeres fantastiske Oplevelser. 
Da Jægerne ikke kunde gå udenom Bøjgen (de faldt vel i 
eller trampede i Brombærranker, Småkrat o. lign.), der lige
som slyngede sig i Ring om dem (som en vældig Slange), er 
det let forståeligt, at Ibsen lader den store Bøjgen svare, da 
Peer Gynt siger: „Af Vejen!”: „Gå udenom Peer!” Thi det 
var jo det, han ikke kunde, og her blev der så Anledning for 
Ibsen til at lægge en Dobbeltbetydning i Ordene og anvende 
det gamle Sagns Indhold symbolsk. „Den store Bøjgen” er et 
smukt Eksempel fra den store Litteratur på, hvorledes et gam
melt Stykke Folketro kan udnyttes i et Digterværks Handling. 
Da det imidlertid også er morsomt at vide lidt om sådan Folke
tros Oprindelse og Vandringer, er her fremsat nogle Oplysnin
ger om det kendte Tilfælde fra „Peer Gynt”, hvor Henrik 
Ibsen har gjort Brug af et gammelt Sagn, der ad udsporlige 
Veje er vandret fra norske Fjelddale til ensomme Egne i Jyl
land, hvor visse Kirker, bl. a. den i Bregning, har haft ydre 
Betingelser for at fastholde det gennem Tiderne.

V
I det foranstående er givet nogle få Prøver på særegne Sagn, 

der i gammel Tid også er kommet til Ringkøbing Amt, hvor 
man så i Nutiden har fået optegnet disse Folkeminder, hvis 
Indhold ikke umiddelbart lader sig forklare. Der er på de 
foranstående Sider givet de nødvendigste Oplysninger om Sag-
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nene, og som man vil have set, er det ikke uden Interesse at 
vide Besked med deres Indhold, Vandringer m. v.

Der er naturligvis et stort Antal andre Sagn og Trosfore
stillinger fra Ringkøbing Amt, hvorom Forklaringer er ønske
lige. Om nogle af Amtets Sagngrupper og dermed forbundne 
Trosforestillinger er vi så heldige at besidde systematiske Un
dersøgelser. Da det antagelig vil være af praktisk Betydning 
for fremtidige Lokalhistorikere og andre Forskere at have en 
Fortegnelse over disse systematiske Afhandlinger, skal der i 
det følgende meddeles en Fortegnelse over disse folkloristiske 
Arbejder vedrørende Hardsyssel.

„Helligkilder”. August F. Schmidt: Danmarks Helligkilder 
(1926), 151-53. Hardsyssels Aarbog 1926, 155-168.

„Blusgrænser”. Danske Studier 1929, 162-70.
„Sagnsten”. August F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten 

(1933), 303-310, 429-30. Hardsyssels Aarbog 1929, 146-155.
„Stenkast”. Danske Studier 1929, 40-55.
„Amand og Bækhest”. Danske Studier 1946-47, 81-114.13)
„Sagnene om So i Seng — den sunkne Gård”. Danske Stu

dier 1953, 33-53.
„By remser”. August F. Schmidt: Danmarks By remser 

(1957) med Stednavneregister.

De Folkeminder, der i det foranstående er meddelt Oplys
ninger om, er indsamlede nær op mod vore Dage, men derfor 
bærer deres Indhold ikke Præg af Nutiden. De indeholder 
Lævn af tit meget gamle Tiders folkelige Forestillinger og 
Tankesæt; thi det er en Erfaring, at Landalmuen i det hele har 
hængt stærkt ved nedarvede Skikke og Forestillinger, således 
at meget til vor Tid kendt af Folkets Overlevering kan have 
Århundreders Hævd, hvorfor det da også er med Rette, man

13) Om Åmandsråbet fra Præstbjerg VaÅ har Esbern Jespersen givet
Oplysninger i sine Bøger: Vinding Sogn (1935), 31-33 og i Fra
Vinding-Vind til Vedersø (1957), 41-45. Jfr. Holstebro Dagblad
13 4 1957. Ringkjøbing Amts Dagblad 26/8 1957.

Hardsyssels Aarbog LVIII 5
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tør tillægge selv Nutidsmeddelelser om Almuens Tro og Skik 
et ikke ringe historisk Værd. I denne Forbindelse er det Om
råder fra Folkets kirkeligt farvede Tro, Sagndigtning og Over
tro om Fantasivæsener, der har været Genstand for Betragt
ninger og Forklaringer.



DEN INDBYRDES UNDERVISNING 
A F  H J E R M -G I N D I N G  H E R R E D E R S  S K O L E H IS T O R IE  

A f  J. Sendergaard Jacobsen

Gennem de Cirkulærer, som i 1820erne og 30erne fra Skole
direktionen udsendtes til Sognenes Skolekommissioner, faar 
man et levende Indtryk af, hvad der for de ledende paa Skole
væsenets Omraade i disse Aar var Mærkesagen frem for noget, 
den, som man med alle Midler søgte at vække Interessen for i 
de „meniges” Kreds. Det var den Foreteelse, som betegnedes 
som „Den indbyrdes Undervisning”, et Udtryk, som ikke nu 
siger os ret meget, selv om vi nok faar en Forestilling om, at 
det maa betyde noget i Retning af, at det ene Barn skal hjælpe 
det andet frem paa Lærdommens Vej.

Vi maa da først se lidt paa denne tidsbestemte Skoleform, 
som mange ved dens Fremkomst troede skulde blive en mægtig 
Lyskilde paa Skolens Himmel, men som imidlertid snart skulde 
vise sig kun at være et Stjerneskud. Naar den i saa høj Grad 
kunde betage den enevældige Konge Frederik d. 6., skyldtes 
det nok for en Del, at den skulde være saa billig; thi et af de 
Kongeord, der er os overleveret fra den Tid, er det stadig 
aktuelle: Nu ville vi alle spare! — Metodens Talsmænd havde 
nemlig som Slagord: Een Lærer til 1000 Børn! — Dette var, 
som sædvanligt med den Slags, dog stærkt overdrevet; men i 
Randers naaede man dog under dette Systems Regime op til 
at have en Klasse paa 162 Børn. At en Skotte kunde være en 
af Ophavsmændene til et saadant System, undrer os ikke, efter 
Nutidens Kendskab til det bærende Motiv i alle Skottehistorier.

Endnu en Grund til, at Systemet i saa høj Grad vandt Kon
gens Yndest, var dens hele militær- og dressurbetonede Op
bygning. Det var noget, der passede „Landsfaderen”, om hvem
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det fortælles, at da han en Dag sad i sit Værelse paa Frederiks
borg Slot i Samtale med en Officer, kom en Soldat ind med 
en Melding, og da han gjorde Honnør for Kongen, samlede 
han Hælene med en saadan Kraft, at hans sinkbeslaaede Støvle
hæl rev en Flis af Bræddegulvet. Kongen saa med Velbehag 
paa Soldaten og vendte sig derpaa til Officeren med Udtryk
ket: Den Dressur har han megen Ære af! — En Konge, der 
havde en saadan Glæde af Dressur, at den overgik hans Om
hu for Slottets Gulve, maatte nødvendigvis finde Behag i Den 
indbyrdes Undervisnings Metoder.

Foruden af Skotten Andr. Bell, der paa dette Tidspunkt var 
Leder af en Soldaterskole i Madras, blev Metoden næsten sam
tidig — o. 1800 — sat i System af Josef Lancaster, der ledede 
en Fattigskole i London. Under sit Arbejde her var han — for 
at gøre Skolens Drift billigere — kommen ind paa at lade de 
fremmeligste Børn hjælpe de andre, og han fandt da efter- 
haanden frem til hele Systemet. Dette bestaar i, at alt Læse
stoffet fremstilledes paa store, trykte Tabeller, der klæbedes 
paa Papskiver og ophængtes Skolestuen rundt. Ved hver af Ta
bellerne blev der anbragt 2-3 Børn med en Vejleder, der blev 
kaldt Bihjælper eller, naar det skulde være fint, Monitør. Hans 
Værdighed var tilkendegivet ved et Blikskilt, der var hængt 
om hans Hals, og en Pegepind med godt afrundede Kanter, 
saa den ikke skulde skade Tabellerne. Hans Virksomhed be
stod i at bruge Pegepinden. Til de „undergivne” maatte han 
blot bruge Ordene: „Se paa Tabellen!” — „Godt!” — „Fejl!” 
— „Om igen!”

De anvendte Tabeller er sikkert alle forsvundne fra de Sko
ler, hvor de i sin Tid var i Brug, men i Statens pædagogiske 
Studiesamling i København findes endnu nogle, som har over
levet Aarenes haarde Medfart. Man har derfra velvilligst med
delt Maalene paa de forskellige Slags. Læsetabellerne fandtes 
i 2 Størrelser med en Højde paa 44 eller 40 cm og en Bredde 
paa henholdsvis 36 og 20,5 cm. Skrivetabellen var 34X19,5 og 
Regnetabellen 34X20,5 cm. Der var ellers givet indgaaende 
Regler for, hvorledes Tabellerne skulde opbevares og skærmes
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mod Ødelæggelse. Kancelliet gav i et Cirkulære Advarsel mod 
at opbevare dem paa Hylder under Loftet, „da Dunsterne stige 
opad og da kaste sig paa Loftet og hvad der er dette nærmest". 
Læreren skulde „tilholde Børnene ikke at pege med Fingrene 
og ikke haandtere Tabellerne mere end højst nødvendig". I 
1829 kom et meget kuriøst Cirkulære angaaende Fernisering af 
Tabellerne med meget detaljerede Anvisninger paa, hvorledes 
Fernissen skulde behandles for ikke under Kogningen at kom
me i Skum og derved tabe sin Gennemsigtighed. Eller hvor
ledes man kunde erstatte Fernis med Linolie, naar hver Pot 
Olie fik en Tilsætning af 2 Lod Sølverglød. „Denne røres fin 
ud i Olien, som derpaa bringes i Kog under idelig Omrøring. 
Kogningen bør ske i et meget dybt Kar og over Glødeild; 
thi Flammeild volder Antændelse. Olien vil snart begynde at 
skumme og se uklar ud, saa længe dette varer; men Skummet 
bør efterhaanden borttages med en Ske og Øjeblikket passes, 
naar Olien bliver klar paany .. . For stærk Varme kan let svide 
Olien og gøre den sort". — Jo, den landsfaderlige Omsorg var 
omfattende.

En Skoledag formede sig saaledes: Efter en Bøn og et Par 
Salmevers blev Børnene ved Navneopraab stillet i Nummer
orden langs Væggene, og det blev efterset, om de var vaskede. 
Saa formeredes „Læseskole". En af de ældste og paalideligste 
Elever var ansat som Hjælper med det fine Navn „General- 
monitør". Hans Opgave var det at ophænge Tabellerne i den 
rigtige Orden. Saa ordnedes Bogklassen og Tabelklassen foran 
Lærerens Kateder, saaledes at hver Bihjælper stod i Spidsen for 
de Elever, han skulde vejlede. Saa kom det højtidelige Øjeblik, 
da Læreren gav et Stød i Fløjten, og der marcheredes taktfast 
langs Væggene, til hver Flok kom ud for den Tabel, hvor den 
skulde begynde. De mindste gaar nu løs paa Bogstavtabellerne. 
Ved den næste Tabel lyder taktfast Enstavelsesord, hvoraf 
nogle maa staves baade forfra og bagfra. Naar man der har 
naaet til saa vanskelige Ord som „hadsk" og „qværk", gaar 
man videre til „at lægge sammen," som Grundtvig udtrykker 
det om sin Barndomsundervisning. Det gamle Udtryk „at stave
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og lægge sammen” har altsaa ikke noget med Regning at gøre, 
men hentyder til, at man lægger Stavelserne sammen til Ord. 
Inden man naaede til Sammenlæsning, maatte man være sikker 
i de sværeste Ord som „Generalqvartermesterskab”. Det Stof, 
som man anvendte paa Tabellerne til Sammenlæsning, var Ud
tryk for en Livsvisdom, som man fandt det nyttigt at indprente 
de smaa, saasom: „Jeg er et Barn og har gode Forældre. Ikke 
alle have Fader og Moder i Live. Gud trøste alle fader- og 
moderløse Børn.” Eller: „Glæd dig ved din Ungdom, men 
vid, at Gud skal føre dig til Dommen.” — Derefter følger en 
kortfattet Bibelhistorie forfattet af Amtsprovst Mønster. Disse 
for 8-9 Aars Børn beregnede Sentenser kunde have en Form 
som: „Jesus skulde være Verdens Lys, og hans himmelske 
Fader kaldte ham til Sandhedens evige Lærer for Menneske
slægten.” — Eller: „Selv forkyndte han en Sædelære, fast i 
dens Grundvold, ædel og ren i dens Bund, velgørende for Tid 
og Evighed.” — Det er jo ikke just, hvad vi nu vil kalde 
Barnemad, og naar man saa tænker sig saadanne Tirader skraa- 
let ud i Kor saa kraftigt, som Troppen nu fandt det nødvendigt 
for at hævde sig i hele den kvækkende Flok, kan man nok faa 
Uhyggefornemmelser. Efter Bibelhistorien fulgte en Dan
markshistorie i samme skruede Sprog. Den omfattede Histo
rien fra Odin til Frederik d. 6. Om alle Kongerne var der 
rosende Ord undtagen om Christian d. 6. Denne Pietist stod 
ikke højt i Kurs i Rationalismens Tidsalder, endskønt hans 
grundlæggende Betydning for vort Skolevæsen dog ikke kunde 
være ukendt. Selve Landsfaderen, Frederik d. 6., pristes i høje 
Toner som: „End lever Bondens Ven og trofaste Fader, Vor 
Frederik. Gud signe hans Dage!”

At indtage en saa haard Kost en Time igennem i staaende 
Stilling kunde være en streng Kur for et Barn, der ellers var 
vant til at færdes og røre sig uhæmmet i den fri Natur, saa det 
kunde knibe at gennemføre Dressuren uden ureglementerede 
Afvigelser. Ganske vist mente Metodens Forkæmpere, at naar 
denne blev gennemført nøjagtig efter Forskrifterne, vilde der 
komme rene Englebørn ud af det; men i Praksis viste der sig
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dog visse Brist, saa det kunde indtræffe, at en forsyndede sig 
ved Uopmærksomhed eller andet Brud paa Reglementet. Vel 
kunde Bihjælperen, naar Læreren ikke saa det, søge at bringe 
en saadan tilbage til Dydens Vej ved Hjælp af nogle Dunk 
med Pegepinden; men noget saadant var ikke tilladt. Kommis
sionens Flertal havde erklæret, at Prygl i det hele taget ikke 
maatte anvendes. Det stred mod hele Metodens Aand, sagde 
man. Skulde det virkelig indtræffe, at et Barn skulde trænge 
til Straf, maatte man lade det knæle ned paa Gulvet og i denne 
Stilling — med Hovedet bøjet godt tilbage, fortsætte med at 
prise Odin eller Landsfaderen. Mange mente dog, at man med 
en saadan Fremgangsmaade profanerede Knælestillingen, og 
at en rask Lussing eller en Omgang Tamp var en mere effektiv 
og passende Afstraffelse.

For Børnene ved Læsetabellerne var det det store Haab at 
naa frem til den Dag, da man kunde komme op i Bogklassen, 
hvor man i Stedet for at staa op ved Tabellerne kunde sidde 
ved Skolebordet og læse i en Læsebog.

Derefter formeredes Skriveskole. De mindste Børn blev 
anbragt ved Sandbordet, et Bord, hvis Kant var forsynet med 
en paasømmet Liste, der ragede nogle Tommer op over Bord
pladen. Den derved fremkomne Fordybning var fyldt med 
Sand, og deri kunde de smaa med en Jernpind skrive Bogsta
verne i „Overstørrelse”, og naar Fladen paa den Maade var 
fyldt, kunde man føre en Stok af Længde som Bordets Bredde 
— en saakaldt Stryge — hen over Sandfladen, og saa var der 
gjort i Orden til nye Foretagender. Ogsaa under disse Øvelser 
kunde Naturen gaa over Optugtelsen, saa Børnene blev opta
get af andet end at løse de foreliggende Opgaver tilfredsstil
lende. I Degneskolen i Hjerm ordnedes den Slags Uregelmæs
sigheder ved, at Degnen, Christopher Hansen, der tronede ved 
Katederet med en stor laadden Kabuds paa Hovedet, med et 
velrettet Kast sendte nævnte Hovedbeklædning ud i Verdens
rummet, saa den havnede paa Sandbordet i Nærheden af Syn
deren, som saa fik en Henstilling om at bringe ham Kabudsen 
tilbage. Naar saa Delinkventen med rystende Hænder og bæ-
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vende Knæ stedtes for sin Dommer, faldt Afstraffelsen om- 
gaaende, gradueret efter Forseelsens Størrelse, men vistnok 
uden Hensyntagen til Hjemmets sociale Position.

Ved Skriveskolens Fortsættelse var der dog den Forskel, at 
Tabellerne med Forskrifterne kunde anbringes paa Skolebor
dene, og der foregik saa Øvelserne, først med Griffel og Tavle, 
senere med Pen og Papir. Pennen var jo paa den Tid en Fjer
pen, som Læreren skulde tilskære med sin Pennekniv. Dette 
Arbejde maatte efter Forordningen ikke udføres i Skoletiden; 
men det almindelige var dog vist, at naar et Barn kom op til 
Læreren og klagede over sin Pen, skar han den til med det 
samme, saa den blev brugelig igen. Skrivetabellerne sluttede 
med Sammenskrift, og ogsaa her fik man indprentet Sætninger 
om den gode Fyrste, der „løser hver uværdig Lænke, binder sit 
Folk kun ved Retfærds billige Love o.s.v.”

Som det tredie Afsnit kom Regneskolen. Ogsaa her begyn
der de mindste ved Sandkassen, som er anvendelig ved den før
ste Øvelse i Talskrivning. Naar denne var indøvet, gik man 
videre ved Tabellerne med Tallæsning og Regning, men vi
dere end til mekanisk Regnefærdighed kom man ikke.

For de dygtige var der en vældig Begunstigelse: De kunde 
faa Lov til at lære Geografi efter smaa Landkort, som ogsaa 
kaldtes Tabeller. Undervisningen bestod dog kun i en meka
nisk Opremsning, ofte efter samme Princip som hos den Lærer, 
der pralede med, at han paa ganske kort Tid havde lært Bør
nene Danmarks samtlige Amter. Efterprøvningen foregik paa 
den Maade, at Læreren ved Danmarkskortet pegede paa et 
Sted i det vestlige Jylland og sagde „Ringkjøbing”, og saa 
brølede hele Koret „Amt”. Paa samme Maade fortsattes Lan
det rundt.

Formiddagsskolen var kun afbrudt af 2 smaa Pauser, som 
man daarligt nok kunde kalde Frikvarterer. I Normalskolen 
i København var der kun afsat 2 Minutter til Overgangen fra 
Læseskole til Skriveskole, men dog 10 Minutter mellem Skrive- 
skolen og Regneskolen.

Lærerens Arbejde var ret passivt. Dog skulde han jo med
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vaagent Øje følge det hele. Ved Slutningen af hver Time eller 
„Skole”, som den jo her kaldtes, skulde han gaa rundt til 
Tabellerne og kontrollere „Monitorernes” Meldinger om det 
enkelte Barns Standpunkt og derudfra afgøre, om et Barn 
skulde flyttes en Tabel op eller ned. Desuden skulde han føre 
de mange Kontrolbøger og give ugentlige Karakterer for Op
førsel m. m., og endelig maatte han jo give de berømmelige 
19 Fløjtestød, som normalt hørte med til en halv Dags Under
visning; ofte blev det dog nødvendigt med flere, da der jævn
lig kunde blive Anledning til at paakalde hele Klassens Op
mærksomhed. Som noget ekstra maatte han, „naar Tiden til
lod det”, give de viderekomne Børn nogle Minutters Under
visning. Om Eftermiddagen gik det efter samme Recept; men 
da kunde der afsluttes med noget, der kaldtes Forstandsøvelser. 
Det var dog kun med Betænkelighed, at Kommissionen gik 
med til disse, da de egentlig ikke hørte med til Metoden. Lære
ren skulde ved disse „Øvelser” „dels udvikle for Børnene alt, 
hvad der i Tabellerne foredrages, dels lede dem til med Fast
hed at lære det saaledes foredragne udenad”.

Metoden gik nu sin Sejrsgang over Landet, og den naaede 
ogsaa til „den fjerne Afkrog af Verden, der hedder Vestjyl
land” for at bruge Børge Janssens Udtryk. Overalt fandt Meto
den villige Tjenere; thi derved opnaaede man at stille sig selv 
i et gunstigt Lys over for de overordnede. For dem, der ønskede 
Forflyttelse eller gerne vilde have noget i Knaphullet, var 
Indbyrdes Undervisning den rette Vej til at naa Maalet; men 
det kunde der først ret ironiseres over, da Fr. 6. havde lukket 
sine Øjne, saaledes som det f. Eks. skete i „Adam Homo”, der 
udkom 1841. Deri staar der om Degnen, at han var blevet 
Dannebrogsmand, fordi han „indbyrdes Undervisning havde 
grebet og mangt et Bondebarn ved samme slebet.”

I Hjerm-Ginding Herreder kom der først rigtig Gang i Fore
tagendet, da der i Begyndelsen af 1824 kom en ny Provst. Den 
tidligere, Anton Frederik Skow i Hjerm, der havde været 
Provst siden 1806 el. 07, havde frasagt sig Hvervet, antagelig 
p. Gr. af daarligt Helbred. Han var endnu kun midt i Fyr-
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rerne, men 1824 skriver han i Liber daticus, at han haaber at 
genvinde sit Helbred. Han levede dog kun 4 Aar efter. Alle
rede i hans Provstetid begyndte Cirkulærerne om Den indb. 
Undervisning at ankomme. Den kgl. Resolution, der havde 
tilladt Indførelse af Metoden, kom i August 1822. De 2 Mænd, 
som havde været Metodens Talsmænd over for Kongen, Etats- 
raad Lassen og Major, Kammerjunker Abrahamson, fik det 
Hverv at føre Sagen ud i Livet, og den Maade, de gjorde det 
paa, navnlig for Abrahamsons Vedkommende, var i Virkelig
heden ensbetydende med Indførelsestvang. Nu kom det ene 
Cirkulære efter det andet. Postgangen var imidlertid noget 
træg. Et Cirkulære af 11. August 1823 naaede først hertil 18. 
December. Det indeholdt en „Tilkjendegivelse” fra de 2 Her
rer om, at „hvor den indbyrdes Undervisning er indført, kunne 
de fattigere Skoler efter nærmere Anmeldelse fra Skolekom
missionerne forvente en Del af de anordnede Tabeller uden 
Betaling”. Og Abrahamsen for egen Regning „paafordrer Ef
terretning om, hvor mange Skrivetabeller maatte behøves, da 
disse efter Anmeldelse strax kunne erholdes, uagtet det fuld
stændige Sæt først i næst tilstundende Sommer vil blive af
sendt.”

Endnu var der altsaa ikke sket noget ud over, at disse Skri
velser var indført i Præsternes Embedsbøger, men saa træder 
den nye Provst ind i Billedet. Det blev Sognepræsten i Vejrum 
Janus Balthasar Krarup. Han var født 1774 i den Præste- 
gaard, hvor han nu residerede. Han var Søn af Niels Bygom 
Krarup, en af Sønnerne fra Dejbjerglund, som var Præst i 
Vejrum 1772-98. En anden af hans Sønner var Sognepræst og 
Seminarieforstander C. J. Lodberg Krarup i Borris fra 1806 
til sin Død 1822.

J. B. Krarup var en Mand, der kunde overkomme meget. 
Den store Præstegaard var ikke nok til at tilfredsstille hans 
Virketrang ved Landbruget. Han købte ogsaa Gaardene 
Ausumdal i Vejrum og Aldershvile i Hjerm; disse havde til
sammen 16 Tdr. Hartkorn. Han betegnes som en af de faa 
gejstlige Embedsmænd, der udrettede noget betydeligt for
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Landbruget, han var uden Tvivl den første paa Egnen, der 
„vakte Opmærksomhed for et bedre Agerbrug ved forbedret 
Sædskifte, Dyrkning af Brakfrugter og Foderroer, Opførelse 
af Hegn o.s.v.". Han var den første paa Egnen, der forsøgte 
Staldfodring om Sommeren. Dette sidste til stor Fortvivlelse 
hos hans gamle Røgter, der ikke kunde udholde at gaa ene 
hjemme, naar de andre af Gaardens Folk kunde færdes i den 
frie Natur. Heller ikke andre vilde være Røgter paa den Maade, 
saa fra 1821 gik Præsten en Mellemvej, idet han lod de 37 
Stude staldfodre, og saa fik Røgteren Lov til at trække i Mar
ken med de 16 Malkekøer. Endvidere havde han 300 Faar, saa 
hans Avling „ydede ham et saa lønnende Udbytte, at han i et 
middelmaadigt Kald kunde anstændigen ernære en talrig Fa
milie.” Desuden fik han oprettet et Sognebibliotek, og han 
havde en stor Planteskole, hvor der blev fremdrevet Træer i 
Tusindvis, hvilket ogsaa Sognet nød godt af. Den store Have 
ved Præstegaarden blev tilplantet, og i Forbindelse med denne 
drev han en større Humlehave.

Til alt dette kom nu, at den travle Mand ogsaa skulde være 
Provst. Han var ganske vist for 5 Aar siden kommen af med 
sit Anneks, det ret fjerntliggende Handbjerg, hvortil han kun 
kunde komme ved at køre en lang Strækning gennem hele 
Hjerm Sogn; men alligevel synes det, at han havde nok at 
tage Vare paa foruden. Det viste sig dog straks, at han gik op 
i sit nye Arbejde med stor Nidkærhed. Nu skulde der ske noget. 
Cirkulærer i Hobetal sendtes i de følgende 6 Aar ud fra Vej
rum Præstegaard, og Forretningsgangen ved en saadan Udsen
delse var dengang noget anderledes end nu. Cirkulæret var 
kun fremstillet i eet Eksemplar, og det skulde af Kirkesanger
ne — som Degnenes Arvtagere — bringes fra den ene Præste
gaard til den næste, efter at Præsten havde faaet noteret Ind
holdet af det i sin Embedsbog. Naar det saa havde været Prov
stiet rundt, og det var havnet hos Provsten, kunde han af de no
terede Datoer se, hvor prompte, eller modsat, det var besørget. 
Og her fandt han jævnlig, at det var gaaet for langsomt. Han 
er dog for hensynsfuld til direkte at klage over Lærerne. Han
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udtrykker sig engang saaledes: „Den Langsomhed, hvormed 
de 2 sidste Circulairer ere befordrede paa visse Steder, og især 
mellem Gjørding og Ølbye, lader formode, at de Bud, som de 
kjere Kirkesangere benytte sig af, visnok ikke ere paalidelige. 
Mine højstærede Brødre bedes at ville gjøre dem opmærksom 
derpaa, for at ikke det skal blive nødvendigt at antage de i 
Skoleanordningens, Bilaget A § 31, omhandlede Kirkebud, det 
der vel næppe vilde være til virkelig Gavn for Kirkesangerne.”

Det er forstaaeligt, om Kirkesangeren i Gørding har kviet 
sig ved at foretage en Vandring til Ølby ved Vintertid med 
Provstens Cirkulære. Ved en anden Lejlighed indprentedes det 
Præsterne, at det maa „betydes Kirkesangerne, som have at 
befordre det, at dersom Forsømmelse ved Befordringen finder 
Sted, kan jeg ikke undlade at anvende de i Lovgivningen be
falede Mulcter”. Først 1851 blev Lærerne fritaget for denne 
Posttjeneste.

Allerede før Krarup blev Provst, havde han vist Interesse 
for Indb. Undervisning ved i 1822 at bestille 2 Ekspl. af det 
store Værk: Om den indbyrdes Undervisnings Væsen og Værd. 
— Metoden var ved hans Tiltrædelse som Provst kun indført 
i 1 Skole i Provstiet, nemlig i Holstebro, hvor Pastor Hasle 
havde faaet den indført i Maj 1823 paa Grund af det store 
Børnetal (120), men allerede i Provstens første Virkeaar fik 
han den indført i Vejrum, saa Abrahamson kan i sin 2. Ho
vedrapport meddele, at „31/12 1824 var i dette Provsti 2 Sko
ler i Gang, og 4 kan forventes i 1825. Udsigterne ere altsaa 
bedre for 1825, og man haaber paa Virkningerne af det gode 
Exempel, Hr. Provst Krarup selv, Hr. Pastor Bjerregaard (Est- 
vad) og Hr. Pastor Hørning (Sevel) agte at give.”

Noget af det første, Provsten ellers fik at udrette i Den indb. 
Undervisnings Tjeneste, var at rundsende et Budskab fra selve 
Majestæten, „Skrevet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøben- 
havn den 15. Maj 1824”. Anledningen var, at det var kom
men Kongen for Øre, at nogle var bleven betænkelige ved, at 
Børnene ved Den indb. Undervisning faktisk ingen Religions
undervisning fik. Læsetabellerne, Mønsters Bibelhistorie og
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Forstandsøvelserne nærede man ikke rigtig Tillid til. Saa kom 
Budskabet fra Kongen, hvori der bl. a. staar: „Vi have bragt i 
Erfaring, at vor allernaadigste Hensigt med at udgive Lovbud 
angaaende den indbyrdes Undervisning paa nogle Steder er 
bleven misforstaaet saaledes, at der endog er yttret Frygt for, 
at Skoleungdommens religiøse Dannelse mindre varetages i 
de Skoler, hvor den indbyrdes Undervisnings Methode for 
nederste Klasse er indført, end i andre Skoler med Hensyn til 
samme Klasse.

Da det er vor Villie, at Skolelærerne allerede i den første 
Skoletid skulle søge at indprente Religionens Sandheder, for- 
saavidt de smaa Børn kunne modtage samme, i deres Forstand 
og Hjerte, saa give Vi Eder herved tilkjende, at Skolelærerne, 
ogsaa i de Skoler, hvor den ndbyrdes Undervisning for mind
ste Klasse er indført, skulle i Overensstemmelse med 15. § af 
de den i Vore allerhøjeste Anordninger for Almue-Skolevæse
net i Vore Kjøbstæder og paa Landet i Vort Rige Danmark af 
29. Juli 1814 givne Instructioner, benytte den første halve 
Time om Morgenen, førend den indbyrdes Undervisning be
gynder, og uden Afbrydelse for de i samme bestemte Timer, til 
Bøn og til at forklare Bønnens Hensigt, og enkelte Vers af 
Psalmer og de fatteligste Stykker af Luthers Catechismus og 
Lærebogen for at opvække religiøse Følelser og Begreber hos 
de Unge, hvilket og skal være et Hovedformaal for den, i de 
af Os under 22. Aug. 1822 allernaadigst approberede Bestem
melser for den indbyrdes Undervisning, Capitel 7, foreskrevne 
Undervisning.”

Provst Krarup kunde imidlertid andet end ekspedere konge
lige Skrivelser. I det første Aar maatte han erkende, at han 
endnu ikke havde „den Fornøjelse at kjende de gode Skole
lærere saa nøje”, men efterhaanden som han kom det hele 
paa nærmere Hold, fandt han ud af, at der var adskilligt at 
rette, inden der kom den tilbørlige Orden i Sagerne. I Februar 
1825 skriver han: „Næsten overalt i Hjerm-Ginding Herre
der føres Skole-Journalerne saaledes, at kun Skolebarnets 
Navn og Tilstedeværelse i visse Dage deraf kan erfares; men
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Skoleanordningen hentyder ej blot til §§ 25 og 27, at det er 
Flid og sædelig Opførsel, at der især bør tages Hensyn til; men 
i Bilaget A, §§ 18 og 21 siges ganske bestemt, at det er egent
ligen derover, at Journalen bør afgive Underretning. Istedet 
for at sammenhefte faa Blade, som Skole-Journalerne endnu 
paa de fleste Steder bestaar af, og hvert Aar fornyes, ville 
Skolecommissionerne drage Omsorg for, at om muligt inden 
tilstundende 1. Februar kan faa en ordentlig indbunden Em
bedsbog in folio, bestaaende efter Districtets Størrelse af 1, 2 à 
3 Bøger Papiir.” Han giver endnu en lang Række Bestem
melser og klager over, at han paa sine Skolebesøg ikke noget 
Sted har fundet en ordentlig Protokol over Distriktets Børn. 
Dertil maa der ogsaa indrettes en Afdeling i Embedsbogen. 
Endvidere giver han en Anvisning paa, hvorledes Lærerens 
Regnskab over Inventarium etc. kan udføres paa en mere 
praktisk og overskuelig Maade. Han har udarbejdet en Række 
Skemaer, hvorefter han ønsker det hele tilrettelagt, og som 
„i Fremtiden behageligen maatte følges." De 6 første Skemaer 
angaar Skolelærerne, og Provsten skriver da videre: „Det 
maatte derfor behage Dhrr. Sognepræster efter dette Circulai
res Modtagelse, at lade Skolelæreren i Pastoratets Hovedskole 
kalde til sig og overlade ham disse 6 Schemata til Afcopiering, 
for at de dels af ham, dels af de øvrige Skolelærere i Pastoratet 
maa vorde anvendt."

Den indb. Undervisning er ogsaa stærkt med i Provstens 
Planer for Skolevæsenets Forbedring, og han — eller en anden 
— har fundet ud af, at naar der drives indbyrdes Undervisning 
i yngste Klasse, kan begge Klasser mageligt være i Skolen sam
tidig. Naar saa alle Børn kunde komme i Skole hver Dag, vilde 
det være et mægtigt Skridt henimod det Maal, som en af Me- 
thodens Talsmænd har udtrykt saadan: „Snart tør vi haabe, 
at Uvidenhed, der nedværdiger Mennesket, vil forsvinde over 
hele Jorden."

For at lette Gennemførelsen af en saadan Plan vedlægger 
Provsten hosstaaende Lektions-Tabel, der kan tjene som Eks
empel paa, hvorledes denne Ordning kan gennemføres; men



LECTIONS-TABEL
for N .  N .  Skole fra 1. N o v e m b e r  til 30. A pril 1824 & 1825

2den K la sse :

K l. M andag T irsdag O n sd a g T orsd ag Fredag Lørdag

9-10 R elig io n R e lig io n R e lig io n R e lig io n R e lig io n R e lig io n

10-11 In d en ad slæ sn in g
U d en a d slæ sn in g  
forbun den  m ed  
F orsta n d sø v else

In denad slæ sn in g
U d en a d slæ sn in g  
forbunden  m ed  
F orsta n d sø v else

In d en a d slæ sn in g

T a llæ sn in g  o g  R eg 
n in g  paa den i S k o
len  oph æ n gte  store  
T avle

11-12 U d en a d sreg n in g Sk rivtlæ sn ing B ib elh istorie Sk rivtlæ sn ing U d en a d sreg n in g B ib elh istorie

1-2
Sk rivn in g  efter  

Forskrivt
S k rivn in g  efter  

F orskrivt
Skrivn ing efter  

Forskrivt
Sk rivn ing efter  

Forskrivt

B revsk rivn in g
e ller  and en  
S tiilø v e lse

In d en ad slæ sn in g  i
fø lg en d e  Søn dags  
E vang, o g  P salm er

2-3
R eg n in g  paa  

T avle
In den ad slæ sn in g  

i P sa lm eb o g en
R eg n in g  paa 

T avle
R e g n in g  paa 

T avle

R ettes hvad i den
foregaaend e T im e  

er sk reven
S y n g eø v e lse

D
en indbyrdes U

ndervisning

1ste K la sse :

9-10 Skrive T al Sk rivn in g Skrive T al Skrivn ing Skrive T al Skrivn ing

10-11 Skrivn ing D elta g er  m . 2. K l. Skrivn ing D elta g er  m . 2. K l. Sk rivn in g D e lta g er  m. 2. K l.

11-12 D elta g er  m . 2. K l. In d en ad slæ sn in g D elta g er  m. 2. K l. In d en ad slæ sn in g D e lta g er  m . 2. K l. D e lta g er  m. 2. K l.

1-2 In den ad slæ sn in g In d en ad slæ sn in g In d en ad slæ sn in g In d en ad slæ sn in g In d en a d slæ sn in g D e lta g er  m. 2. K l.

2-3 R e g n in g Skrive T al Skrivn ing Skrivn ing R e g n in g D e lta g er  m. 2. K l.
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han tilføjer, at man maa gøre sig klart, hvad Ordet „Eksempel" 
i denne Forbindelse betyder. Det er altsaa ikke Meningen, at 
der skal være Tvang til at benytte Timeplanen nøjagtig som 
her anført. Den er jo ogsaa noget afvigende fra Normalskolens.

Provsten gør opmærksom paa, at efter Skoleanordningen 
skal der efter hver halvaarlig Skoleeksamen indsendes Lister 
over Udfaldet til Direktionen, og han medsender ogsaa et 
Skema, hvorefter disse Lister fremtidig skal affattes; men han 
mener, at naar man nu er naaet saa langt som til at skrive Aar 
1825, maa det vel være unødvendigt at anføre, paa hvilken 
Maade Eksamen skal foregaa; men „dersom imidlertid Nogen 
af de respective Skolecommissioners Formænd ønsker samme 
meddeelt, erkjender Skoledirectionen det for sin Pligt at op
fylde Begjæring herom." Derimod anser Provsten det for 
nødvendigt at give alle Vejledning i, hvorledes Karaktergiv
ning skal forme sig, og man faar her et ret uhyggeligt Indblik 
i, hvordan den Tids Indstilling var over for det, hvoraf der nu 
kun er Rudimenter tilbage:

„1) Karactertallet 5 betyder udmærket; 4: meget godt; 3:
godt; 2: nogenledes; 1: slet; — C: strafskyldig.------- 2) Ka-
racter for Sædelighed og Opførsel anføres kun for hver Uge, 
ikke for hver enkelt Dag; de bevares in mente for de forløbne 
6 Dage og lægges i Summeringen til det for Kirkegang for
tjente Karactertal.------- 3) Ved hver Maaneds Ende anføres
Summen, af hvert Barns Karactertal, saavel for Flid som for 
Opførsel, og, efter Halve Aarets Forløb opsummeres de for
løbne 6 Maaneders Karacter-Summer. For at det ved en hol
dende Examen kan vorde lige saa let som behageligt, at anskue 
hvorledes hvert Bans Flid og Opførsel har været, formindskes 
disse Hovedtal med 10 som Devisor; og gjøres det heraf mu
ligt, at 18. § i Bilaget A kan efterkommes."

Hvad der fremfor alt virker uhyggeligt paa os, er Karak
teren for Kirkegang. Her er nok endnu en Levning fra Chr. d. 
6’ Tid, selv om man ellers ikke vil vedkende sig ham.

Da det bliver hen paa Foraaret, begynder Provsten at æng
stes for, at man nogle Steder skal tage det let med Skolepligten,
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og han sender da 16. Marts et Cirkulære, hvori det bl. a. hed
der: ------- Men hvad jeg med end mere Varme maa lægge
mine højstærede og værdige Embedsbrødre paa Sinde, er, at 
De med al mulig Anstrengelse dog ville bestræbe Dem for, at 
ikke paa forrige Aarhundredets Viis Skolerne allerede nu skul
de staa tomme, men at meget mere den samtlige skolepligtige 
Ungdom maa kunne vedblive stadigen at søge Skolen, lige til 
Foraars-Sædtiden begynder; samt at den med Alvorlighed be- 
tydes, det er: tilkjendegives, under den Mulct, som Skolean
ordningens § 26 ansætter, at de have at møde ved den Skole- 
Examen, som i April Maaned bliver at afholde, om hvis 
Udfald jeg forvisser mig, at Listerne tilligemed øvrige Beret
ninger uden Ophold maa vorde mig tilsendt.”

Kun 4 Dage efter maatte Provsten igen have Fjerpennen i 
Blækhuset for at faa udfærdiget et nyt Cirkulære. Det er nok 
ikke smukke Ord, der har lydt fra Kirkesangerne, der saa 
hastigt igen maatte have Marchstøvlerne frem. Særlig tænker 
vi med Medfølelse paa Degnen i Gørding, der havde den lange 
Vej til Ølby og ikke hidtil havde skyndt sig nok. Jens W. Sten- 
dorph, som paa den Tid havde Embedet, var ellers en Mand i 
sin bedste Alder, knap 30 Aar gi.

Naar Provsten saa hurtigt igen maatte til Skrivebordet, var 
Aarsagen den, at han havde modtaget en Skrivelse fra Major 
Abrahamson, Den indb. Undervisnings store Talsmand. Denne 
meddeler om Kongens rige og store Gave til de danske Skoler: 
300 Sæt Tabeller med Bestemmelser og Bilag, som kunde ud
deles til Skoler, hvor man ikke allerede havde faaet. Abraham
son henviser til, at et Par Amtsprovster har rekvireret til samt
lige Skoler inden for deres Omraade, „idet de ville indestaa for 
Indførelsen i Løbet af Aaret i alle Skolerne”. Nu forventer 
han, at andre vil følge dette gode Eksempel, og han maa tilføje, 
at det „rimeligen er den sidste saa betydelige Hjælp, Majestæ
tens Naade saaledes giver. Desaarsag bør jeg tillade mig paa 
Sagens Vegne at bede Deres Højærværdighed gjøre Dhrr. Sog
nepræster, der ikke have benyttet den Kongelige Gave ifjor, 
i Deres Højærværdigheds Embedskreds opmærksomme paa,
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at de næppe varetage deres Pastoraters Tarv, hvis De atter 
dennesinde lader den kongelige Gave gaa unyttet hen til an
dre.” Derefter følger en indtrængende Henstilling til Prov
sterne om at fremme „denne almennyttige Sag”, som Maje
stæten har bevist „særdeles Kongelig Naade” og ønsker ind
ført overalt i Riget, selv i de mindste Skoler. Provst Krarup 
turde dog ikke indestaa for Indførelsen i alle Provstiets Sko
ler. Han sendte saa sin Degn, Christen Henriksen, af Sted med 
Skrivelsen, og selv om han var en aldrende Mand, har han 
sikkert let kunnet tage Turen til Hjerm, da han før sin Ansæt
telse som Degn havde været „Løber” paa Ausumgaard. Con- 
sistorialraad A. F. Skow var straks med paa Sagen, satte sig om- 
gaaende ned og skrev følgende Svar, som er saa ejendommeligt 
ved sit opstyltede og skruede Sprog, saa karakteristisk for Ti
den, at det bør fremføres in extenso:

„Med allerunderdanigste Taknemmelighed erkjendende 
den Højkongelige Naade i Henseende til den indbyrdes Under
visnings Fremme ved gjentagen Højkongelig Gave af Tabel
ler m. m. fordrister jeg mig paa den af Hr. Major Abrahamson 
ved Deres Højærværdighed Hr. Provst Krarup givne Anled
ning at yttre det Ønske at maatte for det mig allernaadigst an- 
betroede Pastorats 3de Skoler højstbevaagent forundes 2de Sæt, 
da Pastoraet er forsynet med det forhen anordnede 1 Sæt, men 
nu ved Erholdelsen af 2 Sæt ville vorde sat i den behagelige 
Forfatning at see den indbyrdes Undervisning indført paa een- 
gang i alle 3 Skoler, hvortil Forberedelserne allerede vare 
paatænkte, men ved min uheldige Sygdom afbrudte, for, ved 
forhaabende Restitution, at vorde endnu i dette Aar fuldendte 
og den ønskelige Sag saa vidt muligt iværksat.

A. F. Skow”.

Næste Dag maatte saa Kirkesanger Hansen af Sted med 
Skrivelsen. Nu var der lagt godt for, og rundt i Provstiet fulgte 
man godt efter, saa da Provsten fik Rundskrivelsen tilbage, 
kunde han bede om Materiale til 16 Skoler; men han fik fra 
Tabelkommissionen Meddelelse om, at der kun var de anførte



Den indbyrdes Undervisning 83

300 Sæt. Der var imidlertid 569 Ansøgere dertil, derfor var 
Tallet her skaaret ned til 9, og disse blev da tildelt Skolerne 
i Maabjerg, Sir, Bur, Asp, Handbjerg, Hjerm østre, Ryde, 
Ejsing og Rønbjerg. — Da Provsten sendte denne for de 9 
saa opløftende, men for de forbigaaede saa nedslaaende Med
delelse, fandt han det fornødent at bemærke, „at Kongens 
Gave ene er til den Skole, til hvilken det i denne Skrivelse 
bestemmes, og at saadan Bestemmelse. . .  ej bør ændres i 
nogen Henseende. Vi tilføjer, at vi have intent de Skoler, vi 
nu ikke ere saa heldige at kunne tildele Tabeller, og hvis vi 
faa den Glæde igjen at have Tabeller til Uddeling, skulle vi 
visseligen strax meddele det og med sand Fornøjelse mindes 
de dengang forbigaaede.” — En saa varmhjertet Trøst maatte 
da være en Husvalelse for de skuffede.

Endskønt man havde fremskyndet Sagen, blev det alligevel 
— med den Tids Postgang — mod Slutningen af August, 
inden Pakken med Tabellerne ankom til Vejrum Præstegaard. 
Og saa var der Vanskeligheden med at faa dem sendt til de 
enkelte Skoler, da Provsten havde „Mangel paa god Embal
lage.” Men han fandt da ud af, at det snart var Tiden for Sep
tember Marked i Holstebro, og der skulde Provsten som den 
interesserede Landmand selvfølgelig være med, og han havde 
Grund til at formode, at det skulde Lærerne ogsaa. Det skulde 
jo alle, selv om de ikke havde andet Ærinde end Manden, der 
efter en Markedstur blev spurgt om, hvordan Priserne laa; 
han maatte da erkende: „Jeg spurgte kun til de „smaa Sorte”, 
og de kostede, som de plejer.” — Altsaa: Lærerne fik Besked 
om, at hvis de ikke forinden havde afhentet Tabellerne, vilde 
Provsten tage dem med paa Markedsdagen til Holstebro, hvor 
de „om Formiddagen omtrent Kl. 10 behagelig kunde mod
tages i Hr. Kjøbmand Vinthers Stue."

Da man nu skulde til at arbejde med Tabellerne, det Ar
bejde, som man mente snart skulde sprede Uvidenhedens 
mørke Taager, da var der imidlertid den Vanskelighed, at det 
var de færreste, der kendte noget til at anvende dem. Den 
indb. Undervisning var ganske vist nu et Fag paa Seminarier-
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ne, men den Tid havde de fleste Lærere saa langt bag sig, saa 
de ikke havde faaet Del i Herligheden. Nogle Steder blev 
Lærere, der vilde tage Metoden op, henvist til at tage Kursus 
i dens rette Anvendelse paa et Seminarium. Af disse Lærer- 
skoler var der ganske vist en her i Hardsyssel, i Borris, men 
den var nu under Afvikling. Efter at den en Tid havde ført 
en hensygnende Tilværelse, var det 1824 bestemt, at den 
skulde nedlægges, naar de daværende Elever var færdigud
dannede, og det vilde ske allerede næste Sommer. Den før om
talte Chr. J. L. Krarup, der oprettede Skolen 1806 og ledede 
den til sin Død 1822, nævnes som en af Metodens Modstan
dere, og hans Svigersøn, Vilstrup, der ledede den de sidste 
4 Aar, havde heller ikke synderlig Interesse for den. Han søgte 
dog i 1824 om 100 Rdl. til et Ophold paa Normalskolen, men 
fik Afslag. Det Sted, hvor man nemlig var sikker paa, at der 
kunde faas den rigtige Uddannelse i Metoden, var Normal
skolen for Den indb. Undervisning i København. Oprindelig 
var Kaserneskolen i Sølvgade Normalskole for hele Landet. 
Senere blev der for den dansktalende Del af Sønderjylland 
oprettet en Normalskole i Vonsild, Syd for Kolding, og en i 
Ekernførde for den tysktalende Del. Det vilde dog for Prov
stiet her blive for bekosteligt at sende samtlige de interesserede 
Lærere til Normalskolen; men Provsten fandt ogsaa ud af, at 
man kunde sende een derover, og saa kunde han ved sin 
Hjemkomst være Vejleder for de andre. Der var da ogsaa 
netop en, som havde Provstens fulde Tillid i denne Sag, ja, 
vist i alle Henseender. Det var Jens Nielsen Dahl i Holstebro. 
Han var født 1790 i Gaarden Nørre Dahl i Fousing som Søn 
af Selvejerbonde Niels Andersen Dahl. Han var uddannet 
paa Borris Seminarium, og naar han derefter fik sin første 
Plads i Vejrum Præstegaard som Huslærer for Provst Krarups 
Børn, er det sikkert gaaet saadan til, at Provsten har bedt sin 
Broder, Seminarieforstanderen i Borris om at anvise ham den 
rette Mand. Under sin Virksomhed i Vejrum vandt han fuldt 
ud Provstens Tillid og Venskab, han omtaler ham som „den 
brave Skolelærer Dahl” eller „den mig elskelige”. Da han
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Jens Nielsen Dahl.

efter 3*/2 Aars Virksomhed i Vejrum blev Lærer i Holstebro 
— sikkert ogsaa ved Provstens Medvirken — blev han ved at 
holde Forbindelse med Hjemmet i Præstegaarden, og det er 
sikkert ogsaa der, han har fundet sin Hustru, Martha Clausson, 
som han blev gift med i 1827. Hun var Datter af Pastor Claus
son, som efter at have
været Præst i Mejrup var 
Sognepræst i Nørre Nis
sum 1801-21, derefter i 
Smidstrup ved Fredericia.
Hendes Mor var en Sø
ster til Provst Krarup.
Den ene af Dahis 2 Søn
ner er opkaldt efter Prov
sten. Dahl viste sig ogsaa 
i Holstebro som en virke
lysten og dygtig Mand.
Han skildres som stor, 
stærk og skulderbred, han 
kunde tage en stor bal
styrig Knægt i Nakken, 
lægge ham over sine Knæ 
og give ham en saadan 
Omgang Tamp, at han
blev føjelig. Sine vældige Kræfter anvendte han ogsaa til ved per
sonligt Arbejde og ved Hjælp af Skoledrengene i deres Fritid at 
jævne Bolbondes Bakke Øst for Byen og tilplante den og et 
nedenfor liggende Areal; derved lagde han Grunden til Holste
bro Lystanlæg.

Da der saa nu i 1825 skulde uddannes en Mand paa Nor
malskolen, vidste Provsten ikke nogen bedre at sende end 
Dahl. Provsten bebuder saa, at naar Dahl kommer hjem efter 
at have erhvervet sig „den fulde Kundskab og Færdighed og 
kan bestemme Tiden dertil, skal det til vedkommendes Efter
retning blive kommuniceret", hvornaar de forskellige Lærere 
skal møde paa Skolen i Holstebro til Instruktion. Men forinden
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maa man dog have ordnet det kildne Spørgsmaal med Om
kostningerne. En Rejse fra Vestjylland til Hovedstaden var 
ikke nogen billig Historie, og dertil kom Kost og Logi i ad
skillige Døgn, saa „man", det vil jo nok sige: Provsten, havde 
bevilget Dahl 24 Rdl. Sølv. Dette Beløb havde „man” saa 
tænkt sig fordelt saadan, at hver af de 19 Landskoler ydede 
1 Rdl. og Holstebro Købstadskole de resterende 5 Rdl. Disse 
Penge skulde Sognepræsterne sørge for at faa indsendt i Okto
ber Maaned. Desuden henstiller Provsten, at det bør tages 
under Overvejelse i Skolekommissionerne, saaledes som der i 
Hans Kgl. Majestæts Resolution af 4. Juni 1825 er givet Be
myndigelse til, at yde Hjælp af Skolekassen til de Lærere, der 
har det nødig for at kunne forskaffe sig Duelighed i Den indb. 
Undervisnings Metode, saaledes som det nu vilde forekomme, 
naar Lærererne skulde til Undervisning hos Dahl, derfor „maa 
Directionen ikke undlade at yttre, at det dog ansees for at ville 
være behageligt, om nogen Lighed i denne Henseende maatte 
finde Sted, og foreslaar derfor, at en Skolelærer, som behøver 
saadan Hjælp, maatte forundes l 1/2 à 2 Rdl. dagligen, saa 
længe han i denne Anledning behøver at være borte fra sit 
Hjem."

Endskønt Provsten havde tænkt sig Muligheden af, at det 
første Hold Lærere kunde møde hos Dahl o. 25. Sept., gik 
Tiden dog til 19. Okt., inden han fik sendt sin Tilsigelse ud, 
og den maatte jo gaa den almindelige tjenstlige Vej. Lærerne 
skulde deles i 2 Hold, hvoraf det første skulde møde Mandag 
den 24. Oktober. Pastor Gjølbye i Borbjerg-Ryde fik Besked 
om at skulle tilsige Holger Schou, som var Lærer i Bor- 
bjerg 1812-68, og Chr. N. Ulsøe, Ryde (1817-58). Pastor 
Hasle i Holstebro skulde tilsige Læreren i Maabjerg J. Chr. 
Maigaard (1816-56). Disse Lærere maatte være belavede paa 
at kunne deltage i Undervisningen i Holstebro Ugen til Ende. 
Det maatte „behageligen betydes dem, at de i Forvejen gjøre 
sig bekjendt med de for denne Undervisning kundgjorte Be
stemmelser samt de dertil hørende 4 Bilage". Ellers maatte 
der stilles dem i Udsigt, at den ene Uge ikke kunde slaa til
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til Oplæringen. Det var jo ikke lang Respit til at samle For
kundskaber. En Uge mere havde de dog, der først skulde 
møde den 31., nemlig Christopher Hansen, Hjerm vestre 
(1818-56), Jens M. Gosvig, Hjerm østre (1813-55), Jens Gra- 
versen Tinggaard i Gimsing (1795-1842), P. Chr. Ejsing i 
Ølby (1818-71). Anders
Trabjerg i Asp (1805-død 
1827). Denne betegnes alle
rede 1824 som „en gammel 
læg Mand, der uden Tvivl 
er uduelig for sin Post.“
Børnene kunde læse, men 
hverken stave, regne eller 
skrive. Her kunde der saa 
forventes de Mirakler, som 
man paastod, at den nye 
Metode kunne afstedkom
me. —

Endvidere var der Til
sigelse til Jens Chr. Mærsk 
i Fousing. Denne var anta
gelig paa dette Tidspunkt
Hjælpelærer hos Formanden, Chr. Peiter Christensen, som 
først gik af 1827, hvorefter Mærsk havde Embedet til 1848. 
Hos ham har Metoden dog ikke slaaet til, selv om dens For
kæmpere paastod, at den selv hos uduelige Lærere kunde gøre 
Underværker. I alt Fald blev der senere klaget over hans Udue
lighed og Mangel paa god Vilje. Selv om han „bandede og 
dundrede, kunde han ikke styre de Skarns Knægte". Saa var 
der ogsaa Læreren i Mejrup, Rasmus Fjelstrup (1824-39). Om 
ham hedder det ved en Visitats 1833, at han „synger ganske 
godt og er en ganske duelig Lærer, men noget drikfældig, dog 
skal det nu være bedre med ham". Det sidste er maaske en af 
Metodens undergørende Virkninger. Endelig var der Jens 
Holst fra Naur (1782-1828) samt hans Søn, der var antaget 
som Medhjælper for Sir sogn, og som blev Faderens Efter-
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mand 1828, til sidst Jens W. Stendorph fra Gørding. Fra 
nogle af de anmeldte Skoler har Læreren ikke faaet nogen Til
sigelse til Instruktion; men disse har maaske paa Forhaand 
haft Kendskab til Metoden. Nu raslede man saa løs efter det 
indstuderede Mønster, og Provsten holdt stadig Øje med, at 
alt gik, som det skulde; men alligevel var der somme Steder 
Knirken i Maskineriet. Fra Kancelliet meddeltes det i en Skri
velse 1827, at man var underrettet om, at Metoden paa Steder, 
hvor man efter egen Ansøgning havde faaet Lov til at benytte 
den, „ingenlunde drives behørigen efter de derom allernaa- 
digst approberede Bestemmelser, ligesom dette Colegium og- 
saa har bragt i Erfaring, at der blandt den confirmerede Ung
dom paa Landet findes adskillige, som ikkun læse maadeligt og 
hverken kunne skrive eller regne, uagtet disse Færdigheder i 
Følge den 23. § i Anordningen af 29. Juli 1818 for Almue
skolevæsenet paa Landet høre blandt de vigtigste Gjenstande 
for Undervisningen i Skolerne, og intet Barn i Følge samme 
Anordnings 25. § maa udskrives af Skolen, forinden det er be
fundet at have de i hin § omhandlede Kundskaber fuldkom
men inde: saa skulle man herved for ved hensigtsmæssige For
anstaltninger at se bemeldte Anordnings landsfaderlige Øie- 
med behørigen fremmet og de Misbrug forebygges, som kunne 
opstaa af benævnte Méthodes fejlagtige Behandling, tjenstlig 
tilmeldt Hr. Amtmanden og Deres Højærværdighed følgende 
til behagelig Efterretning og Bekjendtgørelse for vedkom
mende:

1. Enhver Skolecommission bør, saasnart i nogen Skole, hvor 
den indb. U.s Methode er indført, denne ikke behørig drives, 
og Skolecommissionen, men i Særdeleshed Sognepræsten, ikke 
selv kan afhjælpe Manglerne, enten fordi Skolelærerne sidde 
de givne Forholdsregler og Advarsler overhørige, eller af an
den Aarsag — strax indberette saadant til Amtsskoledirek
tionen til videre fornøden Foranstaltning, da ellers, saafremt 
det ved Bispe- eller Provstevisitats befindes, at desuagtet ved 
nogen Skole væsentlige Mangler i saa Henseende have ind
sneget sig, uden at nogen saadan Anmeldelse forud er skeet,
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vedkommende Skolekommission, dog især Sognepræsten, der
for vil vorde draget til Ansvar. (Derefter følger en længere 
Anvisning paa, hvorledes man skal arbejde paa at rydde alle 
Hindringer af Vejen for, at Methoden kan have Fremgang. 
Lærere, der ikke magter Metoden, maa sendes til Normalsko
len eller det nærmeste Skolelærer-Seminarium til Uddannelse. 
Provsten bør paa sine Visitatsrejser særlig have sin Opmærk
somhed paa mulige Mangler og ved saadannes Tilstedeværelse 
straks gøre Indberetning derom til Kollegiet.)

2. Skolecommissionerne, og i Særdeleshed disses geistlige 
Medlemmer, bør paa det nøiagtigste overholde og paasee Efter
levelsen af de Befalinger . . . saa intet Barn udskrives af Skolen, 
førend det i Religion, Skrivning, Regning og Læsning har op- 
naaet tilstrækkelig Kundskab og Færdighed, og at intet Barn 
antages til Confirmation, førend det er befundet fuldkommen 
modent til anordningsmæssig at udskrives af Skolen. Ogsaa 
maatte det ved Provstevisitatserne saavidt muligt undersøges, 
hvorvidt nogen Forsømmelse i bemeldte Befalings Efterlevelse 
noget Sted maatte indsnige sig, og saadant da ufortøvet for 
Amtsskoledirectionerne andrages, hvilke da derom have at 
gjøre Indberetning til Cancelliet . . . Hvor særdeles Aarsager 
maatte finde Sted for at confirmere den, der ikke har de be
falede Kundskaber, maa dertil ansøges høiere Dispensation.

3. indskærper Bestemmelserne om, at der idømmes Mulkter 
for Skoleforsømmelser, og at disse „for Forsømmelse bestemte 
Mulcter promte maanedlig inddrives."

Provsten tilføjer, at disse Bestemmelser skal man lade Sogne
fogden bekendtgøre paa Kirkestævne, og han fortsætter: Saa 
snart den efter Skoleanordningens 11. § i Kornhøsten ophørte 
Skolegang igjen begynder, og de Hindringer for ordentlig 
Skolegang, som sidste Aars mislige Afgrøde paa ikke faa Ste
der frembragte, nu, Gud være lovet, ophøre, paatvivler jeg 
ikke, at enhver Skolecommission jo paa det allernøjeste op
fylder de den herved saa alvorligen indskjærpede Pligter."

Provsten er stadig nidkær for, at Metoden maa have Frem
gang. I en Rundskrivelse udsendt i April minder han om, at
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det nu snart er ved Tiden, da der skal være Foraarseksa- 
men, og saa maa Listen over Udfaldet endelig tilstilles ham, og 
især er han spændt paa at se Resultaterne fra de Skoler, der 
har indført Indb. Underv. Han maa endvidere henstille til 
Præsterne, at de sørger for at indprente Forældre og Værger, 
at yngste Klasse alle de, som endnu behøve at lære alt, som 
indb. Underv. bibringer” især søger Skolen om Sommeren, og 
de ældste Børn især om Vinteren.

Den i sin Tid udsendte Lektionsplan, som Lærerne møjsom
meligt har „afcopieret”, er han nu ikke længere saa sikker paa. 
Den kan kun anvendes, hvor der er ganske faa Børn i hele 
Skolen, da det ellers ikke er muligt for en Skolelærer „med 
sand Frugt og Velsignelse” at kunne undervise begge Klasser 
paa een og samme Tid, og det er han ogsaa i de „allernaa- 
digste Anordninger” fritaget for.

Med en Skrivelse fra Major Abrahamson, som de stakkels 
Kirkesangere maatte rundt med i Vinterens Hjerte, Januar 
Maaned 1827, meddeler Provsten, at der er vedlagt særlige 
Breve fra A. til Pastor Dahl i Ølby og Rønholt i Gørding, og 
at lignende Breve allerede er afleveret til Konsistorialraad 
Skow i Hjerm og Pastor Gjølbye i Borbjerg. Det er nok Tegn 
paa, at Indberetningerne fra disse Sogne ikke har været til
fredsstillende. Nu gør Provsten opmærksom paa, at hvis Dhrr. 
vil svare Abrahamson, „det Høflighed og Levemaade uden 
Tvivl gjøre Fordring paa”, saa skal han nok ordne den videre 
Besørgelse uden Bekostning for Brevskriverne. I den samme 
Skrivelse kan Provsten meddele, at han „har havt den For
nøjelse at modtage den glædelige Efterretning, at det har be
haget Hans Majestæt allernaadigst at give 4000 Rdl. til den 
indbyrdes Undervisnings Fremme”. Deraf faar hvert Skole
distrikt forlods 50 Rdl., og Resten, ca. 2000 Rdl., skal der
efter deles efter Antallet af faste Skoler.

I September 1827 sender Provsten ændrede Skemaer an- 
gaaende Førelse af Embedsbøger og Skoleindberetninger, saa 
Præsten maa igen tilkalde Hovedskolens Lærer og lade ham 
af kopiere „hvad der ham er vedkommende”. Samtidig faar
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ogsaa Præsterne en Opstrammer, „en i sandt broderligt Ven
skab grundet Bemærkning, at eftersom ind. Undervisning nu 
kan betragtes som den i Skolerne almindeligen indførte, og 
eftersom samme skal udføres af de af Kgl. Majestæt approbe
rede Bestemmelser, og eftersom det saavel efter disse som for 
den øvrige for Skolevæsenet gjældende Lovgivning, paaligger 
Sognepræsterne som Skolernes nærmeste Foresatte at have nøie 
Tilsyn med Undervisningens gode Fremgang, anseer sig det 
for en sand Nødvendighed for enhver brav Præst paa det fuld
komneste nu at gjøre sig bekjendt med alt, hvad der angaar 
indb. Undervisning og dermed staar i Forbindelse, thi hvor
ledes kan han ellers med nogen Hæderlighed eller til nogen 
Gavn tage Sæde i de hyppige Skoleforsamlinger? Dog — jeg 
føler, at ihvorvel jeg ingen Overdrivelse her er mig bevidst, 
det dog er mere end behøvendes, og siger derfor: Sat Sapien- 
tibus". (Nok for dem, som forstaar det.)

Ved en senere Skrivelse præciserede Provsten nærmere, 
hvorledes Præsterne skulde udføre dette Tilsyn, maaske var 
det som Svar paa en Forespørgsel. Præsterne maatte mindst 
hver 14. Dag indfinde sig i Skolen for at kontrollere, om det 
gik rigtigt til ved Tabellerne. Et saadant Besøg skulde noteres 
i Skolens Protokol; men ikke nok med det. Præsten skulde 
ogsaa hjemme have en Protokol, hvori han indførte hvert 
Skolebesøg.

Nu sad Provsten saa og ventede paa Indberetninger efter de 
nye Skemaer. Det var imidlertid ikke alle, der var lige hurtige 
i Vendingen. I en Rundskrivelse i December maa han be
mærke: „at jeg fra en enkelt Embedsbroder endnu ikke har 
modtaget October Maaneds Examens Lister, er mig ikke saa 
ganske behagelig.” Denne Anke var jo fremført paa en gan
ske „behagelig” Maade. Lidt mere kras er han over for dem, 
der ikke har udfyldt Skemaerne rigtigt. I de nye Formularer 
var der en Plads, hvor Læreren sammen med Skoleforstande
ren skulde afgive Erklæring om, at „intet Barn findes i Distric
ted som jo paa tilbørlig Maade søger Skolen”. Det havde man 
mange Steder ladet uænset. Dertil bemærker Provsten: „Jeg
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forestiller mig, at Aarsagen til, at denne vigtige Post i Taushed 
er forbigaaet, er denne: at de respective Skolecommissioner 
ikke have været fuldkommen overbeviste om, enten det forholdt 
sig saa, eller ikke. Men for at Skolecommissionerne med saa 
megen mere Lethed og Vished maa faa Kundskab om, naar et 
fremmed Barn kommer til Sognet, maa jeg tjenstlig anmode 
Dhrr. Brødre om, at de paa førstkommende Søndag ville lade 
Skolelærerne oplæse paa Kirkestævne.“ Og saa følger en ind
viklet Formular, hvori der henvises til Paragraffer i Skolean
ordningen og gamle Kancelliskrivelser og trues med Mulkter, 
og han faar endog Lejlighed til at indflette et Par latinske Ord, 
som de lyttende Bønder jo ikke forstod, og Læreren næppe 
heller. De latinske Degnes Tid var jo forbi; men er Læreren 
bleven spurgt, har han maaske benyttet sig af en lige saa fri 
Oversættelse som den Degn, der blev anmodet om at over
sætte Indskriften paa en Bilæggerovn: Soli deo gloria (Gud 
alene Æren). Han udlagde det til: Denne Ovn er gjort udi 
Sverige !

Længere end til Begyndelsen af 1828 kan jeg ikke følge 
Strømmen af Cirkulærer, der flyder ud fra Vejrum Præste- 
gaard. Min Kilde er Hjerm Præsteembedes Liber daticus. I 
Januar Maaned dette Aar døde Sognepræsten, Konsistorialraad 
Skow under et Besøg i Holstebro, og S. M. Tranberg, Byfoged
sønnen fra Holstebro, som efter et kort Virke i Estvad-Røn- 
bjærg blev kaldet som hans Efterfølger her, førte ikke Embeds
bogen saa udførligt som Konsistorialraaden, idet der kun an
føres, at en Skrivelse er ankommen, men ikke dens Indhold. 
Derfor bliver Metodens Historie i Resten af dens Levetid 
noget mere spredt.

Provst Krarups Virketid i Hjerm-Ginding Herreder var for
øvrigt snart udløbet. Det er før antydet, at de Mænd, der viste 
særlig Ivrighed for Metodens Fremgang, havde Muligheder 
for Æresbevisninger og Avancement fremfor andre, og at 
nogle af dem af den Grund var særlig nidkære. Der foreligger 
dog intet om, at Provst Krarup skulde have haft saadanne 
Bagtanker med sin Iver for Methodens Indførelse i Provstiets
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Skoler. Imidlertid blev han dog kaldet i 1830 til Sognepræst 
for Gjerlev og Draaby ved Frederikssund. Naar han søgte til 
denne Egn, var Grunden maaske den, at hans Hustru, Marie 
Christine Grundtvig, en Kusine til N. F. S. Grundtvig, havde 
haft sit Hjem i Ude Sundby ved Frederikssund. Antagelig var 
det sjællandske Embede mere indbringende. Det i Vejrum 
betegnes jo som et maadeligt Kald, selv om det — i alt Fald 
senere — regnedes for et af de bedste i Egnen. M. H. t. sit 
præstelige Virke kan han næppe have følt nogen Tilfredsstil
lelse ved de nye Forhold. Aaret efter meddeler hans Søn Enoch 
Chr. Krarup, der da lige var udnævnt til Sognepræst for Snej- 
bjerg og Tjørring, at han prædikede for sin Fader 25. Dec. 
(altsaa Juledag), og da var der 6 Kirkegængere i Draaby og 
10-12 i Gjerlev (se Hardsyssels Aarbog 1943). Provst Krarup 
blev dog i Embedet til sin Død 1852.

Ved den Tid, Provst Krarup rejste fra Egnen, stod Den 
indb. Undervisning omtrent paa sit højeste. Efterhaanden fik 
betydende Mænd Øje for dens Aandløshed. Nogle havde set 
det fra første Færd; men efterhaanden blev flere og flere klar 
over, at den som Kejseren i Eventyret „ikke havde noget paa”. 
Blandt dem var saa fremragende Mænd som A. S. Ørsted og 
D. G. Monrad. Paa Lolland fik Methoden næsten ingen Ind
gang, da baade den fra Stavnsbaandsløsningen kendte Chr. D. 
Reventlow og Biskop P. O. Boisen var stærke Modstandere. 
Et meget virksomt Angreb kom fra Professor H. N. Clausen 
i 1831. Han fældede en streng Dom over Metodens Misken
delse af det aandelige i Mennesket. Major Abrahamson blev 
herover højlig fornærmet og indsendte kort efter sin Afskeds
begæring til Kancelliet, og han søgte at dække sig med, at 
Ideerne ikke var komne fra ham, „men fra Hans Majestæt 
Kongen selv eller fra det Kgl. danske Kancelli”. Kongen bi
faldt dog Afskedsansøgningen og tilkendegav Abrahamson 
sin Tilfredshed „med den ualmindelige Iver og uegennyttige 
Virksomhed, han stedse har viist for denne nyttige Sag”.

Kongens Interesse for Metoden var dog usvækket. I 1833 
opgives det, at den var indført i 2110 Skoler, og der manglede
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kun 351. For at faa de sidste med blev der udsendt endnu et 
„Truselscirkulære”, men Modstanden fortsatte. Det blev frem
hævet, at det var umuligt for de ældre Lærere at huske 131 
Enkeltheder, som de maatte have Opmærksomheden henvendt 
paa. Selv Kongen maatte indrømme, at han paa sine Rejser 
i Jylland havde faaet Vished for, at der var Steder, hvor Meto
den blev urigtigt anvendt. Der blev saa foretaget visse Ændrin
ger i Systemet, hele Apparatet blev simplificeret, og de mest 
akavede Ord blev strøget af Tabellerne, Bogføringen blev 
gjort simplere, og den hyppige Opraabning af Børnene blev 
indskrænket. Alligevel vilde de advarende Røster ikke for
stumme. I den jydske Stænderforsamling fremførte Ole Kirk 
fra Ulfborg en Besværing over, at Lærerne skulle benytte en 
bestemt Metode. Dette bevirkede, at hele Forsamlingen an
drog Regeringen om, at Lærerne ikke maatte være bundne til 
en bestemt Undervisningsmetode; men Kancelliet henstillede, 
at der ingen Ændringer skete i de bestaaende Bestemmelser, 
og det gik Kongen hellere end gerne med til.

Man kørte altsaa videre i den gamle Skure. Piben fik ikke 
foreløbig nogen anden Lyd. Den gav stadig de normerede 19 
Hvin pr. halve Dag foruden de arrige Pift, naar der indtraf 
Situationer, som ikke hørte med til Programmet. Tilsynet 
havde stadig et vaagent Øje med, at alt gik efter, som den 
allernaadigste Konge vilde have det. Og Tilsyn var der rige
ligt af. Præsten skulde jo komme i Skolen mindst hver 14. 
Dag, og Provsten skulde hele Provstiet rundt hvert Aar; der
for var det ikke saa sært, han havde travlt, naar han kom. Et 
Aar anmeldte Provst Krarup en Visitats efter følgende Plan: 
Kl. 71/2 Morgen Visitats i Hjerm vestre Skole, Kl. 10 Guds
tjeneste i Kirken, Kl. 12 Visitats i Østre Skole og derefter i 
Gimsing. Som det øverste Tilsyn kom Biskoppen, men det var 
dog kun med Aars Mellemrum, og naar en saa fornem Herre 
meldte sin Ankomst, stod det hele paa gloende Pæle. I For- 
aaret 1838 kom der Meddelelse om, at Biskop Tage Müller 
i Ribe vilde komme paa Visitatsrejse til Provstiet her. Han 
vilde „indtræffe” i Hjerm Præstegaard den 17. Maj om Efter-
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middagen og derefter visitere næste Dag i Kirken og den 19. 
Maj i Skolerne. Sammen med denne Anmeldelse blev der 
fremsendt udførlige Regler for, hvorledes det hele skulde 
forme sig, saaledes angaaende Skolerne: „Det vil blive paa- 
seet, hvorvidt alle skolepligtige Børn møde. Forældre og Hus
bonder maatte behageligen giøres opmærksom herpaa! Sko- 
lecommissionens Medlemmer anmodes om at være nærvæ
rende ved Visitatsen. — Enhver Skolelærer har at levere Bi
skoppen en rigtig Fortegnelse over de skolepligtige Børn i 
Distriktet efter Classeinddeling og Alder. Samtlige Skrivebø
ger fremlægges, og af de Børn i øverste Classe, som ere over 
12 Aar gamle, desuden en Prøveskrift på V4 Ark. Ethvert 
Barn bør tillige have et Stykke udregnet paa Tavle eller Papiir, 
hvoraf deres Fremgang i Tavleregning kan skiønnes; denne 
Prøve bør kun være i Regnearter, hvori Barnet har naaet fuld 
Færdighed, og Stykket bør saaledes være regnet under Lærerens 
Opsigt, at han kan indestaa for, at det er Barnets eget Arbeide.”

Da Visitatsen var forbi, nedskrev Biskoppen Resultatet af 
sine Iagttagelser i Liber daticus. Han har brugt sine Øjne og 
Øren godt, saa hans Bedømmelse ikke munder ud i blot al
mindelige Betragtninger. De anvendte Udtryk bærer umisken
deligt Præg af, at man endnu er i den indb. Undervisnings 
Tidsalder. Der tales saaledes om „Regneskolen”. I denne fin
der han i Hjerm vestre Skole kun ubetydelig Fremgang. Der
imod var i ældste Klasse „den mechaniske Tavleregning for 
det meste god”, men han kan dog ikke tilbageholde dette 
Hjertesuk: „Det var at ønske, at Barnets Forstand maatte øves 
derved.” Fra denne Skole har han ogsaa gjort den Erfaring, at 
„Læreren maa vogte sig for at sætte Børn til Bihjælpere, som ei 
kunne hjælpe andre.” Det burde Lærer Hansen jo have kunnet 
finde ud af uden Biskoppens Hjælp. I Østre Skole havde en 
Fjerdedel af Børnene i ældste Klasse ganske god Religions
kundskab. Af de øvrige var der dog nogle, der havde lidt Kend
skab til Lærebogen. Derimod var „den bibelske Historie dem 
for lidt bekjendt”. Biskoppen maatte her sukke over — hvad 
mange Lærere har gjort baade før og siden — at Drengene



9 6 J. Sendergaard Jacobsen

ikke var saa omhyggelige med deres Skrift som Pigerne. I 
Gimsing fandt han en 13 Aars Dreng, der gik i nederste 
Klasse, selv om han læste lige saa godt som „Pluraliteten” af 
ældste Klasse. I denne Skole fandt han i det hele taget meget 
at besvære sig over. Faa erindrede Lærebogens Ord ordentligt 
„endsige vare anførte til Eftertanke”, og Bibelhistorien var 
saa godt som ganske tilsidesat. Skriften fandt han „mesten- 
deels aldeles Skjødesløs”. Om Læsningen i øverste Klasse be
mærker han, at Børnene „vel i sig selv læste nogenledes ibog, 
men dog uden Accuratesse og aldeles uden Færdighed.” I 
denne Skole var der mødt en Del Børn fra Struer, som var 
undervist privat. De læste bedre end Skolens egne Elever. 
Biskoppens Erfaringer her munder ud i denne Slutbemærk
ning: „Den 79-aarige skikkelige Skolelærer Tinggaard bør, 
efter min Mening, have en Substitut, hvis Hensigten skal naaes 
med Skoleundervisningen.”

Lærer Tinggaard, der var fra Tinggaard i Vejrum, havde 
før sin Ansættelse som Skoleholder været Tjener paa Qvistrup. 
Han fik i sine Manddomsaar det bedste Lov som en begavet 
Mand og en dygtig Lærer. Ved en tidligere Visitats havde han 
faaet Betegnelsen „fortrinlig duelig”. At han nu i sin høje 
Alder ikke længere kunde gøre Fyldest, er forstaaelig. Biskop
pens Henstilling om Antagelse af en Hjælpelærer blev da og- 
saa fulgt. Da Vinterskolen samme Aar skulde begynde, ankom 
en ung Mand, Jørgen Andersen Dahl, en Gaardmandssøn fra 
Nr. Bøgild i Borbjerg og Brodersøn af den før omtalte Jens 
Nielsen Dahl i Holstebro. Dahl blev 4 Aar senere Tinggaards 
Eftermand, men Tinggaard levede dog mange Aar efter; han 
døde først 1856, næsten 97 Aar gi. Med Dahl kom en ny Tid 
til Gimsing. Hvilken Forandring der skete i Skolen, fremgaar 
med Tydelighed af Optegnelserne ved næste Visitats. Dahl 
blev en anset Mand paa Egnen og blev 1855 gift med en Dat
ter af Proprietær Ægidius paa Qvistrup. Der har været flere be
tydelige Mænd i Slægten. En Søn Kristian Dahl (1861-1934) 
blev en anset Journalist og siden Redaktør ved „Politiken”. 
En Brodersøn efterfulgte Dahl i Embedet her i 1884.
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Provst J. B. Krarup.
Efter Jul Exners Maleri af 1847.

I 1845 kom saa Biskop Müller her til Egnen for anden 
— og sidste — Gang; men i det, han da indførte i Embeds
bogen, findes intet, som minder om den nu de fleste Steder 
overstandne Periode. Biskoppen begynder da sin Bedømmelse 
af hver af Skolerne med en Omtale af Sangen. Ved Hjerm 
vestre Skole nævner han, at
Sangøvelserne var „uden Be- 
tydenhed“ . Og det var end
da den Lærer, Christopher 
Hansen, om hvem der end
nu gaar Sagn om, at han 
havde en saa kraftig Sang
stemme, at den kunde høres 
2 km ud i Sognet, naar han 
sang Lig paa Kirkegaarden !
I Østre Skole anfører Bi
skoppen kun, at Lærer Gos
vig „kan ei synge og derfor 
ei føre Børnene an i San
gen“. Derimod i Gimsing 
var Melodierne vel indøvede 
og kunde tildeels synges af 
Børnene uden Forsang“ .

Den Grundighed, hvormed Biskoppen undersøger og be
dømmer Skolerne, kommer bedst frem, naar vi bruger hans 
egne Ord. Om Vestre Skole skriver han: „De allerfleste Børn 
læste Dansk højt (paa et ikke for svært Sted) upaaklageligt 
og tildeels godt, vel næppe med megen Tænksomhed. De 
øverste Børn erindrede godt det af Lærebogen læste; men deres 
Eftertanke derved, og bibelhistorisk Kundskab, var for liden; 
for de nederste Børn vare ei vante til at bruge Forstanden ved 
det, de havde læst. Skriften var ei behandlet uden Orden, og jeg 
vil i det hele kalde den upaaklagelig, uden at kunne i samme 
Almindelighed kalde den god. I Regning var Fremgangen ei 
betydelig. 2/3 Dele af Børnene regnede endnu i ubenævnte Tal 
og disse endog mest i de første Species. De fremmeligste Børn

Hardsyssels Aarbog LVIII 7
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kunde vel regne i benævnte Tal, dog manglede Grundighed, 
ogsaa i at læse Tal. — Nederste Classe: Een Pige læste godt 
ibog, nogle faa andre t. g., hertil indskrænkede Læsningen sig. 
5 Børn havde begyndt at skrive paa Papiir; til Regning var 
lagt nogen Grund ved Talkenden og ved at addere paa Tavlen; 
men Børnene trænge til at øves i at lægge sammen og trække 
fra i Hovedet. Udenadslæsning med Forstandsøvelse liden. 
Gymnastiske Øvelser ere ikke foretagne”.

Østre Skole: „En Trediedeel af Børnene læste baade rigtigt 
og færdigt ibog, endogsaa paa et ikke just let Sted, og viste til
lige Tænksomhed ved det læste, af de øvrige Børn læste kun 
een Pige daarligt; men Læsningen var mindre god, end den 
vilde have været, dersom Børnene havde seet sig bedre for. 
Med Børnenes Fremgang i Christendomskundskab efter Lære
bog og Bibelhistorie var jeg meget vel tilfreds, og flere Børn 
svarede meget tænksomt. Intet Barn skrev daarligt, om end faa 
regelret og flydende; i Almindelighed var Skriften t. g. — 10 
Børn var øvede i Retskrivning, Bogstaveringen var god; i at 
betegne Substantiver med store Begyndelsesbogstaver var allene 
ofte feilet.(!). Tallenes Værdi kjendtes grundigen, og Bør
nene — eller endog endeel — læste og skrev Talsummari 
godt; men i Regning stod Skolen ellers meget tilbage. — Ne
derste Classes Børn var for største Parten smaa; der kunde der
for ei være Tale om nogen stor Fremgang, og jeg vil derfor 
kun anmærke, Læreren havde paa en god Maade og ikke uden 
Frugt begyndt at fortælle den bibelske Historie.”

Gimsing Skole: „Boglæsningen fortjente megen Ros. De 
fleste af Børnene læste m. g. ibog, og for en Deel med fortrin
lig Færdighed og Correcthed. De 2/s Deele af Børnene viste 
god og forstandig Christendomskundskab, den ene Trediedel 
var gode Begyndere. Skriften var ordentlig og god, og Nogle, 
især en Deel Piger, m. g. 12 Børn vare øvede i Retskrivning. 
Fremgangen i Tavleregning var god, Hovedregning var ikke 
forsømt, men ønskes fæstnet, forsaavidt den ogsaa bør anven
des med Detaillen af Tavleregning. — N. Cl.: Af ikke faa 
Børn var Læsning af denne Classe god. Ni Børn havde begyndt
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at skrive paa Papiir, hvorimod 3 Børn havde begyndt altfor 
skjødesløst. Mange Børn havde lært den lille Multiplications- 
tabel og kjendte Tal med 3 Taltegn, men noget usikkert. 
Udenadslæsning i Catechismus og Lærebog med Forstands- 
øvelser havde fundet Sted. — I Gymnastik havde Børnene 
vistnok kun liden Øvelse. Apparaterne vare ei paa Pladsen.”

Som nævnt er der intet her, der tyder paa, at man endnu 
drev Den indb. Undervisning. Efter Fr. 6. Død var den stadig 
paa Retur. Foruden den saglige Imødegaaelse af Metoden tog 
nu ogsaa Satiren fat. Foruden Paludan-Müllers anførte spag
færdige Satire fremkom ogsaa mere grovkornet Spot bl. a. i det 
frygtede Vittighedsblad „Corsaren”, hvor Digteren Gold
schmidt ved en Lejlighed gør Løjer med Reglen om, at Line
alerne skal være lige saa lange som de største Tavler er brede, 
og at man bør dividere Sømmenes Antal ind i Tabellernes An
tal for at finde ud af, hvor mange Tabeller der skal hænge 
paa hvert Søm, og han foreslaar, at man ved et nyt Optryk af 
Metodebogen giver den Titelen: Guldgrube for Kuriositets- 
yndere.

I 1849 fik Madvig som Kultusminister ophævet den hidtil 
gældende Bestemmelse om, at teologiske Kandidater, der vilde 
have Præsteembede, skulde aflægge Prøve paa Normalskolen. 
Derved fik Metoden et alvorligt Knæk, selv om den endnu en 
Tid levede videre i en tillempet Form. Sit egentlige Dødsstød 
fik den dog først, da det ved kgl. Resolution 1865 blev be
stemt, at Normalskolen skulde ophæves.

TRYKTE KILDER:
Joakim Larsen: Den danske Folkeskoles Historie 1814-98.
Den danske Folkeskoles Historie gennem hundrede Aar, 1814-1914. 
Hardsyssels Degnehistorie.
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Drømmende i sin park ligger dette miniature-slot — et romantisk minde fra en heroisk tid. 

Gouache af R. H. Kruse 1845. Nationalmus. fot.

RINGKØBING AMTS HERREGÅRDE 
GENNEM GODSSLAGTNINGENS TIDEHVERV

A f stud. m ag. Flemming Jerk

Når man beskæftiger sig mere indgående med de danske 
herregårdes historie, er det ofte slående, hvorledes større eller 
mindre grupper af herresæder knyttes sammen af visse, for 
disse i særlig grad typiske og karakteristiske fællestræk. Rent 
bortset fra det ydre lighedspræg, som nogenlunde samtidig 
opførte hovedbygninger giver, kan man uden vanskelighed op
dele de danske herregårde i talrige grupper, hver med sit sær
kende. Det er en inddeling, der hviler på en parallel udvikling 
gennem betydningsfulde tidsafsnit, hvad enten dette skyl
des fælles ejerforhold eller overensstemmende skæbne, og i 
mindre grad på mere underordnede og uvæsentlige fællestræk 
såsom samstemmende jordbundsforhold etc.
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Fremragende eksempler herpå er majoratsgodserne1), der un
der enevældens tidsalder efterhånden oprettedes i et antal af 
ca. 125, af hvilke de 82 bestod til ind i vort århundrede, hvor 
de opløstes efter en dybtgående udstykning. Både hvor det 
drejer sig om alle disse godsers fælles udvikling fra oprettelse 
til ophævelse, og hvor det drejer sig om de i det enkelte majo
rat sammenknyttede herregårdes skæbne under samme besid
dere, afgiver majoratsgodserne et stort og interessant studie- 
materiale.

Af lignende klasser herresæder kan man nævne f. eks. det 
betydelige antal „kunstige” herregårde, staten i 1760’erne og 
70’erne oprettede ved salget af de tidligere kron- og rytter
gods-distrikter. I modsætning til flertallet af herresæder, som 
blot mangelfuldt kildemateriale hindrer os i at følge tilbage 
gennem historien, og hvis udvikling fra bondegård til hoved
gård er sket gradvist og umærkeligt i middelalderens første år
hundreder, opstod her med eet slag en gruppe hovedgårde, hvis 
oprindelse ganske nøje lader sig tidsfæste, ja, ofte endog til 
dato. Disse ejendomme er især at finde på Falster, Møen og 
i Sydsjælland, i Sydvestsjælland og på Skanderborg-egnen.

Med en omend noget løsere sammenknytning end majora- 
terne udgør også de vidtstrakte og omfattende godskomplek
ser, gennem menneskealdre forenede under samme ejerslægt, 
en ofte særegen og interessant gruppe. Således de Plessen’ske 
og senere de de Neergaard’ske godser i Sorø amt, det Lerche’- 
ske godskompleks i Holbæk amt, med grevskabet som centrum 
i en halvcirkel af ejendomme, alle tilhørende forskellige med
lemmer af familien, samt de talrige Gleerup’ske og Kieldsen’- 
ske gårde i henholdsvis Vendsyssel og Himmerland.

En af de mest særegne og samtidig interessanteste grupper 
udgøres imidlertid af de talrige herregårde, der udparcellere- 
des under den første udstykningsperiode, Danmark har kendt, 
i det 18. århundredes sidste årtier. Udstykning af herregårde 
anses ellers almindeligvis for et fænomen, som først det 20. 
århundrede rationelt har gennemført, men nogenlunde side
løbende med landboreformerne i det 18. århundredes slut-
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ning, uden egentlig direkte at stå i forbindelse med disse, 
skyllede en bølge af ejendomsspekulation i forbindelse med 
udstykning ud over landet, i et omfang, der synes utroligt på 
baggrund af landbrugsforholdene iøvrigt i dette tidsrum.

Bevægelsen kom til at omspænde så at sige samtlige amter 
i kongeriget, men koncentrerede sig om de nørrejydske, navn
lig om Hjørring, Thisted, Ribe og Ringkøbing amter. Sin høje
ste konsekvens nåede godsslagtningen, som den benævnes med 
et ualmindeligt træffende udtryk, i Ringkøbing amt. Forhol
dene her var den også i ganske særlig grad gunstige.

For det første var kun en ringe del af jorden her belagt 
med majoratsbånd og af den grund unddraget handelen, kun 
ialt fire majorater2) har eksisteret i amtet, og selv omkring 1770, 
da alle disse var til på samme tid, omfattede de kun 21 % af 
amtets ager- og engs tdr. htk., hvilke sank til det halve efter 
ophævelsen af Lundenæs i 1771. Således var blot 10 % af land
brugsjorden i det 18. århundredes sidste årtier belagt med 
majoratsbånd i Ringkøbing amt.

Dernæst må det fremhæves, at godsejernes klasse i Ring
købing amt var af en i det store og hele ganske anden sam
mensætning end de fleste andre steder i landet. Bortset fra det 
ringe antal majoratsbesiddere opstod her kun yderst få af de 
adelige eller borgerlige godsejerslægter, der ellers i så rigt mål 
fandtes dengang. Slægten de Linde formåede i det 18. århun
drede gennem længere tid at samle et større antal herregårde, 
men denne slægt var så at sige også den eneste. De fleste andre 
af tidens godsejere var dels langt løsere knyttet til deres be
siddelser og var dels som regel kun ejere af disse gennem et 
kortere afsnit af deres liv, end tilfældet var med hovedparten 
af Danmarks godsejere i det 18. århundrede.

Ejerslægterne skiftede hurtigt. Af fødte godsejere, d.v.s. 
godsejere, der efterfulgte deres fædre som herremænd, var der 
relativt få, og om slægtsbesiddelse gennem tre generationer 
hører vi kun sjældent. Godsejerstanden var yderst sammensat. 
En stor procentdel af denne udgjordes af folk, der kun havde
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ringe tilknytning til landbruget, velstillede by-handelsmænd 
og embedsmænd, men desuden også talrige tidligere forpagtere, 
der oftest ved en dødsbo-auktion erhvervede det gods, de en 
årrække allerede havde bestyret. Af adelige finder vi — efter 
tidens forhold — kun få blandt de hyppigt skiftende godsejere, 
de hardsysselske gårde lå vel fjernt fra hoffet og de civile og 
militære embeder, adelen indehavde, og godserne i de meget 
frugtbare egne østpå indbød i stærkere grad end Ringkøbing 
amts godser til kapitalanbringelse.

Og hermed er vi så fremme ved den tredie og næppe den 
mindst betydende forudsætning for, at herregårdsslagtningen i 
så stort format kunne gribe om sig: det er den store forskellig
hed i landbrugsjorden, der præger amtet; i visse områder fand
tes der ganske vist jord af fortrinlig kvalitet, således i de nord
lige herreders kystegne mod Vesterhavet og Limfjorden, men 
langt den største del af amtet var dog af yderst ringe karakter, 
ligesom selv de frugtbareste sogne var isprængt store dengang 
uopdyrkede og uopdyrkelige mose- og hededrag. Disse forhold 
har utvivlsomt gjort deres til, at fæstegodsfrasalgs- og udstyk
ningsbevægelsen netop i disse egne blev gennemført så dybt
gående, som den gjorde, i modsætning til det øvrige land. Stor
driften blev som følge af jordbundsforholdene mindre løn
nende end på øerne, hvorfor udstykningen blev en endnu større 
tillokkelse for spekulanter.

Til forståelse af dette må man sætte sig ind i godsejer
nes forhold på den tid. For den hovedgård, der indenfor en 
radius på 2 mil ejede 200 tdr. htk. bøndergods, gjaldt der 
skattefrihed for selve hovedgårdens tilliggende. Til gengæld 
måtte så herremanden indestå økonomisk for sine bønders be
taling af deres skatter til kronen, og følgelig i tilfælde af deres 
manglende betalingsevne selv svare skatterne. Det største gode 
var skattefriheden selvfølgelig for de herregårde, der havde 
det største selvstændige hovedgårdstilliggende, hvorimod for
delen ofte blev temmelig illusorisk for de ejendomme, hvis 
hovedgårdstakst var forholdsvis lille i sammenligning med
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størrelsen af det bøndergods, for hvis skatteindbetaling de 
kautionerede.

De hardsysselske herregårdes hovedgårdstakst3) var som hel
hed ret lille, gennemsnitlig en 30-40 tdr. htk., og i forhold til 
bøndergodset mindre end på øerne; ganske vist havde enkelte 
gårde ved det 18. århundredes midte et betydeligt hovedgårds- 
tilliggende, således f. eks. Landting med 100 tdr. htk., men til 
gengæld besad stamhuset Lundenæs blot 60 tdr. hovedgårds 
htk. imod 1896 tdr. htk. underlydende bøndergods. Efter matri- 
kulen af 1688 var således på Sjælland forholdet mellem hoved
gårds tdr. htk. og bøndergods htk. som 1:5, hvorimod det i 
Ribe stift var som 1:6. Og forholdene ændrede sig til Vest- 
jyllands ugunst op igennem det 18. århundrede. Da tilmed 
de som helhed ret ringe jordbundsforhold ofte forårsagede om 
ikke just direkte misvækst for fæsterne, så dog en temmelig 
hyppigt svingende evne til at betale skatter, betød alt dette, 
at skattefriheden og godsdriften besad en langt ringere tillok
kelse og langt færre fordele her end i landets rigere egne.

Dersom man ud fra Ringkøbing amts nuværende fattigdom 
på ikke alene herregårde, men også på større landejendomme 
i det hele taget, slutter derhen, at således har det altid været 
tilfældet, og at amtets i tidligere tid som helhed ringe jord har 
hindret opkomsten og opretholdelsen af herresæder, så begår 
man en fuldstændig fejltagelse. Thi helt op til slutningen af 
det 17. århundrede besad Hardsyssel ikke alene et til lands
delens størrelse passende antal herregårde, men i enkelte strøg 
var mængden af disse endog så stor, at den kunne måle sig 
med de frodigste ø-danske egne.

Som det ses af kortskitsen over de 108 hovedgårde,4) der 
med ret stor sikkerhed kan siges at have eksisteret i Ringkø
bing amt, har disse fortrinsvis været beliggende i kystlandet og 
langs de vandårer, der skærer sig gennem amtet.

Af disse forsvandt nogle igen på et ret tidligt tidspunkt, en 
del allerede i det 17. århundrede på grund af de ødelæggelser, 
periodens talrige krige havde forvoldt, eller fordi ejeren valgte 
at opsige gårdens hovedgårdsret,5) efter at det havde været
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Kort over Ringkøbing amts hovedgårde, med angivelse a f  åløb. 
Der ses en tydelig forbindelse.

ham umuligt at samle de til skattefriheden nødvendige 200 
tdr. htk. indenfor to-milegrænsen; men hovedparten, de ca. 75, 
opretholdtes som hovedgårde og herresæder helt ned til gods
slagtningens tidehverv.

Og så skete da i året 1757 det i kongeriget hidtil ganske 
usete, at en hovedgårds hovedgårdstakst, bøndergods og tien
der udbødes til salg — og solgtes — hver for sig. Det var
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herren til det gamle benediktinernonnekloster Gudum, Johan 
Fr. Vedel, der den 12. februar 1757 foretog dette overra
skende skridt. Selve Gudum købtes med blot 23 tdr. htk. — og 
det tilmed ufrit — af Gudumpræsten Lars Johan Jelstrup. Jo
han Fr. Vedel ejede senere Nr. Vinkel (1759-70) og Bækmark 
(ca. 1770-75), men fortsatte ikke sin virksomhed som gods
slagter; det kan altså formodes, at hans spekulation med Gu- 
dumkloster knapt har givet det forventede udbytte.

Vedels aktion er vel epokegørende i den nyere danske her
regårdshistorie, men selve udstykningen er ikke det første for
søg, der indenfor det danske monarkis grænser er blevet gjort 
på noget sådant. Allerede i 1739 havde i Holsten grev Hans 
R antzau til Ascheberg7) ladet sit gods udstykke, og 12 år 
efter fortsatte grev C h ris tian  G ü n th e r von S to lberg  i hans 
spor på Bramsted, ligeledes i Holsten.

Den drivende kraft i disse reformer var ønsket om gennem 
en lettelse af hoveriet at bedre bøndernes kår — og derigen
nem jordegodsejerens. En væsentlig del af hovedgårdsjorderne 
udstykkedes og solgtes, enten til selveje eller til arvefæste, 
hvorved nødvendigheden af hoverigørende bønder mindske
des. Den resterende hovedgårdsjord kunne derefter nemt dri
ves af „faste” karle for den afgift, de nuværende selvejere eller 
arvefæstere havde forpligtet sig til at betale. Det øvrige bøn
dergods overgik på lignende vis i stor udstrækning til bruger
nes arvefæste eller selveje mod tilsvarende årlige hoveri-løs- 
ningsafgifter etc.

Grev Chr. G. von Stolberg overførte denne bevægelse til 
Sjælland, da han 1756 blev overhofmester hos enkedronning 
Sophie Magdalene og derigennem fik vidtgående beføjelser til 
at bringe enkedronningens levgeding, Hirschholm gods, på fode.

At Vedel er blevet direkte influeret af reformerne i Holsten 
er højst sandsynligt, især i betragtning af, at han er født i den 
sønderjydske landsby Nustrup (imellem Gram og Vojens), 
hvor hans fader var præst, og således har haft en endnu større 
direkte tilknytning sydpå, end Jylland som helhed havde den
gang.
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Men der er rigtignok den meget væsentlige forskel på Vedel 
og de to grevelige foregangsmænd, at hvor disse udstykkede 
og reformerede i den hensigt at forøge deres bønders velstand 
og derigennem hovedgårdens, så var det sociale og landbo
økonomiske moment hos Vedel ganske underordnet det pri
vatøkonomiske; for Vedel var udparcelleringen kun et led i 
en økonomisk spekulationsmanøvre med det ene formål, først 
at skaffe sig det størst mulige udbytte, og derefter helt at 
trække sig ud af foretagendet. Efter godsets delvise frasalg og 
overgang til arvefæste, og hovedgårdens partielle udstykning 
til nye brug, sælger Vedel skyndsomst det resterende, uden at 
bekymre sig det bitterste om, hvorledes det sidenhen skal gå 
dels de bønder, der nu har vundet — i hvert fald den delvise 
selvstændighed, dels den så sørgeligt ribbede hovedgård.

Om hovedgårdens fremtidige eksistensmulighed bekymrer 
Vedel sig ikke, og heri ligger den væsentligste forskel mellem 
ham og greverne Rantzau-Ascheberg og von Stolberg m. fl., 
thi disse forblev som ejere af de udstykkede herresæder efter 
udstykningen og arbejdede på at føre dem videre som rentable 
landbrug, i så vid udstrækning som jordernes størrelse tillod 
det.

Adsplittelsen af Gudum Klosters tilliggende satte hurtigt 
lignende forsøg i gang rundt om i Ringkøbing amt. Allerede 
samme år har P ed er D inesen  til Bækmark ladet størstedelen 
af dette herresædes bøndergods fraskille og frasælge, og i 1760 
følger opløsningen af Grubbesholm ved godsets egne fæste
bønder), Kongensgaard og senere Viumgaard.

Endnu er disse tilfælde dog kun forvarsler om, hvad som 
følger. Det er alle forholdsvis små herregårde, der kommer 
under kniven, det er endnu som regel blot en del — omend 
nok hovedparten, så dog ikke alt — af godset, der fraskilles, 
enten til selveje eller til arvefæste, og stadigvæk beholdes selve 
hovedgårdstaksten intakt. I det store og hele kan man altså — 
foreløbig — ikke tale om en udstykning i den betydning, vi
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lægger i ordet (nemlig den større landejendoms opdeling i en 
række mindre, nyoprettede brug), men nok om en godsslagt
ning, idet storgodserne med deres bøndergods opløses i de en
kelte bestanddele, den nære tilknytning mellem hovedgård og 
fæstegård og mellem de enkelte fæstegårde indbyrdes ophører, 
helheden splittes, dens enkelte bestanddele adskilles.

Til den fremvoksende godsslagtning var der imidlertid knyt
tet en betydelig ulempe: dersom bøndergodset ikke samtidig 
med frasalget udskiftedes, kunne det senerehen blive vanske
ligt at få udstykningen gennemført så konsekvent og nemt, 
som det kunne ske, når jorden kun var undergivet een herres 
afgørelse. Og da navnlig udskiftningen, som det mest effektive 
middel til højnelse af bondestandens sociale kår, lå den ene
vældige regering stærkt på sinde, er det ikke så uforståeligt, 
at statsmagten også ønskede at have udviklingen i Ringkøbing 
amt under kontrol. Dette var baggrunden for forordningen af 
13. maj 1761,8), hvis 1. paragraf erklærede: „at ej nogen 
herregård herefter ved køb eller salg, mageskifte, arv eller an
det tilfælde måtte skilles fra sit bøndergods, og godset i sig selv 
heller ikke i flere ejendomme således adspredes, at fællesskab 
deraf blev forårsaget. . ."

Som 1761-forordningens ordlyd viser, var den egentlige 
begrundelse for forbudet, at „fællesskab blev forårsaget*' — 
d.v.s. udskiftning umuliggjort (eller i hvert fald vanskelig
gjort) — når godset adskiltes og opdeltes i flere ejendomme, 
forinden denne var foretaget. At regeringen som det mest pro
bate middel til at sikre, at alt gods udskiftes, før det frasælges 
og opløses, så griber til helt at forbyde godsslagtning, er kun 
en formsag, thi sidenhen i forordningen erklæres det, at den 
jordegodsejer, der ønskede at frasælge, kunne ansøge om dis
pensation fra forbudet.

I det hele taget beskæftigede 1761-forordningen, som en ud
løber af den allerede 1757 nedsatte kommission til „Landvæ- 
senets fremtarv og nytte”, sig mere med, hvorledes udskift
ningen skulle foregå i en by med flere (uenige) lodsejere, og 
med hvorledes udskiftningen i det hele taget skulle gribes an,
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og tog kun rent i forbigående stilling til godsslagtningen og 
fæstegodssalget iøvrigt.

Dispensationsretten blev imidlertid for Ringkøbing amts 
vedkommende kun anvendt een gang i den tid, forordningen 
af 1761 stod ved magt. Det skete i 1768, da M ads O p tiu s  
ifølge kgl. bevilling lod sine besiddelser, Rydbjærg og Venner- 
gaard, stille til auktion opdelt i parceller, uden at hans smukke 
forsæt dog lykkedes fuldt ud9) — væsentlige dele af bønder
godset samt begge herregårdes hovedgårdstakst fandt ingen 
købere.

Mads Optii mislykkede auktion har utvivlsomt været en med
virkende årsag til, at da forbudet mod godssalg i 1769 ophæve
des, var interessen for godsslagtning kun ringe — hvilket dels 
er et vidnesbyrd om, at 1761-forordningen ikke havde lagt 
væsentlige hindringer i vejen for frasalg af bøndergods (da 
man i modsat fald ellers ville have kunnet forvente en pludse
lig og voldsom frasalgsbevægelse, efter de 8 års forbud), dels 
viser, at det nu var vanskeligere end 10 år før at sælge fæste
gods til selveje eller arvefæste.

I forordningen af 13. maj 1769 „om selvejerbønder i Dan
mark og de dem allernådigst forundte fordele", hvis udtrykke
lige formål det er at ophjælpe overgangen til selveje,10) til
stås det de godsejere, der herefter frasolgte fæstegodset, efter 
ansøgning at kunne bevare hovedgårdsfriheden for det nu 
ukomplette herresæde mod til gengæld at indestå for de tidli
gere fæsteres betaling af skatter og afgifter.

Denne ubehagelige betingelse, der selv i gode år måtte gøre 
godsfrasalget til en tvivlsom forretning, begrunder også, at 
godsslagtningen gennem størstedelen af de følgende årtier har 
et knap så voldsomt omfang som i tiderne omkring 1760, 
skønt størstedelen af amtets hartkorn skiftede ejer indenfor 
dette tidsrum, sker det kun i ret få tilfælde, at bøndergodset 
fraskilles hovedgården, udparcelleres og overtages som selv
eje af fæsterne. Til de betydeligste af de foretagne udstyknin
ger hører slagtningen af Wadskiærgaard i 1775. Ejeren, Jør
gen Gleerup til Dybvad (i Vendsyssel) frasolgte først Wads-
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kiærgaards mægtige fæstegods (407 tdr. htk.) og dernæst ved 
auktion den 12. september samme år selve hovedgården (21 
tdr.) samt det resterende gods (21 tdr. htk.) for 5.000 rdl. 
cour, til Lemvig-købmanden Simon Andrup, den tidligere ejer 
af Bækmark. Et eksempel på prisstigningen i de følgende år 
får vi ved at sammenligne denne pris med den pris, Marcus 
Sveistrup 20. april 1793 må betale — 10.000 rdl. cour.

Over en længere årrække frasolgtes godset til Tanderup, 
Nr. Karstoft og Krogsdal; sidstnævnte ved et særsyn ikke af en 
udpræget spekulant, men af ejeren gennem en årrække, den 
kendte godsejer Chr. L inde von F ried en re ich  (til Pallis- 
bjærg, Sdr. Wosborg, Nr. Wosborg og Stenumgaard), denne 
solgte da også kun en del (181 af 264 tdr. htk.) af bønder
godset. Endelig påbegyndtes udstykningen af enkelte andre 
godser; disse vil dog blive behandlede i en senere sammen
hæng.

Nye statsforordninger bragte en stærkere gang i processen. 
Ved kgl. resolution af 8. december 1784 bestemtes det, at de 
hovedgårde, hvorfra alt fæstegods på een gang bortsolgtes 
uden skatteforpligtelsen, efter kgl. approbation kunne beholde 
deres gamle hovedgårdsfriheder, en ret, der året efter (kgl. 
resolution af 13. juli 1785) udvidedes til også at omfatte de 
tilfælde, hvor godsejeren lidt efter lidt frasolgte fæstejorden. 
Endelig kom den afgørende resolution af 9. marts 1791, hvor
ved hovedgårdstakstens bevarelse udvidedes til også at kunne 
tilstås, hvor jordegodsejeren solgte gårde til andre end til de 
tidligere fæstere — hvilket i praksis vil sige, hvor dels hoved
gårdstaksten, dels de enkelte fæstegårde udstykkedes til nye 
brugji)

Forordningen af 1791 kom selvfølgelig i første række de 
talrige udstykningskonsortier til gode. Den væsentligste betin
gelse, der knyttede sig til opnåelsen af skattefriheden, var, at 
gårdenes udskiftning var gennemført forinden udstykningen, 
en betingelse, der først tilføjedes ved kgl. resolution af 12. 
marts 1800. Den faktiske betydning af kravet om kgl. appro-
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bation (anerkendelse) af den påtænkte udstykning var yderst 
illusorisk, i mangfoldige tilfælde kom approbationen først ad
skillige år efter, at udstykningen var en kendsgerning; særlig 
grelt blev forholdet ved Voldbjærgs udparcellering; 1793 slag- 
tedes gods og hovedgårdstakst, men approbationen kom først 
1814! Også denne gang arbejdede staten åbenbart tungt!

Indtil en kgl. plakat af 26. januar 1807 påny inddrog de 
fortsatte hovedgårdsrettigheders nydelse efter godsets frasalg, 
havde samtlige jordegodsejere i Ringkøbing amt benyttet sig 
af tilladelsen, bortset fra ejerne af Nr. Wosborg, Pallisbjærg 
og Estvadgaard,12) af hvilke de to sidste allerede få år senere 
alligevel mistede det komplette bøndergods, samt besidderne 
af stamhusene Ausumgaard og Lønborggaard med Lundenæs, 
men her gjorde andre forhold sig jo også gældende.

Jeg vil i det følgende kortfattet gennemgå enkelte af ud
stykningerne i det omhandlede tidsrum — at gennemgå samt
lige stedfundne ville vel være af interesse, men på den anden 
side rummer de enkelte udparcelleringer så mange fællestræk, 
at den nøje gennemgang på en vis måde overflødiggøres. Kro
nologisk vil det ikke være muligt at ordne de fremdragne 
eksempler på grund af den omstændighed, at hver herregård 
ofte gennemgik flere udstykningsperioder.

Herningsholm13)
I nøjagtig to århundreder kom Herningsholm til at bestå 

som et stort og et anseligt gods, bygget og beboet af mænd af 
de højeste stænder, en ejendom, der gennem sine bygningers 
proportioner og sine ejeres byrd hævede sig langt over samt
lige andre herregårde i Hammerum herred. Derefter bragtes 
gården gennem et næsten uafbrudt forfald så dybt, som selv 
i Vestjylland blot få gårde af Herningsholms størrelse er nået.

På mærkelig vis fuldbyrdedes her en udvikling, der place
rer Herningsholm blandt de i den henseende interessanteste 
danske gårde. Et af de sidste herresæder af betydning, der op
rettedes fra grunden i en egn, der ikke før havde kendt til 
egentlige herregårde, blev det også et af de første herresæder,
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Hrrningbolm.
Selv i Ringkøbing amt er det sjældent, at en herregård har været udsat for så hård en 

medfart. (Nationalmus. fot.)

der fuldstændig slagtedes og opløstes i alle sine dele ved ud
stykning.

27. marts 1579 blev den holstenske adelsmand Josua von 
Q ualen ved mageskifte ejer af det kronen tilhørende jordegods 
i Herning-egnen, hvoriblandt den tidligere bispe-ladegård 
Vig. Her byggede Josua von Qualen den endnu stående ho
vedbygning, og her døde han uden børn, få år efter mageskif
tet. På trods af ombygninger i det 18. århundrede, hvorunder 
bl. a. de oprindelige sidefløje blev nedrevet, røber den endnu 
bevarede hovedfløj ved sin tætte, næsten kvadratiske form 
(målene er ca. 20X15 m), sine svære mure (der bl. a. inde
holder en løntrappe) og sit stejle, høje tag, sin renaissance- 
oprindelse, kun dårligt skjul af det nuværende barokpræg.

Interessantere end hovedbygningen er dog — eller var, thi 
kun svage rester lader sig endnu se — det voldanlæg,14) der 
omsluttede hovedbygning og den dermed forbundne ladegård. 
Utvivlsomt inspireret udefra har Josua von Qualen, tidligere 
ritmester i den danske hær, omkring Herningsholm skabt et be-
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fæstningsværk af et format, der vidner både om evne og inter
esse for at gøre den nyoprettede herregård til et virkeligt stor
mandssæde. Anlagt på et næs, mod øst skudt ud i sumpede 
moser, har Herningsholm til de andre sider været beskyttet af 
brede grave med bagved-liggende volde, fra hvilke fire bastio
nære anlæg har skudt sig ud, bestykket med kanoner.

Efter gennem det 17. og 18. århundrede at have været ejer 
af så fremtrædende mænd som greve G e rt R antzau , stor
kansler, greve Fr. A h le fe ld t, grev Jo h an  af L ein ingen- 
D ach sb u rg  og legatstifteren, statsminister, greve M arcus 
G eb h ard  R osencrone  (Den grevelige Hielmstierne-Rosen- 
crone’ske Stiftelse på over 5 mill. kr.) solgte grevinde S. M. 
Lew etzaus arvinger ved auktion den 24. august 1778 Her
ningsholm med Skaaphus og mange mindre ejendomme, ialt 
48!/2 tdr. htk. hovedgårdstakst, 77 tdr. tiende og 466 tdr. bøn
dergods, for 25.200 rdl. cour, til to typiske godsspekulanter, 
birkedommer og skriver i Resen birk, P eder G røn lund , og 
Skive-købmanden P e te r  O. O bel til Kjærgaardsholm. Disse 
to delte det følgende år ejendommen mellem sig; Obel overtog 
for 8.000 rdl. cour, særskilt Skaaphus med godset i Sunds, ialt 
234!/2 tdr. htk., hvilket han samme år atter solgte til Jens 
Chr. H o lm arch  for 9.400 rdl. Herningsholm solgte Obel og 
Grønlund i 1780 i halveret stand til kammerherre H o lg e r 
S ehested  af linien til Bjerre.

Skaaphus, oprindelig oprettet i 1630’erne af grev Chr. Rant
zau som schäferi15) — hvoraf navnet Schafhaus, der senere 
har gennemgået en forvanskning til det nuværende — hvor
til gårdens mægtige hedestrækninger på 6.000 tdr. land var 
velegnede, blev af sin nye ejer straks udstykket og derefter i 
1782 med 53x/2 td. htk. solgt til gårdens forpagter Lauge 
N issen  for 2315 rdl. cour.; denne fortsatte godsfrasalget og 
solgte to år senere Skaaphus, nu kun med 12i/2 tdr. hoved
gårdstakst, for 850 rdl. til Chr. H ahle, der i 1795 erholdt 
approbation til at udparcellere selve hovedgårdsjorden — end
nu mere end 1600 hektar — i 43 parceller, af hvilke dog kun 
15 fraskiltes, medens de resterende 28 med 9x/2 td. htk. i år
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1800 solgtes til Laasby-bonden Jens A ndersen  for 3000 rdl. 
cour., et godt eksempel på de stigende jordpriser. I de følgende 
år skiftede Skaaphus ejere med lige så stor hyppighed, uden at 
arealet dog formindskedes af betydning. I vore dage er Skaap
hus kun en større bondegård uden minder om sin tidligere 
storhed.

Med kammerherre Sehested havde Herningsholm fået sin 
sidste adelige ejer og en ejer, der søgte at bringe den for
sømte ejendom på fode. Dette til trods blev det dog Sehested, 
der fortsatte frasalget af godset og påbegyndte den udparcel
lering af hovedgårdsjorden, der skulle blive så skæbnesvanger 
for Herningsholms eksistens.

Utvivlsomt tilskyndet dertil af de vanskeligheder, godsejer
ne efter Stavnsbåndsløsningen ofte fik med at få folk til at 
drive jorden og som en forholdsregel mod, at Herningsholm 
skulle falde i hænderne på en jordspekulant, solgte kammer
herren efter bevilling af 28. december 1789 på ganske kort 
tid over 200 tdr. htk. gods for den billige pris af 100 rdl. pr. td. 
htk. samt tienderne og gav sig efter rentekammerets approba
tion af 27. november 1790 endelig til at udparcellere selve 
hovedgårdsjorden.

Inden han dog var kommet langt hermed, solgte han den 
19. april 1791 Herningsholm med 32 tdr. htk. hovedgårdsjord 
og 74 tdr. bøndergods for 23.000 rdl. cour, til M orten  W e
s tru p  og Lars D an ielsen  K ie lle rup , af hvilke sidstnævnte 
dog straks trak sig tilbage. Westrup havde købt dyrt, og selv
om han var en hovedrig mand — efter sigende foruden af 
Herningsholm ejer af 60.000 rdl. og til trods for, at han med 
ubestridelig dygtighed forvaltede sin ejendom, forbedrede og 
udvidede jorderne og bragte hovedgårdens bygninger i god 
stand, satte han dog hurtigt en formue til. Kammerherre Sehe- 
steds udparcelleringsbevilling fik Westrup i 1792 fornyet og 
formindskede ifølge den Herningsholm til kun at omfatte 17^2 
td. htk.

Samtidig hermed virkede han — dog uden større held — 
som jordspekulant og slagtede sammen med kammerråd
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C aspar M ø lle r til Højris 1803 de 298 af Tvis Klosters 320 
tdr. htk.

Efter pengevæsenets sammenbrud i 1818 nødsagedes We
strup som så mange andre godsejere til at ansøge det Ekstra- 
ordinaire Laanefond om lån, men forrentningen af det lån på 
13.000 rbd. sølv, han optog i juni 1819, lykkedes det ham kun 
at klare indtil juni termin 1821; skønt Westrup kæmpede ener
gisk for at bevare Herningsholm, satte lånefonden dog gården 
til auktion, men fik først solgt den ved sjette auktion, den 21. 
august 1823, for 6.300 rbd. sølv til forvalter Chr. L udvig  
S tabeil.

Allerede 1825 solgte Stabeli gården, og gennem resten af 
det 19. århundrede skiftede Herningsholms ejere med en hyp
pighed, der til fulde beviser, at gården efter udstykningen var 
blevet urentabel at drive — selv for dygtige landmænd og 
under gode konjunkturer. Yderligere udstykket blev gården 
foreløbig ikke, men efter at Jens L aursen  i 1906 — det 14. 
salg siden Westrups fallit! — havde overtaget gården for 
145.000 kr., kom Herningsholm i hænderne på mænd af en 
type, der beviser, at fortidens jordspekulanters mest gemene 
pengebegær og ligegyldighed med uerstattelige kulturværdier 
åbenbart endnu trivedes.

Den veldrevne og velholdte ejendom, Laursen overtog i 
1906 på 18 tdr. htk. med 340 tdr. land, bragte han på mindre 
end to år til ruinens rand. Størstedelen — og de bedste — af 
jorderne udstykkedes, besætning, avl, inventar, alt der lod sig 
omsætte i klingende mønt, blev omsat. 1908 overdrog han for 
74.000 kr. gårdens sørgelige rester (74 tdr. land ager) til Her- 
ning-forretningsmanden Carl Andersen — af inventar med
fulgte blot en ubrugelig hakkelsesmaskine!

Andersen gjorde et forgæves forsøg på at rette Hernings
holm op, men lod i 1912 sorteper gå videre til et konsortium, 
repræsenteret ved ejendomsmægler T hygge P ed ersen  og 
sagfører Schm it, begge Herning, for 83.000 kr. Disse fuld
byrdede ødelæggelsen ved at nedbryde den næppe 20 år gamle 
og velindrettede ladegård, efter at have udstykket resten af
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tilliggendet. Og som et tragikomisk antiklimaks fulgte efter 
disse i 1918 slagter Peder R ostgaard  i Herning, der an
vendte herregården til — man tager sig til hovedet — de
struktionsanstalt for selvdøde kreaturer!16) Forinden lod han 
størstedelen af den smukke gamle park omhugge. I vore dage 
har civilforsvaret overtaget bygningerne, efter at Hernings- 
holms tid som destruktionsanstalt varede til ind i 30’erne.

Den udvikling, der begyndte under så strålende auspicier, 
endte altså bogstavelig talt — på lossepladsen, og det er med 
den inderligste overensstemmelse, man kan tilslutte sig arkivar 
S. Nygaards smukke ord: „Prosaisk har den nye tid holdt sit 
indtog i disse egne og skabt værdier af næsten intet; men for 
de værdier, der ikke kan omsættes i penge, synes den ikke at 
have haft øjet opladt.”17)

Nej, sandelig ikke!
Herningsholms skæbne er ført helt op til vore dage for at 

vise, hvor skæbnesvanger godsslagtningens følger ofte blev, og 
for at vise, hvor skandaløst ilde vor tid — der dog ellers altid 
fremhæver sine fortrin fremfor fortiden — har handlet med 
de den overladte kulturværdier.

Sindinggaard.
Nogenlunde jævnsides med Herningsholms fuldførtes Sin- 

dinggaards udstykning. For 31.000 rdl. cour, overtog A nders 
Speizer i 1780 Sindinggaard med ialt 348 tdr. htk., hvoraf de 
247 gods. Efter at have udstykket godset indhentede han i 1796 
kgl. approbation til at udparcellere hovedgårdstaksten i 26 par
celler, men gennemførte dog ikke denne plan; i 1809 solgte 
han gården, endnu med 23 tdr. htk. til svigersønnen, pastor 
E. W agaard  i Skelund og dennes ven, tidl. godsforvalter på 
Wisborg, Søren Au g. F je ls tru p , senere landvæsens- og 
tiendekommissionær samt etatsråd. Det lykkedes denne ene
stående dygtige landmand at drive den forfaldne hedegård 
frem til et virkeligt mønsterlandbrug, hvilket dog ikke hin
drede Sindinggaard i at blive grundigt udstykket i årene om
kring århundredskiftet og de følgende tiår.
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I 1780’erne udstykkedes også Vejbjærggaard ved H ans 
B illeschou , der i 1776 overtog den efter sin fader for 15.000 
rdl. med 242 tdr. htk.; efter en dybtgående slagtning solgte han 
i 1792 gården med blot 15 tdr. htk. for 4.156 rdl. cour, til 
P eder G regersen , Toftum.

Quistrup.
Som det første endnu urørte gods, der efter 1784-forord

ningen bragtes under slagterkniven, finder vi Quistrup, en 
ejendom, udviklingen dog har været så nådig imod, at herre
gården endnu i dag har et anseligt areal og bygningsmæssigt 
ikke står ringere end ved 1784, netop da ejeren, ritmester 
H en rik  F ischer havde fuldført sin ombygning af Axel Juuls 
renaissance-anlæg fra 1637.

1784 frasolgtes efter kgl. bevilling de 200 af Quistrups 220 
tdr. htk. store bøndergods til fæsterne for den rimelige pris af 
200 rdl. cour. pr. td. htk. Utvivlsomt tilskyndet af denne ak
tions heldige forløb ansøgte han om — og fik — 1793 ren
tekammerets tilladelse til også at udstykke hovedgårdsjorden 
— 52 tdr. htk. — i 25 parceller, hvoraf en hovedparcel med 
hovedgården på 19V2 Inden han dog var kommet langt her
med, indhentede døden ham — til alt held for enken, F re d e 
rikke, født Wauwert-Benzon til det fattige stamhus Skjærsø 
på Djursland, der solgte Quistrup, endnu med 77 tdr. htk., 
hvoraf hovedgårdstaksten udgjorde de 42, til ejeren af Rant- 
zausgave, Johan  B. Pape.

1804 fik han fornyet udstykningsbevillingen, og i de føl
gende år halverede han ejendommens hartkorn, uden dog — 
lige så lidt som Fischer — at nedbringe hovedgårdstaksten af 
betydning. Ved auktion — ikke foranlediget af fattigdom, men 
af ejerens alder og svagelighed — 1814 solgtes gården med 38 
tdr. htk. til T hom as N yssum  for 75.000 rbd. navneværd — 
selv havde Pape ti år før givet 43.000 rdl. courant. Nyssum 
kom til at dele skæbne med Westrup på Herningsholm, men 
greb i modsætning til denne til den fortvivlede idé at forsøge 
at holde sig oven vande ved en kapitalisering af gårdens vær-
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dier: yderligere udstykning, omhugning af de værdifulde 
skove — antagelig Danmarks vestligste løvskove — og lign. 
foranstaltninger.

Dette hindrede dog ikke, at staten 1. december 1824 satte 
ham ud af gården for resterende skatter (ca. 550 rbd.) og et 
lån på 6.000 rbd. sølv. Allerede det følgende år lykkedes det 
statskassen at få Quistrup (åbenbart endnu en god ejendom) 
afsat til gårdens forpagter, den dygtige landmand Rasmus 
Æ gidius, for ikke mindre end 120.000 rbd. sølv, det dob
belte af den sum, Nyssum havde skyldt bort. Med Ægi
dius begyndte en opgangstid, en opgangstid, der fortsattes un
der de følgende ejere af slægterne Schack-Eyber og den nuvæ
rende ejerslægt Olufsen. I dette århundrede er der tilmed sket 
det helt usædvanlige, at Quistrups areal er blevet udvidet, hvil
ket således yderligere har bestyrket herresædets eksistens frem
over.

Det var imidlertid kun yderst få af de vestjydske godser, der 
som Quistrup reddede sig nogenlunde helskindet ud af gods
slagtningens malstrøm.

Af de ca. 30 herregårde, der (bortset fra de i det foregående 
behandlede) i det følgende tiår slagtedes, er således samtlige 
forsvundet fra herregårdenes rækker i dag, og selvom enkelte 
endnu må kaldes større landejendomme, har ikke een de 20 
tdr. htk., der landbrugsmæssigt berettiger betegnelsen „herre
gård”; kun deres historiske fortid løfter dem endnu over mæng
den af større bonde- eller proprietærgårde.

Rydbjærg
Rydbjærg åbnede rækken af de mange herregårdsslagtnin

ger, de følgende 17 år bragte. Allerede Mads Optius havde — 
som før anført — været i lag med Rydbjærg, men senere ejere 
havde atter forøget gårdens tilliggende, der ved 1790 androg 
54x/2 tdr. Dette år solgtes den for 16.500 rdl. cour, af M aren 
B rodersen, enke efter Jak. Jepsen, til krigsråd Henrik Am- 
mitzbøl til Søgaard, der straks frasolgte 33^2 tdr. htk. Søn
nen Søren A m m itzbøl overtog efter faderens død Rydbjærg



Ringkøbing am ts herregårde 119

med kun 21 tdr. og fik i 1798 efter ansøgning approbation 
til yderligere at udstykke gårdens hovedgårdstakst, der således 
bragtes ned til kun at omfatte de 11 tdr. htk., Rydbjærg be
varede gennem det følgende århundrede. Et eksempel på pris- 
svingningerne: Ammitzbøls enke solgte 1824 gården for 400 
rbd. sølv til agent Laurids Buch, hvis søn senere fik 8.800 rbd. 
rede sølv for gården, uden at arealet havde ændret sig.

Sendervang.
Det følgende år — 1791 — skete en af de mest bemærkel

sesværdige udstykningsauktioner, der kendes i Danmark: Fæ
sterne under det 390x/2 tdr. htk. store herresæde Søndervang 
overtog selv — efter først at have købt deres egne gårde fri — 
udparcelleringen af hovedgårdstaksten, et arbejde, det virke
lig lykkedes for dem at få gennemført. Ganske vist har vi et 
ofte anførte parallel-eksempel til denne begivenhed: da fæsterne 
under Grubbesholm (ligeledes i Hardsyssel) i årene efter 1760 
forsøgte noget lignende, men der er dog væsentlige og bety
dende forskelle — bl. a. den, at Grubbesholm-bønderne sna
rere optrådte som godsspekulanter og mere — ledet af enkelte 
initiativtagere — må siges at have taget hensyn til det for
ventede økonomiske udbytte end til det idealistiske i sagen. 
Ligeledes lykkedes det dem på langt nær ej heller at få udstyk
ket hverken hele gården eller at få frikøbt alt godset til særeje.

Antagelig tvunget dertil på grund af sin dårlige økonomi 
og med en hård skatteansættelse som direkte årsag ansøgte 
Søndervangs ejer siden 1778, C h ris tia n  E h ren re ich  von 
B ro ck d o rff, i 1791 om tilladelse til at frasælge godset; til
ladelsen fik han, og samme år solgte han hovedgården med 
gods og tiender til samtlige sine fæstebønder i Stadil sogn, på 
hvis vegne C h ris ten  C h ris ten sen  (fra Toft) og G ravers  
T h o m sen  (fra Bjærg) undertegnede købskontrakten på 
40.000 rdl.,18) hvoraf de 23.925 rdl. faldt som udbetaling, 
inden skøderne blev skrevet. Unægtelig en talende imødegå
else af de klynkende beretninger om fæstebøndernes dybe ar
mod og deres forfærdelige underkuelse !
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Efter sigende søgte von Brockdorff, da han havde overvejet 
sit antagelig noget overilede salg, at hindre dets ikrafttræden. 
Imod købskontraktens gyldighed anførte han, at den var skre
vet på ustemplet papir, hvad der var ubestrideligt rigtigt, et 
argument, der dog blev gjort til intet ved, at de to ovenanførte 
bondeførere drog til København, hvor den enevældige monark 
lod dokumentet stemple.

Ved fæstegårdens overgang til selveje viste det sig — hvad 
også bestyrker min bemærkning om fæsternes velstand — at 
39 af disse var i stand til at betale deres gårde kontant — og 
så endda tegne for 5000 rdl. andele i hovedgården.

Disse 39 bønder, der således blev ejere af den 6OV2 tdr. 
htk. store hovedgårdstakst, fik år 1800 tilladelse til dennes ud
parcellering i ikke mindre end 219 parceller, hvoraf hoved- 
parcellen med blot 12*/2 td. htk. for 5.000 rdl. cour, tre år 
senere solgtes til Christen Toft, een af sognets rigeste bønder. 
Omend senere ret hyppigt i handelen har Søndervang dog holdt 
det engang ansatte areal op til vore dage, ja, har endda forøget 
det noget.

Den hovedbygning, der i Danske Atlas omtales som tre
fløjet, hvoraf hovedfløjen i to stokværk, fik sikkert et grund
skud under slagtningen, og forsvandt fuldstændig for knapt 
hundrede år siden, da den nuværende opførtes.

Dejbjærglund.
Samme år, som Søndervang slagtedes — 1791 — var Dej- 

bjærglunds dage talte. Skram’ernes gamle hovedgård købtes 
dette år med 270^2 tdr. htk. for 31.000 rdl. cour., af landvæ
senskommissionær, kammerråd P e te r Chr. Petersen , der sam
me år tog fat på bortsalg af fæstegodset, hvilket først approbe
redes 1794. Endnu samme år (1794) overdrog han Dejbjærg- 
lund med 8OV2 tdr. htk. til den tidligere ejer L aurids Ram
sing for II.63O rdl. Ramsing fortsatte Petersens værk og fuld
førte salget af godset. Efter hans død 1812 solgtes gården med 
hovedgårdstaksten på 22^2 tdr. htk. for 23.500 rdl. cour, til 
Jens C hristensen , hvis virke på Dejbjærglund kom til at
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betyde gårdens fuldstændige adsplittelse, ikke alene udparcel- 
leredes hovedgårdstaksten yderligere, men den deltes endogså 
i to særskilte hovedparceller, der dog i midten af århundredet 
atter sammenkøbtes. Gården, der år 1900 endnu omfattede 19 
tdr. htk., er udstykket så fuldstændigt, at den oprindelige ho
vedbygning nu tjener til præstegård.

Møltrup
Det følgende år, i 1792, påbegyndtes udstykningen af Møl

trup, den første af de hardsysselske herregårde, der erholdt 
kgl. approbation til udparcellering. Vi finder i dette tilfælde 
ikke en decideret spekulant bag aktionen, men gårdens ejer 
siden 1770, oberst C h ris tia n  de Linde, af den dengang så 
udbredte godsejerslægt. Samtlige Møltrups 317 tdr. htk. bøn
dergods lykkedes det de Linde de følgende år at få afsat, så da 
gården efter hans død i 1812 averteredes til salg til enken, 
resterede blot I8V2 tdr. hovedgårdstakst og 10 tdr. tiende htk. 
Ringkøbing-købmanden Jens Chr. Ju u lsg a a rd  overtog 
ejendommen for 10.500 rbd. sølvværdi, men fik snart de fal
dende konjunkturer føleligt at mærke — 12 år senere måtte 
han overdrage oberst W enzel von H a ffn e r  Møltrup for min
dre end 1/io af den pris, han selv havde givet.

Vold bjærg
Søndervang-fæsternes heldige spekulation inspirerede snart 

til andre lignende aktioner. Bønderne under Voldbjærg — 
forøvrigt beliggende nær ved Søndervang — købte 1793 ho
vedgård (80 tdr.) og tiender (33 tdr.) for 6.548 rdl. cour, af 
ejeren, kammerråd M ath ias  P. R ich ter, der året forinden 
ifølge bevilling havde frasolgt godset (446 tdr. htk.).

De 111 tidligere fæstebønder, der nu stod som Voldbjærgs 
ejere, ansøgte om tilladelse til at få udvidet denne bevilling til 
også at tillade udstykning af selve hovedgårdsjorden. Approba
tionen kom dog først 1814, efter at størstedelen af gårdens jord 
allerede forlængst var udparcelleret og en ny ejer, birkedom
mer P. G rø n lu n d  var trådt til.
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De følgende år fortsatte godsslagtningen med stigende in
tensitet. 1794 tages der fat på Landting, Nr. Holmgaard, Sdr. 
Wosborg, Bækmark, Brejninggaard og Lundenæs. 1795 på 
Vinderupgaard, Rydhave, Stenumgaard, Sdr. Holmgaard, 1796 
på Krogsdal, Slumstrup og Sindinggaard, 1797 kommer ingen 
nye herregårde under udstykningskniven, men til gengæld 
bringer 1798 det mægtige baroni Rysensteen, omfattende — 
foruden hovedsædet — gårde som Rammegaard, Volder og 
Herpinggaard, samme år udstykkedes endvidere Volstrup, Nr. 
Karstoft, Lergrav og Tiimgaard. De følgende år fortsættes med 
Kabbel, Aabjærg, Handbjærg, Stubber Kloster, Lindtorp, Tvis 
Kloster, Staby Kjærgaard, Skrumsager og Udstrup, foruden 
at de allerede nævnte gårde underkastes nye udparcelleringer.

Størsteparten af alle disse herregårde gennemgik stort set 
den samme udvikling, som allerede skitseret ved de i det fore
gående fremdragne eksempler. Nøjere vil jeg kun komme ind 
på slagtningen af baroniet Rysensteen, af Tiimgaard, af Nr. 
Holmgaard og af Nr. Wosborg, fordi disse i sig selv og ved 
sine konsekvenser er mere fremtrædende og betydningsfulde 
end de fleste andre.

Baroniet Rysensteen19)
Hvad der i sin tid fik Christian den V’tes generalfæstnings

inspektør, den højt begavede hollandske fæstningsingeniør 
Henrik Ruse til at samle sig jord i det karrige Vestjylland, 
står hen i det uvisse; kun sparsomme arkivalier viser endnu, 
hvorledes det lidt efter lidt lykkedes ham at få skabt sig et for
meligt fyrstendømme i Hardsyssels nord-vestligste hjørne. Som 
betaling for udført arbejde i statens tjeneste — specielt anlæg
get af Københavns Kastel og projekteringen af den nye bydel 
deromkring — udlagdes 14. juni 1664 Bøvling slot og Bøv- 
ling len, af hartkorn 2550 tdr. ansat til 50 rdl. tønden, hvor
til kom 2000 rdl. for Bøvling slots og ladegårds bygninger, til 
ham.

1671 erhvervede han desuden herligheder, der yderligere 
gjorde deres til at hæve ejendommen op i det helt store plan:
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Rysensteen.
Dec mægtige baronis ydmyge, men barske hovedsæde. Tegning af Fr. Richardt 1868. 

Nationalmus. fot.

birkeretten til Bøvling og Harboøre birk, vragretten til hele 
den under ham lydende forstrand, retten til østersfangsten i 
Ringkøbing Fjord samt patronsretten til ikke mindre end syt
ten kirker fordelt på fem herreder.20) Disse sidste rettigheder 
beregnedes til 420 tdr. htk.

Allerede 1664 var Henrik Ruse blevet optaget i adelsstan
den, og 1671 ophævedes han yderligere i friherrestanden med 
titel af baron af Rusenstein. Det følgende år, 1. juli 1672, gjor
des endelig hans omfattende godsområde til baroniet Rusen
stein, et navn, tiden afsleb til det nuværende Rysensteen. Baro
niets erektionspatent indeholdt den bestemmelse, at det ikke 
kunne tilfalde kongen, før samtlige Henrik Ruses efterkom
mere — mandlige såvel som kvindelige — var uddøde.

1679 døde generallieutenant, friherre Henrik Ruse i Hol
land. Hans eneste arvtager var datteren Jeanne  M arie, 
gift med oberst C h ris tia n  Juel til Lundbæk. Juel tilhørte 
slægten, der førte en lilie i våbnet og rettelig stavedes Juul, 
og var således ikke i familie med f. eks. Niels luel; for klar-
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hedens skyld skrives han derfor i det følgende (i modstrid 
med, hvad han selv gjorde) Juul.21) Den arv, lehnsbaron 
Juul-Rysensteen overtog efter sin svigerfader, bestod foruden 
af baroniet af allodialgården Udstrup, hvortil han 1682 købte 
Rammegaard. Da han endvidere fra sin fader arvede de him- 
merlandske godser Lundbæk og Pandum samt part i Krage- 
rupgaard på Sjælland, burde man forvente, at det gamle Bøv- 
ling len som baroni nu ville opleve en glansperiode som sæde 
for en hovedrig og byggelysten slægt; men til trods for den på 
papiret så umådelig synende rigdom, kom denne aldrig til ud
tryk på nogen af de Juul-Rysensteenske godser, mindst af alt 
på baroniets hovedsæde.

Det var også kun sjældent, at herskabet boede her,22) når 
lige undtages de første årtier. Som regel havde stamherren en 
gård under baroniet i forpagtning, medens baronen selv boede 
på Lundbæk. Efterhånden formindskedes baroniets omfang og
så betydeligt, allerede ved bevillinger af 1679 og 81 nedsattes 
hartkornet (ialt ca. 3.500 tdr.) — dels ved direkte bortsalg, 
dels ved nedsættelse af skyldansættelsen — betydeligt. Under 
de følgende baroner Juul-Rysensteen fortsatte forringelsen, 
arealet formindskedes, gælden voksede, og da det den 15. ok
tober 1795 resolveredes, at baroniets indtægter skulle sættes 
under administration på grund af restancer af de på ejendom
men hvilende skatter, tog den kun 24-årige lehnsbaron Ove 
H enrik  Juu l-R ysensteen  skridtet fuldt ud og ansøgte om 
tilladelse til at sælge baroniet ved auktion og substituere det 
med en fideicommis-kapital.

5. maj 1797 kom bevillingen, men først det følgende år 
fandt auktionen sted. For 141.000 rdl. cour, overtog stor
spekulanterne, generalkrigskommissærerne U lrich  Chr. von 
Schm idten og Peder Severin Fønss selve baroniet, ialt 
1022 tdr. htk., medens Rammegaard og Herpinggaard med sit 
gods og tiender, ialt 858 tdr., solgtes særskilt til de samme 
herrer for 185.750 rdl. Lehnsbaron Juul-Rysensteen havde selv 
året forinden af von Schmidten købt den nuværende hovedgård 
Julianelyst i Skanderborg amt, 194 tdr. htk., for 36.000 rdl.
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Næppe havde den sidste lehnsbaron Juul-Rysensteen forladt 
baroniet, før spekulanterne som gribbe kastede sig over det 
for at deltage i dets totale splittelse. Generalkrigskommissæ
rerne Fønss og von Schmidten varetog de første år i fællesskab 
udstykningen; 1802 trådte von Schmidten ud, efter at først 
størstedelen af fæstegodset til Rysensteen og til Rammegaard 
var blevet solgt ifølge bevilling, og den store ejendom Volder 
var blevet fraskilt. Som eneejer fortsatte Fønns sønderlemmel
sen; Herpinggaard solgtes 1802 til justitsråd P eder A. H øegh, 
og der indhentedes bevilling til at udparcellere Rysensteens 
hovedgårdstakst, der endnu var intakt (54 tdr.). Kort tid efter 
solgte Fønss dog ved auktion herregårdens rester — endnu 
236 tdr. htk., for 53.050 rdl. til et interessentselskab, blandt 
andre bestående af byfoged, justitsråd Fr. Chr. Schønau i 
Lemvig, og justitsråd P ed er A. H øegh.

Handelen måtte dog gå tilbage, og 1805 sad Fønss atter 
på Rysensteen. 1808 lykkedes det Fønss at komme af med 
Rammegaard (36 tdr. htk.) for 18.000 rdl. cour, til birkeskri
ver A rn t P e te r  W arelm an n , der allerede samme år solgte 
ejendommen for den dobbelte pris til ovennævnte byfoged 
Fr. Chr. Schønau; fra denne gik gården (27 tdr.) to år 
senere for 16.000 rdl. til hans tidligere kompagnon i det fal
lerede Rysensteen-konsortium, justitsråd P ed er A. H øegh.

Høegh havde året forinden erhvervet sig Rysensteen, nu 
med 102 tdr. htk., heraf de 71 tiende hartkorn, samtidig med, 
at han af købte Schønau en denne tilhørende parcel (8V2 tdr.) 
af hovedgården for 5.000 rdl. Høegh, der allerede tidligere af 
det Juul-Rysensteenske baroni havde erhvervet sig Herping
gaard, havde imidlertid 1808 solgt denne til byfoged Schø
nau, der det følgende år havde tilskødet N ie ls  S tokho lm  
ejendommen for 7.000 rdl. Stokholm besad Herpinggaard til 
sin død 1836.

Volder, der allerede år 1800 var solgt til Chr. Poulsen , 
skiftede i de følgende år ejere flere gange, indtil den Alminde
lige Enkekasse fik gården udlagt. Fra denne overgik Volder 
1825 ved auktion for 910 rdl. sølv med 13V2 tdr. htk. til
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Peder A. Høegh, hvilken det således lykkedes på forskel
lige tidspunkter at besidde de større ejendomme, der udskiltes 
fra baroniet: selve Rysensteen ejede han 1805-05 og fra 1809, 
til han 1833 overdrog sin svigersøn N. M. Pedersen  går
den, Herpinggaard årene 1804-08 og Volder og Ramme- 
gaard fra henholdsvis 1825 og 1810, indtil han 1835 solgte 
dem begge.

Tiimgaard23)
Det Tiimgaard, der nu er så fuldstændig forsvundet, at blot 

løse gisninger kan lægges til grund for en forestilling om, 
hvorledes Knud Gyldenstiernes borggård egentlig så ud, ville 
— endnu bevaret — utvivlsomt have givet anledning til en 
sand valfart af interesserede besøgende. En firfløjet renais
sanceborg, 2V2 stokværk i højden, omsluttende en gårdsplads, 
46X26 alen i kvadrat, med to prydelige tårne og sengotiske 
kamgavle knejsede bag brede grave over den vestjydske 
slettes uendelige vidder. Indtil destruktionens time stod Tiim
gaard som et enestående vidnesbyrd om fortidigt stormands- 
bygge i det med historiske herregårdsbygninger ellers ikke 
særligt rige Hardsyssel.

Gyldenstierner og Sehested’er, siden de L inde von F rie
denre ich  havde siddet der, indtil dødsboet efter kancelliråd 
Søren Tang (der havde virket meget til gavn for borgen) 
i 1797 solgte herresædet med 361 tdr. htk. for 41.200 rdl. 
cour, til proprietær Hans H ansen, der gjorde forberedelser 
til fæstegodsets udstykning, men forinden for 58.000 rdl. cour, 
solgte gården med uforandret areal til byfogden i Lemvig, 
Hans Jacob L indahl.

Først lod denne — efter bevilling af 14. juni 1797 — bøn
dergodset frasælge, dernæst fulgte en fuldstændig sønderde
ling af hovedgårdsjorden, af hvilken der foruden mange min
dre gårde udskiltes proprietærgården Lindholm, navngivet 
efter skaberen. Endelig kronede Lindahl sit velsignelsesrige 
virke ved for alvor at fastslå og demonstrere, hvilken slægt 
der havde fulgt Tiimgaards højadelige skabere, ved totalt at
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jævne Knud Gyldenstiernes prægtige hovedbygning med jor
den, således at næppe voldstedet end lader sig spore. Materia
lerne anvendte han, som den geschäftige forretningsmand han 
jo var, til at opføre gårdene på de samtidigt udstykkede arealer, 
heriblandt den ejendom, der nu bærer Tiimgaards navn, uden 
at meget mere end navnet minder om det engang svundne. End 
ikke hovedbygningens beliggenhed.

Lindholm solgtes allerede 1801 med 20 tdr. htk. for 7500 
rdl. til R. Chr. W in th e r, der snart lod gården gå videre til 
en lang række kortvarige ejere. På Tiimgaard fulgtes Lindahl 
1803 af Lars Sørensen, og ligesålidt her som på Lindholm 
lykkedes det nogen ejer i det følgende halve århundrede at 
holde sig i saddelen over et længere tidsrum. Tværtimod 
udstykkedes gården mere og mere.

Nr. Holmgaard
Nørre-Holmgaard, som Tiimgaard et gammelt Sehested- og 

de Linde-gods, kom i meget til at dele skæbne med dette herre
sæde, men er dog behandlet selvstændigt på grund af de typolo
gisk interessante, hyppigt skiftende konsortier, der hér drev 
deres spil.

Også her møder vi byfoged H ans Jacob L in d ah l som 
interesseret spekulant. Med 262 tdr. htk. overtages Nr. Holm
gaard 1794 for 42.000 rdl. cour, af et konsortium bestående af 
konsumptionsforvalter B. Low, H ans Jacob L in d ah l og 
forvalter H artm an n . Sidstnævnte udtrådte følgende år helt 
af konsortiet, medens Low udløstes af Lemvig-købmanden 
M o rten  Chr. A g g e rsb o rg , der 1797 overdrager sin halvpart 
til Lindahl for 1362. Denne, nu eneejer, udstykkede straks fæ
stegodsets hovedpart og solgte det følgende år Nr. Holmgaard 
og Krogsgaard, ialt IIOV2 tdr. htk., for 17.061 rdl. cour, til et 
tredie konsortium.

Dette, bestående af Lemvig-købmanden Chr. A ggers borg  
— ikke at forveksle med ovenanførte Morten Chr. Aggers- 
borg— forvalter Jø rg en  D o n n e ru p  og K nud  M øller, fort
satte i fællesskab godsets udstykning indtil året 1808, da Holm-
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gaard solgtes (alene) for 17.990 rdl. cour, til et fjerde kon
sortium, udgjort af kammerråd Jacob T e ten s  i Viborg, kap
tajn Fr. C hr. Schønau til Rammegaard og dennes slægt
ning exam. jur. N ie ls  Schønau til Kjølbygaard. Allerede 
samme år lod denne ejendommen gå videre — nu kun med 
34 tdr. htk. — for 13.100 rdl. cour, til C h ris ten  W older, 
der udparcellerede en del af selve hovedgårdsjorden, men 
alligevel måtte sælge gården med et ret stort tab 1820. I 
århundredets midte kom Holmgaard påny i spekulanters vold, 
og så hedt gik det til, at ikke alene gårdens besætning, men 
endogså dens mødding og gårdspladsens brosten solgtes.

Alt dette taget i betragtning kan man ikke undre sig over, 
at ethvert spor af Nr. Holmgaards gamle renaissance-borggård 
fuldstændig var forsvundet. Denne, som Herningsholm be
fæstet med brede volde bag de vanlige grave, opførtes efter 
en brand 1589 og skildredes i Pontoppidans Danske Atlas 
således: „Borgegaarden er indbygget i fire Huse, hvoraf det 
fornemste er grundmuret og har et højt Taarn bedækket med 
Bly."

Nøjagtig hvornår Nr. Holmgaard forsvandt vides ikke, ej 
heller de nærmere omstændigheder, men det synes at være 
sket i det tredie konsortiums ejertid.24) Den nuværende ho
vedbygning — fra 1888 — udmærker sig ved at være af en selv 
for dette tidsrum enestående uskønhed.

Nørre Wosborg25)
På mange områder gør der sig en betydelig forskel gældende 

mellem Nr. Wosborg og Hardsyssels øvrige herregårde. Ikke 
alene hovedbygningen og det delvis endnu bevarede vold- og 
gravanlæg, men også de talrige fremtrædende skikkelser, der 
ned gennem historien (fra Niels Bugge til H. C. Andersen) er 
blevet knyttet til Nr. Wosborg, giver dette herresæde et større 
særpræg end egnens andre gårde. Dette accentueres dog især 
af den kendsgerning, at Nr. Wosborg som den eneste af am
tets frie herregårde aldrig har været underkastet nogen fuld
byrdet godsslagtning, og som den eneste gård ikke kastedes
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ud i hyppige ejerskifters ødelæggende virke, men siden 1786 
og op til vore dage ejedes af slægten Tang og dennes efter
kommere.

Nævnte år købte brødrene, de to storkøbmænd Peder og 
Søren T ang ved dødsboauktionen efter Chr. de Linde 
von F ried en re ich  Sdr. Wosborg og Nr. Wosborg, med 
et tilliggende på henholdsvis 365 og 356 tdr. htk. for ialt 
77.100 rdl. cour. 1781 solgtes Sdr. Wosborg for at gå den fuld
stændige sønderlemmelse imøde, og fire år derefter udløste 
Peder Tang broderen af ejerfællesskabet for Nr. Wosborg.

Denne havde i modsætning til de fleste andre borgerlige 
købmænd, der nedsatte sig som godsejere, ikke erhvervet Wos
borg i spekulationsøjemed. Selv af bondeslægt der fra egnen 
ser vi ham straks gå igang med at bringe den dybt forsømte 
ejendom på fode: avlsgården nybyggedes, hovedbygningen 
restaureredes og jordens drift moderniseredes. Og om slagt
ning af fæstegodset blev der heller ikke tale. 1797 overdrog 
Tang sin da nygifte søn N ie ls  K jæ r T ang Wosborg, og 
denne ledede indtil sin død 1814 driften efter de samme 
idealer som faderen, uden ligeså lidt som denne — at falde 
for fristelsen til at udstykke.

1816 ægtede hans enke M arie C ath rin e  M einert imid
lertid den senere biskop i Ribe, stiftsprovst C. D. K ofoed, 
og denne gav sig straks i lag med, hvad Tang’erne havde und
ladt: slagtningen. 1819 indhentede han endog kgl. tilladelse 
til også at udstykke Wosborgs 66 tdr. htk. store hovedgårds
takst i 53 parceller, en tilladelse, han dog ikke havde gjort 
brug af, da han fem år senere for 1000 rbd. rede sølv tilskødede 
Wosborg sine stedbørn, Peder Chr. og A ndreas Ewald 
Tang.

Konjunkturerne var ved at svinge. Godsslagtning, for slet 
ikke at tale om udparcellering af hovedgårdsjorden, var ved at 
blive en tvivlsom forretning; ikke alene kunne det være van
skeligt for jordegodsejeren at få fortjeneste på sine frasolgte 
gårde (ved det voldsomme fald i rigsdalerens værd reducere
des afdragene til det minimale), men det kunne endog være
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vanskeligt i det hele taget at finde købere til nye landejen
domme. Dette har vel været forudsætningerne for, at biskop 
Kofoed opgav sin udstykningsplan, og siden da helt trak sig 
ud af landbruget, foruden at et ønske fra brødrene Tang om 
at se den fædrene gård reddet som et rentabelt landbrug har 
spillet ind.

De tidligere fæstere under Nr. Wosborg fik, efterhånden 
som krisen nærmede sig kulminationen, alt vanskeligere ved 
at klare sig, og da samtidig Andreas Evald Tang — der var 
blevet eneejer — ønskede at opkomplettere Wosborgs til
liggende, genvandt herresædet størstedelen af sit tidligere gods. 
1826 erhvervede han desuden af stedfaderen for 4.000 rbd. 
rede sølv 79 tdr. htk. gods samt kirketienden til seks sogne, 
som denne havde beholdt.

1834 var Wosborg atter komplet, og denne tilstand holdt 
sig, så længe Andreas Evald Tang levede. Først efter dennes 
død i 1868, da Wosborg omfattede hele 247 tdr. htk., hvoraf 
de 201 tdr. gods, fuldbyrdedes — her som andetsteds i landet 
— afhændelsen af det resterende fæstegods; allerede 1878 var 
det reduceret til kun 38 tdr. htk., og i dette århundredes begyn
delse bortsolgtes det sidste.

I modsætning til de omtalte voldanlæg26) ved Herningsholm 
og Nr. Holmgaard, der i dag blot lader sig efterspore 
ved et omhyggeligt studium af terrainet, er Wosborg bevaret 
i en skikkelse, der endnu giver et indtryk af de oprindelige for
hold. Dobbelt er det — hvad er yderst sjældent — både på 
selve voldstedet, hvor det på tre sider når en højde af 5-7 meter, 
medens hovedbygningen (den oprindelige portfløj) erstatter 
det mod øst, og også uden for graven, hvor det på de samme tre 
sider næppe når den halve højde, er dette utvivlsomt senmid
delalderlige voldanlæg bevaret.

Hovedfløjen,26) opført i det 16. århundredes midte af Knud 
Gyldenstierne i en for sin tid ualmindelig gammeldags stil, er 
en stærkt sengotisk-præget bygning med udkraget øvre stok
værk, båret af rundbuede konsoller. Borggårdens tre andre 
fløje stammer fra senere tider, men er alle holdt i kun eet
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stokværk, hvilket harmonerer fortrinligt med hovedbygningen; 
den nordlige fløj i bindingsværk er fra 1648, de to andre, 
begge i grundmur, fra henholdsvis 1770 og 1838. Ved ind
kørslen til ladegården opførtes 1790 et porttårn af neder
landsk type, hvilket i allerhøjeste grad medvirker til indtryk
ket af Wosborgs charmerende særpræg. Dette kan dog ikke 
siges om de falske gotiske gavle og det pseudo-normanniske 
træudsigtstårn, hovedbygningen velsignedes med i forrige år
hundredes midte. Et prospekt fra 1842 giver et morsomt billede 
af anlægget.

Lønborggaard27 )
Nørre Wosborg reddedes fra tilintetgørelsen af en interesse

ret ejerslægt. En anden herregård — den sidste i denne sam
menhæng — blev også frelst, mere af tilfældighedernes spil 
end af ejerens vilje. Det var Lønborggaard, oven i købet et 
virkeligt storgods, et stamhus under opløsning, der undgik 
den skæbne, der så fuldstændig sprængte baroniet Rysensteen, 
og undgik den så fint, at Lønborggaard den dag i dag er langt 
den største herregård i Ringkøbing amt.

Som køber af det etatsråd Selio Müller tilhørende gods 
meldte der sig i 1750 en „négociant”, Sr. C h ris ten  H ansen, 
søn af en fæstebonde i Gellerup ved Varde, men som gennem 
handel på Ostindien, hovedsagelig med the og porcellæn, 
havde tjent sig en formue, som så mange andre almuefødte 
havde gjort det under enevoldsmonarkens milde styre. Af Løn- 
borggaards 500 tdr. htk. og af Skrumsagers 295 tdr. oprettede 
han 1757, selv barnløs, et stamhus til fordel for brodersøn
nen N ie ls Hansen. Denne forøgede stamhusets areal ved i 
1779 at erhverve det tidligere stamhus Lundenæs efter kan
celliråd Lucas von Kippes fallit.

1792 efterfulgtes han af dattersønnen, kaptajn N ie ls  Ier- 
m iin til Engelsholm. Niels Iermiin er en godsejer af samme 
type som Tang’erne på Wosborg. Som den patriarkalske leder 
af sine bønder og foregangsmanden, der konsekvent gennem
førte udskiftningen overalt og befordrede overgang til selveje,
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søgte han at give sine bønder den størst mulige økonomiske fri
hed, hvilket bl. a. betød ret til at sælge og pantsætte arvefæste- 
gården, foruden at han fritog dem for hoveri mod den lempe
lige godtgørelse af 1 rdl. pr. skæppe htk. Hans hjælpsomhed 
strakte sig endog så vidt, at han kautionerede for de forpligtel
ser, fæsterne under andre godser havde påtaget sig ved at fri- 
købe deres gårde !

Den 20. december 1805 erholdt han tilladelse til at adskille 
Skrumsager med 366 tdr. htk. fra stamhuset, men samtidig ind- 
korporerede han Lundenæs — der hidtil blot havde været løst 
tilknyttet som allodialgods — med 395 tdr. i stamhuset. Efter 
hans død 1807 ægtede enken generalkrigskommissær Chr. 
Petersen, men efter hendes død tilfaldt stamhuset 1810 dat
teren Nielsine, gift med kammerherre Chr. Fr. O tto  von 
B en20n til Christiansdal på Fyen.

von Benzon, ejer af herresædet Christiansdal umiddelbart 
udenfor Odense by, følte sig næppe stærkt tiltrukket af det så 
fjernt beliggende og uherskabelige Lønborggaard, og indgav 
da også snart ansøgning om tilladelse til at sælge stamhuset 
og substituere (erstatte) det med en fideicommiskapital. Den 
28. september 1813 udstedes tilladelsen, og det følgende år 
afhændes Lønborggaard med Lundenæs for 315.000 rbd. sølv
værdi til ejeren af Boltinggaard på Fyen, F red e rik  Juel.

Denne, langt fra at tilhøre nogen af de historisk kendte 
adelsslægter luel eller Juul, var tværtimod en fyensk landsby
degn, der gennem spekulation hævedes til en kortvarig vel
stand for siden atter at styrtes i dybet. Som degn havde han 
for få hundrede rigsdaler købt en skovparcel, han først om
huggede og siden udstykkede til bebyggelse. Efter således at 
have fået smag for og kapital til en jordspekulants tilværelse, 
fortsatte han sin virksomhed, men fik snart at mærke, at de 
dage var slut, hvor det at udparcellere et gods nødvendigvis 
måtte give penge.

Ude af stand til at præstere købesummen måtte han, inden 
han havde fået udparcelleret nævneværdig meget af Lønborg
gaard, atter overlade von Benzon ejendommen, og i dennes
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besiddelser forblev herresædet så indtil 1841, da det — endnu 
med komplet bøndergods — for 110.000 rdl. solgtes til den 
første af tre generationer Tranberg.

Da udstykningens tidehverv i det 19. århundredes første år
tier langsomt randt ud — ikke på grund af svigtende inter
esse derfor, men simpelthen på grund af spekulationens tvivl
somme forrentning og af den kendsgerning, at størstedelen 
af amtets hartkorn allerede var udstykket — havde herregårde
ne i Ringkøbing amt gennemgået en spekulationsperiode af 
ganske enestående omfang. En forklaring på, hvorledes disse 
hundredtusinder af tønder hartkorn på så forholdsvis kort tid 
kunne blive omsat, må ses i den omstændighed, at den sam
tidige politiske udvikling skabte de forudsætninger, der be
fordrede fremkomsten af de mænd, der skulle lede udvik
lingen.

I årene mellem de første forsøg på godsslagtning i årene om
kring 1760 og til det afgørende ryk kom små 30 år senere, 
voksede en generation op, en generation, der var moden til 
at føre udviklingen ud i sin yderste konsekvens ad de endnu 
kun påbegyndte spor.

Spekulanter28) kalder vi med en fællesbetegnelse største
delen af disse mænd, der gennemførte udstykningen, men 
indenfor deres kreds kan man skelne mellem flere forskellige 
typer på spekulanter, og på trods af, at det selvfølgelig er en 
højst vanskelig og usikker opgave udelukkende ud fra deres 
handlinger at slutte sig til deres bevæggrunde, tillader eksemp
lernes mængde dog, at man uden en for stor fejlprocent kan 
inrubricere dem i forskellige klasser. Vi vil derfor i det føl
gende, efter først at have betragtet en række eksempler på 
udstykningens virksomhed i praksis, se lidt på de mænd, der 
ledede dens kurs og skabte dens resultater.

Det, der i modsætning til almindelige godsejere kendeteg
ner spekulanterne, er, at disse erhverver sig jordegods, ikke 
med det formål således at skabe sig en livsvirksomhed, af kær
lighed til eller interesse for landbruget på denne måde at 
knytte sig nært dertil, eller blot for at danne sig et hjem i
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smukke, landlige omgivelser, men udelukkende i den hensigt 
gennem en kortsynet kapitalisering af ejendommens faste eller 
løse værdier at gøre alt det i penge, der kunne gøres i penge 
og sidenhen skille sig af med det resterende på de mest fordel
agtige vilkår. Spekulanternes kapitalisering af herregårdenes 
værdier gjorde sig gældende ved en som oftest yderst hårdhæn
det og dybtgående reducering af jordtilliggender, ved omhug- 
ning af skove, hvor disse fandtes, ved nedbrydning af byg
ninger, hvor dette kunne betale sig, ved salg af inventar, af 
besætning, ja så at sige alt sælgeligt. (Det fortælles som anført 
således om Nørre Holmgaard, at her blev under et spekula
tionskonsortiums eje endog mødding og brosten bortsolgt, 
hvorledes det så er gået til!)

Hurtigt blev den opfattelse knæsat, at man overhovedet 
ikke kunne sætte penge til ved godskøb og -udstykning, og 
der skabtes virkelig også på utrolig kort tid betydelige formuer 
uden andre forudsætninger end det dristige initiativ. Når spe
kulanten havde høstet sin første, rige afgrøde ved tilliggendets 
omsætning, kunne han altid håbe på også at sikre sig et anse
ligt efterslæt ved nogle år frem i tiden at presse det størst mu
lige udbytte ud af de tilbageblevne agre og samtidig undlade at 
betale skatter og afdrage prioriteringer og lån, indtil han blev 
sat fra gården ved tvangsauktion, men som regel med en smuk 
sum penge i behold.

Ud fra deres virksomheds omfang er det som ovenfornævnt 
muligt at klassificere gods-spekulanterne i tre grupper, som 
opstillet i det følgende:

I. klasse. De virkelige storspekulanter, hvis virksomhed 
ikke var begrænset til blot Vestjylland, men var direkte lands
omspændende. Disse havde da også i endnu mindre grad end 
de øvrige optrædende godsslagtere nogen personlig eller lokal 
tilknytning til de ejendomme, der gik gennem deres hænder. 
Deres forhold til herregårdene var udelukkende grundet på 
den rent forretningsmæssige interesse, og det er da også ty
pisk, at de færreste af dem havde nogen landbrugsmæssig ud
dannelse eller var af godsejerslægt, ligeså lidt som de selv i
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praksis virkede som landbrugere på de godser, de gennem 
længere tidsrum var i besiddelse af.

Periodens to betydeligste godsslagtere, U lrich  C h ris tian  
von Schm idten og P e ter Severin Fønss virkede begge iv
rigt i Ringkøbing amt. Den første, der normalt skrives til 
Urup, som han ejede 1787-1805, var søn af en apotheker i 
Horsens, blev cand. jur. og generalkrigskommissær samtidig 
med, at han helligede sig ejendomsspekulationer, og i 1783 
adledes han. Af vigtigere herregårde i Ringkøbing amt, som 
han omsatte, kan nævnes baroniet Rysensteen — hvilket han 
dog senere overlod sin kompagnon P. S. Fønss — Volder, 
Landting og Ejsingholm Nygaard. Efter at have ejet omkring 
de 10.000 tdr. htk. fordelt over hele landet, døde han i fattig
dom 1828, et offer for landbrugskrisen (og hans egne speku
lationer).

Peder Severin Fønss til Løvenholm, der som v. Schmidten 
ophævedes i adelsstanden, forenede sin private spekulation 
med varetagelsen af først vice-landsdommerembedet i Viborg, 
senere amtmandstillingen i Randers. Også han fik modgangen 
at føle, han blev — vistnok med urette — beskyldt for at have 
handlet uredeligt med amtets midler, intet bevistes imidlertid, 
og der bevilgedes kammerherre Fønss pension og afskedigelse 
i nåde, men hans karriere var brudt. I Hardsyssel beskæftigede 
han sig navnlig med udparcelleringen af baroniet Rysensteen, 
som han først overtog i forening med v. Schmidten, men se
nere blev eneejer af.

I forbindelse med disse to store kan for Ringkøbing amts 
vedkommende nævnes en tredie spekulant af et noget mindre 
format, Hans Jacob L indahl, der døde allerede 1812 og så
ledes ikke kom til at opleve landbrugskrisens ruinerende føl
ger. Lindahl var egentlig by- og herredsofged i Lemvig samt 
generalauditør, men kastede sig over godsslagtningen, og hav
de således Tiimgaard, Kobbel, Krogsgaard, Bækmark og Nr. 
Holmgaard under behandling. Inden for amtets grænser falder 
hans virksomhed i højere grad end de to foregåendes i forbin-
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Peter Severin Fenss.
V elvilie og humanitet lyser ud af dette portræt, 

der vistnok skriver sig fra Juels hånd. 
Rosenborg-museet fot.

delse med konsortier, selvom han også virkede alene, og Lin
dahl danner således et overgangsled til godsspekulanternes

II. klasse. Her finder vi de spekulanter, hvis virksomhed var 
mindre omspændende, som regel lokalt betonet, hvilket vil 
sige, at de så godt som aldrig opererede udenfor Ringkøbing 
amt. Oftest sluttede disse
mindre spekulanter sig sam
men i konsortier, der dog 
ikke var fastere sammen
tømret, end at de — medens 
udparcelleringen af vedkom
mende herregård stod på — 
dels optog nye deltagere, 
dels udkøbte tidligere part
havere i konsortiet.

Vi ser tit de under ud
stykning værende ejendom
me den ene gang efter den 
anden handles mellem for
skellige konsortier og privat- 
mænd, alt imens slagtningen 
gennemførtes ved anvendel
sen af mere og mere hård
hændede metoder, indtil det
efterhånden helt afpillede tidligere herresæde beholdtes af en 
af udstykningskonsortiets parthavere eller — som det ofte 
skete — overdroges til gårdens forpagter. Det er hovedsage
lig ved denne stadigt vedvarende handlen fra spekulationskon
sortium til spekulationskonsortium, at så talrige af Hardsyssels 
herregårde på så relativt kort tid sank ned i bøndergårdenes 
rækker.

De mindre spekulanters virkefelt var, som ovenanført, ret 
begrænset, og deres tilknytning til de enkelte godser ofte lo
kalt betonet. Det var i stor udstrækning borgerskabet, købmæn
dene og de handlende i de hardsysselske købstæder, i første 
række Lemvig og Ringkjøbing, i mindre grad også Holstebro,
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der slog sig på slagtningen af amtets herresæder. Men i måske 
endnu større tal var de mangfoldige embedsmænd, by- og her
redsfogeder, landvæsens- og tiendekommissærer, birkedomme
re og -skrivere og konsumptionsforvaltere, samt det store antal 
oprindelige forretningsmænd, hvis rette erhverv besmykkedes 
af hæderstitler: general- og overkrigskommissærer, kammerrå
der, krigsråder, kystbefalingsmænd samt endelig enkelte præ
ster, hvoraf een endog med titel af konsistorialråd og provst.

Blandt de betydeligste og mest foretagsomme skikkelser her 
kan først og fremmest anføres byf ogederne Jø rgen  Tran- 
berg (udstykkede således Sdr. Wosborg, Krogsdal, Pallis- 
bjærg og Bækmark) og F red erik  Chr. Schønau, der efter
fulgte Hans Ja c. L indah l i virke som i embede, (en række 
af baroniet Rysensteens gårde, Nr. Holmgaard og Pallisbjærg); 
endvidere kystbefalingsmand Peder A. H øegh (ligeledes 
virksom ved baroniet Rysensteens sønderlemmelse), byfoged 
Søren Borck (Lindtorp, Lergrav, Udstrup og Skrumsager), 
konsumptionsforvalter B. L ow  (Lindtorp, Bækmark, Nr. 
Holmgaard og Krogsdal), herredsfoged Caspar M øller 
(Tvis Kloster, Højriis og Aabjærg) samt Chr. S trandby- 
gaard  (Pallisbjærg, Brunbjærg og Staby Kjærgaard).

III. klasse af spekulanter består af de, der nærmest kan be
tegnes som „engangsspekulanter", altså folk, der blot en en
kelt gang forsøger sig på godsslagtningen. Ofte var det gods
ejere, der selv udstykkede en del af deres ejendom, før de 
solgte denne til en „rigtig” spekulant, eller mindre handlende 
og embedsmænd fra købstæderne, der lod sig rive med af de 
„store navne”s held, indtrådte i konsortier med disse eller 
forsøgte sig en enkelt gang alene.

Småspekulanternes antal er meget betydeligt, henved et 
halvt hundrede lader sig med lethed nævne, men da deres 
virksomhed kun er lidet omspændende — heri ligger jo netop 
grundlaget for denne klassificering — skal vi her indskrænke 
os til kun at anføre N ie ls T idem and H ansen, på grund af 
dennes sørgelige skæbne. Som søn af Landtings hovedrige ejer,
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kammerråd Peder Hansen, sælger han først efter faderens død 
denne meget betydelige ejendom til Ulr. Chr. von Schmidten 
(for 4.000 rdl. cour!), ser de store penge, denne tjener, til
bagekøber alt for dyrt fædrenegården, forsøger selv at profitere 
på dens slagtning, men må med klækkelige tab atter sælge 
Landting og dør forarmet som klokker i København.29)

I løbet af forbavsende kort tid — næppe een generation, 
for hovedpartens vedkommende endda næppe en snes år — 
omsattes så at sige alt hartkorn i Ringkøbing amt, og det ikke 
een, men adskillige gange. Samtidig med, at langt den største 
del af fæstebønderne overtog deres gård til selveje, opstod et 
betydeligt antal nye landejendomme, dels ved yderligere ud
parcellering af bøndergods, dels på hovedgårdsjorderne.

Det mest overraskende i denne udvikling er, at den vest- 
jydske bondestand rådede over så betydelige likvide midler, 
at de, som eksemplet ved Søndervang og Voldbjærg viser, ikke 
alene mægtede — og havde interesse for — at aftage det 
enorme udbud af fæstegårde, men også selv evnede at optræde 
som spekulanter med store kapitaler i ryggen. Nu er en væsent
lig del af fæstegårdenes overtagelsessummer — utvivlsomt på 
grund af den stadige møntforringelse, der efterhånden helt 
udslettede den på jorden hvilende gæld — aldrig kommet til 
udbetaling, men alene den kendsgerning, at fæsterne besad det 
mod, der satte dem i stand til at vove sig ud på selvejendom
mens uvisse farvande, beviser med al tydelighed, at det har 
været så som så med de hoverigørende fæstebønders postule
rede usselige armod og forkuethed.

Den meget betydelige prisstigning, der i årtierne omkring 
århundredskiftet finder sted på jordegods — en i allerhøjeste 
grad medvirkende omstændighed til de senere krak — er en 
prisbevægelse, der ikke på langt nær udelukkende lader sig 
forklare som fremkommet ved ejendommenes forøgede ud
bytte og værdi eller som følge af en almindelig prisstigning 
på landbrugets produkter.
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Priskurie 1770-1810. 1770:100.
Først i 1790’erne løsriver jordegodsprisen sig

fra markedsprisen på landbrugsprodukter.

I vedføjede diagram30) er 
der, for overskuelighedens 
skyld indtegnet de reelle pris- 
bevægelser i tidsrummet 1770- 
1810 for landbrugets vigtigste 
produkter (smør, oksekød — 
begge pr. kilo — og byg — 
pr. tønde) sammenlignet med 
prisen pr. td. hartkorn.

Udfra en ansættelse af de 
gennemsnitlige priser er på 
ovennævnte genstande i ti
året 1770-80 til 100 er be
regnet prissvingningerne i de 
følgende decennier. Hvor me
get godsslagtningen må have 
betydet for hartkorns- prisens 
stigning, fremgår af, at denne 
først efter at der 1790 for al
vor var kommet gang i ud
stykningen begynder sin svim
lende fart mod uholdbarhe
dens tinder. Først da overfly
ver hartkorns-prisen prisen på 
landbrugets produkter — på 
blot 20 år stiger den med 217 
% i forhold til 1780-prisen, og 
først da kan man tale om en 
uholdbar og uansvarlig infla
torisk driven prisen i vejret.

Som en boble var jordegods-prisen pustet kunstigt op; den 
enorme pris dækkede ikke faktiske, faste værdier, der forren
tede sig gennem deres årlige produktion, men blot den tynde, 
blå luft. Og som det sker for alle for stærkt oppustede bobler: 
den dag kom, hvor den skrøbelige skal revnede. For de fleste
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ejendomme gjaldt det under spekulationen, at de blot forren
tede købesummen med 1-2 %, og det til trods for, at landbruget 
ikke i synderlig grad var plaget af misvækst. Men spekulan
terne havde jo ej heller købt sig landejendomme for at ernære 
sig af og tjene på de landbrugsmæssige frembringelser, men 
for gennem en hårdhændet kapitalisering af de faste værdier 
hurtigt at tjene en formue.

Det var dog ikke i første række disse forhold, der endeligt 
fremkaldte spekulationsperiodens sammenbrud, men den sta
dige forringelse af den danske rigsdalerkurs, kulminerende i 
1818 (fem år efter den egentlige statsbankerot); selv til dels 
fremkaldt af uansvarlige spekulationer kom den til at betyde 
opgørets time for de godsspekulanter, der endnu ikke havde 
trukket sig ud af handelen med jordegods.

Lige hårdt ramtes kreditor og debitor, og krisens virknin
ger blev frygtelige. Godsejerstanden bragtes i en dobbelt situa
tion: selv debitor pressedes den hårdt for afdrag på købesum
men og skulle tilmed indestå for de endnu resterende fæsteres 
skat; modsat led den som kreditor uoverskuelige tab, idet de 
fæstegårde, der var bortsolgt, mens rigsdaleren stod i en højere 
kurs, nu var så godt som forærede bort; afdragene på deres til
godehavender, der indestod fra den tid, rigsdaleren prægedes 
i sølv, modtog godsejerne nu i slette og devaluerede papirsnoter.

For selvejerbønderne var udviklingen imidlertid heller ikke 
ubetinget gunstig, omend de nu forholdsvis nemt kunne klare 
afdragene på deres gård. Forhen havde de som fæstebønder, 
selv under strenge kriser, kunnet sidde uantastede på deres 
gårde, thi godsejeren havde ingen interesse haft i at fordrive 
dem derfra og således lægge gården øde. Derved ville gods
ejeren jo helt afskære sig fra alt håb om indtægt derfra, og 
følgelig — så vidt han formåede — havde han forstrakt fæ
sterne med korn og foder. Nu måtte de selv bære alle tabene. 
Adskillige har sikkert de frigjorte selvejerbønder været, der — 
når det kom til stykket — foretrak „slaveriet under herreman
dens åg” — fremfor den nyvundne — og så dyrt betalte — 
frihed.
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Her fra amtet har vi da også det tilfælde, hvor de tidligere 
fæstebønder under Nr. Wosborg atter vender tilbage til de 
gamle fæsteforhold. At dette tilfælde står ene, skyldes nok i 
mindre grad svigtende lyst hos bønderne til at gøre ligedan, 
end svigtende økonomisk evne hos herremændene, der jo selv 
var spændt hårdt for, og hvoraf næppe mange mægtede at bin
de kapitaler i nyt bøndergods.

Forsøger man at danne sig en forestilling om, hvad der blev 
vundet ved herregårdsslagtningen, vil man hurtigt opdage, at 
her mere end nogensinde må man vove sig langt ind på endog 
højst usikker grund. Det er umuligt at opstille et samlet slut
facit, der i sig optager alle godsslagtningens m. v. virkninger 
og resultater og vejer det positive og det negative mod hinan
den. Ikke mindst fordi det nu er uhyre vanskeligt at nå til 
enighed om, hvilke positive virkninger godsslagtningen havde 
til følge.

Følgelig er det nødvendigt i en konklusion at opdele — så 
vidt det er muligt — hele problemet i dets enkelte bestanddele 
og diskutere hvert af disse for sig.

Hvis den opfattelse af landbobefolkningens kår under det 
18. århundredes stavnsbånd holder stik, opfattelsen af fæsterne 
som usle trælbønder, prisgivet grusomme fogeders pisk, under
kuede i yderste armod og åndeligt slaveri — hvis denne op
fattelse holder stik, ja, så må overgangen til selveje (eller arve
fæste) selvfølgelig betyde et helt uomtvisteligt fremskridt.

Men kun lidet tyder på denne opfattelses almene gyldighed 
og rigtighed. Det kildestof, der specielt ligger til grund herfor, 
er nemlig oftest af en sådan art, at ingen ansvarlig historiker 
kan bygge nogen holdbar og uangribelig fremstilling med 
dette som grundlag; de sagn og beretninger, folkemindesam
leren nedtegner, har sjældent — eller behøver sjældent at 
have en større historisk rigtighed end f. eks. folkeviserne; og 
fordi man ofte ikke har direkte modsigende kilder, kan man 
dog ikke ubetinget fæste lid til overleveringen. Den kan af
spejle virkelige begivenheder, men på det tvivlsommes og mu
liges sumpe kan intet bygges.
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Selvfølgelig ligger også andet end blotte overleveringer til 
grund for opfattelsen af bondestandens elendige stilling — 
men det er nu engang sådan, at forbrydelser altid huskes let
tere end velgerninger. På samme vis, som det ville være for
kert at danne sit billede af det 20. århundrede udelukkende 
med de i retsprotokollerne indførte (og de i aviserne ud- 
skregne) forbrydelser og voldsgerninger som grundlag, er det 
forkert alene på de bogførte beretninger om herremands-over
greb at bygge opfattelsen af det 18. århundrede som et unuan
ceret helvede. Bondeplagerne har måske nok eksisteret, men 
utvivlsomt i meget stort mindretal.

En kendsgerning, der i hvert fald er en tungtvejende imøde
gåelse af den gængse „trældoms- og armodsopfattelse” er de 
i det forrige omtalte tilfælde, hvor fæstebønderne mægtede at 
købe ikke mindre end tre godser — de udarmede fæstere af
købte de udsugende herremænd deres godser, da herremæn- 
dene på grund af fattigdom måtte give op!

Og, som i samme forbindelse tidligere anført, tyder det mod 
og det initiativ, disse vestjydske bønder havde til ufortrødent 
at sætte formuer ind på at erhverve jordegods, ikke på, at 
fæstebonden var helt så moralsk og psykisk knægtet og under
kuet, som man skulle tro.

Hvis — som sagt — den opfattelse af stavnsbåndstiden som 
det unuancerede helvede holder stik, vil overgangen til selv
eje selvfølgelig være en indiskutabel gevinst for bønderne. Nu 
holder denne opfattelse nok næppe så fuldstændigt, som der er 
tradition for, og straks bliver hele spørgsmålet mere vanskeligt.

Det vil være tåbeligt at se bort fra den store betydning, fri
heden har haft — og har — for bondestanden, men man må 
derfor på den anden side heller ikke se bort fra det gamle 
fæsteforholds positive sider og betydning. Den kendsgerning, 
at herremænd såvel som fæster rent økonomisk var i samme 
båd, bevirkede — måtte nødvendigvis bevirke — at herre
manden så vidt muligt søgte at hjælpe fæsteren, når det kneb 
allermest, for ikke at gården skulle stå øde og helt uden at 
give indtægter. På samme måde, som den forpligtelse, gods-
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ejeren havde, til at kautionere for sine fæsteres skat, må have 
bevirket, at godsejeren sørgede for, at fæsteren i hvert fald 
havde så meget, at han kunne overholde sine forpligtelser 
overfor staten.

Disse, de store og de små bønders fælles interesser, var det 
også, der i sin tid havde været den mest betydende årsag til, 
at selvejerbønderne forvandledes til fæstere. At søge årsagen 
hertil i en voldelig undertrykkelse fra overklassens side kan 
selvfølgelig ligge nær og er måske også i enkelte tilfælde beret
tiget, men der kan i det store og hele næppe herske tvivl om, 
at disse professor Arups ord rummer sandheden med den al
mene gyldighed:

„I en frivillig beslutning af bønderne selv og ikke i en vol
delig undertrykkelse af kirke eller herremænd må vi søge år
sagen til den kendsgerning, at fra midten af det 13. til midten 
af det 14. århundrede må titusinder af bøndergårde være over
gået fra selveje til fæste, deri må være udtrykt en bestemt vilje 
hos bonden om, at han for fremtiden hellere vilde have med 
herremanden, gejstlig eller verdslig, at gøre end med regerin
gen (der pålagde selvejerbønderne tunge skatter)."31)

Noget andet så, at mangen en det 18. århundredes bonde 
følte fæsteforholdet og vel især hoveriet, der efterhånden hav
de antaget et urimeligt og inkontrolabelt omfang, som et åg. 
Men den ret, herremandsstanden frivilligt havde fået over
draget, gav den jo også frivilligt fra sig igen.

Med hvilke forudsætninger Vestjyllands bonde så end gik 
ind til selvejendommens frihed, så er den antageligt blevet 
betalt lige så dyrt, som den var hurtigt vundet.

Det er ofte blevet fremstillet,32) hvorledes de rige år i det 
19. århundredes første årtier (og den nemme måde, hvorpå 
den voldsomme inflation „betalte" bøndernes afdrag på) be
virkede, at de nye selvejere vænnedes til at leve over evne — 
for så, da krisen kom, helt at gå fallit. Måske har det dog 
snarere været det vanskelige for de tidligere fæstere i nu helt 
at være overladt til sig selv, der gjorde krisen så alvorlig — 
i hvert fald ramtes Jylland, der i højere grad nu var et selv-
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ejerland, hårdere end Øerne, hvor fæstet var næsten eneråden
de. Efterhånden afløstes afhængigheden af herremanden af af
hængigheden af kreditanstalten, og hoveridagene afløstes af 
terminen.

Således bar godsslagtningen og overgangen til selvejendom
men frugter, der mindede om slåenbuskens: først efter at have 
været udsat for frostvejr modnedes de! Thi først efter 1820’ 
ernes og 30’ernes hårde krise kunne den vestjydske bonde ret 
udnytte det vundne. Men da blev de også udnyttet.

Er det således vanskeligt klart at bedømme godsslagtnin
gens faktiske øjeblikkelige gevinst for den vestjydske bonde — 
først på længere sigt lader det sig gøre — lader det af gods
slagtningen tilintetgjorte og ødelagte sig langt lettere opregne.

Der er næppe tvivl om, at spekulanternes virke gav et bit
tert efterslæt til de senere ejere af de af spekulanterne ødelag
te herregårde, de hyppige ejerskift gennem størstedelen af det 
19. århundrde viser klart, at kun få herresæder var gået ud af 
den dybtgående slagtning som (under tidens forhold) ren
table brug. Snesevis af uskyldige og ellers dygtige landmænd 
har på denne måde fået deres tilværelse knust — og det samme 
har utvivlsomt været tilfældet med mange ejere af de ved ud
stykningen oprettede gårde, der næppe altid har haft en for
svarlig størrelse.

Dette er vel sørgeligt, det er dog ikke enestående for Vest
jylland. Enestående for Vestjylland (netop på grund af, at der 
andetsteds ikke fandt nogen godsslagtning sted) og uafryste
ligt som et af godsslagtningens mest fremtrædende resultater, 
er derimod den skandaløse destruktion af uvurderlige og uer
stattelige arkitektur- og kulturmomenter fra fjerne dage, som 
forårsagedes.

Det, der faldt, borgene Tiimgaard, Landting33) og også 
Nørre Holmgaard, er alle storartede repræsentanter for den 
danske renaissance-arkitektur, som ellers ikke har sat sig man
ge spor i Vestjyllands herregårdsbyggeri, og deres tilintetgø
relse er så meget mere beklagelig, som den jo så udelukkende
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Landting.
Kun fa ir  efter Kruses gouache (fra 1840*erne) var dette storartede sengotiske hus jævnet 

med jorden. Et resultat af udstykningen. (Nationalmus. fot.)

er en klar følge af udstykningen og frasalget af bønder- såvel 
som hovedgårdsjorden. Her var der ikke tale om uafvendelige 
ulykker eller katastrofer (ildsvåde, krig eller blot et dybt
gående forfald,34) men årsagen lå udelukkende i den menne
skelige hånds destruktion.

Men også andre og ikke mindre værdifulde kulturværdier 
knustes under udviklingens hjul. Foruden kunstværker og 
kunstskatte, hvis skæbne vi nu intet kender til, er rige og uvur
derlige arkiver35) blevet tilintetgjort som et resultat af gods
slagtningen og udstykningen.

Endelig må man erindre, at andetsteds i landet, hvor herre
gårdene endnu lå tæt og med tilstrækkelige jorder, vedblev 
disse at være de centrer og samlingssteder for kunstskatte og 
kulturværdier, som også Ringkøbing amts herresæder havde 
været det før år 1800. Og andetsteds byggedes og skabtes man
gen en prægtig herregårdsbygning i det 19. århundredes klas
siske stil, prydet af tidens guldalderkunstnere — i Vestjylland 
skabtes intet deraf, da herregårdene her efter udstykningen i
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praksis (sammenlignet med de østjydske og ø-danske forhold) 
var nedsunket i storbondegårds-klassen.

Alt dette fik Ringkøbing amt intet af, for herregårdenes ved
kommende standser udviklingen ved det 18. århundredes slut
ning. Efter dette tidspunkt skabtes — på landet — intet byg
ningsværk, der kan måle sig med det i andre egne opførte.

Således afhænger den samlede vurdering af det endeligt 
vundne ved godsslagtningen og hvad dermed fulgte, i vid ud
strækning af den enkeltes personlige indstilling af, hvor meget 
vægt den enkelte lægger på betydningen af såvel de positive 
som de negative sider. Alle kan vel enes om, at set med vore 
øjne betød den fæsternes frihed og selvstændighed, der vand
tes, et i det store og hele uomtvisteligt fremskridt i forhold til 
det tidligere, men i lige høj grad må man holde i erindring, at 
de vestjydske bønders frihed betaltes dyrt ved den så menings
løse tilintetgørelse af så uerstattelige kulturværdier.

Unødvendigt dyrt!

Anvendt litteratur, kilder og be vissteder.
Af den trykte litteratur har jeg i første række betjent mig af:

J. P. Trap: Kongeriget Danmark, VIII bind, fjerde udgave 1928, og 
J. J. Hansen: Større danske Landbrug, VIII bind 1936, 
i hvilke alle de tidligere hovedgårde i Ringkøbing amt enkeltvis er at 
finde behandlet. Endvidere:
O. Nielsen: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Gin-

ding Herreder, Kjøbenhavn 1895.
—  Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vand

fuld Herreder, Kjøbenhavn 1894.
P. Storgaard Pedersen: Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi,

Ringkøbing 1896.
—  Ulfborg Herred. En historisk-topografisk beskrivelse. Ringkø

bing 1900.
Palle Fløe og O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Nørre-Horne 

Herred, Varde 1875. (Blot 1. hæfte udkom særskilt. Værkets 
fortsættelse er at finde i Samlinger til jydsk Historie og Topo
grafi, bind VII og VIII)

der med en lidt svingende udførlighed —  snart meget mere dybtgående 
end Trap og J. J. Hansen —  snart yderst kortfattet og endda af og til
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ukorrekt —  behandler gårdene i de omhandlede herreder. Det samme 
gælder for:
Arthur G. Hassø: Danske Slotte og Herregårde, bind IV, og Ny Sam

ling, bind III,
hvis mange medarbejdere af pladshensyn ikke har været i stand til ud
førligere at beskæftige sig med den her behandlede periode.

Endelig vil jeg af mere oversigts-betonede værker anføre:
F. Richardt, T. A. Becker og C. E. Secher: Prospecter af danske herre

gårde, bind I-XX, København 1844-68.
Gr. Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark,

Bind VII, Kjøbenhavn 1812.
Bidrag til Kundskab om de danske Provinsers nærværende Tilstand i 

oekonomisk Henseende, ottende Stykke, Ringkjøbing Amt ved 
J. G  Hald, Kjøbenhavn 1833.

V. Falbe Hansen: Stavsnbaands-Løsningen og Landboreformerne, Bind 
I-II, Kjøbenhavn 1888-89.

G Christensen (Hørsholm): Agrarhistoriske Studier, Bind II, Kjøben
havn 1891.

Henrik Pedersen: Det danske Landbrug, København 1928.
Hans Jensen: Dansk Jordpolitik 1757-1919, Bind I-II, København 

1936.
Endelig vil jeg anføre en lang række afhandlinger i Hardsyssel Aar- 

bog, specielt S. Nygård: Godsslagtningen i Bøvling Amt (Aarbogen 
1918), men desuden en uopregnelig række af andre arbejder.

Henvisninger til disse værker vil kun finde sted, hvor en betyd
ningsfuldere behandling af en bestemt herregård — eller et bestemt 
problem —  i min artikel enten tilsvares af en lignende dér, eller kan 
underbygges (og udvides) ved en henvisning til vedkommende værk. 
Andre arbejder, der har været mig til mere — om jeg så må sige — 
begrænset nytte vil være anført i en note til omhandlede herregård.

Allerede anførte værker er i det følgende forkortede på en let for
ståelig måde.

N O T E R

1) Majoraterne (dels de såkaldte »lehn«, d.v.s. grevskaber og baronier, 
dels stamhuse og fideicommis-godser) oprettedes under enevælden 
af privat gods for at sikre dettes förbliven i slægtens eje. Ved at 
båndlægge majoraternes jordegods og kapitaler sikrede man sig 
mod f. eks. en forbigående inflation eller spekulationsbølge.

2) De fire majorater, der har bestået i Ringkøbing amt, var følgende: 
baroniet Rysensteen, oprettet og ejet af baronerne Juul-Rysensteen 
i tiden 1672-1797, stamhuset Lundenas, oprettet og ejet af slægten
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von Bülow i tiden 1710-1771, stamhuset Lønborggaard, oprettet 
1757 af Christen Hansen og senere overgået til slægten Iermiin, 
nedlagt 1813, og stamhuset Ausumgaard, oprettet 1777 af provst 
Thomas Just Iermiin, og opretholdt som det eneste af Ringkøbing 
amts majorater til vort århundrede. Efter afløsningen i 1926 solgt 
af stamhusbesidder Hans Helmuth Iermiin i 1942.

3) cfr. Falbe Hansen, bd. II, og S. Nygård.
4) Kildematerialets mangelfulde forekomst bevirker, at dette tal kun 

kan tages som en omtrentlig angivelse af størst mulig overensstem
melse med de virkelige forhold. Ved en sammenligning mellem 
Trap, J. J. Hansen, S. Nygård og O. Nielsens m. fleres værker, har 
jeg søgt at sikre mig mod en betydende fejlprocent.

5) Et bemærkelsesværdigt eksempel i denne sammenhæng er den tidl. 
hovedgård i Ferring sogn. Her blev hovedgårdsrettighederne op- 
sagt i 1713 af ejeren, lehnsbaron Juul-Rysensteen på Rysensteen, 
fordi »forpagteren ved svart hoveri forarmede bønderne både i 
Ferring og Trans sogne.«

7) Cfr. C. C. Christensen, bd. II, side 8, Schleswig-Holsteinische Pro- 
vincial-Berichten 1792, 2. hæfte, M. H. Høyer: »To Breve om 
Bondestandens og Landhusholdningens Forbedring« 1766) og 
»Økonomisk Journal«, 1761.

8) Her citeret efter Hans Jensen, bd. I, ligesom de fleste andre love 
og forordninger.

•) Ikke alene fandt hans i parceller opdelte ejendomme ikke købere 
enkeltvis —  ej heller, da han søgte samlet at afhænde godserne, 
meldte der sig nogen interesseret køber. 1771 lykkedes det ham 
at komme af med Vennergaard, men Rydbjærg måtte han beholde 
til sin fallit i 1779. Cfr. S. Nygård, side 66 f. og Hardsyssel Aar- 
bog 1912, side 106 ff.

,0) Se herom Hans Jensen, bd. I, side 76.
u) Se herom Hans Jensen, bd. I, side 217 ff.
12) Hvad Nørre W  osborg angår, se nærmere senerehen. Paltis bjærg, 

ialt ca. 413 tdr. htk., slagtedes og udstykkedes 1816 af et konsor
tium, bestående af byfoged Jørgen Tranberg, Fr. Chr. Schønau og 
agent L. Buch. Estvadgaard slagtedes ligeledes af et konsortium, 
i 1815.

13) Foruden de i litteraturlisten anførte værker se specielt P. Stavn
strup: »Herningholms Historie. Træk af Landbrugets Udvikling i 
Hammerum Herred«, Herning 1917.

,4) Desangående specielt Vilh. Lorenzen: »Studier i dansk Herregaards 
Arkitektur«, København 1921, side 71 ff.

,r>) Et schäferi svarer vel nærmest til, hvad vi kunne kalde en fårefarm.
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,ö) Cfr. Therkel Mathiassen: »Herregaarde og godser i det 20. århun
drede«, side 72.

17) I taknemmelighed eiteret efter S. Nygårds artikel i Hassø: »Dan
ske Slotte og Herregaarde, Ny Samling«, bd. III, side 409.

,8) I de trykte kilder samsvarer beretningerne ikke ganske; specielt 
Storgaard Pedersen beskriver indgående aktionen i sin »Hing 
Herred«.

,ü) Foruden de i litteraturlisten anførte værker specielt Th. Thaulov: 
»Lillie-Juulernes Slægtsbog«, København 1925; S. Nygård, side 
72 f samt Hardsyssels Aarbog 1941, side 5 ff.

20) Udførligt behandlet og nævnt i Prospecter bd. XX, nr. 2. (Dette 
værk har ingen paginering).

21 ) Cfr. Th. Thaulov.
22) Det må derimod anføres, at slægtens døde bisattes i det friherre- 

lige Juul-Rysensteen’ske kapel i Bøvling kirke.
23) Se specielt P. M. Nødskou: »Beskrivelse over Thimgaard og Thim 

Sogn«, Viborg 1787, Alfred Kaae: »Timgaard den Røde«, eget 
forlag 1940 samt C. Christensen, bd. II, side CXXX ff.

24) Så vidt O. Nielsen (i »Skodborg-Vandfuld Herreder«). Trap og 
J. J. Hansen har blot »i Begyndelsen af det nittende Aarhundrede«.

25) Se specielt artikler i Hardsyssels Aarbog 1921 og 1936.
26) Specielt Vilh. Lorenzen: »Studier i danske Herregaardsarkitektur«.
27) Se specielt O. Nielsen og Palle Fløes meget udførlige behandling 

af Lønborggaards periode som stamhus og af Frederik Juels liv. 
Endvidere artikler i Hardsyssel Aarbog 1922 og 1944.

28) Angående spekulanter og deres virksomhed —  dels i almindelig
hed, dels specielt hvad Ringkøbing amt angår —  henvises dl: 
C  Christensen, bd. II, side 235 ff, Begtrup side 27 ff, Hald side 
67 ff, Falbe Hansen, bd. I, side 42, 67 og 107 ff.

2B) Cfr. Hassø og J. J. Hansen.
30) Udarbejdet —  i det væsentligste —  på grundlag af prisansættel

ser hos Falbe-Hansen (bd. I, side 83) og hos S. Nygård.
31 ) Professor Erik Arup tilhørte —  som mange sikkert ved — mindst 

af alt den konservative, aristokratiske historieopfattelse, men vakte 
netop furore ved sit stærkt folkelige syn på den danske historie. 
Arup fremhævede altid det brede folks betydning og ret i modsæt
ning til overklassen og kongemagten og kan således på ingen måde 
beskyldes for en tendensiøs godsejervenlighed. Hermed samsvarer 
prof .Arups politiske virksomhed som radikal venstre-mand. 
Citatet fra hans »Danmarks Historie«, bd. II, § 49.

32) Således hos f. eks. Hans Kyrre.
33) Landting, af hvilket endnu en afbildning eksisterer, faldt som ud-
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stykningsbevægelsens direkte efterslet i det 19. århundredes midte.
34) Særlig grelt står omstændighederne ved Tiimgaards nedbrydning. 

Få år før Hans Jacob Lindahls overtagelse af gården havde den 
tidligere ejer, kancelliråd Søren Tang, bekostet en gennemgribende 
istandsættelse af hovedbygningen —  hvis nedbrydning således på 
ingen måde kan undskyldes med dens ubodelige brøstfældighed. 
Hans Jacob Lindahls aktion er et eklatant vidnesbyrd om speku
lantens skånselsløshed overfor historiske værdier —  værdier, der 
vel at mærke ikke kan gøres i penge, men koster!

35) Kendt er det således, hvorledes det gik med Stubber Klosters mæg
tige arkiv, med dokumenter, rækkende tilbage til middelalderen. 
Dette tilintetgjordes totalt —  kørtes i søen som fyld, hævder J. J. 
Hansen —  og det ikke engang på grund af pengebegærlighed, men 
blot på grund af beboernes totalt manglende sans for historiske 
værdier.

At dette tilfælde ikke står ene, belyses bedst ud fra den omstæn
dighed, at herregårdene i Ringkøbing amt —  hvad arkivalier an
går —  slet ikke kan hamle op med herregårdene i landets andre 
egne —  i de egne, hvor nogen godsslagtning ikke har fundet sted. 
Vognlæs af skøder og lignende dokumenter må være gået til 
grunde i årene omkring år 1800.

s6) Foruden adskillige skove —  bl. a. løvskove, der brutalt omhug- 
gedes af geschäftige spekulanter, delvis på trods af Fredskovsbestem
melsen af 1805.



RØNBJÆRG OG ESTVAD RAKKERE
Af arkivar Hans Ellekilde

Stamfaderen til den talstærke og kraftige rakkerstamme i 
Rønbjærg og siden i Estvad sogn i det nordlige Hardsyssel er 
natmanden M orten  H ansen i Rønbjærg o. 1774 ff. Hvor
fra han og hans kone K irs ten  A n d e rsd a tte r egentlig stam
mer, vides endnu ikke helt sikkert, men det er ikke usandsyn
ligt, at Morten Hansen kan være broder til gamle Jens Han
sen, natmand i Vinde ved Skive. Det er ikke ganske udelukket, 
at Morten Hansen kan være svoger til den store rakker A bra
ham Jø rgensen  i Brøndum ved Varde (se H. P. Hansen: 
Natmandsfolk og Kæltringer II, s. 54), hvis hustru Kirsten 
Hansdatter i så fald skulde være Mortens søster, for ved en 
tvillingedåb i Brøndum den 7. september 1783 var Ane 
M arie M o rte n sd a tte r  fra Rye (Ryde) jomfrufadder. Morten 
Hansen havde i al fald en datter Ane Marie, der i 1793 blev 
gift med natmanden Jens Didriksen i Toustrup i Salling. Det 
her formodede svogerskabsforhold til Abraham Jørgensen i 
Brøndum vilde give en naturlig forklaring på, hvorfor Morten 
Hansen lod sin mest kendte søn A braham  M ortensen , den 
store rakkerpatriark i Rønbjærg, døbe med det i 1774 temme
lig ukendte, men siden meget udbredte rakkernavn Abraham.

A braham  M ortensen  blev kirkedøbt d. 6. marts 1774, og 
hans fader Morten havde kunnet skaffe ham fornemme faddere 
fra sit herskab på Estvadgaard. Abraham blev nemlig båret til 
dåben af velbårne fru Hauch, og velbårne frøken Anne Løche 
var jomfrufadder. Abrahams faddere var iøvrigt velædle For
valter Laurberg og Monsieur Nyboe Frich. To år senere, 9. 
juni 1776, da turen kommer til Ingeborg  M o rten sd a tte r at 
blive døbt i Estvad kirke, er fadderkredsen fra Estvadgård min-
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dre fornem. Ingeborg bliver nemlig båret til dåben af Else
beth Westergaard, og Mette stuepige er jomfrufadder. De mand
lige faddere er Jens ladefoged, Jens kusk og N. Møller, alle 
fra Estvadgaard. Så er der et spring til 1783, hvor Mortens 
yngste søn A nders M o rten sen  d. 18. maj blev båret til då
ben i Rønbjærg kirke af velbårne frøken Lützau, og velbårne 
frk. Schölten var jomfrufadder. De mandlige faddere var mon
sieur Nåmon Laurberg, Morten ladefoged og Christen Testrup 
fra Estvadgaard. Knap 2 år efter døde Morten Natmand, han 
blev begravet 12. jan. 1785, 60 år gammel. Han er da rime
ligvis født 1724.

Undersøger vi Ryde Kirkebog, viser det sig, at der har levet 
en gammel natmand H ans n a tm an d  i Ryde. Han bliver be
gravet d. 8. marts 1761, 68 år gammel, og han er altså født 
o. 1692, vi ved foreløbig ikke hvor. Hans hustru, hvis navn 
kirkebogen desværre ikke nævner, vi gætter på, at hun må 
have heddet Ane Marie, er begravet et godt halvt år i forvejen 
den 28. september 1760, 73 år gammel, og hun er altså født 
i 1687. Hans natmand synes at have tre sønner i det mindste, 
C h ris tian , Jens og M o rten  og datteren A ppelone. Det kan 
ikke siges med fuld vished, da kirkebogen desværre kun næv
ner fornavne, ikke efternavne (fadernavne). Christian nat
mand får 18. april 1751 døbt datteren Ingeborg, båret af hans 
søster Appelone. Vidnerne var Hans natmand og hustru, Jens 
Hansen og hustru, og natmanden fra Rønbjærg. 6. søndag 
efter påske 1757 døbtes Appelone Christiansdatter, båret af 
Hans natmands datter, her er vidnerne Hans natmand og 
hustru, sønnen Morten og desuden Anders Nielsen. Denne 
Anders Nielsen var også vidne ved Hans Jensens dåb d. 26. 
dec. 1757. Jeg gætter på, at han er ens med kollegaen fra 
Rønbjærg og svigerfader til Morten Hansen, hvis bryllup med 
hans datter Kirsten o. 1760 endnu ikke er fundet i Ryde eller 
Rønbjærg kirkebog. Morten får på en ulæselig søndag i 1761 
sin søn Hans døbt, båret af Christian natmands hustru. Faddere 
er Christian natmand, gi. Niels og Rasmus. Jeg gætter på, 
at gamle Niels må være Anders Nielsens fader, og Rasmus



154 H ans Ellekilde

muligvis hans broder. Den første lille Hans dør, og erstattes 
med en ny lille Hans, døbt en ulæselig søndag i 1764. Han 
bæres af Christian natmands hustru med vidnerne Christian 
natmand, dennes to søstre og gamle Niels. 24. maj 1765 døbes 
Ane M arie M o rten sd a tte r, båret af Christian natmands hu
stru og med farbroderen Jens Hansen som et af sine dåbsvid
ner. Det var hende, som 18 år gammel, d. 7. september 1783, 
var jomfrufadder i det fjerne Brøndum ved Varde. Den 14. 
august 1768 døbes C h ris tian  M ortensen , hvis senere skæb
ne er mig ukendt. Til Mortens sønner fra Ryde hører sandsyn
ligvis den senere natmand Jø rgen  M ortensen  i Ejsing, der 
langt senere optræder som fadder i Rønbjærg. Hans M orten 
sen regner jeg for ens med rakkeren Hans Mortensen den 
ældre i Vinde ved Skive, død d. 15. oktober 1825. Hans dat
ter Ane Marie Hansdatter kendes endnu i folkeoverleverin- 
gen som den gamle Ane Marie rakker. Hun er moder til Hans 
Mortensen den yngre, der kom i tugthuset for at mishandle 
sin hustru.

Natmanden M orten  H ansen og hans hustru K irsten  
A n d e rsd a tte r er glemt i folkeoverleveringen, men at de har 
været gode forældre for deres børn, derom vidner bl. a. Abra
ham Mortensens opkaldelse af sine to ældste børn, K irsten  
og M orten  efter sin moder og fader. Abraham bliver gift 
i Resen kirke syd for Skive d. 7. november 1793, knap 20 år 
gammel med rakkerpigen Ane Sophie Jø rg e n sd a tte r  fra 
Vrove. Hun var et par år ældre end sin unge brudgom, idet 
hun var født i Viborg ved nytårstid 1772. Hun var datter af 
rakkeren i Vrove Jørgen Nielsen, „Jørgen o æ bjærg”.

Abraham og hans Ane Sophie fik mange børn i deres ægte
skab, jeg har fundet ikke mindre end elleve børn i Rønbjærg 
kirkebog. Af disse elleve børn dør de tre som små, men de 
otte når voksen alder og efterlader sig for det meste ligeledes 
et talrigt afkom, i og udenfor Estvad-Rønbjærg sogne. Af de 
otte levedygtige børn var 5 sønner og 3 døtre. De er så godt 
som alle hjemmedøbte straks efter fødselen, men de blev frem
stillet i Rønbjærg kirke en passende tid efter hjemmedåben,
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i regelen seks uger eller på en stor kirkelig højtidsdag. De 
fem levedygtige sønner er M orten , født d. 8. juni 1795; Jø r
gen, hjemmedøbt d. 4. maj 1803; A nders, født d. 27. fe
bruar 1810; Hans, født d. 14. maj 1813 og endelig Jens 
F red erik , født d. 25. maj 1816 i Rønbjærg. De tre levedyg
tige døtre var A nne M arie, hjemmedøbt d. 5. nov. 1797; 
K irs ten , hjemmedøbt d. 14. september 1800 og Else Ka
trin e , hjemmedøbt d. 18. maj 1806. I modsætning til de 
fleste andre natmandsfolk, hvis børn kan fødes og blive døbt 
de mest spredte steder i Jylland, kan man sige, at Abraham 
Mortensen og hans hustru på god borgerlig vis har fået deres 
mange børn i et og samme hjem og ladet dem døbe i en og 
samme kirke, Rønbjærg kirke. Det ser foreløbig ikke ud til, 
at de unge ægtefolk før deres tidlige ægteskab 1793 har levet 
på polsk som så mange andre unge rakkerfolk, deriblandt fler
tallet af deres egne børn og Abrahams yngste broder, glarme
steren Anders Mortensen. Anders havde således flere børn med 
sin kæreste M ette  K irs tin e  J ø rg e n sd a tte r  fra rakkerku
len Møruphus i Rind ved Herning, før han den 11. december 
1822, næsten 40 år gammel, bliver viet til hende i Rønbjærg 
kirke.

Hvad der derimod er uregelret i Abrahams ægteskabelige 
liv, er, at han i sit ægteskabs senere år har givet sin Ane 
Sophie med de mange børn en medhustru. Det var rakker- 
pigen Ane K irs tin e  Je n sd a tte r , født d. 5. dec. 1790 i Dej- 
bjerg som yngste datter af rakkeren Jens Jørgensen Kvem- 
bjærg. Ane Kirstine forklarer i et politiforhør d. 6. september 
1831, at hun 1814 fra Dejbjærg var kommet til natmand 
Abraham Mortensen i Rønbjærg, og at hun havde fulgt med 
ham og hans kone på deres vandringer. Hun var hos Abraham 
og hans hustru i 17 år, af og til, uden dog at være antaget i 
fast tjeneste. Den meste tid af sommeren var hun fraværende 
fra dem, men påstod, at hun havde haft tilhold hos dem i deres 
hus om vinteren. I disse sytten år avlede hun fire børn, hvortil 
hun nu angav Abraham Mortensen at være fader. Efter at 
Abraham var død ved pinsedagstider 1831 (han døde d. 29.
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maj 1831), har hun alene vandret landet rundt med sine 
børn (H. P. Hansen: Natmandsfolk og Kæltringer II, s. 235).

Vi genfinder de fire børn i Rønbjærg kirkebog, men i intet 
tilfælde angives Abraham Mortensen som fader. I alle tilfælde 
udgives en ung rakker Jens Jørgensen  fra Forum i Brøn- 
dum sogn ved Varde som barnefader. Han er vist nok ens med 
Jørgen Abrahamsens søn Jens Christian Jørgensen, døbt d. 2 
aug. 1795 i Brøndum kirke. Det ældste af disse fire børn er 
Jens Jensen, hjemmedøbt d. 14. dec. 1815 og fremstillet i 
Rønbjærg kirke d. 26. dec. 1815. Jens Jensen blev frembåret 
af Abrahams ældste datter Ane Marie, bistået af hendes moder 
Ane Sophie Jørgensdatter. Abraham selv, hans ældste søn Mor
ten og hans yngste broder Anders Mortensen var faddere. Ane 
Kirstines børn og børnebørn bidrager ligeledes stærkt til at øge 
antallet af rakkerfolk i Estvad-Rønbjærg sogne i det næste 
halvthundrede år.

I modsætning til faderen, natmand Morten Hansen, er rak
kerpatriarken A braham  M ortensen  velkendt i folkeover- 
leveringen. Hovedkilden er her den afdøde Kragelund-præst 
K resten  H. L idegaards bog „Af Abrahamssønnernes saga" 
1933. Her har sønnesønnen, stæ rke Hans, ens med arbejds
mand H ans Jens F rederik sen  i Hvidemose (1850-1934) 
fortalt om farfaderen på grundlag af faderen Jens Frederik 
Abrahamsens meddelelser.

Stærke Hans fortæller bl. a., at gamle Abraham var en stor 
og kraftig mand, berømt og frygtet for sine kæmpekræfter. 
Hans mundheld var: „Der er ikke den mand, herfra og til 
Ribe port, der kan ryste mig!" Han var den eneste rakker, 
som kunde stå sig overfor den stærke rakkerkvinde A bel o ne 
Jen sd a tte r  fra Vinde ved Skive. „Han kunde holde hende, det 
stød hun rystede", som stærke Hans udtrykte sig. Hjemme i 
Rønbjærg havde Abraham to koner på samme tid, den første 
og den anden kone. Hver af de to koner havde sit kuld børn, 
og hele denne redelighed skulde leve dag og nat i hyttens 
eneste stue. Der forefaldt mange uhyggelige optrin, som præ
gede sig dybt i Jens Frederiks barnesind og gjorde det hårdt,
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men drengen så op til denne sin fader Abraham og elskede 
ham over alle andre mennesker, og det til trods for, at han 
ofte var faldet til jorden med en følelse af, at hvert ben var 
knust i hans syndige krop, når han havde været under fade
rens straffende hånd. Abraham søgte nemlig med største omhu 
at udruste sine sønner til de hårde og vanskelige livsvilkår, de 
var fødte ind i som rakkere. Han lærte dem efterhånden hele 
den række af håndværksfag, som en rakker med respekt for sig 
selv måtte kunne, og de lærte med lyst, fordi de havde en dyg
tig læremester.

I forbigående være det sagt, at pastor Lidegaards skildring af 
den yngre broder Anders Mortensen og hans kærlighed til 
den skønne rakkerpige Grethe fra egnen ved Kongenshus slet 
ikke har samme lødighed som stærke Hans’ meddelelser om 
sin farfader Abraham. Vi kender godt nok Anders Mortensens 
temmelig prosaiske livshistorie fra et retsforhør 1828, og her 
nævnes ikke det allermindste om en elsket tatertøs Grethe fra 
Kongenshus, kun om hans samleverske og senere hustru, Mette 
Kirstine Jørgensdatter i Rind, som vi allerede har nævnt. 
Hvidbjerg kirkebog afslører ubarmhjærtigt, at Grethes barn 
ikke, som Lidegaard påstår, bliver født i Bonding lillejuleaften 
1819, nej, hendes barn Niels Johansen bliver født d. 17. juli 
1819 i Thomas Christensens gård. Og Anders Mortensen er 
slet ikke den lille Nielses fader, nej, hans fader må være den 
gale student Johan Meyer fra Ribe, født 1780 og død i Viborg 
tugthus d. 26. oktober 1837. Hans Grethe er ganske givet ens 
med Lange M arg re th e  den yngre, født i Hillerslev i Thy 
1794, søster til den kendte rakker Skele Simon d.v.s. Simon 
Nielsen i Håsum, og datterdatter af den berømte rakkerkvinde 
Lange M arg re th e  den æ ld re  (1720-94), som spiller en 
så stor rolle i Blichers novelle Fjorten dage i Jylland (se Jeppe 
Aakjær: Saml. Værker V, s. 565-74).

Pastor Lidegaard klager bitterligt over, at den mundtlige 
overlevering om kæltringerne i Rønbjærg ikke blev samlet for 
at par menneskealdre siden. Han mener nemlig, at denne 
overlevering kunde have tegnet det herligste billede af tater-
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stammens blomstringstid. I virkeligheden er der snart for et 
par menneskealdre siden samlet overlevering, også om Røn- 
bjærg-rakkerne, nemlig af den store jyske folkemindesamler 
Evald T ang K ristensen  (1843-1929), især i hans værker 
Jysk Almueliv V og Tillægsbind V, og særskilt i Skattegrave
ren IV og IX fra 1885 og 1888. Hans hovedhjemmelsmand for 
Skattegraverens fremstilling er den unge hjælpelærer M ads 
M øller i Sir, født i Lime i Salling, siden førstelærer og forfat
ter Mads Møller-Græsdal i Løgsted ved Løgstør. Denne unge 
skattegraver har virkelig udført et forbilledligt arbejde for at 
fremskaffe folkemindestof om kæltringerne, og om ikke få af 
dem har han ganske fortrinlige og fyldige oplysninger, bl. a. 
om den gale student Johan Meyer fra Ribe. Han skal have sagt 
om sine kærester: „Først havde jeg en frøken, så en jomfru, 
så Lange Margrethe, og endelig en rakkerkvind, der snusede 
således, at man knap kunde se noget af hendes nydde for snus 
og skidt!” Den sidste kæreste hed nok Ingeborg, men kaldtes 
gerne „Studentens snegl”. Et virkningsfuldt billede giver Mads 
Møller tillige af den stærke Abelone fra Vinde, hans hjem
melskvindes mor. Det vilde have frydet Lidegaard med hans 
stærke sans for Abrahams genialitet som jæger og fisker, at 
Abraham efter Mads Møller havde tilnavnet „Havmaagen”. 
Lovlig prosaisk havde vel Mads Møllers oplysning i Skattegra
veren IV, s. 44, forekommet ham: „En vis Abraham har jeg 
hørt omtale som stammefader for en mængde kæltringer. Han 
skal have boet på Rønbjærg hede i et lille hus, som imidlertid 
blev gjort nogle fag længere, for hver gang en af sønnerne 
„giftede sig”. Til sidst fik huset på denne måde et ganske 
ejendommeligt udseende.”

Tang Kristensens anden hovedhjemmelsmand om Røn- 
bjærg-rakkerne var den skeptiske præst H arald  V ilhelm  v. 
Biilow i Todbjærg 1890, som i årene 1864-72 var præst i 
Estvad og Rønbjærg. Pastor Biilow siger om rakkerne i almin
delighed, at de i grunden foragtede bønderne. De følte sig 
mere belevne og fingernemme og kunde bedre begå sig i en 
snæver vending. Til gengæld så bønderne ned på rakkerne.
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De sagde, at rakkerne lugtede. Der var nu for resten også en 
særegen metallisk lugt ved dem, som Bülow flere gange havde 
lagt mærke til og mente, at den sagtens var foranlediget af 
blikkenslageriet. Grunden til, at der var så mange rakkere i 
Rønbjærg, var den, at „der havde været en jordhytte i Røn- 
bjærg, hvor kæltringkvinderne passede at indfinde sig, når de 
skulde barsle. Da så den store natmandsjagt var i 1835, blev 
alle rakkerne vist hen, hvor de var fødte, og på den måde fik 
Rønbjærg sin part af dem.”

Pastor Biilow har desværre ingen særskilte oplysninger om 
selve Abraham Mortensen (1774-1831), men så meget mere 
om de tre Abrahamssønner A nders, H ans og Jens F red e rik , 
som han alle har kendt som bosiddende i Rønbjærg og Estvad 
sogne. Morten og Jørgen Abrahamsen var derimod flyttet bort 
fra hjemstavnen til Durup og Hem i Salling. Også de tre 
Abrahamsdøtre, Ane Marie, Kirsten og Else Cathrine und- 
drager sig hans opmærksomhed. De var alle tre efter en be
væget ungdom blevet fanget i hymens lænker og var ligesom 
Morten og Jørgen ført bort fra deres hjemegn. Ane Marie 
var den 23. marts 1823 blevet gift med natmanden Daniel 
Jensen Littved fra Mejrup; Else Cathrine var d. 3. oktober 1827 
i Estvad kirke blevet viet til sin fætter natmandssønnen Jørgen 
Jørgensen i Vrove. Endelig Kirsten, som i mange år havde 
levet sammen med den vandrende glarmester Peder Madsen 
Lind fra Børglum, var o. 1840 blevet gift med Daniel Axelsen 
i Vrove.

A nders A b rah am sen  (1810-79) var efter min ven P. K. 
Hofmansens oplysninger i sin ungdom indrulleret ved Slesvig
ske rytterregiments første eskadron, altså de Horsens hestfolk 
som nr. 42 i tiden 18. dec. 1832 til 26. marts 1841.

Han får følgende vedtegning i eskadronens stambog: 
„Blondt hår — blå øjne — stærke skuldre. Opførsel og kon
duite god.” Anders Abrahamsen har altså set ud som en rig
tig jysk bondekarl, ikke haft nogen som helst taterlød, som 
Lidegaard helst vilde tro. Anders Abrahamsen blev den 29. 
marts 1835 gift med Ane M arie  P e d e rsd a tte r , døbt i Al-
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bæk i Skern sogn d. 8. april 1808. I dette ægteskab var der 
mange levedygtige og ofte stærke børn. To af dem, Jens 
Frederik (f. 11. novbr. 1840) og Hans Peter Andersen (f. 27. 
aug. 1844) spiller hver på sin måde en helterolle i Lidegaards 
fremstilling. Jens Frederik i det store slag om Kisum mølle 
helligtrekongersaften 1887 og Hans Peder ved „Morsernes" 
fordrivelse fra Lidegaards farfaders lejehus, vist o. 1890. Lide- 
gaard har desværre ikke sans for årstal.

Ane Marie Pedersdatter døde d. 14. dec. 1864. Hendes hus
bond indlader sig straks i kærlighedsforhold til den purunge 
rakkerpige Johanne M arie D o rth ea  C h ris ten sd a tte r, 
født i Sahl d. 24. jan. 1845. Hun er barnebarn af den stærke Abe- 
lone fra Vinde og en datter af M ette A belone P ed e rsd a tte r 
f. 1818, en af hovedkilderne til Mads Møllers rakkerskildrin
ger 1885 og 1888 (sml. Skive Folkeblad 5. jan. 1917, et inter
view med en taterkælling 1884). Mette Abelone er vel ved 
siden af stærke Hans, der også blev hendes svigersøn, den 
ypperste overleveringsbærer fra rakkernes eget samfundslag. 
Døtrene af Anders Abrahamsen og den unge Johanne Marie 
fra Sahl var efter Lidegaards udsagn ualmindelig smukke, og 
flere af dem fik mærkelige skæbner. En af dem blev således 
husfrue på en herregård i det sydlige Jylland (hvilken???) og 
tilegnede sig med lethed og ynde den kultur og dannelse, der 
krævedes i disse kredse. Lidegaard nævner desværre slet ikke, 
om det var Ane M ette, født d. 29. aug. 1867, ganske kort 
efter forældrenes bryllup, M ette A belone, født d. 12. marts 
1870, eller Ane Sophie, født d. 5. oktober 1872. Deres fa
der Anders Abrahamsen dør d. 31. jan. 1879, og Johanne 
Marie gifter sig et godt halvt årstid senere d. 15. aug. 1879 
med den unge Hartvig Mads Kristiansen, født 1855 i N. Fel- 
ding, så vidt vides ikke af rakkeræt.

Om denne Anders Abrahamsen, som han fejlagtig kalder 
Abraham, fortæller nu pastor Bülow 1890 til Tang Kristensen:

„Abraham, altså Anders, var den mest velhavende af rak
kerne i Estvad. Han var blikkenslager. I sine yngre år havde 
han en gang i fuldskab tærsket politiet i Skive, han havde slået
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det i hovedet med en træsko. Derfor kom han på vand og 
brød. Siden den tid blev han fuldstændig ædruelig (sml. Lide- 
gaard 84-85). I sin høje alder (han var 56 år) giftede han sig 
med en ung og køn rakkerpige, der siden kom til at koste ham 
20 rigsdaler. Hun havde nemlig forud været forlovet med en 
rigtig tyv og hjulpet ham at spise et par stjålne ænder. Den 
historie kom op tillige med andre adskillige år efter, og hun 
blev dømt til at betale 20 daler for sin deltagelse. Dem måtte 
så hendes mand udrede.

Anders’ sønner og døtre af de to kuld nævner Biilow ikke, 
han nævner i stedet en brodersøn, Jø rg e n  F re d e rik  M o rten 
sen, født i Estvad sogn d. 12. februar 1835. Han var søn af 
Morten Abrahamsen og Ane Kirstine Pedersdatter. Denne Jør
gen Frederik havde været i tugthuset, og han vilde, da han kom 
ud, søge fængselsstyrelsen om en understøttelse. Han fik 
en anden rakker til at skrive ansøgningen, og heri truer han 
med, at fik han ikke det, han søgte, vilde han gøre en stor 
ulykke på bestyrelsen og andre mennesker. Præsten gjorde 
ham opmærksom på, at denne udtalelse ikke gik an, og Jørgen 
Frederik fik da også ansøgningen skrevet om. Han bad præsten 
indstændigt om at anbefale ansøgningen godt. Præsten var ked 
deraf, men han skrev: „Jørgen Frederik Mortensens identitet 
bekræftes herved på det bestemteste." Denne påtegning var 
den stakkels rakker særlig glad ved. Han har åbenbart troet, 
at det var hans ædruelighed eller hæderlighed, som blev be
vidnet.

Den yngste af Abrahamssønnerne Jens F re d e rik  A bra
ham sen (1816-89) var vel den af rakkerne, som pastor Bii
low havde kendt bedst. Han blev gift i året 1849 med Dorthe 
Margrethe Jensdatter fra Lem ved Ringkøbing. Hun blev mo
der til „stærke Hans", d.v.s. H ans Jens F red e rik sen , 
der blev født d. 14. april 1850. Hans moder døde i barselseng 
d. 12. marts 1852, 29*/2 år gammel. Jens Frederik giftede sig 
nogle få måneder efter, 14. juli 1852, med hendes yngre sø
ster Jo h an n e  M arie  Jensen , født juni 1826 i Lem. I det 
andet ægteskab var der mange børn. Biilow spurgte engang
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Jens Frederiksen om, hvor mange børn han havde. „Syv børn, 
foruden en i København, som sidder i brændevin*’, lød svaret. 
Præsten vilde have nærmere forklaring herpå. Så fortalte Jens 
Frederik, at det barn havde han fået ti daler for. Det var sendt 
ind til et museum. „Det havde været skønt at se sit barn igen,” 
sagde Jens Frederik, „bare en havde råd til at gøre den rejse 
til København.” Det må dreje sig om et tvillingemisfoster af 
kvindekøn, efter kirkebogen bragt til verden d. 21. marts 1864 
og straks bortsendt, sagtens til Kirurgisk Akademi.

Pastor Biilow fortæller, at Jens Frederik havde en flink dat
ter, som blev nr. 3 på kirkegulvet ved konfirmation. Det vakte 
stor forargelse hos bønderne, noget sådant var aldrig før sket. 
Rakkernes børn plejede ellers, uanset kundskaber og opførsel, 
at stå nederst på kirkegulvet. Det må sikkert være Jens Frede- 
riksens datter Dorthe Marie Jensen, født 4. maj 1853, som 
blev konfirmeret d. 14. april 1867 med mg for kundskaber og 
mg for opførsel.

Pastor Biilow vidste, at Jens Frederik engang havde været 
straffet, sagtens for tyveri. Men da Jens Frederik var god til at 
rense kakkelovne, spurgte præsten: „Kan jeg stole på, at du 
ikke stjæler fra mig?” — „Ja,” svarede han, „en skulde da 
vel ikke stjæle fra den, som gør en vel.” — „Ja, men vi skal 
jo aldrig stjæle fra nogen,” indvendte præsten. Dertil svarede 
Jens Frederik: „Ja, De skal da ikke tro, at jeg har stjålet, for 
det jeg er straffet. Man siger tit ja, for at få en ende på det.” — 
„Ja, dersom jeg mærker, at du stjæler noget, om det så blot er 
for 24 skilling, så forfølger jeg dig til verdens ende for at få 
dig i nakken.” Jeg prøvede ham tit i de syv år, han fejede skor
stene for mig, ved at sætte kostbare ting frem, men han rørte 
aldrig noget. Men så en dag kom en gårdmand trækkende med 
to af hans drenge. De havde store poser fulde af vipper, som de 
havde klippet af. Jeg spurgte dem: „Hvem har sendt jer ud?” 
— „Det har vor far.” Så gik jeg hen til Jens Frederik: „Hør, 
har du sendt dine drenge ud at klippe vipper?” — „Om a har 
sendt mine drenge ud for at stjæle?” — „Hvad vilde du have
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gjort, hvis de var kommet hjem med poserne?” — »Det ved a 
ikke, a tror, a havde slået dem halvt fordærvet!”

Det har jo nok været stærke Hans og en yngre halvbroder, 
som har været på spil med disse vippeposer bag faderens ryg 
og mod hans villie. Stærke Hans nævner intet om dette barn
domsminde til Lidegaard, men han giver jo iøvrigt en smuk 
skildring af sin fader Jens Frederik Abrahamsen. Efter bedste 
evne søgte denne gode fader at hæve sig fra rakkerstand til 
husmandskår ved ærligt arbejde på de mangfoldigste om
råder. Han var efter sin søns udsagn: „både murer og snedker 
og karetmager og sadelmager, kobbersmed og børstenbinder, 
og Gud ved, hvad han ikke var.” Juleaften bestod nadveren 
af risengrød, friskfanget fisk og steg med langkål. Senere i 
julekvælden blev der stilhed, når Jens Frederik satte sig for 
bordenden og sang de gamle julesalmer med sin dybe bas.

H ans A braham sen  (1813-90) synes desværre ikke at 
have haft den samme opdrift i sit liv som den yngre broder 
Jens Frederik. Han blev jo født den 14. maj 1813 i Rønbjærg 
og konfirmeret samme sted d. 2. april 1828 med karakteren 
„Mådelig af kundskaber, upåklagelig af opførsel.” Han var 
ikke mere end knap 18^2 år, da han 1. oktober 1831 fik sit 
første barn Ane Sofie, opkaldt efter hans moder. En lille søn 
Abraham, opkaldt efter faderen, fulgte først i 1833. Børnenes 
moder var den noget ældre rakkerpige In g e b o rg  C hris tens- 
d a tte r  fra Ryde, som han holdt trofast sammen med hele sit 
liv, til hun døde d. 1. marts 1871, 67 år gammel. I Skattegra
veren IX, s. 61, siger Mads Møller om parret: „Hans Abra
hamsen har boet i Kisum. Hans kvinde hed Ingeborg, hun var 
en fuldkommen kvinde.” Der var mange børn i Hans og Inge
borgs samliv ligesom i brødrenes, men de var ikke levedyg
tige, °g de døde allesammen som små, undtagen sønnen H ans 
C h ris tia n  H ansen, der blev født under parrets vandring i 
Nannerup i Jebjerg d. 10. november 1833, og den langt yngre 
søn A nders, født i Kisum d. 15. maj 1848.

Den ældste af disse sønner H ans C h ris tia n  H ansen  blev 
gift d. 19. august 1859 med rakkerpigen Else C a th rin e  Pe-
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d ersd a tte r, født d. 29. juni 1836 i Vonsild sogn i Himmer
land. Det var den i nyeste folkeoverlevering velkendte tigger
kvinde Mimme eller T rin e  Smut, som vi senere nærmere 
skal omtale. Den yngre broder A nders H ansen blev gift i 
Skive i året 1870 med Jensine  N ie lsm arie  N ielsen , født 
31. juli 1847 i Skive. Hun medbragte i ægteskabet en uægte 
datter Mette Katrine Nielsine Nielsen, født i Skive d. 1. de
cember 1867. Pastor Bülow kommenterer begivenheden i Skive 
på følgende måde:

»Gamle-Hans var en gedigen keltring. Han havde to sønner Smalle- 
Hans og Anders. Anders blev gift i Skive med et kvindfolk fra fattig
gården der. Han fik et godt udstyr og klingende mønt for at tage 
hende. De lejede sig så et køretøj med to trompetere bag på og kørte 
under musik gennem byen og så meget af Estvad sogn de kunde. 
Ovenpå gjorde de et stort gilde, ret et syndigt skrald, og de drak sig 
kanonfulde. Dagen efter gik de begge ud for at tigge.«

Om den ældre broder Smalle-Hans fortæller pastor Bülow, at han 
var anfører for nogle røvere, og at han til sidst kom i tugthuset. En 
dag var han og faderen inde i Estvad for at banke nogle folk af, og da 
pastor Bülow hørte skrigene, kom han gående. Da blev der stille. Der 
var fest i anledning af, at Smalle-Hans skulde i tugthuset. »Hvad giver 
De min kone i understøttelse, mens jeg er i kongens tjeneste?« spurgte 
Smalle-Hans. »Skal du være soldat?« spørger præsten. —  »Nej.« —  
»Skal du i tugthuset?« —  »Ja.« —  »Det skal sogneforstanderskabet 
bestemme.« —  »Ja, jeg rejser ikke, før jeg får det at vide.« —  »Ja, 
så får du jo blive hjemme.« Nu trådte faderen Gamle-Hans til og 
dunkede præsten på skulderen. Han lod så sende bud til sognefogden, 
at han skulde lade Gamle-Hans tilsige til at give møde hos præsten. 
Da nu Hans kom, spurgte præsten: »Ved du, hvad det koster at slå en 
præst?« »Nej, men det var ikke for alvor.« —  »Ja, det kan jeg ikke 
vide, men hvis du gør det tiere, så giver jeg dig et slag på panden, så 
du hverken ser sol eller måne mere.« Sådan søgte pastor Bülow at 
sætte sig i respekt, og det lykkedes også, for Gamle-Hans luskede af.

I Skattegraveren IX, s. 33-34, har Mads Møller meddelt fra 
Rønbjærg en byderemse på folkemål, kaldet „rakkernes by- 
ramms”, den må være tænkt fremsagt af Hans Abrahamsen i 
Kisum, der byder sine brødre (dog ikke Jens Frederik) og 
andre frænder til barnedåb og barselgilde, og som ender da-
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gen med at komme hjem til Ingeborg med en kraftig bjørn. 
Det er vel sin broder Anders Abrahamsen, han fortæller om 
bydedagens begivenheder:

Næjj, no skal a, tårren gåål i mæ, fåtææl dæ, Andes, hurren de gik 
mæ dæn -åen då, a war uur å by (dvs. byde) te bassel, få vi sku jo ha 
båer te kjærk. Di sku mæj hwæær jæn: Anders Abraham å hans kuen 
å Jörren Grönning å hans kuen å hans böer, di sku åsse mæj; å Hanns 
i Ejjste (dvs. Estvad) å hans kuen å hans böer, di sku åsse mæj, de wa 
ham, di kalder Small-Hanns; å bette Mååten uur o æ hie (heden) å 
hans kuen å hans böer å hans böer di sku åsse mæj; å Hanns i Vennd 
(dvs. Vinde ved Skive) å hans kuen å hans boer, di sku åsse mæj. 
Så hår (havde) a, tårren flyw i-mæ, fåt nue gue dramm, a kam hjæm 
åm æ awten å talid ve æ vender (vinduer) å såå: »Engebåre!« men 
Engebåre vild et swåår mæ. Så håj a en gue kjæp, å dæn lu a røøg 
hæn mæ æ vender. Så kam Engebåre, de ka nåk hænnd sæ, hun wa 
ve hinde gue send (sind) å lisse hwas ve æ ber (barnet); de ku nåk 
hænnd sæ, a kam te å gy vender o (sætte vinduer ind) æ anden då.«

Af barselgæsterne er Jørgen Grønning rimeligvis ens med 
broderen Jørgen Abrahamsen, og bitte Morten ude på Heden 
må være ens med broderen Morten Abrahamsen, og Hans i 
Vinde er sagtens ens med rakkeren Hans Mortensen den yngre. 
Hans i Estvad, ham de kalder Smalle-Hans, kan ikke være 
sønnen Hans Christian Hansen, men må være en anden rak
ker af familien, hvis tilnavn Hans Christian Hansen senere 
har arvet. Om denne Hans i Estvad fortæller Mads Møller 
(Skattegraveren IX, s. 33):

Hans i Estvad kaldtes også Smal-Hans. Om ham har jeg hørt, at 
han en gang, han havde fået lidt for meget i Skive, tog begge sine 
træsko og kylede dem på byfogdens dør, så det dundrede. Byfogden 
kom straks ud og råbte: »Jeg tror min sandten, manden er gal!« Hans 
svarede: »Ja, vel, I må vide, det er den gale rakker fra Kisum, der er 
kommet til byen i dag!«

Pastor Lidegaard har som før antydet ikke kendt Hans Abra- 
hamsens byderemse, men han fortæller naturligvis også mor
somme ting om Hans Abrahamsen, ligesom om de to andre 
brødre i Rønbjærg og Estvad. Han fortæller om, hvorledes 
Hans Abrahamsen som musketer bliver overrasket sovende på
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sin post af selve kongen Frederik den sjette, men denne klap
pede ham blot på skulderen og sagde: „Pas på de små hunde, 
de store bider sjældent.” Eller Lidegaard fortæller om, hvor
ledes Hans, mørbanket i et slagsmål i Skive, vil låne herreds
fogdens sabel, „Så skal a — fanden lyne mig — gå som en 
karl gennem Skive by!”

Hans Abrahamsens brodersøn Stærke Hans er stærkt for
arget over, at „Gammel Hans og hele hans hus ødelagde deres 
dåbspagt og gik i vand med deher mormoner”, skønt omven
delsen havde den moralske forbedring til følge, at Gammel 
Hans fra den dag aldrig sloges mere og aldrig smagte brænde
vin. Fætteren Hans Christian Hansen blev endog mormon- 
præst. Man kan tænke sig, at familien har prøvet at omvende 
også stærke Hans, men han vilde ikke svigte sin barnetro og gå 
over til mormonismen, han udbrød: „Om der så er lige så 
mange mormonpræster, som der kan stå på Estvadgaards mar
ker, skal I ikke få mig omvendt!”

I sin smukke lille bog „Kisum Kæltringer og andet Godt
folk”, 1956, har maleren H enry Bailum  i Holstebro den 
fortjeneste at have fremdraget et afgørende vidnesbyrd om 
mormonkampen i Estvad og Rønbjærg sogne. Den myndige 
præst Anton Olrik tog kampen op imod mormonuvæsenet og 
fik genomvendt de frafaldne, først Hans Peter Andersen og 
hustru Ane Kirstine Pedersen. Det hedder nemlig i Estvad 
kirkebog for d. 3. juli 1880:

Vi underskrevne, Hans Peter Andersen og hustru Ane Kirstine Pe
dersen af Estvad sogn, som have ladet os optage i det mormonske sam
fund, erklære herved, at vi erkjende, at mormonismen er en vildfarende 
lære og oprigtig angre, at vi have hengivet os til den, samt at vi af 
hjertet begjære at genoptages i den evangelisk-lutherske kirkes samfund, 
idet vi vende tilbage til den pagt, som Herren sluttede med os i vor 
barnedåb.

Denne erklæring får d. 13. febr. 1881 tilslutning af Anders 
Hansen og hans hustru Jensine Nielsen, og den underskrives 
et godt år senere af Hans Abrahamsen, hans ældste søn Hans 
Christian Hansen og dennes hustru Else Katrine Pedersen.



Rfinbjarg og E stvad  rakkere 161

Den tidligere mormonpræst Hans Christian Hansen dør d. 
19. juni 1883, og hans kone Else C a th rin e  P e d e rsd a tte r , 
den fra nutidsoverleveringen så velkendte Mimme eller Trine 
Smut, gifter sig hurtigt igen d. 19. okt. 1883 med den halvgamle 
enkemand C h ris ten  N ie lsen  A ares tru p , f. d. 20. okt. 1820 
i Thise i Salling. Mimme kaldes derfor jævnlig i nutidsover
leveringen for Trine Aarestrup. Christens første kone Ane 
M arie  Jen sd a tte r , datter af Jens H aug i Naur, var død i 
Kisum d. 13. januar 1883, 80^4 år gammel. Hun var „jura- 
klog” og havde derfor været rakkernes rådgiver i retssager.

Christen Nielsen Aarestrup dør i året 1895. Mimme flytter 
sammen med sin 11 år yngre svigerinde Jensine Nielsen, gift 
med broderen til hendes første mand Anders Hansen, kaldt 
med øgenavnet Røde Anders. Jensine dør af tarmslyng o. 1904, 
og Mimme lever efter hendes død på polsk med Anders Han
sen. Røde Anders afgår ved døden d. 28. august 1915, men 
efter hans død overkommer Mimme et ægteskab til, det fjerde 
og sidste, d. 2. dec. 1915 med M ads C h ris tia n  P edersen , 
der var næsten 20 år yngre end hende selv. Han blev kaldt 
Røde Mads. Han var søn af Peder Jensen og Christiane Chri- 
stensdatter i Kisum, og han blev født d. 7. april 1854. Dette 
sidste ægteskab varede kun et halvt år til Mimmes død d. 26. 
maj 1916. I en kort, men indholdsrig nekrolog i Skive Folke
blad d. 30. maj 1916 afslørede personalhistorikeren, lærer 
E in ar P ou lsen  i Estvad, Mimmes indviklede giftermålshisto
rie, der har forvirret nutidsoverleveringen om Mimme, til 
Dansk Folkemindesamling. I et brev af 6. september 1953 til 
mig fra sit nuværende skolekald i Løvskal skriver Einar Poul
sen:

»Mimmer har jeg kendt fra min barndom i Estvad skole, hun kom 
ofte som tigger til mit hjem, og under min Estvadtid (1913-21) har 
jeg ofte talt med hende, og jeg har også besøgt hende og Røde Anders 
i »Det bette hus« i Estvad kirkeby, hvor de da boede formedelst 2 kr. 
i månedlig husleje. Det lykkedes også at få dem til at fortælle et og 
andet, og Mimmer forærede mig sin lærebog (Balles katekismus), og 
så forærede jeg hende 50 øre. Jeg sang til Røde Anders begravelse og
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ligeledes til Mimmers sidste bryllup; jeg var også med til Mimmers 
begravelse, hvor en anden lærer sang, da hun kom fra Kisum fattig
gård, der lå udenfor mit distrikt; historien om disse begivenheder vil 
jeg helst selv skrive om ad åre.«

Hvad der vistnok ikke tidligere har været oplyst om Mimme 
er, at hun blev født i Vonsild i Himmerland d. 29. juni 1836, 
og at hendes fødsel kostede hendes moder livet den 1. juli 
1836. Moderen var efter Vonsild kirkebog fruentimmeret 
Else C ath rin e  N ie lsd a tte r  i Meilstrup, og som barnefader 
blev opgivet en omløbende person af natmandsslægt ved navn 
Peder. Moderen til dette nyfødte barn, altså Else Nielsdatter, 
blev i efteråret 1835 bragt til Vonsild fra Viborg tugthus og 
taget under fattigvæsenets forsørgelse, men hun gik bort her 
fra Vonsild og kom i frugtsommelig tilstand tilbage d. 14. 
juni 1836. Mimme fortalte selv, at hun mindedes ikke noget 
barndomshjem, skriver Einar Poulsen. Hun var altid på far
ten fra sted til sted, indtil hun kom sammen med Rønbjærg- 
rakkerne. Einar Poulsen mener, at hun må være konfirmeret 
i Estvad-Rønbjærg, men han kan ikke lige i øjeblikket finde 
de rigtige data.

Mimmers fader Peder kender jeg ikke mere til end selve 
navnet, siger Einar Poulsen, det gjorde Mimmer heller ikke, 
og ved hendes død 1916 kunde heller ikke skaffes mere til 
kirkebogen end „en omløbende person ved navn Peder”, så jeg 
vil tro, det er spildt ulejlighed at eftersøge ham nu.

Min anden udmærkede hjælper og vejviser i Rønbjærgs 
kæltringerige, arkivar i slægtsgårdsarkivet P. K. H ofm an
sen, kan oplyse, at Else C ath rin e  P e d e rsd a tter, d. 1. fe- 
fruar I860, var forbedringshusfange i Viborg, hendes alder 
opgives til 35 i stedet for 23, og Estvad opgives som hendes 
fødested i stedet for Vonsild. Hun havde sin etårige søn 
A nton H ansen, født i Viborg straffeanstalt, hos sig. Også 
Hofmansen kan erindre hende som en gammel, krumbøjet 
kone, der gik rundt og bad om en „aims” i Guds navn. Hun 
blev altid kaldt Mimme. Hendes hytte i Estvad bys sydlige 
kant er nu jævnet med jorden.
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Det bør ikke forbigås i tavshed, at Mimme er udførligt om
talt i Mylius Erichsens skildring af Rønbjerg-rakkerne i hans 
store bog „Den jydske hede før og nu", 1901-03, s. 492 f. Lad 
mig i forbigående sige, at Mylius’ første hjemmelsmand, lærer 
Stockholm i Kisum, der fortæller om gamle Hans Abraham- 
sens dobbeltægteskab, ganske øjensynligt tager fejl af ham og 
hans fader, rakkerhøvdingen Abraham Mortensen. Om den 
rigtige kone, Mette, siger Stockholm, at hun var til års, men 
så stærk, at hun kunde løfte en hest op i armene. Kæresten 
eller kone nr. 2 hed Stine. Han gik, som det hed „af den ene 
seng i den anden og avlede tre børn med kæresten".

Langt større værdi har Mylius Erichsens samtale med de to 
rakkersvigerinder Mimme og Jensine Nielsen i Estvad. Jensine 
navngives ikke, men oplysningerne, der gives, passer tydeligt 
nok på de to kvinder, hvoraf Mimme holder sig i baggrunden, 
og den yngre Jensine hele tiden fører ordet. Samtalen finder 
sted 16 år efter Hans Christian Hansens død, altså i somme
ren 1899. Jeg anfører kun nogle hovedpunkter af samtalen 
og henviser iøvrigt læseren til Mylius Erichsens skildring:

»De to kvinder, vi traf, var netop et par af Hans Abrahamsens svi
gerdøtre. De boede i hus sammen, en lille, net holdt rønne med en 
stump have foran: »De ved jo, sagde den yngste af dem, at rakkerne 
altid har holdt af at eje en smule have med lidt kønne blomster i, 
helst nogen med stærke farver«. Og hun så med nænsomt blik hen på 
et par store solsikker, der gnistrede i middagslyset. Mylius Erichsen 
skildrer Anders Hansens hustru Jensine som et ualmindeligt kraftigt 
bondefruentimmer med rundt fedladent ansigt og et par næver, der 
syntes at sidde løst på skaftet. Hun havde haft god brug for sine store 
kræfter, især når hendes mand Anders kom fuld hjem og vilde lave 
spektakkel, og når hendes svigerfader Hans Abrahamsen ville tærske 
hende.. .  »Trediedagen efter vort bryllup vilde min svigerfader have 
mig skilt fra Anders og vilde med vold sætte mig ud gennem vinduet 
—  men a var ham for stærk, a tog og drev ham lige ind over senge
kanten. Så lod han mig gå foreløbig, men tit forsøgte han at tampe 
mig.« Værre var det gået med den ældre svigerinde, udtrykkeligt kaldt 
Trine eller Mimme, der ikke havde de stærke kræfter. Gamle Hans 
Abraham vilde ofte være usædelig mod sin svigerdatter —  og hun 
turde ikke stritte imod. Men siden, når den gamle mand ikke var ved
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hånden, faldt hendes krænkede mand og hans brødre over hende, ofte 
fem mand høj og tærskede hende halvt fordærvet. De har engang 
villet drukne hende i Skive å, og de har tit holdt hende en ladt bøsse 
for hendes blødende ansigt. —  Endnu mens hendes mand lå på strå 
i sin egen stue, krævede gamle Hans Abraham svigerdatteren ind til 
sig. Hun turde ikke andet end at adlyde, for den gamle kunde jo have 
grottet hende. Jensine fortæller slet intet om Mimmes anden mand, 
Christen Aarestrup, som hun giftede sig med fire måneder efter sin 
første mands død, hun fortæller derimod, hvad kirkebogen slet ikke 
giver hende medhold i: >Tolv uger efter måtte Trine gå til brude
skamlen med gamle Hans Abraham«. Men blot et par år endnu for
måede han at pine hende. Så døde han, over 80 år gammel. Dog 
endnu på sit dødsleje rullede der varmt taterblod i hans årer; når han 
blev arrig på den skikkelige Trine, tordnede han ud i stuen til hende: 
»Kom herhen, din støk skrummel, a skal riste dig.«

Folketællingslisten for Rønbjærg sogn 1890 viser, at Hans 
Abrahamsen den 1. februar 1890 bor i hus hos Mimmes an
den mand Christen Nielsen Aarestrup, og han dør iflg. kirke
bogen d. 7. april 1890, altså ikke godt to, men hele syv år efter 
sin søn Hans Christian Hansens død, og han er ved sin død 
knap 77 år gammel.

I sit førnævnte brev til mig hævder lærer Einar Poulsen i 
Løvskal: „Mylius Erichsens beretning om Hans Abrahamsens 
utilladelige forhold til Mimmer er sikkert rigtig. Jeg har hørt 
den samme fremstilling af to gårdmænd i Estvad sogn, der var 
på Mimmers alder (altså fødte o. 1836), og som kendte en hel 
del til rakkerne, som var deres naboer. Hans Abrahamsen var 
enevældig despot i sit rige, så længe hans kræfter slog til.” 
Sandsynligvis er da Hans Abrahamsens usædelige forhold til 
sin svigerdatter også fortsat under hendes andet ægteskab i de 
sidste syv år af Hans Abrahamsens levetid.

Lad mig slutte denne redegørelse for Rønbjærg-rakkerne 
med et par folkemindeoptegnelser til Dansk Folkemindesam
ling fra de senere år om Mimme eller Trine Smut.

Fru K irs tin e  N ie lsen  i Ejsing fortæller om Mimme, at 
hun et par år før sin død kom til en kone i Håsum: „Har du 
ikke et par håndklæder, a må få,” spørger Mimme. „Nej, dem
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kan jeg ikke undvære,” lød svaret. „Må a så ikke få en mellem
mad?” — „Jo, du må godt få din mellemmad og din kaffe.” 
Mimme svarede da: „Du skal endda have tusind tak, du er 
endda god ved mig, og din mor var også så god ved mig og 
gav mig så meget, du skal endda have så møj manne tak. Du 
har da vel ikke et forklæde eller kjole eller skørt, a må få?” 
Mimme løftede sit skørt op og viste, hvor hun trængte til et 
nyt. „Jo,” svarede fortælleren, „et sort lastingsskørt må du få, 
men det er noget slidt.” — „Det gør ikke så meget,” sagde 
Mimme, „det er a endda glad ved. Tusind tak for det!” Det 
fortælles, at da Mimme var død, fandtes der masser af gamle 
klæder i hendes kiste.

En anden meddeler har fortalt fru Kirstine Nielsen, at Mim
me var så påtrængende i sit tiggeri, at hvis hun kom ind til 
folk, der ikke straks vilde give hende noget, viste hun dem sin 
bare mave og sagde: „Se, jeg har gulsot, vil I så ikke give mig 
noget?” Når hun kom ind i en gård, gik hun sølle og stavrende 
med sin kæp, men når hun så efter endt tiggeri kom ud fra 
gården, løb hun lige så rask som nogen af os andre.

Om Mimmes svigerfader, altså Hans Abrahamsen, fortæller 
fru Kirstine Nielsen, at han som smed kunde lave ringe af to
ører, og så god var han til det, at disse ringe lignede bestemt 
guldringe. Når så Mimme lånte noget hos folk, plejede hun 
somme tider at give disse „guldringe” i pant.

Fru Kirstine Nielsen, Ejsing, fortæller også, at der var dig
tet en vise om rakkerne, men folk skulde nok lade være at 
synge den, når rakkerne hørte på det. Et af versene, det eneste, 
som er blevet husket, handlede om Hans Abrahamsen og hans 
to sønner, det må stamme fra tiden o. 1875-80:

Der boede tre rakkere i Kisum by,
den ene hed Smal Tap, den anden hed Rød Fars
den tredie var den gamle, han var ganske grå.

Med denne nidvise vil jeg gerne slutte min fremstilling af 
Rønbjærg-rakkernes ældre personalhistorie. Lad mig afslutte 
med nogle almindelige betragtninger.
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De jyske rakkere i almindelighed og Rønbjærg-rakkerne i 
særdeleshed er absolut ikke tatere, d.v.s. udenlandske zigøj- 
nere, som pastor Lidegaard forkynder og Mylius Erichsen tror, 
de er — som museumsforstander H. P. Hansen fremfor nogen 
har påvist — ægte jyder afstamningsmæssigt set. Selv om vi 
endnu ikke kender natmanden Morten Hansens afstamning, 
kan vi være dødssikre på, at hans fader Hans, der godt kan 
have heddet Hans Mortensen, ikke kan have stammet fra de 
landsfremmede zigøjnere. Morten Hansens stamfader er sand
synligvis en mand af ægte jysk afstamning, som er blevet uær
lig, fordi han som deserteret soldat har gået bøddelen til hånde 
som rakkerknægt. Den almindelige kulturudvikling har lykke
ligvis medført, at disse foragtede og tilsidesatte pariaer er ble
vet genoptaget i det jyske folkesamfund, hvor de fra først af 
har hørt hjemme; til denne hovedgruppe af oprindelige rakker- 
ætlinge hører selvfølgelig pastor Lidegaards hovedhjemmels
mand Stærke Hans, tørvearbej deren Hans Jens Frederiksen 
i Hvidemose med hans elleve børn. Han har i modsætning 
til sin farbroder Hans Abrahamsen, og hans svigerdatter Trine 
Smut haft villie til at stryge rakkerpræget af sig ved strengt og 
ihærdigt landarbejderslid, da det ikke kunde tilfredsstille ham 
at leve af svindel, tiggeri og fattigunderstøttelse. Ære være 
mænd som stærke Hans og hans ligemænd af afstamningskår, 
der har følt opdriften i deres liv. Fattige var de naturligvis, 
men gode og ærlige jyske landsmænd.

Fra museumsforstander H. P. H ansens storværk: Nat
mandsfolk og kæltringer I-II og fra lærer A nton G aardboes 
bøger om Vendsyssel- og Himmerlandskæltringerne kender 
vi ganske godt rakkernes livstragedie, ligesom også meget af 
deres personalhistorie og slægtskabsforbindelser. Men der er 
stadig langt frem, til det fulde stof er fremdraget af kirkebø
ger, folketællingslister, retsprotokoller og folkeoverlevering, 
hvad der vides om de jyske kæltringer, d.v.s. de omvandrende 
folk, og de mennesker af bondestand eller embedsstand, der 
som „den gale student” bliver trukket ned i deres lag. For
holdsvis mindst vides der om den lykkelige afvikling af rak-
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kervæsenet o. år 1900, en udvikling som — fremfor nogen — 
St. St. B lich er har æren af at have sat i gang ved sin gode 
menneskelige opfattelse af de jyske kæltringer. På den ene 
side nedbrydningen af de sejge gamle fordomme mod rakker- 
ætlingene som uærlige, på den anden side de bedste kæltring
ætlinges opdrift, deres længsel efter, deres villie til at blive op
taget i deres ærlige landsmænds samfund som gode danske ved 
ærligt slid, såsom Jens Frederik Abrahamsen og hans søn Stær
ke Hans. Denne velsignelsesrige udvikling kunde jeg ønske 
belyst gennem folkeoverleveringen, hvem af bønderne i et 
sogn, som gik i spidsen for at nedbryde de nedarvede, men 
uværdige fordomme, hvem af kæltringætlingene som hævede 
sig op i de ærliges samfund ved trofast slid. Her vil Estvad- 
Rønbjærg sogne med de mange kæltringætlinge kunne give 
ypperlige bidrag, og meddelelser modtages med glæde og tak 
af Dansk Folkemindesamling (adr. Det Kongelige Bibliothek, 
København K.).



FORENINGSMEDDELELSER 1958
Sag- o g  navneregister til dette bind fø lger  i årbog 1959.
D en  16 februar 1958 h o ld tes årsm øde på H am m erum  L andbrugsskole. 

På va lg  var K arberg, K aae o g  H . P. H an sen  sam t revisor N edergaard  
Pedersen, der a lle  g en va lg tes. K on stitu tio n  som  hidtil. På generalforsam 
lin gen  gav  form anden m ed d elelse  om  æ resm edlem  T h. K r. H ansens b o g 
sam ling , som  nu er o p stille t  i e t særværelse på Skjern b ib lio tek . Et g a v e
brev forelå , o g  e t ud valg  bestående a f form anden, K aae o g  Raunkjær 
nedsattes for at træde i sam arbejde m ed b ib lio tek et om  den tu sin dta llige  
b o g sa m lin g s a n v en d else . H istorisk  Sam fund er m aler T h. K r. H ansen  
m eget takn em m elig , fordi han har skæ nket o s sin  værdifulde b o g sa m lin g , 
som  indtil videre er et m åske eneståen de vidnesbyrd om , hvad en  vestjysk  
b o g elsk er  i besk ed ne ø k o n o m isk e  kår form år at sam le. På H am m erum  
L andbrugsskole h o ld tes god e  foredrag for ca. 100 tilhørere a f  pastor E. 
B jørnbak om  St. St. B licher o g  a f forstander Kr. M øller  over em n et >K an  
det danske fo lk  bevare sin  egenart som  led i et større folkesam fund«. For
standeren konkluderede: V or h istor iske  fortid forjætter, at vi kan.

I som m erm ød et den  29. juni på R ydhave S lots U n g d o m ssk o le  d e lto g  
henved  300, sk o len s e lever  indbefattet. R igsarkivar dr. ph il. Svend Aakjærs 
stort anlagte foredrag »Leonora Christinas skyld. Et aktorat« b lev  fu lg t m ed  
levend e in teresse o g  m åske m ed n o g en  bedrøvelse  over, at h e lg en g lo r ien  
om  den sto lte  kongedatters pande m åtte b legn e  under rigsarkivarens referat 
a f de kodeskrevne breve fra m oderen K irstine M unk til datteren Leonora.

Forstander P oul W em m elu n d  b idrog sm ukt til m ødets festlig e  for løb  
m ed en  kort orienterende tale som  in d led n in g  til sm å h istoriske optrin , 
opført a f sk o len s e lev er  over ep isoder  i s lo tte ts h istorie.

O m  sam fundets ø k o n o m i se regnskabet. G am le  årgange kan erhverves  
a f m edlem m erne à 4 kr. D e  æ ldste årgange er d o g  u d so lg te . K nud T hø- 

gersen s b o g  sam t a f D anm arks riges breve o g  2/5. i vf. m eddelelser  
1957, kan fås m od in d sen d else  a f porto.

V ort næste m øde, årsm ødet sidste søn d ag  i februar 1959, h o ld es i Lem 
vig . Før jeg  slutter d isse  m eddelelser» henleder jeg  endnu en  g a n g  o p 
m æ rksom heden på Th. K r. H an sen s i Skjern op stilled e  b o g sam lin g . K ik  
derind o g  send vor gam le  ven en  takn em m elig  h ilsen . H an ligger  fre
d e lig  o g  på D e  gam les H jem  i H o v en  o g  venter på sit jordelivs af
slu tn ing . E. ] ,
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G unnar Sandfeld: N ye tider, Struer bliver k eb stad . (C h risten sen s b o g fo r 

la g  i Struer). D e t  er and et b ind a f  Struers h isto r ie , o g  her fortæ lles o m  
tiden  1 9 0 0 -1 9 2 0 . Som  i første  d e l, der har tit len : Fra en  h e lt  and en  tid , 
har forfatteren lev en d eg jo r t s it s to f  ved  b en y tte lse  a f  av isern e  so m  k ild e , 
når han belyser  k u ltu re lle , ø k o n o m isk e , so c ia le  o g  in d rep o litisk e  bryd
n in ger. Sam tid ig  g iv er  han  h e le  baggru n d en  for d isse  fo rh o ld  ved  at 
o p rid se  la n d ets , ja vo r  ku ltu rverdens v ig t ig s te  hæ n d elser , så v i ser Struer 
i ly se t a f  h e le  den  u d v ik lin g , der har fu n d et sted  i land et. M an sk u lle  
så m å sk e  tro , at Struer v ille  stå  i fare for at b liv e  borte  i m ylderet, so m  
den  l il le  prik på kortet, d en  i v irk elig h ed en  er; m en  langtfra. Sandfeld  
har e t så o v ervæ ld en d e s to f  at ø se  af, o g  når han  har g iv e t  o s  b a g 
g ru n d en  for, hvad  der nu  skal hæ nde i Struer, slip p er  han h e le  s it  per
so n g a ller i lø s  o g  lader d et påny kæ m pe o g  sam arbejde, p la n læ g g e  o g  
o p b y g g e  e ller  s lid e  o g  slæ be for d a g lig t  brød  o g  lid t slagteriaffa ld  so m  
tilm ad , fo r ly stes i b io g ra fen  e ller  i tea tersa len , h en te  belæ rin g  o g  o p 
b y g g e lse  ved  de m a n g e  fored rag  o g  kon certer , der a fh o ld e s  i fored rags
fo ren in g en , a lt im en s byen b liver  køb stad  o g  h o v ed sæ d e  for sta tsbanernes  
3. distrikt, der b eg g e , både k ø b sta d en  o g  3. d istrikt, får deres v æ ld ig e  
a d m in istra tion sb ygn in ger . O g  når b o g e n  slu tter , har v i en  fø le ls e  a f  se lv  
at ha v e  læ st d et h e le  i a v isen , o g  så ind  im ellem  fået en d n u  in tim ere  
in d b lik  i S truersam fundet i tek st o g  b illed er  o g  en  m æ n gde sta tistisk e  
o p ly sn in g er  o m  alt, hvad  der nu kan sk rives sta tistik  over.

F orh åb en tlig  v il b o g e n  b liv e  revet væ k, så v i ikke sk al ven te  alt for  
læ n ge på a fs lu tn in g en  a f  Struer k ø b sta d s h isto r ie . T id en  fra 1920  til 1950  
m å le t  ku nn e g iv e  s to f  til e t  a fslu tten d e b ind . D e  to  første  b ø g er  er  så  
v ellyk k ed e o g  lev e n d e , at m an ikke kan lade være m ed at s ig e :  T ak , o g  
på g e n sy n ! A lfre d  Kaae.

H. P. H ansen: Syner og Varsler. (R o sen k ild e  o g  B aggers forlag).
D e n  uhyre flittige  m u seu m sforstan d er  i H ern in g , so m  g en n em  årene  

har ber ig e t vor  litteratur m ed så m a n g e  in teressan te  værker, der belyser  

v o r  kultur i fortid  o g  nutid , har ig en  fu ld fø rt o g  u d sen d t en  b o g . D e n n e  
er resu lta tet a f  e t  m æ gtig t sam lerarbejde. E m net for de 809  b eretn in ger, 
h v o r a f b o g e n  består, det m ed syner o g  varsler, o p to g  v e l s in d en e  m ere  

i æ ldre tid , o g  m e g e t a f  det, der i forrige århundrede beretted es o m  ved
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aftensæ det i de lange  vinteraftener, kunne være u d slag  a f en  opskræ m t 
fantasi e ller  grunde sig  på m anglende kendskab til naturen — hv is det 
da ikke fra den drevne fortæ llers side netop  var beregn et på at servere  
en  »gyser«, for det husker vi ældre sikkert a lle  eksem pler nok  på. Så
led es g iv es  der her i forordet en  r im elig  forklaring på, hvorled es de  
m ange historier om  »helheste«  kan være frem stået; m en se lv  om  sådant 
s to f  sorteres fra, b liver der r ige lig t tilb age, så m an må sande det gam le  
ord a f H am let, som  er anført som  m otto  : D er er m ere m ellem  h im m el 
o g  jord, end du drøm m er om  ! — A lt dette, som  ud fra vor v iden  om  
naturen o g  dens kræfter synes o s uforklarligt, er det, de m ange beret
n inger handler om .

D e  fo rsk ellige  beretn inger hidrører fra a lle  landets e g n e , d o g  er der 
vel nok  flest fra V est- o g  M idtjylland, hvortil forfatteren har sin  sæ rlige  
tilknytn ing. En stor del a f  o p lev e lsern e  er tidsfæ stede, o g  m an kunne  
have øn sk et tid sa n g iv e lse  ved endn u  flere. D er er overa lt angivet, fra 
hvem  de forsk e llig e  o p lev e lser  stam m er, så ledes at form en : D er  var en 
g a n g  en  m and — den, hvorm ed efter sigen d e alle  lø g n eh istor ier  begyn
der — er fu ldstæ ndig  undgået. N å r  dertil kom m er, at m an o fte  blandt 
fortæ llerne træfler på navne, som  m an m å nikke genkend en de til, o g  
en d o g så  en  en k e lt ga n g  kan gen n em sk u e  anonym iteten , ja, så får m an  
tillid  til h e le  frem stillin gen . M an bliver snart klar over, at dette er n o g et, 
som  ikke er en  u ved k om m en d e; o g  m ange, so m  på forhånd blankt v il 
afv ise  den sla g s, v il sikkert ved at læ se denne b o g  kom m e til at tage  
deres standpunkt o p  til rev ision . D e t kunne være fristende at frem drage  
n o g le  a f de 809 eksem pler, m en  får m an først begyndt på det, b liver  
det svært at h o ld e  o p , o g  så v il det gå  ud over den plads, so m  årbogen  
kan afse  dertil. M en frem for dette v il jeg  gern e tilskynde årbogens læsere  
til at gå  i g a n g  m ed se lv e  b og en . O g  d o g  er en  tilsk yn d else  ve l ikke  
en g a n g  nød ven d ig . A lle  H istorisk  Sam funds m edlem m er véd , at når H . 
P. H ansen  g iver o s  n o g e t a f  det, so m  han ved sin e  sæ rlige evner o g  
interesser har fundet frem  o g  tilberedt for o s , så b ehøver vi kun at gø res  
opm æ rksom m e derpå for at k om m e i gan g . O g  herm ed er altså opm æ rk
som h ed en  h en led t på »Syner o g  V arsler«.

J. Sondergaard Jacobsen.
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