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Slavekrigen paa Mors.
Efter trykte Kilder og efter Folkemunde.

Af Marius Dahlsgaard.

I ra min Skoletid erindrer jeg, at en 
Dreng en Morgenstund kom med en 
Lansespids, lian havde fundet, og 
som han viste til de beundrende 
Kammerater. — Jeg havde før set 
et Stenspyd; men dette her var af 

Jern. Det maatte altsaa stamme fra Jernalderen og 
var en endnu større Mærkværdighed. Min Far kom 
til, og han erklærede, at det var et Vaaben fra Slave
krigen, og at han i sin Barndom og Ungdom havde 
set mange af den Slags staa i Gaarde og Huse her 
paa Mors.

Det var første Gang, jeg stødte paa Slavekrigen ; 
men jeg tror, min Interesse stammer fra hint primitive 
Vaaben. Jeg tiggede mig det til;  men i Aarenes Løb 
er det forsvundet.

Lige efter de bevægede Martsdage i 1848, da det 
blev klart for alle, at et Brud med Holsten og en Krig 
var uundgaaelig, svirrede det med Rygter over hele 
Landet fra Skagen til Ejderen. Snart hed det sig, at 
en umaadelig tysk Hær allerede havde taget Retningen 
mod den danske Grænse, og snart fortalte man, at 
Oprørerne skændte og brændte værre end Svenskerne
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og Polakkerne i Karl Gustavs Dage. Men det mærke
ligste Rygte af alle var dog, at Tugtliusfangerne i 
Rendsborg var blevet frigivet af Slesvig-Holstenerne, 
og at de havde faaet Ordre til at plyndre og røve i 
Jylland.

Det var maaske ikke saa underligt, at Rygtet 
kunde opstaa; men det er mærkeligt, at det kunde 
vinde saa megen Tiltro, og at Rædselen kunde blive 
saa stor. At det var vanskeligt at slaa en saadan 
Historie ned, siger sig selv. Posten besørgedes med 
Heste. Telefon og Telegraf kendte man ikke, saa et 
Dementi var ikke let at offentliggøre. Man maatte dog 
med nogen Sikkerhed kunne fastslaa, at selv om 
Slaverne var sluppet ud, saa drejede det sig ikke om 
et større Antal end et Par Hundrede Stykker, og man 
maatte da ogsaa tage i Beregning, at de under deres 
Fremmarch mod Nord maatte gaa igennem Egne, som 
var besat af danske Tropper.

Rygtet antog faste Former. Øvrigheden i Byerne 
syd paa blev alarmeret, og der sendtes ridende Bud 
fra det ene Herredskontor til det andet for at advare 
Befolkningen og meddele, at Slaverne nærmede sig.

Det var et fuldstændigt middelalderligt Opbud om 
at møde med de Vaaben, man kunde skaffe, „Mand 
af Huse“ , som det hed i de ældgamle Love. — Man 
brændte Blus paa Højene, og i Landsbyerne samledes 
Folk ved Byhornets Toner.

Med Vaaben stod det meget daarligt til. Hist og 
her fandtes der vel nok under Bjælken et Jagtgevær 
eller en gammel Muskedonner. Enkelte Sværd og 
Sabler var vel ogsaa spredt omkring i Landet siden 
Svenskekrigene og Søfejden med England. Jydske 
Ryttere havde under Enevældens Konger været lejet 
ud til at kæmpe rundt om paa Europas Slagmarker, 
og de havde vel ogsaa nu og da bragt et Vaaben
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med hjem; men det var altsammen kun Kuriositeter 
og ikke noget, der kunde regnes med, naar man 
skulde tale om en Folkevæbning.

I det store og hele manglede der Vaaben. Det 
maatte der raades Bod paa ved at bruge, hvad man 
havde, eller hvad man selv kunde lave. Leerne blev 
rettet ud og sat paa lange Stager, saa de blev til 
frygtelige Partisaner. Smedene i Landsbyerne stod 
ved Essen Nat og Dag og lavede Spydspidser og 
Sværd. Slaglerne til Plejlene toges i Brug; ja selv 
Grebe og Forke tog man med.

Særlig muntert formede det sig i Ribe. Her 
nærede man et gammelt og indgroet Had mod Nabo
byen Tønder. Man drog derned og fratog Byens — 
forøvrigt tysksindede — Borgerskab de Geværer, som 
fandtes paa Raadhuset. Saa var man sikker mod Over
fald fra den Kant, mente man. — Helt anderledes 
kom. det til at stille sig for de brave Ripensere, da 
Tyskerne for Alvor kom og truede Byen ; da bad de 
ynkeligt om Naade for deres Overgreb.

Efterhaanden som Rygtet bredte sig langs Øst
kysten, tiltog det i Styrke. Værst gik det maaske, da 
det naaede til Viborg. Amtmanden, Baron Bretton, 
synes ganske at have tabt Fatningen. Han opslog 
patriotiske Proklamationer paa Gaderne og lod dem 
trykke i Stiftstidende. De indeholdt blandt andet en 
kraftig Opfordring til at „slaa enhver tysktalende Mand 
ned“ . — Han gik saa vidt i sin blinde Iver, at han 
vilde have lukket Fangerne i Viborg Tugthus ud ; men 
Pastor Hundborg, Fængselspræsten, hindrede ham 
deri. Han anførte det vægtige Moment, at, selv om 
man kunde vente, at Viborg-Slaverne som brave 
Danskere vilde kæmpe mod Tyskerne, saa kunde man 
befrygte, at de først og fremmest vilde myrde Tugthus
forvalteren og Byfogeden og maaske selve hans
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Højvelbaarenhed Stiftamtmanden. — Den Præst var 
ikke uden Menneskekundskab.

Men Baron Brettons Ord kom til at forvolde 
Skade alligevel. Et Par Mil Syd for Viborg ligger 
Karup og Frederiks med den Tyskerkoloni, som Fre
derik den Femte indkaldte fra Hessen. Folkene herfra 
plejede at tage til Viborg med deres Kartofler og 
andre Varer; til dem var Rygtet endnu ikke naaet. 
De fik derfor en meget varm Modtagelse, da de kom 
til Bys Dagen efter, at Amtmanden havde udstedt sin 
Proklamation. Nogle Fiskere fra Hjarbæk var mødt 
for at tilbyde deres Kræfter, og da de saa Tyskerne, 
gav de sig til at prygle dem paa det eftertrykkeligste. 
Det fandt Sted lige udenfor Amtmandsgaarden. Ba
ronen sov til Middag. Han blev vækket af de stakkels 
Kartoffeltyskeres Skrig og Jamren og fo’r ud for at 
gøre en Ende paa Slaget. Dagvægteren fik Befaling 
til at arrestere Hjarbækkerne ; men en af Fiskerne 
beraabte sig paa Baronens Anmodning om at slaa 
enhver tysktalende Mand ned. „Fædrelandskærligheden 
skjuler Syndernes Mangfoldighed!“ udbrød Amtman
den rørt. „Lad den brave Mand gaa. — Jeg tilgiver 
ham hans Iver.“

Rygtet bredte sig med rivende Hast. Justitsraad 
Lønborg-Friis — den udmærkede Skildrer af Vendelbo
liv i gamle Dage — regner, at der Nord for Limfjor
den var omtrent en halv Snes Tusinde Mand under 
Vaaben for at tage mod Slaverne. Han fortæller ogsaa, 
at Byfogeden i Skagen bragte Tingbøgerne og Penge
kassen om Bord i Redningsbaaden for i Nødsfald at 
kunne slippe over til Læsø.

Bevægelsen naaede selvfølgelig ogsaa til Mors. 
Det er desværre ikke muligt at fastslaa den nøjagtige 
Dato; men det har været mellem den 28. Marts og 
den 2. April. En enkelt Kilde, som senere citeres i sin
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Helhed, nævner den 30. Marts. Nykøbing havde ikke 
nogen Avis. Tingbøgerne giver ikke Oplysninger af 
den Art, og der har vist bagefter været gjort, hvad 
der kunde gøres, for at fjerne alle skriftlige Beviser. — 
„Viborg Stifts Tidende“ har kun ganske faa og yderst 
sparsomme Meddelelser om Slavekrigen; men den 
Tids Blade stod forøvrigt meget sløjt i journalistisk 
Henseende. Amtmandens Proklamation er af 28. Marts, 
og den findes selvfølgelig i Stiftstidende, og det er 
sikkert den, der bærer Skylden for, at Røret paa Mors 
blev saa kraftigt.

Justitsraad Rummelhoff, der var By- og Herreds
foged, synes ikke at have givet Amtmand Bretton 
meget efter. Han sammenkaldte Byens ledende Mænd 
og Borgervæbningen og raadslog med dem om, hvad 
der skulde gøres. Af Vaaben havde man nogle faa 
Muskedonnere, som stod paa Raadhuset. De havde 
Flintelaas og var mindst lige saa farlige for den, 
der fyrede dem af, som de var for den, der sigtedes 
imod. — Der maatte gøres noget. Byens Smede kom 
til at lave Lansespidser; særlig Smed Møller, „æ Gluen- 
smed", som hans Øgenavn var, ydede et energisk 
Arbejde. Man sled baade Nætter og Dage med at 
skaffe Vaaben. Rummelhoff var paa Færde baade 
tidlig og sent. Endelig kunde de gæve Borgere møde 
samlede paa Pladsen foran det dengang nye Raadhus. 
Her holdt Justitsraaden en flammende Tale, hvor han 
Gang paa Gang citerede Nelsons berømte Ord fra 
Slaget ved Trafalgar i en let ændret Form: „Fædre
landet forventer, at hver Mand gør sin P ligt!“

Den tapre Byfoged tvivlede imidlertid om sine 
egne Evner som Strateg og Hærfører i Felten, og han 
overgav derfor Ledelsen til Toldforvalteren, Kammer
junker Holstein, som i hvert Tilfælde havde en Slægt
ning, der havde indlagt sig megen Hæder i Kampen
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mod. Englænderne i 1807— 14. Til Næstkommanderende 
valgtes den unge, dygtige Forvalter Poul Knudsen, 
den senere Etatsraad og Ejer af Blidstrup, som da 
var paa Højriis. Han var vant til at have mange Folk 
om sig, saa han kunde betros en saa ansvarsfuld Post.

At Byfogedens Tale ikke har været uden Virkning 
kan ses af en Anekdote, som Urmager Jens Østergaard 
anfører i en meget oplysende Artikel i „Morsø Avis“ 
for 30. Januar 1905. — Slagter Jantzen eller den døve 
Slagter, som man kaldte ham, var mellem Krigerne. 
Han stod med sin store Økse paa Nakken og lyttede 
anspændt til;  men han vilde være sikker paa, at han 
fattede Meningen.

„Maa a slaa til, Hr. Justitsraad?“ afbrød han 
Byfogedens Tale.

„Ja! Ja! — Det maa De, min gode Jantzen; men 
ikke her!

Saa var Slagteren altsaa sikret mod at komme 
paa Kant med den høje Øvrighed.

Man var klar nok over, at Sundstedeme var de 
vigtigste strategiske Punkter. Fra Nord- og Vestmors 
drog man ttl Fæggesund, Vilsund og Neessund. — 
1 Flade var den kendte Lærer Poul Henriksen en 
meget ivrig Organisator af Forsvaret. Han fik den 
Tøving Smed til at lave sig et drabeligt Sværd. Han 
havde i sin Ungdom været Ladefoged paa Højriis og 
var ikke uden Kendskab til at lede en stor Styrke.

Beboerne fra de sydlige Sogne, Assels og Sillers- 
lev, samledes ved Sillerslevøre. — Om dem ved man, 
at de havde en Feltpræst med, idet Pastor Bagger fra 
Øster-Assels fulgte Toget og holdt patriotiske Taler 
til sine Sognebørn fra Toppen af en fjorgammel Flad
tørvestak.

Lad os nu følge Nykøbingenserne paa deres Togt.
Der blev selvfølgelig udsat Vagtposter paa de
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vigtigste Steder i Byen, ved Kirken for at passe Storm
klokken, ved Raadhuset og ved Havnen, og der blev 
ogsaa nogle vaabendygtige Mænd hjemme. Men 
Hovedstyrken marcherede mod Sallingsund under 
Kammerjunker Holsteins og Forvalter Knudsens Kom
mando. Justitsraad Rummelhoff fulgte med og var 
meget ivrig til at opmuntre Tropperne og henvise til, 
at selv om de ikke var danske Soldater, saa var de 
i hvert Tilfælde gode danske Mænd, som nok skulde 
vise Tyskerne, hvordan de kunde kæmpe.

Ved Sallingsund Kro tog man nu fast Stilling. 
Man besatte de vigtigste Punkter, og til Dækning af 
Færgestedet opkastede man en Skanse, hvor de Folk, 
der var bevæbnede med lldvaaben, skulde tage Stade. — 
Endnu i Firserne, før den Bro, som nu ligger i Ruiner, 
blev anlagt, kunde man se Spor af den.

Borgerne fra Nykøbing var ikke alene om at for
svare Stillingen ved Sallingsund. Her mødte der ogsaa 
Folk fra Lødderup, Vejerslev, Vils, Ljørslev-Ørding og 
andre nærliggende Landsbyer. - -  Færgemanden, Peder 
Koustrup, der ogsaa var Kromand, havde en god Dag; 
men han havde ogsaa været heldig, for han havde 
lige faaet et Par Fade Brændevin hjem og deraf et 
af den gode slesvigske, der kunde taale at blandes 
med lige saa meget Vand, som Talen gik ude i Vest
jylland. De var kommet tilpas, for der blev mange 
tørre Struber at læske i Dagens Løb.

Men man saa ikke Fjenden. Derfor enedes man 
i Overkommandoen om at sende en Spejder til Salling 
for at høre Nyt. Hertil valgte man den unge Proprietær 
Schade til Vilsgaard. Han blev færget over og red 
modigt af Sted; men omtrent samtidig begyndte det 
Rygte at brede sig, at Skive saavel som Viborg alle
rede var brændt af Slaverne.

Nu maatte der gøres noget alvorligt. En udvalgt
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Flok af de modigste og stærkeste blev i den store 
Færge sat over Fjorden. Man medførte en Proklama
tion fra Holstein og Rummelhoff, hvori man opfordre
des til at holde tappert ud. Morsingboerne vilde snart 
komme dem til Hjælp med 600 Mand i Vaaben. —

Afdelingen tog Stilling omkring Pinen Kro og 
ved den Hulvej, som fører gennem Bakkerne. — Men 
nu hændte der noget, som satte Sindene i Bevægelse. 
Caspar Schades Hest kom sprængende til Kroen med 
tom Sadel. — Altsaa maatte han enten være dræbt 
eller taget til Fange! — Slaverne gjorde sikkert kort 
Proces.

Der blev almindelig Forvirring, og man drøftede 
højrøstet, hvad der var at gøre. Da kom den gule 
Postvogn luntende ned ad Bakken i det samme jævne 
Trav som altid. Hverken Postfører eller Postkusk 
havde set noget til Slaverne. Skive var i god Behold, 
og der var heller ikke noget i Vejen i Viborg. Det 
havde Personalet fra Postvognen mellem denne By 
og Skive sagt.

Samtidig fik man at vide, hvad der var sket med 
Caspar Schade. Der var hændet ham noget menneske
ligt. Han var kommet ind i Bajlum Kro, hvor der sad 
Krigsmænd fra Salling paa Post og ventede paa Efter
retning om Fjendens Bedrifter. — Her havde Kaffe
puncherne overvældet ham. Hesten, som stod i den 
kolde Rejsestald, var bleven træt og ked af det, og 
saa havde den revet sig løs og havde taget Vejen til 
Pinen.

Den Underretning virkede meget beroligende. 
Morsingboerne tog hjem igen til Sallingsund, og her 
var der nærmest Feststemning. Justitsraad Rummel
hoff lod nemlig uddele en Tønde Brændevin til Trop
perne.

Men de skarpladte Geværer medførte en ikke
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ringe Fare for Omgivelserne, naar Mændene, der bar 
dem, opflammedes af den patriotiske Iver, der nære
des kraftigt af de mange Snapse. Kammerjunker Hol
stein gav Befaling til, at man skulde gaa ned til 
Stranden og affyre Bøsserne. Det skete. — Selvfølgelig 
kunde man ikke vente en særlig regelmæssig Salve. 
Det blev det heller ikke. — Men hvad, det kom sig 
ikke saa nøje. —

Man raabte Hurra! — Mah jublede, og man skreg! 
Faren var jo — om ikke just ovre saa dog langt 
borte.

Denne Skydning, der altsaa var foretaget i bedste 
Hensigt, skulde imidlertid komme til at foraarsage 
megen Forstyrrelse. — Det var hen mod Aften, og 
Kvinder og Børn fra Nykøbing var gaaet ud ad Vejen 
til Fruerled og Faarup for at høre, hvad der var sket 
ved Sundet i Dagens Løb. Da de hørte Skydningen, 
løb de grædende og skrigende hjem til Byen, hvor 
de fortalte, at ved Sallingsund gik det paa Livet løs.

Paa Højriis blev der stor Forskrækkelse. Godsejer 
Gjedde opholdt sig paa Glomstrup. Men Godsforvalter 
Preus kastede sig paa en Hest, tog Gaardens Doku
menter under Armen og i Lommerne og ilede til sin 
Husbond. Hans Ridt skulde imidlertid ikke blive 
uforstyrret. — I Redsted fik han at vide, at Slaverne 
var i Færd med at gaa over Neessund. Han vendte 
derfor resolut sin Hest og red mod Nord.

Han naacde til Vester-Jølby. Der traf han den 
gamle Pastor Roed, som kunde fortælle ham, at nu 
var Slaverne ved at indskibe sig over Vilsund. „Saa 
sætter jeg alt i Guds Haand“ , udbrød Preus fortvivlet 
„Det skulde De have gjort fra Begyndelsen, min kære 
Preus!“ svarede Præsten.

Næste Dag faldt der mere Ro over de skræmte 
Sind; men endnu i flere Uger gik der de vildeste
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Rygter. Lysten til at værge Hus og Hjem var ikke 
kølnet. Folk eksercerede og øvede sig i Vaabenbrug. 
Peder Sejersen') i Lægind sov med en Ryttersabel i 
Sengen, og i Vejerslev og Vils øvede man sig i at 
fægte med Leblade, der var rettede ud, under Kom
mando af en gammel Officer, der bed Lehmann. — 
De gatnle, der havde været med de danske i Paris, 
havde store Dage. — Degnen i Vester-Assels-) (min 
Fars Morfar), der havde været Berider ved Husarerne 
og var kendt som en glimrende Rytter, indrettede et 
helt Efterretningsvæsen paa Sydmors og red omkring 
med et Par mægtige Pistoler i Bæltet.

Først da man fik Underretning om, hvordan det 
var gaaet i Slaget ved Bov, faldt der mere Ro over 
Sindene. -  Nu fik man mere Tillid til Landsoldaten ; 
han kunde nok værne Land og Rige.

Der findes en Mængde Anekdoter fra Slavekrigen — 
særlig fra den store Dag ved Sallingsund og Natten 
efter. — Degnen i Vejerslev krøb saaledes ind i Ovnen 
og gemte sig der. En kendt Gaardmand fra Byen, 
som havde ligget ved Garnisonen i Altona, kunde 
lidt Tysk og gik hen og tiltalte ham i en brøsig Tone. 
Den arme Degn krøb tænderklaprende ud og skreg: 
„Naadigst Pardon, Herr Slave!“

1 det foregaaende er der givet en nogenlunde 
sammenhængende Skildring af, hvordan Slavekrigen 
formede sig paa Mors. — Om Rygtets Ankomst til 
Øen kan man intet finde med Bestemthed, da Beret
ningerne er meget afvigende; men i det efterfølgende 
nævnes den 30. Marts, og det er vist ikke helt galt.

')  Gaardejcr i Lægind, Soren Sejersen, den kendte Kromand i 
Sallingsund, var en af hans Sønner.

2) A. Clir. Nors.
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Til Fremstillingen er benyttet en Artikel af Provst Krarup i 
„Morsø Folkeblad“. Han var Præst i Vejerslcv og døde som Provst 
i Brønderslev. Desuden er Urinager Østergaards før omtalte Artikel 
Grundlaget for Skildringen af Optrinene i Nykøbing. Ligeledes har 
jeg gjort Brug af Herr Lærer Ditlevsens Samlinger, som han 
venligst har overladt mig. Lønborg-Friis er Hovedkilden til min 
Redegørelse for hele Affærens Opstaaen. Nogen Viden har jeg 
kunnet hente fra „Viborg Stifts Tidende“ ; men inin Hovedkilde er 
dog Optegnelser eher Folkemunde.

Man har været tilbøjelig til at betragte hele Slave
krigen som en fornøjelig Episode, og man har været 
lidt for villig til at gøre Grin med hele Historien. 
Aarsagen ligger jo nær. Hele Landet kom til at løbe 
med Limstagen; men det var jo fælles Skade og 
burde just ikke opmuntre Latteren.

Selvfølgelig er der noget komisk over hele det 
mægtige Postyr, og der er en Rigdom paa muntre 
Træk og Begivenheder; men Sagen har ogsaa en 
anden Side, som Folk ikke maa glemme at dvæle ved.

Paa dette Sted maa jeg anføre en Artikel efter 
„Morsø Dagblad“ . Desværre kan jeg ikke angive det 
nøjagtige Nr. af Bladet, da jeg har undladt at anføre 
det i min Afskrift. Artiklen er skrevet af en Mand, 
som har oplevet det hele, og den bør derfor citeres 
i sin Helhed. Man faar her et glimrende Billede af 
hele Optrinet; men jeg tror næsten, at det er Grund
stemningen og Tonen, der betager mest.

Slavckrigen paa Mors. Af H. Chr. Andersen Hou- 
møller.

Det var den 30. Marts om Aftenen, at en Han
delsrejsende bragte den Hjobspost til Nykøbing, at en 
Bande Slaver, som var brudt ud af Slaveriet i Rends
borg, huserede i Silkeborgegnen. En halv Time senere 
indløb en Stafet fra et Sogneforstanderskab i Salling 
til Øvrigheden i Nykøbing med den Melding, at fem—
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seks Hundrede Forbrydere myrdede og brændte i 
Omegnen af Holstebro, hvorpaa alt vaabenført Mand
skab blev udkommanderet til Kysterne, og det friv il
lige Korps under Kommando af Kammerjunker Holstein 
blev udsatte som Vagtposterom Natten. Kl. 12X om Nat
ten kom Fuldmægtig Pers tilbage fra Skive og medbragte 
Stadfæstelse af de modtagne Efterretninger. Saa kom 
der et Ilbud fra Salling, som skulde købe Kugler og 
Krudt. Klokken 1 sendtes en Kurer til Skive for at 
faa Underretning om Fjendens Fremrykning. Klokken 
5 sendtes der Kurerer ud over hele Mors for at erfare, 
hvor meget vaabenført Mandskab, der kunde stilles, 
og med Ordrer til at opstille Bauner.

Næste Formiddag kom der Budskab om, at nu 
var det kommet til Bataille i Skive, hvor der sloges 
paa Liv og Død. Mandskabet fra Landet og det fri
villige Korps samledes nu og sendtes til Sallingsund. 
Byfogeden overleverede Fanen med de Ord: „Denne 
Fane, som Medborgernes Tillid i sin Tid har skænket 
mig, overleverer jeg hermed til Nykøbing frivillige 
Korps, som jeg er overbevist vil kæmpe under den 
som danske Mænd for Konge, Fædreland og Arne“ . — 
Kl. 1OX sendtes atter Stafetter ud paa Landet for at 
samle alt det Mandskab, der kunde samles og und
væres i Hjemmene, og Vogne til at køre med.

Ved Sallingsund havde Kammerjunker Holstein 
overtaget Kommandoen over hele det forsamlede 
Mandskab, hvis Styrke beløb sig til ca. 1000 Mand. 
Han gik saa med Halvdelen af Styrken over Salling
sund for at komme de betrængte Sallingboer til Hjælp. 
Klokken 3J4 ankom endelig Posten til Nykøbing, som 
bragte den Efterretning, at der hverken i Skive eller 
Viborg fandtes fjendtlige Banditter. Det hele var altsaa 
blind Alarm. — Men i Hjørring Amt gik det nok 
værre til. Der takkede Amtmanden Beboerne for den
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udviste Redebonhed og Beredvillighed og Hurtighed, 
hvorved det blev muligt, at han i mindre end 24 Timer 
kunde disponere over 8—10,000 Mand.

— Jeg husker det, som om det var i Gaar, at 
det rædselsfulde Budskab om Slaverne, som var brudt 
ud og skændte og brændte paa deres Vej, nu var 
kommet til Kaas Skov og snart kunde ventes til Mors. 
Det var den 31. Marts. Jeg sad i Outrup Skole, da 
Ilbudet kom til Lærer Ovesen. „Børn!“ sagde han, 
„vi maa slutte for i Dag. Stimænd overfalder vort 
dyrebare Fædreland, røver og myrder. Gaa stille hjem ! 
Gud staa os alle b i!“

Det var med en underlig, ukendt Følelse, at jeg 
gik ud af Skolen og hjemad. Min Vej faldt forbi 
Kirken, hvis Klokke svingede frem og tilbage med en 
dyb og alvorlig Klang som til Begravelse. Jeg mødte 
min Fader og Per Kræn, der skulde til Sallingsund 
med en Del andre Mænd og kæmpe mod Fjenden. 
Det var nogle underlige Vaaben, de havde. Gamle 
Høleer var lavet om til Lanser og Hugge- og Stikke- 
vaaben. En Mand havde et virkeligt Spyd, en anden 
en gammel Muskedonner. Da jeg kom ind i Stuen 
sad min Moder og mine to ældste Søstre for Bord
enden og læste i „Christen Schriwers Sjæleskat“ .

Vi var ikke sikre paa mere at se vor Fader, og 
hvad skulde der blive af os alle, naar Røverne naaede 
vort Hjem?

Moder og mine Søstre sang saa: „Vor Gud han 
er saa fast en Borg“ , og vi gik saa hver stille og 
rolig til vor daglige Gerning.

I Damsgaards Smedie stod Søren Smed og Med
hjælpere og svang rask Hammeren, saa det klang og 
lyste langt ud, naar Slagene faldt paa de rødglødende 
Leer, som var bragt fra Byen for at omdannes til 
farlige Krigsvaaben, som man haabede kunde holde
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Fjenden tre Skridt fra Livet. Vaabensmeden og hans 
Hjælpere havde saa travlt, at de næppe havde Tid til 
at spise eller drikke endsige til andet Arbejde.

Studerøgteren paa Damsgaard sagde, at det nok 
var paa Tide, at han kom hen til Studene.

Breinholdt svarede ham: „Fanden med Studene, 
for det hele skal jo alligevel brændes i Nat. -  Men 
det værste af alt er med vor Mor, hvor mon vi skal 
hen med hende? — Mon det ikke var bedst, at hun 
kom op i Kirken?“

Tømmermanden, Kr. Vestergaard i Outrup, som 
havde været med i Frankrig, da vore Tropper var 
sendt dertil, fik sit alenlange Huggejern sat paa en 
lang Stage, og saa havde han en gammel Pistol med 
Flintelaas, var en af de bedst udstyrede Stridsmænd. 
Han raabte paa sin Kone, da han havde hørt Bud
skabet om Slaverne: „An Mari! Gi mæ en ræn Skjowt 
mæ og smør en Stabel Melmader, fo no er der en 
Hund løs; men to de er et føst Gaang, te a haa 
mødt saant nøj Dæwelskram, og a skal val si aa gi 
dem djæ Bekomst!“

Djærvere Krigsmand end denne 65-aarige Kæmpe 
fandtes der vel ikke paa Mors.

Sent paa Aftenen vendte Ledingsfolkene tilbage 
fra Sallingsund, syngende og larmende efter Kriger
færden. — De var i Kroen bleven rigeligt beværtede.

Her slutter H. Chr. Andersen Houmøller sin 
Beretning. — Og ikke sandt? — Det er et glimrende 
opfattet Indtryk, der gengives. Det er en lille Perle i 
den talrige Artikelmængde om Slavekrigen.

Rent personlig finder jeg, at der er en vis Poesi 
over denne Folkerejsning, Løgn og alt til Trods. Det 
er den sidste Gang, at den danske Bonde møder efter 
det gamle Opbud ved Bavne og Budstikke. Bonden
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er endnu ikke kommet saa langt ind i den ny Tid, 
at det oprindelige er gaaet af ham. Han har ikke 
glemt det middelalderlige „Mand af Huse“ . Fælles
skabets stærke Baand sidder ham i Blodet. Den ene 
skal hjælpe den anden. Faren er der, ingen maa holde 
sig tilbage.

Viljen til at værne Land og Arne er stærk, og 
saa følger man uden at kny og uden at tvivle Opfor
dringen til at væbne sig og til at kæmpe. — Det var 
en god Aand, der raadede mellem Folk den Gang; 
man mærker hverken Surhed eller Tværhed. Pligtens 
Bud lydes blindt. At man troede paa Rygtet, siger 
sig selv. Det støttedes jo af Øvrighedspersonernes 
Opfordringer og Proklamationer, og Bønderne var den 
Gang autoritetstro.

Men først og fremmest er det Kærligheden til 
Hjemmet og Fædrenejorden, der driver dem. Det er 
den samme Følelse som den, der gav sig Udslag, da 
Bønderne mellem Tønder og Ribe mødte Oprørerne 
ved Brøns med Vaaben i Haand. — De samme Ord, 
som sattes paa Mindestenen ved Kroen, kan vel an
vendes om Slavekrigen:

Ej Minde om en Glimredag, 
kim om et trofast Hjerteslag.



Morslandsk Humor
Ved Reinhold Rasmussen.

orsingboerne mangler, lige saa lidt 
som deres Naboer fra Salling og Thy, 
Sans for Humor. De tre Naboer be
nytter undertiden denne Sans til at 
have hinanden en Smule til Bedste.

Thyboerne vil beskylde Morsing-
boerne for at have store Hoveder. Engang var nogle 
Thyboere og nogle Morsingboere under et Marked i 
Thisted samlet i en Beværtning ved en „Dram og et 
Krus 01“ . En af Thyboerne begyndte da at stikle til 
en Morsingbo for hans store Hovedes Skyld. Men 
MorsingDoen gav igen. „Da haa’ do heissen ett won 
æbaag, da Worherre sat dæ æ Nies!“ sagde han.

Thyboerne siger om Morsingboerne: Der skal to 
Morsingboer og en Skæppe Aal til et Menneske. 
Sallingboerne er endnu mere fordringsfulde, idet de 
forlanger ikke mindre end tre Morsingboer, et Knippe 
Halm og en gammel Vædder til et Menneske. Halmen 
er vel tænkt at skulle være Skjold og Vædderen An- 
grebsvaaben.

Morsingboerne gør Gengæld ved at antyde, at 
Thyboerne gerne kunde være lidt mere flittige. Naar 
Himlen dækkes af Regnskyer, og Solens Straaler om 
Eftermiddagen gaar vifteformet ned mod Jorden i 
samme Retning som Thy, siger Morsingboerne: Nu 
sætter æ Thyboer Strannier (Snore) te’ æ Suel (for at
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de nemlig kan trække den ned, saa det snart kan blive 
Aften. Sallingboerne udtaler sig forøvrigt ganske paa 
samme Maade om Morsingboerne).

I en meget kendt Fortælling beretter Sallingboerne 
om nogle Folk, der engang gik langs Stranden paa 
Østsiden af Sallingsund. Pludselig opdagede de ude 
i Sundet et eller andet Væsen, der tilsyneladende 
kæmpede for Livet. De kunde imidlertid ikke rigtig 
se, hvad det var, og raabte derfor ud over Vandet: 
„Er det et Menneske?" Svaret lød straks efter. „A  æ 
en Morsingbo!" blev der svaret.

Sallingboen vrænger ad Morsingboens „W “ . Naar 
en Morsingbo frier, plejer han, ifølge Sallingboen, at 
sige til sin Elskede: „A wil gjan spørge, om do wil 
være mi' Kuen, saa wil a elsk’ dæ aal mi Daw, det 
æ’ wis’ nok?"

Den lille 0  Agerø er hyppig Genstand for Mor- 
singboernes Vid. Før i Tiden havde den ikke sin egen 
Kirke, og dens Beboere maatte derfor søge den lange 
Vej til Karby. I gamle Dage var der endvidere ikke 
som nu nogen Dæmning over det smalle Sund, der 
skiller de to Øer. Skulde man over, maatte man vade 
det Sted, hvor Vandstanden var lavest.

Nu siges det, at Drikkeskikken skal have holdt 
sig særlig længe paa denne afsides Egn Afholds- 
bevægelsen er begyndt paa Midtmors. Først efter- 
haanden har den bredt sig ud til Øens fjernere Kanter 
og er altsaa sent kommen til Agerø.

Engang, fortælles der, skulde et Lig føres fra 
Agerø over Vandet for at begraves paa Karby Kirke- 
gaard. Der var den Dag ret høj Vandstand, og Vog
nen, som Ligkisten var anbragt paa, gik dybt. L ig
følget havde i Forvejen styrket sig til Overfarten ved 
at indtage diverse vaade Varer. Muligvis er dette 
Grunden til, at Folkene, først da de var kommen over
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paa Morssiden af Sundet, opdagede, at Kisten med 
Liget var borte. Vandet havde løftet den af Vognen, 
og Ligkisten var sejlet bort. Forfærdelsen var stor. 
Hvor var Kisten henne? Efter nogen Søgen fandt 
man den omsider sejlende ovre ved den modsatte 
Bred.

Agerøfolkene havde jo en lang Vej til Kirke, og 
de fik Skyld for, at de ikke var præcise. Som et 
meget graverende Eksempel paa denne Upræcished 
fortælles om en Agerømand, der en Søndag kom 
meget sent. Han kom ind i Kirken spisende paa en 
Femøreskage og saa da til sin store Glæde, at Guds
tjenesten endnu ikke var forbi. Idet han puttede den 
sidste Bid af Kagen i Munden, udbrød han: „Det gik 
mænd lie an!“ Men da var Menigheden ogsaa i Færd 
med at synge den sidste Salme. Om Udtrykket „det 
gik mænd lie an“ skyldes, at Manden netop blev 
færdig med sin Kage, eller om det skyldes, at han 
kom tids nok til at faa Afslutningen af Gudstjenesten 
med, er ikke let at sige, og Fortællerne er i den 
Henseende uenige.

Der findes intet saa forfriskende og befriende 
som en sund Latter. Naar man 1er eller smiler, fri
giver man Kræfter, der kunde anvendes til Modstand 
og Kamp. At smile er at afvæbne sig. Smilet kan 
derfor blive Udtryk for Velvilje, og man 1er og smiler 
kun, hvor man føler sig tryg. Af den Grund egner 
Humoren sig særlig godt til at bygge Bro over det, 
som skiller og til at afslibe de Kanter, som Særhed 
og Ensidighed har skabt.

Alvoren ledsages af en Anspændelse af Opmærk
somheden og Humoren af en Slappelse af Opmærk
somheden. Overdrives Opmærksomhedsanspændelsen 
i en eller anden Retning, har vi at gøre med en En-
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sidighed, og den Afslappelse, der skal bryde Ensidig
heden, kan da vise sig som Humor.

Et Eksempel har vi i Folkeviddets hyppige Spillen 
Hejgut med Tanken paa Døden. Naar Tanken paa 
Døden paa en usund Maade bliver eneraadende i 
Menneskesjælen, træder Humoren til og omstyrter 
Enevælden.

Fortællingerne om Ligkisten fra Agerø og den 
druknende i Sallingsund er noget i den Retning. Af 
samme Type er Fortællingen om „Hans Uforknyts“ 
Ligfærd. Da „Hans Uforknyt“ , en paa Mors i sin Tid 
ret kendt Original >), var død, og Liget skulde lægges 
i Kiste, viste det sig til alt Uheld, at Kisten af Sned
keren var lavet for kort. Her var gode Raad dyre. 
En af de tilstedeværende Mænd, som maa have været 
anlagt for det praktiske, klarede Sagen : „Sonnen slaa 
mæ’, dæ’ æ’ ingen Faa’e (Fare), hent mæ’ æ Yws 
(Økse)!“ raabte han. Kunde Kisten ikke gøres længere, 
kunde den dødes Ben i hvert Fald gøres kortere.

Fra Djursland (Østjylland) fortælles om en Bonde
mand, der besad et uopslideligt Humør. Da han laa 
paa sit yderste, fik han Besøg af en af Nabogaard- 
mændene. Denne er nærmest kommen for at trøste 
den syge, men føler sig selv trykket ved Tanken om 
Dødens Nærhed. Han ser paa den døendes venstre 
Haand, der ligger paa Dynen, og lægger Mærke til, 
hvor den er bleven blaa og gul. „Aalle haar a da 
sit Maagen (Mage) te’ Ho’n (Haand)!“ siger han 
omsider. Den dødssyge Mand svarer ikke straks, men 
trækker med nogen Afstrengelse sin anden, højre 
Haand, frem fra Dynen og anbringer den ved Siden 
af den venstre. „Her ska do si Maagen te’en“ , siger 
han.

') Sc: Fr. Nygaard: P. K. Algreens og Provst J. K. Sørensens
Levnedsløb.
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Om en meget gammel Mand siger man paa Mors: 
Han er jo saa gammel, at han ikke kan dø.

En gammel Mand, som man direkte henvendte 
denne Sætning til, bemærkede som Svar: „Jow, a 
trow’r snaat’ te a døer, a tøkkes, a ka’ mærk’, det 
begynder aa snorre i mi Bien“ .

Humoren er her baade en Frigørelse for Tanken 
paa Døden og for Tanken paa Alderdommen. At man 
er bleven gammel er nemlig noget, man ikke bør 
skænke for megen Opmærksomhed; men kommer 
Tankerne alligevel, er Humoren rede til at ryste dem 
af igen.

Om en nulevende 92-aarig Morsingbo siges der, 
at han for faa Aar siden kunde staa paa Hovedet. 
„Jeg kan godt gøre det endnu“ , tilføjer han selv; 
„men der er ingen, der vil have mig til det“ .

Selv om man er bleven gammel, er der ingen 
Grund til at miste sit Humør. En gammel Morsingbo 
var ude paa Biltur og spurgte en anden, som var 
med: „Hvor kører vi hen?" „Jeg ved det ikke, sva
rede denne; „men det er ogsaa lige meget, naar vi 
bare ikke kører hjem“ .

Den før omtalte „Hans Uforknyt“ var stærk Mod
stander af den aandelige Bevægelse, der var vakt ved 
Kold, Algreen, Peter Larsen o. fl. Han gik derimod 
over til Mormonismen og blev Mormonpræst. Som 
saadan døbte han en gammel Kvinde, der i Daaben 
fik Navnet „Langmodig“ . Ikke meget svarende til sit 
Navn var denne Kvinde af et meget hidsigt Gemyt 
og samtidig fanatisk Mormon. Hun skal engang have 
udtalt: „Naar jeg dør, skal jeg staa paa Sinai Bjerg 
og se alle de andre (Ikke-Mormoner) brænde som 
Byghalm“ .

Da hun af Sognet skulde „lejes“ ud til en Mand, 
beklagede man ham, fordi han skulde have en saa
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arrig Kvinde i Huset. „Aa, det ska’ I ett bryd’ jer 
om“ , svarede han, „a haa’ haw mi’ Muer (Moder), og 
værre Kælling fandtes ett.“

Folkeviddet benytter sig hyppigt af tvetydige Ord 
og kan godt være lidt haardt og ogsaa groft til Tider.

„Hvad er æ wantrow (vantro)?“ spørger man paa 
Mors. „Æ  wantrow, det er æ Trow (Trug), man fylder 
Wand i te’ æ Hæjst’ “ , svares der.

En jævn Bondekarl var engang kommen i fint 
Selskab. Han var noget forlegen over at faa Plads 
ved Siden af en fin Frue ved Bordet. Fruen rækker 
over. „Undskyld, jeg rækker over!“ siger hun til Karlen. 
„Skie med det!“ svarer Karlen, som vilde være høflig.

Det morslandske Ordsprog om et Menneske, der 
altid er den samme, hvor og naar man end møder 
ham: „Han er jens i beggi Ender ligesom de Votborg 
Piger", skal stamme fra, at der paa Gaarden Votborg 
i sin Tid boede et Par ældre Piger, der sagdes at 
være meget gode af sig. Votborg var dendang en 
Dobbeltgaard, og ved Udtrykket „jens i begge Ender“ 
mentes blot, at de omtalte Piger var ens, hvad enten 
de befandt sig i den ene eller den anden af Dobbelt- 
gaardens to Halvdele.

Alt det, der paa en eller anden Maade kan drage 
Opmærksomheden til sig, er Genstand for Humoren.

En Storbonde paa Mors havde den priselige Skik, 
naar noget vedrørende Gaarden og dens Drift skulde 
overlægges, at tage sine Folk med paa Raad. „Vi kan 
jo raad’s om det“ , plejede han at sige. Men naar 
Forhandlingerne havde varet en Stund og truede med 
at gaa imod Husbondens egen Mening, standsede han 
den. „Slidder og Sladder, a wil mi’ Sandten raad’ !“ 
sagde han saa.

Paa en større morslandsk Gaard var Folkene 
engang i Høstens Tid meget utaalmodige efter at faa
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begyndt paa Indkørselen. De søgte at faa Husbonden 
til at give Lov til at begynde med Arbejdet. Først 
meldte de: Nu køres der ind ovre hos N. N. Hus
bonden tog ikke Hensyn til det. Saa kom de og for
talte, at nu kørte de ogsaa ind hos en anden Nabo; 
saaledes blev de ved, indtil Husbonden omsider tabte 
Taalmodigheden. „Naar de begynder aa kye ind o 
wot (vort), kan I kom’ og meld’ mæ' et“ , sagde han.

Følgende Fortælling om to Herremænd fra Mors 
(hvilke, melder Historien ikke noget om), kan meget 
godt komme ind under Begrebet Humor. To Herre
mænd var engang ude paa Jagt- og Fisketur sammen. 
Den ene fangede ved den Lejlighed en meget stor 
Fisk og pralede deraf over for den anden. „Pyt!“ 
sagde denne, „den Fisk er ikke større, end at min 
Røgter let kan spise den i et Maaltid“ . „Det tror jeg 
dog ikke“ , svarede den første Herremand, „men vi 
kan jo vædde om det“ , og saa væddede de. Herre
manden, der havde den graadige Røgter, snakkede 
nu med denne om Sagen, og Røgteren var villig til 
at forsøge, om han kunde spise Fisken.

Da den bestemte Dag kom, mødte Røgteren i sit 
bedste Kluns paa Slottet hos den Herremand, der 
havde fanget Fisken. De to Herremænd sad allerede 
ved Bordet, da Røgteren traadte ind. Han fik Plads 
mellem dem, og Fisken blev bragt ind i et stort Fad. 
For at gøre det sværere for Røgteren, var Fisken 
lavet i Plukfisk, og han, som troede, at det var Grød, 
der skulde spises som Formad, udbad sig Sukker og 
en Klat Smør til. Det fik han, og mens Herremændene 
spændt iagttog ham, tømte han Fadet til Bunden. Da 
han var færdig, ventede han lidt; da der imidlertid 
ikke kom mere, henvendte han sig til Herremanden 
med de Ord: „Husbond snakkede om en Fisk, jeg 
skulde spise?“
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En lille Fortælling viser, at Humor og Trolddom 
ikke er uforenelige. Det var i en Qaard paa Mors, 
hvor de i Kostalden havde en Baas, der havde den 
uheldige Egenskab, at Koen, der stod i den Baas, 
om Natten blev „malket“ af en eller anden Heks fra 
Omegnen. Man fik det. Raad at sætte en Stud i Baa
sen i Stedet for Koen. Som bekendt er Troldene 
nemlig ikke vanskelige at tage ved Næsen. Fiffet 
lykkedes; men „Malkningen“ pinte alligevel den arme 
Stud meget. „I sku’ sie, hvo’ den hopped’ te’ æ Lowt“ , 
melder vor Hjemmelsmand.

Uden Humor er heller ikke følgende lille Fortæl
ling fra Hanklit. Engang, da et Selskab besøgte Klitten, 
opfordrede en af Selskabet en ældre, rask Kone, der 
boede ved Klittens Fod, til at følge ined op. Konen 
svarede meget bestemt: „A  ka’ ett forsto, hvofor Folk 
kommer saa langvejs fra for at kravle op paa den. 
No haa a boet her i 50 Aar aa haa’ endnu aalle sat 
mi' Fued paa dens Top“ .

En Mand, der var lidt slem til at tro for godt om 
sig selv, flyttede hen i et andet Sogn. Engang i et 
godt Lag begyndte han at rose sig selv. En af de 
tilstedeværende afbrød ham. „A snakked’ mæ’ di’ Nabo, 
P., etter at do wa’ fløtt, han rost’ dæ heissen ett.“ 
Manden blev rasende ved at høre dette; men Naboen 
havde overhovedet ikke omtalt ham.

Megen Humor knytter sig til Drikkeskikken. En 
Fortælling, der gaar igen flere Steder i Landet, handler 
om en Mand, der holdt meget af at drikke. Paa 
Randersegnen fortælles det, at det særlig var Kaffe- 
punscher, han satte Pris paa. Naar man hældte 
Brændevinen i Koppen, som der i Forvejen var kommen 
Kaffe i, plejede han ved at stryge sig med Haanden 
over Øjnene at lade, som om han ikke saa, hvor 
meget der blev skænket i. I Virkeligheden holdt han
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gennem Haandens ikke helt samlede Fingre skarpt 
Udkig. Til sidst var Koppen fuld. „Holdt! holdt!“ 
raabte han forfærdet, som om han først nu opdagede, 
at Kaffepunschen flød over Koppens Rand.

Paa Mors fortælles en kostelig Historie om en 
ensom Mand, som satte megen Pris paa de vaade 
Varer. For at forslaa Tiden spillede han Kort med sin 
gode Ven, Ølkruset. Ølkruset var i Forvejen bleven 
fyldt med en passende Blanding af 01 og Brændevin. 
Naar Manden „vandt Spillet“ , fik han sig en Slurk af 
Kruset. Naar Kruset „vandt“ , blev der fyldt mere 
Brændevin paa.

En Del af de her fremdragne Træk er fortalt af 
Poul Jensen, Solbjerg. De er alle tilsammen kun en 
lille Prøve paa det friske, danske Lune og kunde 
suppleres med mange flere. Alligevel er de et, omend 
kun ringe, Vidnesbyrd om, at „Folkets slumrende 
Kraft og V id“ lever og kan hjælpe til at rejse „den 
sjunkne Mur" og give de højt kultiverede Danske den 
Frejdighed, som det undertiden paastaas, at de savner.



Morsingsk Bondeliv o. 1860—70.
Af Kr- Søndergaard.

Markbruget.

ædskiftel var det saakaldte Kobbelbrug, som 
bestod i, at man tog en længere Række 
Kornafgrøder og derefter et lige saa langt 
Græsleje. Noget før den Tid havde man

foretaget en lille Ændring i dette „stive“ Sædskifte 
ved at skyde et Skifte med Kartofler og Bælgplanter 
(Ærter og Vikker) ind imellem Kornafgrøderne, og 
derefter kom Marken til at se omtrent saaledes ud: 
1) Brak. 2) Rug (enkelte Steder en Del deraf med 
Raps). 3) Byg. 4) Kartofler og Bælgplanter. 5) Gul 
Havre. 6) Graa Havre og derefter 5 å 6 Aars Græs
leje. Det var et Fremskridt med det indskudte Skifte 
med Kartofler og Bælgplanter; thi Jorden rensedes 
og skørnedes lidt derved, og Ærter og Vikker er jo 
tillige kvælstofsamlende Planter. Dette kendte man 
rigtignok ikke noget til, men blev dog snart klar over, 
at denne Afgrøde „var gue ve’ æ Jowr“ . I det hele 
havde man kun liden eller ingen Forstaaelse af „Plan
ternes Ernæring“ . At der er visse bestemte Stoffer, 
som Planterne nødvendigt skal optage for at kunne 
leve og trives, at der kan blive Mangel paa nogle af 
disse Stoffer, som derfor nødvendigt maa tilføres, ja, 
det tænkte man ikke over af den gode Grund, at man 
ikke vidste noget derom. Den gængse Opfattelse var, 
at Jorden skulde hvile, d. v. s. ligge hen som Græs-
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mark i en længere Aarrække, saa kunde man begynde 
forfra igen.

Naar denne Driftsmaade kunde holde sig i en 
længere Aarrække blot med Tilførsel af den Smule 
Kreaturgødning, som fremkom i Bedriften, saa maa 
dette sikkert ligge i, at Jorden fra gammel Tid inde
holdt en Del Plantenæring, som efterhaanden blev 
frigjort, saa den kunde optages af Planterne. I Bonde
standens Trældomstid blev Jorden jo ikke ordentlig 
udnyttet og laa sikkert nok i disse Aarhundreder og 
samlede en Del Næringsstoffer. Bøndernes Frigørelse 
kommer i Slutningen af det 18. Aarhundrede; men 
det varer alligevel en Del Aar, inden Bonden faar 
rettet sin brede Ryg og faar Øjnene rigtig op. Men 
fra 1820—50 er man godt i Gang med Grundfor
bedringer, særlig Dræning og Mergling, og derefter 
Brak, og dette bevirker, at en Del Stoffer omdannes, 
saa de kan optages af Planterne.

Det var Helbrak, der benyttedes, og dette Arbejde 
blev de fleste Steder udført godt: 4 å 5 Pløjninger 
med paafølgende Harvning og Tromling i Løbet af 
Sommeren. Mandens Dygtighed bedømtes ogsaa til
dels efter Brakmarkens Tilstand. Der ødelagdes jo en 
Del Ukrudt derved, men det var ogsaa det eneste 
Sted i hele Sædomløbet, at man skænkede dette nogen 
Opmærksomhed. Og Følgen blev jo saa den, at 
Ukrudtsplanterne, særlig Tidsel, dominerede stærkt i 
de sidste Kjærve. Den Omhyggelighed, hvormed vi 
nu udfører Foraarsbehandlingen med Harve og Slæ
ber for at bekæmpe Frøukrudt, og Høst- og Efter- 
aarsbehandling med Plov for at bekæmpe Rodukrudt, 
kendte de gamle ikke noget til.

Gødningens Anvendelse var, efter hvad vi nu 
synes, ikke særlig heldig. Hvor der dyrkedes 6-radet 
Byg, var det som Regel i Grønjord, som blev pløjet
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om Efteraaret og ompløjet et Par Gange om Foraaret. 
Før sidste Pløjning blev der paaført et godt Lag 
Gjødning. Efter saa langt et Græsleje indeholdt Jor
den sikkert en Del Plantenæring —, der var jo nok 
en lille Smule Mening i de gamles Snak om at lade 
Jorden „hvile“ , saa der paa den Maade blev saa 
rigeligt med Plantenæring, at Bygget i sin korte Vækst
periode ikke saa nær kunde udnytte det, og af det 
tiloversblevne gik, særlig paa let Jord, en stor Del 
tabt om Vinteren.

Til Kartofler blev „klatgødet med Faarmog“ , og 
Resten, det vil sige næsten hele Møddingen, blev 
kørt ud paa Brakmarken lige før Høst. De andre Af
grøder fik ingenting, „Kunstgødning“ var ikke kom
men frem i nogen nævneværdig Grad, og Folk havde 
heller ikke nogen Tro paa, at saadan en Smule, der 
strøedes ud med Haanden, kunde virke.

Kreaturbesætningerne var smaa og fodredes tar
veligt, det meste af Kornet blev solgt. Den Smule 
Gjødning, der blev, kunde ikke vedligeholde Jordens 
Ydeevne. Der kom en Tid, da Jordens „gamle Kraft“ 
var opbrugt, og det blev nødvendigt at foretage en 
Vending i Driftsmaade og Produktion.

Husdyrbruget
var i ovennævnte Tidsrum det mindre væsentlige og 
gav ikke ret stor Indkomst. Paa en Gaard med ca. 
40 Tdr. Bygsædeland holdtes et Par Heste, hvoraf 
den ene som Regel var „Føløg“, og naar dette lyk
kedes, kunde jo saa sælges en Plag, hvis det ikke 
var nødvendigt at den skulde skyde en ældre Hest ud. 
Af Køer var der som Regel 4 og af Ungkvæg 6 å 8 
Stkr. Vinterfoderet var yderst tarveligt, kun Hestene 
og de bedste Malkekøer fik lidt Korn, ellers fodredes 
udelukkende med Halm, Hø og Avner. Det var
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det daarligste og mest urene Korn, som blev brugt 
til Foder. Til Hestene blev det skaaret i Hakkelse, 
og Køerne fik ogsaa 1 å 2 Gifter Hakkelse daglig. 
Den blev skaaret med Haandkniv („æ Skierknyw“ og 
„æ Skierkist’ “ ), og paa større Gaarde med mange 
Heste var det et strengt og trivielt Arbejde for Avls
karlen, der som Regel udførte det i de lange Vinter
aftener, ofte endog uden Lys, i bedste Fald ved en 
simpel Tællepraas. Det traf ogsaa, at en Karl fik en 
Finger skamferet eller skaaret af, men det hørte dog 
til Sjældenheder; thi Øvelsen gør jo Mesteren.

Kreaturerne fik Foderet fordelt i mange smaa 
Gifter, omtrent saaledes: Om Formiddagen: 1) Halm. 
2) Hakkelse og Avner. 3) Halm. 4) Vand. 5) Hø. 
6) Halm. Om Eftermiddagen: 1) Halm. 2) Et daarligt 
Kornneg eller flere Kornneg „rystet ud“ sammen med 
Halm. 3) Vand. 4) Halm. I mindre Bedrifter blev ogsaa 
fodret med en Gift Halm ved Sengetid, naar Køerne 
malkedes („Kvældsnætter“ ). Sammenlignet med den 
Fodringsmaade, vi nu bruger, ser det lidt underligt 
ud med de mange smaa Gifter, men det var nok ikke 
saa tosset endda. Skal vi nemlig have Kreaturerne til 
at fortære en stor Masse Grovfoder, og det er jo 
nødvendigt, naar de kun faar ganske ubetydeligt af 
Kraftfoder, da skal de have det i smaa Portioner og 
over et længere Tidsrum. Køernes Ydelse af Mælk 
var kun lille, jeg fejler sikkert ikke ret meget ved at 
anslaa hele Aarsydelsen af de bedste Køer til omkring 
ved et Par Tusinde Pund, hvoraf de 2/3 faldt paa 
Sommerhalvaaret.

Kreaturerne kom paa Græs tidligt Foraar, dygtigt 
afmagrede, men i Maj og Juni kom de meget til 
Kræfter igen af det ny og kraftige Græs. Men blev 
det en tør Sommer, var det jo skralt med Ernæringen 
i de sidste Maaneder; thi de skulde nøjes med Græsset,



31

der var ikke Tale om at give Tilskud paa Stald med 
andet end Halm, og det var der endda ikke altid nok 
af. At bruge noget af Kornet som Grøntfoder kunde 
aldrig falde nogen ind; thi det var jo Kornsalget, som 
skulde give Hovedindtægten. Hø havde man i Reglen 
noget af, men det skulde gemmes til Vinteren. I disse 
Aar trivedes Rødkløveren meget bçdre end nu til Dags 
og gav et stort Udbytte, særlig paa første Aars Græs
mark („æ Nylling“). Den blev skiaet sidst i Juni og 
lavet i Hø.

Af Faar holdtes en hel Del, op imod en Snes 
Stykker. De græssedes paa den ældste og daarligste 
Græsmark, som tidt i den tørre Sommertid kunde 
være helt „sveden“ , saa det kunde synes underligt, 
at de ikke sultede ihjel. Af Svin holdtes kun et en
kelt til „Husbehov“ . Det blev fodret med Korngrut 
og Vand, lidt Kartofler og andet Affald fra Hushold
ningen. Det blev „en gammel Knark“ , fyldte som 
Regel Aar i „æ Bøwl“ og blev slagtet før Jul. Den 
skulde „ringes“ , det vil sige: der skulde af og til 
sættes et Par Messingringe i Trynen, for ellers vilde 
den rode Jorden op —, naa, det gjorde den forresten 
tidt alligevel. Gulvet var jo pikket med Kampesten, 
og fik den først en Sten op, skulde den snart faa 
endevendt det hele.

Af Smaakreaturer holdtes baade Gæs, Ænder og 
Høns, 2 å 3 gamle Gæs og 1 Gase De gamle Gaarde

hver Gaard var en 
jo noget, som Gæs

laa i Lavningerne, og næsten ved 
Dam eller et Gadekær, og det var 
og Ænder sætter Pris paa. Rigtignok blev Gæssene 
tøjrede, men de blev slaaet løs^ en Times Tid før 
Aften og fik da Lov at boltre sig i Dammen. I mit 
Fødehjem var „en Indluk“ med eh Dam midt i, hvor 
Gæssene kunde gaa løse, enkelte Steder havde man 
„en Fold“ — 4 Længder Rækværk, som gik paa Hjul,
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saa de kunde flyttes fra en Plads til en anden, efter- 
haanden som Gæssene gnavede Græsset af. At lægge 
Æg og at ruge disse ud til Gæslinger var jo i Vin
tertiden Gæssenes Fag, og der var ikke saa lidt Ar
bejde for „vor M or“ med at faa Gæssene „lagt“ og 
med at passe de smaa Gæslinger i den første Tid. 
I Rugningstiden gik Gasen ene ude og spankulerede, 
vistnok i daarligt Humør, og var ikke god at komme 
nær, gik sommetider angribsvis frem og kunde da godt 
være farlig for Børn. Jeg husker, at naar jeg 2 Gange 
ugentlig skulde hente Avisen i Nabogaarden, bevæb
nede jeg mig med en Kæp for det Tilfælde, at Gasen 
skulde komme i Tanker om at tage „Offensiven“ .

Om Høsten, naar Bygget var i Hus, samlede 
Gaaseprangeren de Gæs, som man vilde undvære —, 
Prisen var 8 à 9 Mark Stykket, og drev dem ned til 
Sallingsund, hvor de blev færget over og drevet videre 
syd paa helt ned til Aarhusegnen, hvor de solgtes stykke
vis til Beboerne. En saadan Rejse tog mange Dage, 
og der skulde en Del „Drivere“ — store Drenge og 
ældre Mænd — til at forestaa dette. Det var sjov i 
de første Dage, især for Drengene, men den sidste 
Tid var nok ikke saa rar, enkelte af Gæssene blev 
trætte og skulde bæres, og andre Genvordigheder 
kunde indtræffe. Men efter endt Rejse var dette: at 
have været „henn’ med Gjæs“ , en Begivenhed, som 
særlig Drengene var stolte af og som der kunde for
tælles mangt og meget om.

At have været „henn’ med Stud’“ var endda „møj 
wilier“ . Husmændene solgte deres Kalve til mindre 
Gaardmænd, som beholdt dem et Aarstid, hvorefter 
de blev solgt til større Gaardmænd, som ligeledes 
havde dem et Aar eller halvandet, og nok en Gang 
blev de solgt til Storbønder og Herremænd. 1 Stal
dene var Studene altid ordnede saaledes, at „æ Darstud“
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var den største, smukkeste og bredeste Stud, og efter- 
haanden som man kom ned i Stalden, blev de mindre 
og ringere. Kom der Handelsmænd eller andre Frem
mede, skulde alle Dyrene præsenteres, og det tog lang 
Tid at gaa en Stald igennem; thi hvert Dyr fik af 
Ejeren sin Levnedsbeskrivelse. Det er jo forresten Skik 
og Brug endnu, men dengang var det mere omstænde
ligt paa Grund af Dyrenes længere Levetid samt af, 
at de havde skiftet Ejer flere Gange. Studene solgtes 
bestandig parvis, men saaledes, at Køberen efter Af
tale maatte udskyde een eller flere. Naar saa „Skod
studene“ var sat til Side, kunde der fra en stor Gaard 
blive en pæn Kobbel, især „fra æ frammer End’“ . 
Det gjaldt om, at der var „nøj Slaw i ’em“ — en Stud 
kunde være „gue aa æ Slaw“ , og en anden kunde 
være „nøj udle i æ Slaw“ , og om en daarlig Samling 
kunde der siges: „Der er slet ingen Slaw i dem“ . 
Disse Udtryk bruges jo forresten endnu, især om 
Kalve.

• Naar Studene var færdige med deres Runde fra 
Mand til Mand, var de godt 4 Aar gamle, store og 
anselige Dyr med lange Horn, men ikke fede. Saa 
kom Studehandlerne, som for et halvt eller et helt 
Aar siden havde købt dem, de blev nemlig altid købt 
„paa Hold“ , og samlede dem fra de forskellige Gaarde 
i store Flokke, og saa gik Turen efter Sallingsund 
med lejede Drivere, som Regel en Mand til hver 20 
Stude. Gæstgiverstedet „Pinen“ var det første Bede
sted, og saaledes var der hele Vejen bestemte Bede
steder, afpassede efter en Dags Rejse.

Det er forstaaeligt, at i den Tid, hvor Folk sjæl
dent „kam aa æ Land“ (udenfor Mors) — den længste 
Rejse var en Tur ned til „den kloge Kone“ i Himmer
land , da var dette, at „haa væ’t henn’ med Stud’ “ , 
altsaa en Rejse helt ned til Holsten, en Begivenhed

3
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af Rang, og en Studedriver kunde i de lange Vinter
aftener fortælle mange og lange Historier om sine 
Oplevelser.

Avlsredskaberne
i en saadan mindre Gaard bestod af: En Plov, en 
dansk Harve, en svensk Harve, en Tromle, en Møg
vogn, en Arbejdsvogn med „Langværk“ samt natur
ligvis Grebe, Skovle, Forke m. m. Træhjulploven var 
de fleste Steder bleven afløst af Jernsvingploven, og 
efter at Smed Arendt i Erslev havde givet Muldpladen 
og vel forresten hele Ploven det rette Snit og Facon, 
tog Smedene A. Vestergaard, Frøslev, og Schourup, 
Nykøbing, kraftigt fat paa Fabrikation af Plove, og i 
1870 var Morsøploven anerkendt over næsten hele 
Danmark. Harverne var med Træhjul, den danske 
skilt i to Dele med en Stang i Midten, saa den kunde 
foldes sammen, og med Træk fra det ene Hjørne. 
Svenskharven, trekantet og med krumme Tænder, 
brugtes som Sæddækker. Grebe og Forke var hjemme- 
smedede, tunge og klodsede. Træskovlen, beslaaet med 
en tynd Jernplade, kan jeg lige huske. Af Maskiner 
var Rensemaskinen og Hakkelsemaskinen de første, 
som kom frem, men i 60erne var det dog kun de frem
meligste og mest velhavende, som anskaffede sig dem.

At holde Avlsredskaberne i brugbar Stand var 
Smedens Sag. Om de gamle Bysmede kan læses i 
Feilbergs: „Dansk Bondeliv“ .

Adskillige Bysmede var „kloge Mænd“ — gav 
sig af med at kurere paa baade syge Mennesker og 

•Dyr. Jeg mindes fra min Barndom, at der ovre i 
Solbjerg boede en Mand, som Folk kaldte „æ Kusme“ 
— skulde jo vistnok udtales: Kursmed —, som blev 
hentet, naar et Dyr var sygt. Det var en Smed, som 
lod syge Dyr gennemgaa forskellige Kure for at
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kurere dem. At Navnet stammer herfra synes bekræftet 
ved, at ogsaa Dyrlægen i Nykøbing tidt af ældre Folk 
blev benævnt som „æ Kusme’ “ , hvad han for Resten 
vist ikke satte nogen særlig Pris paa.

Jeg har hørt fortælle om en Kursmed, som gav 
sig af med at „dokterere“ baade paa Mennesker og 
Dyr, at til Dyr brugte han flere forskellige Salver og 
Mediciner, men til Mennesker kun to Slags. Kom der 
en syg Mand til ham, spændte han ham en Rem om 
Livet og spurgte saa om, hvor det var, Sygdommen 
havde sat sig. Efter Svaret var Smeden klar over, 
hvilken Medicin, der skulde bruges. Ovenfor Remmen 
et Brækpulver, nedenfor et Afføringspulver: „Det Uen 
skuld’ drywes aa æ Krop“ , enten ad den ene eller 
den anden Vej.

Ved Midten af forrige Aarhundrede var Smede
embedet ophævet, men alligevel var der kun een 
Smedie i Byen eller Sognet, og her tyede Beboerne jo 
saa til for at faa Avlsredskaber og andre Ting for
nyede eller reparerede. Det var almindeligt at samle 
sammen paa Sagerne, saadan at der kunde blive Ar
bejde nok til en hel Dag, og saa fik man „Stævn- 
sme’en“ , d. v. s. Smeden fik Kost og Dagløn samt 
Betaling for Kul og Jern. Qaardmanden mødte om 
Morgenen med sine Redskaber, en „Tejne“ fuld af 
Mellemmader samt 01 og Brændevin. En Pige fra 
Qaarden bragte Middagsmaden, som mestendels bestod 
af Sødgrød og Pandekager, og saa almindeligt var 
dette, at Smeden godt kunde risikere at faa disse to 
Retter til Middag en hel Uge i Træk. Og saa gik det 
løs med Smederiet Dagen igennem. Qaardmanden 
overtog Smededrengens Plads foran Ambolten for 
„aa træk’ æ Billeder aa slaa med den stuer Hammer“ . 
Smeden var en Mand med Humør, kunde fortælle en

3'
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Parabel og af og til give en munter Opsang, hvortil 
der blev slaaet Takt paa Ambolten.

Der var en egen Poesi over de gamle Smedier 
og over Arbejdet derinde, naar Smeden stod foran 
Ilden og vendte det gloende Jern, og naar Hamrene 
klang paa Ambolten. Smedien øvede ogsaa en stor 
Tiltrækning, saa den blev almindeligt Samlingssted for 
Beboerne. Her drøftedes Dagens Begivenheder, Byens 
og Kommunens Anliggender, fortaltes Bynyt m. m. 
Denne Poesi fra de gamle Smedier er desværre for
svunden — ja, desværre ogsaa fra andre Arbejds
steder. Sangen ved Arbejdet, de mange Smaahistorier, 
de tørre Vittigheder, det lune Humør — ja, næsten 
alt dette er gaaet tabt i vor Tids Materialisme. Jeppe 
Aakjær siger, at der skal være Poesi i Smedens Ham
mer, i Snedkerens Høvl og Sav, i Høstmandens Le 
m. m.. —, ja, kunde vi faa mere Poesi, mere Livs
glæde ind i vort Arbejde, det vilde være godt.

Nægtes kan det vel ikke, at i gammel Tid, da 
der blev nydt en hel Del mere Spiritus, var det den, 
der, i alt Fald til Tider, indvirkede paa Humøret, 
men trods dette staar den Tid dog for mig som i 
mange Maader meget skønnere end vor snusfornuf
tige, materialistiske Tid. Ogsaa i Smedien blev der 
nydt en Del Brændevin, et gammelt Mundheld siger, 
at „Smedi’-Brændevin æ gue for Ristsygen“ . Vittig
heden ligger jo deri, at Smediebrændevin var vanske
ligt at faa, man levnede aldrig noget. Ristsyge, Kold
feber eller Hverandendagsfeber som den ogsaa kaldtes, 
fordi at hveranden Dag var man syg og rystede af 
Feber, saa det var helt forfærdeligt, og hveranden Dag 
fejlede man ikke noget, var en meget almindelig Syg
dom i gamle Dage og kunde „sættes“ (kureres) med 
mange forskellige Midler, men Smedi’-Brændevin var 
jo nok det bedste. Denne Sygdom er jo ikke moderne
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mere, men saa har vi jo faaet andre Sygdomme, som 
er meget værre. Brændevin var et meget yndet Uni
versalmiddel, — Kamferbrændevin „Malløwt“ — (Mal
urt) eller Kommenbrændevin var godt i mange T il
fælde. Et gammelt Mundheld siger:

Haar do undt i di Hued, er Brændevin gue, 
haar do undt i di Maw, ska do ha’ a’ samm Slaw.

Den „grønn’ Vuen“ hørte ikke med til Avlsred
skaberne, det var Stadsvognen, som kun benyttedes, 
naar der kørtes til Marked, Bryllup, Familiebesøg 
m. m. Den var stiv, men havde to Agestole, som 
hængte i Kroge, og, naar det var rigtig flot, ogsaa i 
Læderremme. „Æ  Aaasæt“ var pyntet med nogle 
Udskæringer, og Agestolene var paa Enderne pyntet 
med malede Blomster, men ellers var den grøn over 
hele Legemet. Den var svær, klodset og temmelig 
høj og var derfor lidt vanskelig at bestige, og derfor 
havde man et løst Vogntrin (i mit Fødehjem havde 
vi en lille Trappe med Hængsler midt paa, saa den 
kunde lukkes sammen) med Kroge foroven til at hægte 
paa Kanten af Vognen. Naar der saa var spændt for 
og Folkene var kommen til Sæde, tog Drengen eller 
Karlen Vogntrinet af, lukkede det sammen og lagde 
det bag i Vognen. Vor Far tog saa ved Tømmen og 
sagde: „Saa i Guds Navn!“ Og saa luntede de to 
brune af.

Arbejdet „uden Døre“.
Hvis man var blevet færdig med Pløjningen om 

Efteraaret, saa tog Foraarsarbejdet ikke lang Tid. 
Jorden henlaa urørt til lige ved Sædtiden, som faldt 
sidst i April eller allerførst i Maj. Saa blev den 
„fældet“ med Danskharven, Kornet saaet og nedfældet 
med Svenskharven, tromlet — og saa færdig.
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Husmændene, der som Regel fik Arbejdet gratis 
udført af Gaardmændene, i hvert Fald mod en „bette 
Villighed" derfor, kunde, naar de fik Lovning paa 
3—4 „Bieder“ , faa alt deres Foraarsarbejde i Marken 
udført paa en Søndag Formiddag.

Det var almindelig Skik, at hver Søndag Formid
dag i „Drøwtens T i’ “ skulde Karlen eller Manden hen 
„aa gyr’ en Bied“ (Bied: % Dags Arbejde) for en 
Husmand.

Ja, saa skulde der jo lægges Kartofler baade i 
Gaard- og Husmandsbrug, men det var ikke ret store 
Arealer, der benyttedes hertil. Et lille Stykke Hør 
skulde der ogsaa saaes, og blev der dyrket 6-radet 
Byg, skulde der lidt Gjødning ud og Jorden piøjes et 
Par Gange.

Saa snart Foraarsarbejdet var overstaaet, tog 
Manden i en saadan mindre Gaard fat paa at pløje 
og harve Brakmarken, og Karlen og Pigen skulde „i 
æ Kjar og graw Tørr“ , senere skulde saa Tørvene 
trækkes, rejses og skrues og køres hjem inden Høst.

Et fast Led i Sommerarbejdet var Husenes Re
paration og Vedligeholdelse. Særlig „Raalingen“ skulde 
klines og kalkes baade ud- og indvendig. Lervægge, 
som om Vinteren var helt eller delvis faldet ned, blev 
som Regel erstattede med Mursten. Opførelse af Ler
vægge ved „Klinepiger“ med dertil hørende Klinegilde, 
som Feilberg omtaler i „Dansk Bondeliv“ , kan jeg 
ikke huske. Ligeledes var det et fast Led i Sommer
arbejdet, at der skulde lægges et Stykke nyt Tag, 
baade paa „Raalingen“ og paa Udhusene. Og saa 
skulde det ny Tag mønnes med lange, sejge Græs
tørv. Paa saadan gammel Mønning groede tidt en 
Plante, som vi kaldte for Husløg. Endskønt der jo 
endnu paa Huse med Straatag mønnes paa omtrent
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samme Maade, er denne Plante helt forsvunden, af 
hvad Grund véd jeg ikke.

Omkring 1. Juli kom Høbjergningstiden, og det 
var særlig Agerhø (her paa Mors er der jo ikke ret 
megen Engjord). Det blev jo slaaet med Høle. Man
den og Karlen brugte Leerne, og Pigen „rev fra“ efter 
dem begge. Et Par Dage efter skulde det jo saa 
„hverres“ og „stækkes“ .

Saa kom Tiden, da Rapsen skulde bjerges, og 
det var en hel Festtid, særlig for os Børn. Der skulde 
mange Hænder til at besørge dette, og Arbejdet gik 
med Skæmt og Latter, krydret med Smaahistorier og 
lune Vittigheder. Rapsen blev skaaret med store, 
krumme Knive, og det skulde gaa for sig om Natten, 
for at Bælgene ikke skulde sprække og Frøet falde af. 
Den blev lagt i smaa Dynger, og vi Børn samlede de 
tabte Straa op og lagde dem til Dyngerne. Cirka 
8 Dage efter var den færdig til Hjemkørsel. Paa den 
lange Vogn blev rejst et Stillads af Brædder, hvorpaa 
indvendig var fæstet et stort Lærredssejl. Et Dusin 
Husmænd var tilkaldt, og saa begyndte Festen. Man
den kørte selv Høstvognen, en Mand læssede paa i 
Marken med en dertil indrettet stor, tregrenet Raps
fork. 8 Mand var placeret i Laden, hver bevæbnet 
med en Plejl, 2 Mand, hver med sin Rive, til at rive 
Ballerne eller Skallerne op over en Dør, som var 
stillet paa Kant, og en med et Reb til at slæbe Hal
men ud. Det var rigtig Sjov for os Drenge, om vi 
kunde liste os bag paa Halmknippen og lade Manden 
slæbe os ud, fik han fat paa os, fik vi rigtignok en 
slemme Dukkert ind i det løse Halm, men det var vi 
jo heller ikke saa kede af. Til Afveksling bandt vi et 
Par Kæppe sammen med en Snor og stillede os ind 
i Laden for at hjælpe med Tærskningen. Vor Mor 
maattc den Dag have slaaet op for Gammelølstønden,
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og hen paa Eftermiddagen kom Ølpotten og Brænde
vinsflasken ud i Laden, og de gæve Husmænd lod 
begge Dele vederfares Retfærdighed, saa ved Aftenstid 
stod Humøret lige ved Kogepunktet. Dagen sluttede 
med et godt Aftensmaaltid med et Par Kaffepunscher 
som Dessert. Kan gerne være, at Underholdningen 
ikke var særlig fin, og at det kneb for enkelte at 
trække „Bjørnen“ hjem, men Skænderi eller andre 
Spektakler kan jeg dog aldrig mindes fra disse Raps
gilder. Paa andre Egne, har jeg hørt, var det Skik, 
at Byens Spillemand kom hen paa Eftermiddagen, og 
at Plejlene saa slog Takt til Violinens eller Klarinet
tens Toner, og at Gildet sluttedes med en Dans, men 
det har ikke været Skik paa min Hjemegn.

Høstarbejdet -  ja, det var der en ejendommelig 
Poesi over, som nu er gaaet tabt. Maskinerne har 
vel nok den største Skyld heri. Prøv en Sammenlig
ning: En Karl kører mutters ene med en Maskine 
paa et Fald Korn — eller: En 6—8 Mennesker i Rad 
efter hinanden med deres Høstredskaber. Leernes 
Klang, Folkenes Skæmt og glade Latter, jo, det var 
alligevel noget helt andet.

Kling—Klang paa Leerne udenfor Stuedøren den 
Aften, vi fik „opskaar“ , saa „vor Mor“ maatte skynde 
sig ud med Æbleskiverne, for at ikke hendes Karl 
skulde gåa sig en Tur.

I den første Gaard, som fik indhøstet, blev der 
travlt med at lave en „Høstdreng“ af Halm og gamle 
aflagte Klæder. Forsynet med et Pas indeholdende 
mange gode Vittigheder og skæmtsomme Hentydnin
ger. blev det om Natten listet om til Nabogaarden. 
Blev de ogsaa der færdige i ordentlig god Tid, fik 
Passet en Paategning og blev sendt til næste Gaard. 
Og „Drengen“ kunde sommetider gaa hele Byen
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rundt, indtil den havnede hos den sidste Efternøler, 
som saa maatte værsgod at beholde den.

Som allerede nævnt dyrkedes Hør paa et mindre 
Jordstykke, vel omkring ved 1 Skp. Land. Frøet blev 
saaet omtrent ved samme Tid som Foraarskornet, og 
naar Hørret var tjenligt — saa vidt jeg husker sidst 
i August — blev det rykket op med Rod, bundet i 
smaa Neg og sat sammen i Hobe. Naar det var t i l
strækkelig vejret, ikom det hjem i Laden og blev 
tærsket med det samme. Lidt af Frøet blev solgt og 
Resten gemt til Udsæd og til smaa Kalve, naar de fik 
ondt i Maven.

Straaet blev bundet sammen i temmelig store 
Knipper og sænket ned i et Vandhul. For at det 
kunde synke tilbunds, saa Vandet kunde staa helt 
over det, blev der med gamle Vognhjul og andet 
Skrammel lagt Pres paa. Hvor længe det skulde ligge 
der tor at blive tilstrækkelig „ rødet“ , husker jeg ikke, 
antagelig en 3 Ugers Tid. Efter at det var taget op, 
blev det strøet temmelig tyndt ude paa Marken for at 
tørres, efter nogle Dages Forløb revet sammen, bun
det i Knipper og kørt hjem i Laden.

Derefter blev det yderligere tørret, enten i den 
store Bagerovn eller over et dertil indrettet proviso
risk Ildsted, og saa kom endelig den store Dag, som 
af os Børn blev imødeset med stor Forventning, da 
vi skulde have „Hørfolk“ .

I det aflange Bryggers stod Far ved den ene 
Ende med „æ Brøed“ . Denne var et Stykke Redskab 
paa 4 stærke Ben, med skarpe Kæber af haardt Træ 
forsynet med Hængsler i den bageste Ende og en 
Stang eller et Haandtag ovenover. Med højre Haand 
løftede man Overkæben i Vejret, og med venstre 
holdt man en Haandfuld Hør mellem Kæberne, trak 
den lidt frem og tilbage, medens disse stadig gik op
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og ned og tyggede dygtigt løs paa Hørret, saa dets 
ydre Skal blev flækket. Efter hinanden i Række sad 
3 â 4 Kvinder hver med sin „Skagefod“ og „Skage- 
haand“ , og naar Far var færdig med en Haandfuld, 
afleverede han den til den første, og den gik saa 
Rækken igennem, af hver bearbejdet med bemeldte 
Redskaber. Den sidste i Rækken var en Mand, hvis 
Skagefod og -haand var af en anden og lidt snildere 
Konstruktion. Det var „æ Hørmand“ eller „Hørsvin
ger“ , som havde lært Professionen ovre paa Fyn. 
Han var jo absolut den vigtigste af hele Selskabet 
og skulde derfor lægge den sidste Haand paa Værket. 
Siden kom han og „heglede“ Hørret, hvorved det 
blev skilt i to Dele: Hør og Blaar. Nu var det færdig 
til at spindes, og det var Mors og Pigens Vinter
arbejde.

Til Rækken hørte en „Opstander“ , hvorom Hørret 
vikledes paa en saadan Maade, at den kunde trækkes 
ud, efterhaanden som det spandtes. Blaaret blev an
bragt i et andet Apparat, som nærmest lignede en 
Storkerede. Hørgarnet blev straks vundet i Nøgler, 
men Blaargarnet blev „strentet i Klauser paa æ 
Straangel“ , lagt i Vand og banket med „æ Bøstkjæp“ , 
vundet i Nøgler paa Qarnvinderen, og nu var endelig 
baade Hørgarnet og Blaargarnet færdigt at sende til 
Væveren. Det kom saa tilbage som Hørgarnslærred 
og Blaargarnslærred. Det sidste var sommetider „nøj 
grow aa hvas aa ligg’ æpo“ . Det blev som Regel 
brugt til Lagener. Forinden Lærredet var helt færdigt 
til Brug, blev det lagt i Vand en Tid, banket med 
Bøstkæp og lagt paa „Bleg“ en Tid ude paa Grøn
jorden.

Efteraarsarbejdet bestod væsentligst i først at saa 
Raps og Rug. Det var forresten snart besørget; thi 
Gjødningen var kørt ud om. Sommeren og Jorden
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brakket. Dernæst Kartoffeloptagning og Pløjning af 
Stubjorden samt den Del af Grønjorden, som skulde 
brakkes til næste Aar.

Vinterarbejdet var for Mandens Vedkommende 
Fodring af Kreaturerne, og Karlen havde Tærskningen. 
Hele Avlen af Korn skulde jo tærskes med Plejl, saa 
det var et betydeligt Stykke Arbejde, som skulde 
begyndes paa om Efteraaret for at blive færdigt i 
ordentlig Tid. Paa større Gaarde toges en Husmand 
til Hjælp, hans Dagløn var almindelig 1 Mark, højst 
24 Skilling (50 Øre) og saa Kosten. Naar „Rogen“ 
(Korndyngen) blev for stor, skulde den „aa æ Lo“ . 
Kornet blev først „kastet“ , og saa skulde alle Gaar
dens Folk til at „rense“ med runde Solde, hvis Bund 
var af Kalveskind, gennemstukket med runde Huller. 
Der hørte ikke saa lidt Øvelse til at faa Kornet til at 
gaa ordentlig rundt i Soldet, saa at Flydningen (Avner 
og Halmstumper) kunde samles ovenpaa midt i Sol
det for at blive fjernet med Haanden. Frø og Smaa- 
korn m. m. gik jo gennem Soldet ned paa Loen. 
„Do fæk nok ett aant end æ Flyden aa æ Aanner- 
silding“ er et Mundheld, som gamle Folk endnu 
bruger om en, der ikke har faaet sin ordentlige Part 
af noget, der skal deles.

Husmandsbruget
var der ikke meget ved. Selv om Lodden var 6 å 8 
Tdr. Land, maatte Manden ud hver Dag for at tjene 
en Dagløn. De, der ikke var Haandværkere, arbejdede 
paa de større Gaarde. Det blev saa Konens Sag at 
passe Hjemmet, Børnene, Køerne, Grisen og Hønsene 
m. m. Følgen blev, at Husmandsbrugene var den 
daarligst dyrkede Jord og gav ubetydeligt Udbytte. 
Dog var der Undtagelser. Jeg kan huske enkelte 
ualmindelig dygtige Husmandskoner, som ved mønster-
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værdig Pasning af Bedriften og ved en stærk gennem
ført Økonomi kunde frembringe Indkomster af Bedriften. 
Det var ved Salg af Smør og Æg, som solgtes i Ny
købing, enten til Købmanden eller til private Forbru
gere.

Jeg husker saa godt fra min Drengetid disse 
Koner, som med deres Smørkrukke og Æggekurv 
trods en Vejlængde af henimod 3 M il frem og tilbage 
kunde, efter at Børn og Kreaturer var passet til midt 
paa Formiddagen, komme tilbage hen paa Eftermid
dagen for atter at tage fat paa Gerningen i Hjemmet, 
men der skulde heller ikke købes ret meget i Byen, 
/ { Pd. Kaffesager, Kardus Skraa og maaske et Par 
Alen Bomuldstøj til et Forklæde var det hele. For
dringerne til Livet var og maatte jo nødvendigvis 
være faa og smaa; thi hvad Manden tjente, sammen 
med det lidet, Bedriften kunde indbringe, skulde forslaa 
til Renter og Skatter og til Familiens Underhold. Man 
løb ikke til Hjælpekassen, som jo i den Tid hed: 
„Den fri Fattigkasse“ , og andre Understøttelseskasser 
var der ikke den Gang, men man satte en Ære i at 
klare for sig selv. Der var dengang mange, som for
stod at sætte Tæring efter Næring, som, i Stedet for 
at søge Hjælp, „knyttede til Tag deres Næver“ .

Inden Døre.
Til Beboelsesbekvemmeligheder stilledes ikke store 

Fordringer, hverken i Huse eller Gaarde, og det maa 
indrømmes, at der de fleste Steder hverken var hygge
ligt eller pynteligt. I denne Retning er der, som i saa 
mange andre, sket store Fremskridt, men der kan dog 
nok være dette at indvende, at det har kostet mere, 
end vedkommende havde Raad til. Et Hjem kan jo 
saa udmærket godt være pænt og hyggeligt, fordi 
Huset er gammelt, fordi der er lavt til Loftet, og
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Møbler og andet Bohave simpelt og billigt. Bare det, 
der er, er ordnet med Smag, at alt er lyst og rent, 
og at der hersker en blid og god Tone.

Raalingen i mit Fødehjem, Søndergaard i Andrup, 
vendte mod Øst og Vest og skraanede, ligesom Jor
den den var bygget paa, ikke saa lidt imod Øst. 
Indgangen var paa Sydsiden til Stuerne, Gangen 
pikket med toppede Kampesten. Omtrent lige overfor 
Indgangsdøren var Loftstrappen med Dør for. Loftet 
var Opbevaringssted for mange forskellige Ting. Ved 
den ene Side af Trappen stod Rugbrød stillet paa den 
ene Ende op mod hinanden. Straks efter Bagningen 
kunde der være en Snes Stykker —, de sidste blev 
temmelig haarde og tørre, sommetider muldne. Paa 
den anden Side en Halmkube (lig en Bikube) med 
Byggryn og et Par store, sorte Lergryder med Rug- 
°g Bygmel. Paa den vestre Ende laa Korn i Dynger, 
hver bestemt til sit Brug. Rug til Brød, Byg til Gryn, 
Mel og Malt, og Havre til Heste og til Saasæd. Paa 
den østre Ende opbevaredes de mange forskellige 
lidt primitive Redskaber til de mangeartede forskellige 
Virksomheder, og omkring Skorstenen hang røgede 
Faarelaar og Pølser for at holde sig tørre.

Tilvenstre for Gangen var Storstuen med Lergulv, 
Bræddeloft og kalkede Vægge. Under Vinduerne stod 
et Bord og et Par Stole. Langs de andre tre Vægge 
stod „Boskabene“ : Et Chatol, to Dragkister og to af 
de gammeldags Kister med buet Laag, i de sidste 
var opbevaret Linned, Sengetøj og Garn. I de andre 
Boskabe opbevaredes Gangklæderne m. m. Indenfor 
den flade Klap i Chatollet var mange smaa Skuffer 
til Værdipapirer og andre Dokumenter m. m.

Paa Væggene hang i Glas og Ramme Brudesange 
og Gravskrifter. De var haandprentede, og i hvert af 
de øverste to Hjørner havde „Kunstneren“ tegnet en
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pluskæbet Engel, som blæste i Basun. Indholdet var 
Degnens poetiske Produktion og ikke ret meget be
vendt For Gravskrifternes Vedkommende begyndte 
de med den salig hedengangnes Fødested, Fødselsdag 
og -aar, Bryllupsdag og Dødsdag samt en rosende 
Beskrivelse af Vedkommendes Liv og Levned m. m., 
derunder nogle Vers, som ikke altid rimede saa godt 
som ønskeligt og tidt var noget Nonsens. Naa, Folk 
var ikke nær saa kritiske den Gang som nu om Dage. 
„De er gue nok“ , sagde de gamle, naar de havde 
læst dem igennem. Ja, Viljen havde sikkert været god 
nok, og saa maa vi undskylde, at det skortede paa 
Evner. Det var jo ogsaa meget at forlange, at enhver 
Degn skulde være Poet. Jeg tror forresten heller ikke, 
at Degnene havde Pligt til at lave Gravskrifter, det 
var vistnok blot en gammel Skik, men sikkert er det, 
at ved næsten hver Begravelse mødte Degnen med 
et saadant og læste det op i Hjemmet, før Liget blev 
„sunget ud“ . Han fik vistnok lidt Vederlag derfor.

Som Eksempel paa, at der ogsaa var Degne, der 
magtede Opgaven, som forstod at anslaa de rette 
Toner, skal jeg anføre følgende kønne og stemnings
fulde Ligvers af den gamle, brave, ædle og fintfølende 
Lærer Peder Thomsen i Frøslev. Af en Gravskrift 
over en Mand, som i mange Aar havde været meget 
sygelig og lidt meget:

„Vor Ven har lidt og stridt som faa.
Hvo har vel talt hans Smertensdage,
Og hvo har set ham lide saa,
Hvo hørt hans Raab, hans Jammerklage,
Og maa ej sige: Gud ske Tak!
Nu fik han Ende paa sin Smerte.
Og hvert et Suk og hvert et „A k"
Er nu forstummet i hans Hjerte“  o. s. v.
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Og over en 12 Aars Pige, som i Juledagene blev 
revet bort af en ondartet Difteritis, medens en Broder 
laa haardt angreben af samme Sygdom:

„Det blev en mørk og sorgfuld Jul
For hver i dette Hjem.
Og end staar Nytaarssol i Skjul
Bag Taaredis for dem.
Den lille Else, Husets Fryd, Forældres, Venners Lyst, 
Sang Julen ind med Jubellyd, men ud med Klagerøst.“

For Enden af Storstuen (altsaa helt i vestre Ende 
af Raalingen) var to Gæstekamre, det i det sydvest
lige Hjørne var lyst og ret hyggeligt og blev brugt, 
naar der en enkelt Gang kom Gæster, som skulde 
overnatte, samt til Karleskræddere og Kvindeskræd
dere og andre Haandværkere, som var der flere Dage 
ad Gangen. Kammeret i det nordvestlige Hjørne var 
mindre hyggeligt og blev brugt til mindre pæne, om
strejfende Personer, særlig Tiggere fra andre Sogne; 
thi skønt det nok egentlig var ulovligt at gaa udenfor 
eget Sogn for at tigge, saa blev dette dog ikke over
holdt. Disse stakkels Mennesker var ikke altid saa „rene“ 
som ønskeligt, og derfor havde man i de fleste større 
Gaarde saadan et særligt Kammer med Seng til den 
Slags Folk.

Der tiggedes til alle Tider, men dog mest før 
Højtiderne og saa i „æ Toti“  (den Tid, da der klip
pedes Faar). „A  vild’ gjar be’ om en Log Tow i 
Guds Navn“ , var den almindelige Talemaade, men 
forresten tiggedes der alt muligt: Brød, Smør, Mælk, 
Tællelys eller „en Tanning aa kog’ æpo“  (et Bid af 
Saltkarret) var det mest almindelige.

De indensogns Tiggere kendte vi jo allesammen. 
De fleste af dem havde brugt Tiggerprofessionen 
næsten hele deres Liv, det var jo helt almindeligt at
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sende Børn ud med Tiggerposen. Enkelte andre 
havde kendt bedre Dage, men var ved Sygdom, Uheld 
eller Forsømmelighed kommet paa Knæerne. Jeg husker 
dem saa godt, naar de kom trippende med deres 
Mælkekrukke, og kunde nævne de fleste af dem ved 
Navn. Sølle og elendige saa de ud, baade i Krop og 
Klæder, men Snakketøjet var i Orden. De roste og 
smigrede Husmoderen for at faa saa meget som 
muligt, og afleverede, inden de gik, Tusinder af Tak 
og en Mangfoldighed af Velsignelser. Enkelte brugte 
en hel Remse som f. Eks.:

„Tak fu Mad aa Tak fu Supp’ 
aa Tak fu Mælk aa Tak fu Krukk’, 
manne Hunder Tusind Tak 
skal 1 ha’ - ,  Tak!“

Deres Hjem eller rettere Opholdssted, i Fattig
huset eller cn anden forfalden Hytte, var sølle og 
elendigt, fyldt med Pjalter og tidt andre Uhumskheder, 
og som Følge deraf en fordærvet usund Luft. En 
ussel og sørgelig Tilværelse for de sølle Mennesker. 
Maaske var noget deraf egen Skyld, og maaske 
kunde de ikke selv skønne over al denne Daarlig- 
dom —, men alligevel!

En egen Art Tiggere var de, som gik omkring 
og samlede ind til en Ko, og „æ Braanmænd“ , som 
samlede ind til at faa deres Hus opført, de havde 
som Regel en Attest fra Præst eller Sognefoged for, 
at Koen var død eller Huset brændt. De misbrugte 
tidt Attesten ved at blive ved med Tiggeriet, til længe 
efter at Koen var indsat og Huset opført. Jeg har 
hørt fortælle, at det ogsaa blev misbrugt til den anden 
Side. Da en „Braanmand“  kom i en Qaard og bad 
om en Skilling, siger Gaardmanden : „Jamen di Hus 
er jo slet ett brænd“ , hvortil Manden svarede: „Nej,
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det er den rigtignok ett, men vil Gud, ska’ den fytt 
aa no æ næjst Torsda' Awten“ .

At gaa omkring „aa fo saat i en Klokk’“ var et 
finere Tiggeri. En ældre Mand kom med et Uhr i 
Lommen, som han fremviste, og fortalte, at „et Kast" 
kostede 4 Skilling, tog man flere Kast, fik man lidt 
Rabat. Endvidere forklarede han: „Æ  Klokk’ skal 
spilles hen te Laust Kræns i Andrup æ Fastelavns- 
mande, aa æ Sownfoged haar lovet aa vær’ teste’, 
fo de ska’ go rele til. Vinder do æ Klokk’, ska do 
nok fo’en“ .

Af og til kom Pjaltekræmmeren, Jens Eriksen fra 
Elsø. Han var ualmindelig platfodet, saa han hverken 
kunde gaa i almindelige Støvler eller Træsko, hvorfor 
han selv havde lavet sig et Par ualmindelig klodsede, 
uformelige Træskostøvler med helt flade Bunde. Han 
opkøbte Ben og Klude og betalte med „Huespind’ og 
Strik’pind“ , Synaale og Stoppenaale, Hægter og 
Vindsler med Sytraad. Lakrits af smalle Stænger af 
den allerdaarligste Kvalitet havde han ogsaa i Kassen, 
hvorfor vi Børn altid skyndte os at komme ind, naar 
vi saa, han kom stolprende med en Sæk paa Ryggen 
og en Kasse forpaa, fastholdt med en Læderrem over 
Skulderen. Han var forøvrigt en Særling, tvær og 
vanskelig at omgaas, saa det var ikke saa sjældent, 
at vor Mor kom op at skændes med ham, inden de 
fik Byttehandelen ordnet.

Bindkræmmere, Mænd og Karle fra Bindeegnen, 
Hammerum Herred, mindes jeg ikke fra den Tid, der 
var nok ikke noget for dem at gøre her paa Mors, 
hvor alt Uldtøj blev lavet i Hjemmene, derimod kom 
jævnlig de „almindelige“ Kræmmere med deres Tvær
sæk over Nakken, indeholdende Tørklæder af forskel
ligt Stof, Mønster og Farve, som de foregav at have 
købt langt sønder nede i Hamborg, Husum eller en

4
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anden stor By. Sandheden var dog nok, at de havde 
købt „Krammet“ hos en Manufakturhandler i Nykø
bing, Thisted eller en anden af de nærmeste Byer. Det 
hjalp ikke, at vor Mor sagde, hun ikke skulde have 
noget, det lod Kræmmeren sig ikke afvise med, men 
smed Kramposen paa Bordet og begyndte at præsen
tere Varerne, medens Munden løb ustandseligt, og 
saa kunde Kvinderne ikke modstaa, men maatte hen 
at se paa Sagerne, og selv om de til at begynde 
med nok saa bestemt havde paastaaet ikke at ville 
købe, endte det dog altid med en Handel, sommetider 
til flere Dalere.

Kræmmerprofessionen var ikke lovlig Næring, og 
Politibetjenten var tidt efter disse Handelsmænd. En 
Betjent var engang lige i Hælene paa Kræn Ibsen 
(den ældste Kræmmer, jeg kan huske), men han smut
tede ind i Niels Marks Qaard paa Frøslevgaards Vang, 
hvor Betjenten et Øjeblik ikke kunde se ham, og her 
smed han Kramposen ned i Brønden og gik saa 
ganske rolig videre indtil Betjenten naaede ham. Det 
lykkedes ikke Betjenten at tvinge Ibsen til Bekendelse 
eller finde Posen. Gal var han og skældte ud, saa 
det var helt forskrækkeligt, men det hjalp ikke. Fol
kene i Gaarden var jo lovlig undskyldt, for de vidste 
ikke, at „æ Kram laa i æ Kjæld“ .

En anden Kræmmer havde saa stort Forspring, 
at han kom ind i en Gaard og fik Kramposen gravet 
ned i Møddingen, og her fandt Betjenten ikke paa at 
lede efter den. Folk vilde gerne hjælpe Kræmmerne, 
naar de var i Bekneb, med at skjule Kramposen, det 
morede dem at skaffe Politiet en lang Næse.

Mellem Jul og Fastelavn kom de omrejsende 
Musikanter for at „spille Nytaar ind“ .

Der kom Pi Koustrup fra Hannæs, Mads Bæk og 
Inger fra Thy (Inger havde en Tromme med Klokke
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paa, som hun trakterede rent forfærdeligt. Det var 
lystige Folk, det var Mads og Inger, naar de kom 
skulde der altid være Dans i Byen, og det gik med 
Skæmt og Løjer, som ikke altid var helt anstændige. 
Der fortaltes, at de boede i en gammel Kæmpehøj 
ovre i Thy, og det gjorde jo, at der var noget my
stisk over Parret.

Foruden disse kom der en hel Del flere, de fleste 
her fra Mors. Der var Per Vægter fra Sindbjerg, som 
spillede baade kønt og godt, og Per Glarmester fra 
Redsted, som rev paa Strengene, saa det skurrede 
fælt i Ørerne, o. m. fl. Naar de kom til en Gaard, 
stillede de sig an udenfor Gangdøren og blæste et 
Stykke paa Klarinet eller Horn. Hvis man ikke vilde 
have dem ind, gik en ud og sagde: „Vi skal ingen 
Musik ha’ “ . Blev der ikke sagt noget til dem, saa 
kom de ind, trak Violinen af Posen og spillede løs. 
Var det i en større Gaard, hvor der var Børn og 
unge Folk, tog de sig en Svingom dertil. Musikan
terne fik saa deres Dram samt nogle Skillinger og 
traskede saa videre til næste Gaard.

Peder Madsen fra Refs kom med sin Lirekasse. 
Foran paa denne var en Klap, der kunde skydes op, 
og en Mand kom tilsyne med en Bakke i den ene 
Haand. Lagde man en Skilling i Bakken, lod han den 
falde ned i Kassen og bukkede nok saa pænt til Tak, 
men lagde man en Papirstump eller andet, kastede 
han det langt hen i Stuen. Peder Madsen havde 
Takst: „En Mark er Kassens Rettighed“ . Bød man 
ham mindre, svarede han vredt: „Nej, saa skal Kassen 
staa urørt!“

Mads Vægter fra Sindbjerg (Broder til Spille
manden) kom med „æ Stjern“ , et Apparat af Pap, 
overtrukket med Lærred med stærke Farver, i Midten 
rund, men med Grene ud til Siderne, som endte i

4*
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Spidser med Duske, anbragt paa en ca. 2X  Alen 
lang Stang med en vandret Aksel, hvorpaa den kunde 
gaa rundt Indvendig var den hul, og i Midten var 
en lille Glasrude. Var det Aften, satte han en Stump 
tændt Lys derind. Saa sang Mads, idet han drej
ede Stjernen rundt, med hæs og skrattende Stemme, 
Stjernesangen om de hellige tre Konger fra Øster
land, fik sit beskedne Honorar, 8 Skilling, og maaske 
i Tilgift en Mellemmad. Inden han drog afsted, sang 
han „Saa vil vi nu sige hverandre Farvel“ .

Blandt de omkringstrejfende Tiggere var et Par 
stakkels Idioter: Kræn Bossen fra Thorup og „skjæv- 
hvodet Pier“ , ogsaa fra en af Byerne derovre, vist 
Solbjerg. Kristen Bossen var meget forfalden til Drik, 
gik med Pose og Kæp og tiggede „en Bid Kyd aa 
Brø aa en bette Dram“ . Han fortalte, at han var 
„Kjærreste med Frydsbrønd Jompig’“ — velsagtens 
en Pige, som havde holdt lidt Sjov med ham. Per 
var lidt pænere i Tøj, var vist heller ikke drikfældig 
og holdt sig ogsaa for god til at følges med Kræn 
Bossen. Kun naar de havde opspurgt et større Gilde, 
Bryllup eller Begravelse, kom de i Følge og blev 
bænkede i en Afkrog, Bryggers eller andet Sted og 
fik god Mad. De kunde dog ikke altid forliges, Per 
vilde irettesætte og sladre om Kræn Bossen. „Han 
samler alle Komper aa æ Fad. Han er en Gris, a ka 
snaar ett væ bekjend’ aa sej ve’ ham!“ klagede han. 
Var det Begravelse, gjorde Per sig gode Venner med 
Graveren for at faa Lov til at ringe med Kirkeklok
ken, hvad han satte stor Pris paa. „Høt do æ Klokk’ ? 
spurgte han Folk, og Per fik jo saa lidt Ros for sin 
Ringning. „Ja, a ka Dælen stjern’me sving’ en, søen 
de haa nøj Skik!“ bekræftede Per selvfølende.

Det var til stor Morskab, særlig for de unge, 
naar de to kom til Gilde, dog mindes jeg ikke, at der
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nogen Tid var Ondskab i Morskaben, eller at de to 
Stakler led nogen Overlast.

Naa, men det var Raalingens Indretning, jeg kom 
fra, og skal nu fortsætte dermed.

Tilhøjre for Gangen var Dagligstuen med Tegl
stensgulv, fast Bænk under Vinduerne med tilhørende 
langt Bord og Skammel, i østre Væg en stor og gam
mel Bilæggerkakkelovn med Rajnme foroven og Skuffe 
forneden, begge til Brug ved Tørring af Malt. Ved 
venstre Side af Kakkelovnen stod en gammel Armstol 
og ved højre Side en Kanapé. Oven over denne et 
Hængeskab med mange smaa Skuffer og Rum, ud
vendig grøntmalet med Blomster i Hjørnerne, midt 
paa Døren Forbogstaverne til Fars Navn samt Aars- 
tallet 1836 omgivet af en Krans af Blomster. I Nord
siden var Sengene med Panel fra Loft til Gulv. For 
Indgangen til disse var der dog ikke Døre, som ellers 
var almindeligt i gamle Bygninger, men „Omhæng“ 
af stribet Bomuldstøj, som var delt i to Dele for hver 
Seng, og kunde trækkes til Side, naar Sengene toges 
i Brug, foroven en Kappe langs det hele. Sengene 
var fyldt med Kampesten til omtrent midt paa, og 
oven paa disse med Halm. I Panelet midt imellem 
Sengene var indsat et Skab, en saakaldt „Skjænk", 
hvis Dør lukkedes op- og nedefter og holdtes i vandret 
Stilling ved Hjælp af et Par lange Hængsler, saa at 
det dannede et lille Bord. Inde i Skænken havde 
Brændevinsflasken sin Plads. Endvidere opbevaredes 
her de Glas, Kopper, Theskeer m. m., som ikke be
nyttedes til dagligt Brug. Paa Væggene hang i Glas 
og Ramme en „Husvelsignelse“ , et „Himmelbrev“ 
samt nogle faa daarlige bibelske Billeder.

Denne Dagligstue benyttedes altsaa baade til 
Spisestue, Sovekammer, Børnestue, Arbejdsstue for 
Kvinderne og om Vinteraftenerne for Mændene ogsaa.
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En meget vigtig Indretning har jeg forglemt, 
nemlig „æ Vraaseng“ . For hele Nordsiden af Raalin- 
gen samt fra østre Ende til 2* < Alen fra Dagligstuen 
var der Udskud. I disse 2j^ Alen Udskud for Daglig
stuen var „æ Vraaseng“ , altsaa et mørkt Rum med 
Døre for, som brugtes til Seng, i Reglen for større 
Børn.

Mellem „æ Vraaseng“ og Armstolen ved Siden 
af Kakkelovnen førte en Dør ud til Køkkenet, som 
forhen hed Frammerset. Vi sagde ikke: „Vi skal hen 
i Køkkenet“ , men „v i skal fram“ . Det er et af de 
Ord, som helt er gaaet af Brug — hvoraf det stam
mer, kender jeg ikke. — Fra Dagligstuen førte en 
anden Dør ind til Spisekammeret, som gik helt ud i 
Udskuddet. Her var Bord med Fade, Flødebøtte, 
Kjærne, Mælkeskab m. m. Til venstre førte en Dør 
i Udskuddet ind til „æ Maalkammer“ . Her stod nemlig 
Haandkværnen til at male Malt paa. Tilhøjre førte en 
anden Dør, ogsaa i Udskuddet bag Sengene, ind til 
et Rum, hvor Øltønder og Saltkar havde deres Plads. 
I en Nabogaard henstod i et Hjørne af Spisekammeret 
en Fustage saltede Sild. Husmoderen havde den imid
lertid ikke tilstrækkelig dækket, saa da hun kom for 
at se til den, havde Rotterne taget de fleste. Derved 
var jo ikke noget at gøre, men hen paa Tiden blev 
der en saa ulidelig Stank i Stuen, at det ikke var til 
at holde ud. Folkene kom saa i Tanker om at rydde 
Sengene og fandt her en hel Del forraadnede Rester 
af Sildene. Rotterne havde slæbt Sildene under Skille
væggen ind i Sengene og holdt Maaltid mellem de 
store Kampesten. Behagelig Plads for Rotterne, mindre 
behagelig skulde man synes for de øvrige Senge
beboere.

I Køkkenet var Bord med Vask og Række til 
Tallerkenerne, Pottelaag og andre Smaating. Over det
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halve af Køkkenet var en stor, vid, aaben Skorsten, som 
paa Køkkensiden hvilede paa en svær Træhammer. 
Herunder var Armen muret af brændte Sten. Fyrstedet 
var et Hul med Jernrister i Bunden. Over Arnen var 
Indfyringsstedet til Kakkelovnen, paa næste Side Ovns
mundingen — Bagerovnen var stor, naaede helt ud 
i nordre Udskud — og paa 3die Side Indfyringssted 
under Qrubekedlen, som stod paa den anden Side 
Skorstenen, altsaa i Bryggerset. Dette var et temme
lig stort Rum uden Loft med Udgang mod Syd til 
Brønden og Gaarden og mod Nord til „æ Kalgaard“ .

Nedenfor Bryggerset var i den ene Side Tørvehus 
og i den anden Gaasehus og Hønsehus.

I østre Ende af Raalingen var Aftægtsstuerne, to 
Stuer med Køkken og Bryggers. Det var jo alminde
ligt, at gamle Folk, naar de afstod Gaarden til en 
Søn eller Datter, kom paa Aftægt, som bestod i visse 
bestemte Ydelser fra Gaarden, tilstrækkelige til de 
Gamles Underhold. Det var ikke nogen heldig Alder
domsforsørgelse; thi en saadan Afgift var tidt meget 
trykkende for de Unge, som derfor tidt ønskede de 
Gamles Død.



Julen derhjemme.
aar man som ældre kommer til at 
tænke paa sin tidligste Barndom der
hjemme, bliver det gerne Julen, der 
skyder sig i Forgrunden, — saadan 
gaar det da mig. Det var lige saa 
meget Forberedelserne til Festen som

selve Festen, der stemte én højtidelig. Forberedelserne 
var mange. Alt skulde den Gang laves i Hjemmet, 
der skulde brygges og bages, og den store aargamle 
Gris skulde slagtes. Der skulde pudses baade ude og 
inde, ikke blot i Stuehuset, men i Gaarden, i Staldene 
og Laden. Malten til Øllet lavede Moder selv paa 
Loftet og tørrede det paa den store Bilæggerovn i 
Stuen. Den blev ogsaa malet hjemme paa en lille 
Kværn, der blev sat i Bevægelse med Haandkraft. 
Melet, som var hentet hjem fra Møllen, skulde sigtes, 
„temses“ , som det kaldtes. Der var ikke Sigte i Møllen, 
og at købe Mel kunde der da ikke være Tale om, der 
kunde vist slet ikke købes Mel. Jeg har hørt fortælle, 
at Købmændene i Nykøbing før Højtiderne købte en 
Sæk Flormel i Fællig, som de saa delte mellem sig 
for at kunne forsyne dem af deres Kunder, som øn
skede at købe lidt. Der skulde bages Rugbrød og 
Sigtebrød, Sirupskager og Kringler og saa i skæppevis 
af Pebernødder, vel at mærke uden Peber.

Slagtningen af Grisen var en stor Begivenhed. 
Naar Fader kom med Rebef i Haanden og et Par
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Karle efter sig, vidste vi, at nu skulde det gaa an, 
og Spændingen var stor hos os Børn. Jeg tror nok, 
at ogsaa de voksne var lidt bange for Krabaten. Man 
var den Gang ikke saa vant til at have med Svin at 
gøre som nu. Den blev da bastet og bundet, blev 
lagt paa en Stige, som saa igen blev lagt op paa et 
stort Kar. Moder slagtede den selv, Slagtere var der 
ikke, da ikke paa Landet. Naar den saa var død, kom 
det store Øjeblik, da den skulde gøres ren. Hele 
Personalet stillede sig rundt om den, hver med en 
lang Kniv i Haanden. Den blev derpaa overhældt 
med kogende Vand, indtil Haarene kunde plukkes af, 
og den blev saa skrabet ren med Knivene.

Lillejuledags Morgen kom Fader og en af Kar
lene ind for at pudse Kakkelovnene, Fader i Sove
kammeret og Karlen i Dagligstuen, og det gjaldt da 
om, hvem der kunde faa sin mest blank. Dagen blev 
anvendt til at gøre rent alle Vegne og til at lægge 
alt tilrette, saa det kunde være saa nemt som muligt 
de første Helligdage.

Kreaturerne fik deres Juleaftensnadver. Køerne 
og Studene, som ellers fik Halm, fik den Aften Skafte- 
havre, Smaakreaturerne fik saa meget Korn, de vilde 
æde. —

Endelig blev det da Aften. Vi samledes alle
sammen i Stuen, vaskede og kæmmede og i Søn
dagstøjet. Og naar saa „Gammelmu’er“ kom med sin 
Salmebog under Armen og satte sig stille ned, ja, 
saa vidste vi, at nu var Julen der. Naar vi saadan 
kom ind, stod Bordet dækket med „Mellemmad“ : 
Sigtebrød, Smør, Ost, Kød, Pølse og godt 01. Paa 
Bordet var den Aften 2 Lys af de tykke.

Naar vi havde spist Mellemmad, sang vi Jule
salmer af Kingos Salmebog. Fader sang for, han 
sang ret godt, men var næsten ene om det, tror jeg,
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undtagen „Gammelmu’er“ , hun skulde nok synge 
med, og hun sang godt trods sin høje Alder. Moder 
kunde ikke synge, vi Børn kunde kun nynne lidt. 
Oin Karlene og Pigerne sang, kan jeg ikke huske. 
Der blev den Gang sunget meget lidt, hvor skulde 
det egentlig komme fra, i Skolerne blev der ikke 
sunget, og i Kirkerne lod man vist i Almindelighed 
Degnen ene om det.

Bordet blev saa dækket med Suppe, kogt paa 
Kødet af Høns og Ænder. Det var det egentlige 
Juleaftensmaaltid. Naar det var til Ende, og der var 
taget af Bordet, kom Moder og delte Pebernødder ud, 
tre Skaalfulde til hver, og desuden nogle Kringler og 
Sirupskager. Fader og Karlene spillede saa Kort om 
deres Nødder, vi Børn og Pigerne skulde til at „nød- 
derihænde“ , „Min Gris løber i Skov“ o. s. v. Det 
hændte ikke saa sjældent, at en af os „spillede fa llit“ , 
saa skulde vi hen til Moder, som jo havde Behold
ningen, og hos hvem vi i Almindelighed blev hjulpet 
ud af Forlegenheden, naar det da ikke gik for tidt 
paa. At en saa trist Begivenhed, som den at have 
bortspillet alle sine kære Nødder, ikke altid gik af 
uden Taarer, kan de fleste vel nok huske fra deres 
Barndom.

Endelig blev det Sengetid, men først skulde vi 
jo have vor Nadver („Nætter“ ), som den Aften bestod 
af saltet Vesterhavstorsk og Sødgrød.

Juledagsmorgen skulde de, som passede Krea
turerne, op i god Tid for at blive færdige til Kirketid. 
Der maatte den Dag ikke muges i Staldene, der 
maatte i det hele taget ikke bestilles mere end det 
aller nødvendigste. Fader skulde huske at faa Offeret 
med til Præst og Degn. Det var indlagt i „Offersed
ler“ , som vi Børn havde haft med hjem fra Skolen
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nogle Dage før Jul, en hvid til Præsten og en blaa 
til Degnen.

2den Juledags Morgen skulde Røgterdrengen 
tidlig op for at faa gjort rent i Staldene, hvor der jo 
ikke var muget Dagen i Forvejen. Kunde en Røgter- 
dreng blive færdig med at muge hjemme og saa op
dage, at Drengen i Nabogaarden ikke var kommen 
af Sengen, og han kunde komme hen og muge for 
ham, var det en stor Skam for Vedkommende. Det 
skete en Gang, at Drengen i mit Hjem, da han var 
bleven færdig, opdagede, at Drengen i Nabogaarden 
ikke var kommen op, han gav sig saa til at muge for 
ham. Det opdagede vedkommende Dreng imidlertid, 
han listede sig ud og gik om og gav sig til at køre 
Møg ind i Stalden derhjemme, saa da den stakkels 
Dreng kom hjem, kunde han begynde der igen.

Julegilder kan jeg ikke mindes, der blev holdt, 
men derimod mindre Julebesøg. Jeg havde en Far
broder og en Faster, som boede i samme By som vi, 
begge velhavende Gåardfolk. Dem besøgte Fader og 
Moder om Julen, og et Par af os ældre Børn fik da 
gerne Lov at komme med. Det, jeg husker bedst fra 
disse Besøg, var „Mellemmaden“ . Der var nu først et 
Par stegte Ænder, som laa paa Ryggen med Benene 
i Vejret, men saa Saltmadsfadet: Først et stort, fedt 
Faarelaar, en do. Rullepølse, en tyk og lang Kød
pølse, som var kløvet paa langs, og endelig oven paa 
det hele et stort Stykke kogt Flæsk. Man skar sig 
saa et Stykke af de forskellige Dele efter Behag.

Om ovennævnte „Gammelmu’er“ — hendes Navn 
var Kristiane — vilde jeg gerne skrive lidt. Hun var 
født i Stagstrup i Thy, saa vidt jeg véd 1780, og 
døde i Sindbjerg 1863. Som Barn mistede hun sin 
Moder og fik saa Stifmoder, som var meget ond 
imod hende, saa hun baade sultede og frøs og var
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uren. En Søster til hendes Moder boede i samme By. 
(Hvad jeg her skriver, er efter, hvad min Moder for
talte, der var Datter af en Søster til „Gammelmu’er“ .) 
En Nat stod den afdøde Moder udenfor Søsterens 
Seng og sagde til hende: „Du skal sørge for, at 
Kristiane kommer hjemme fra, og det skal være snart“ . 
Mosteren adlød og sørgede for, at Barnet kom hjemme
fra, om til hende eller et andet Sted, véd jeg ikke. 
Som Voksen var hun kommen her til Mors og var 
kommen til at tjene i „Bjerregaard“ i Sindbjerg. 
Manden, som havde Gaarden i Fæste, hed Peder 
Bjerregaard, hans Kone døde, og han giftede sig saa 
med Kristiane, som blev Stedmoder til 4 Sønner. 
Selv fik hun ingen Børn, men de optog min Moder, 
som Kristiane var Moster til, som Barn i Huset. 1845 
afstod Peder Bjerregaard sin Fæste, og min Fader, 
som var forlovet med Plejedatteren, fik saa Gaarden 
i Fæste. Der blev indrettet Aftægtslejlighed i et af 
Udhusene, men Peder Bjerregaard døde, inden Lejlig
heden blev færdig, og „Gammelmu’er“ kom saa til 
at bo alene dér Resten af sin Levetid.

Vi blev efterhaanden mange Børn, og jeg, som 
var opkaldt efter hende og hendes Mand, og som hun 
sagtens af den Grund foretrak frem for mine Søskende, 
kom til at ligge inde hos hende, til jeg var 10 Aar. 
Hun var en elskelig gammel Kone og en troende 
Kristen, aldrig har jeg hørt hende klage eller mærket, 
at hun var utilfreds. Hun var altid saa mild. Hendes 
daglige Bestilling var, foruden at lave sin Mad, at 
spinde, men ikke sjældent satte hun sin Rok til Side, 
tog sin Salmebog, som vist altid laa paa Bordet, og 
sang en Salme eller to. Hun havde en Prædikenbog, 
som hun gerne vilde have mig til at læse en Prædiken 
af for hende, da hun blev saa gammel, at hun ikke 
kunde komme i Kirke. Hver Aften, naar vi var kom-
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men i Seng, fremsagde hun Forsagelsens og Troens 
Ord og bad Fadervor, og bagefter havde hun en lille 
Bøn, der lød saaledes:

„Gid jeg var saa god og gammel, 
at jeg paa Guds Alterskammel 
ogsaa maatte bøje Knæ."

Jeg har meget at takke hende for.

Peder Kr. Bjerregaard.



Morsingsk Sognestyre i 1840’er ne.
Af Alsted-Bjergby Sogneforstanderskabs Protokol.

Ved Jakob Lykke.

|tænderforsamlingerne i Frederik d. 6.s 
og Kristian d. 8.s Tid er med Rette 
bleven kaldt Forskoler for det selv
stændige politiske Liv under Juni
grundloven. Det er dog et Spørgs- 
maal, om ikke det Selvstyre, der ved 

Kommunalloven af 13. August 1841 blev givet Sog
nene og Amterne — indenfor visse, ikke altfor vide 
Grænser, — har betydet mere i Retning af at opøve 
Menigmands Selvtænkning overfor offentlige Forhold. 
Ligesom mangfoldige Politikere den Dag i Dag tjener 
deres første Sporer som Medlemmer af Sogneraad og 
Amtsraad, blev ogsaa for vore Oldefædre Sognepoli- 
tiken, som jo alligevel havde en ganske anderledes 
udadvendt Karakter end det gamle Bystyre efter Vide- 
breve og gamle Overleveringer, en Hjælp til at faa 
Øjnene op for det store Samfunds forskellige vanske
lige Spørgsmaal.

Smaa Forhold og Sager af alt andet end ver
denshistorisk Betydning! — er vel den første Tanke, 
man faar ved at følge Forhandlingerne i de gamle 
Sogneforstanderskaber. — Ganske rigtigt! Og allige
vel finder man her een af de mange Traade, som —
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sammenvævede eller sammenfiltrede, om man vil — 
har været med at bære vort Folks Udvikling.

Dette bedes man betænke under Læsningen af 
det følgende. Ellers vilde man finde det meningsløst 
at spilde Papir og Tryksværte paa Omtalen af alle 
disse Smaasager fra en længst svunden Tid.

Det var den 24. Januar 1842, at Sogneforstander- 
skabet for Alsted-Bjergby holdt sit første Møde i 
Alsted Skole. Formand var Sognepræsten, Hr. Joh. 
Jensen. De syv menige »Medlemmer var alle Gaard- 
mænd, de to af dem, nemlig Niels Westergaard og 
Niels Ringgaard, endda tillige Sognefogder. Man for
delte de forskellige kommunale Tillidshverv imellem 
sig. De egentlige Forhandlinger begyndte først ved 
det næste Møde. De kom i Aarenes Løb til at dreje 
sig om mange Ting. Men for en Ordens Skyld vil vi 
her søge at gruppere Sagerne efter deres Art, og vi 
begynder da med Vejsagerne.

Vejvæsenet.
Naar Nutidens Motorkøretøjer med mindsket Fart 

runder Bivejenes mange Sving, sendes der af og til 
de gamle en bebrejdende Tanke: Hvorfor kunde de 
dog ikke lige saa godt engang imellem have lagt 
Vejen lige ud? Saaledes maatte den jo ogsaa kunne 
blive kortest! — Jo, men saadan var nu engang alle 
Linjerne i gamle Dage, hvor Almuesfolk forestod 
Tegningen, skæve og vringlede, som de let bliver, 
hvor man ikke gaar frem efter Snor og Lineal, men 
paa Slump og Øjemaal.

Hvad nu Vejene angaar, maa det indrømmes, at 
Spørgsmaalet om deres Retning og Anlæggelse ofte 
var alt andet end ligetil. Derom bærer Forhandlings-
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protokollen for Alsted-Bjergby Sogneforstanderskab 
Vidne. Nogle Træk skal her anføres.

Fra Gullerup til Flade førte i gamle Dage en Vej 
langs Fjorden. Men Fjorden respekterer ingen Hævd, 
og en skønne Dag bortskyllede den Vejen, skønt 
denne foruden at føre til den fælles Lergrav tillige 
tjente som „Gjordemoders-Vej“ .

En ny Vej maatte følgelig anlægges. Og ved et 
ekstraordinært Sogneforstanderskabsmøde hos Niels 
Ringgaard i Gullerup 18. Marts 1842 enedes man om, 
at den „burde gaa fra den af Gmd. Niels Ringgaard ned
lagte Gaard og i Skellet mellem Boelsmand Lars 
Christensen og Gmd. Berthel Jensen indtil den Vej, 
der engang er udlagt paa Gmd. Jacob Mikkelsens 
Lod“ , men tillige, at Beboerne ikke kunde udrede 
denne Bekostning, hvorfor man besluttede at andrage 
Sagen for Amtsraadet. Først den 2. Juni traadte 
Amtsraadet i Kraft, men allerede fire Dage i Forvejen 
afsendte Sogneforstanderskabet en Ansøgning til 
Amtet om Hjælp „enten af Amtsrepartitionsfondet eller 
ogsaa, dersom der maatte være noget Overskud t il
bage af det Pengebidrag, der indkom til de Vandlidte, 
da en Hjælp af samme, da den omskrevne Vej netop 
af Fjorden er ødelagt og bortskyllet“ . — Under 13. 
Decbr. svarede Amtsraadet, at Sagen fik vente, til 
der fra Rentekammeret forelaa Resolution paa en lig
nende Sag. — Saa ventede man henved fem Fjerding- 
aar. Der kom intet Svar fra højere Steder. Formanden 
skrev da 21. Marts 1844 til Amtsraadet igen og fore
spurgte, „om bemeldte Resolution snarligen kunde 
forventes“ . Saa kom omsider Amtsraadets Svar: 
„Godtgørelsen skal udredes af vedkommende Sogns 
Kommune, forsaavidt Vejen er offentlig, og dersom 
den er privat, af dem, til hvis Nytte den nye Vej 
bliver anlagt“ .
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Forhaabentlig har Amtsraadet været mere imøde
kommende overfor Gullerup Smed, Niels Chr. Soren
sen, der ved Fjordens Graadighed havde mistet et 
Stykke af sin Jord og Vejen til sit Hus, og derfor 
udbad sig Amtets Tilladelse til at faa en Vej over 
Mads Westers Jorder og samtidig bad om Hjælp 
til Bekostningen. Sogneforstanderne havde anbefalet 
ham som en stræbsom og skikkelig Mand, der sidder 
i „højst trykkende Omstændigheder“ . Men han maatte 
ganske vist vente baade Aar og Dag paa Svaret.

13. Februar 1843 bad Sogneforstanderne tor 
Bjergby Formanden om at tilskrive Amtsraadet, „om 
det Stykke Vej, der løber fra Sundby over Overgaards 
Mark gennem Bjergby til Toving Mark, der udgør en 
god Fjerdingvej, ej maatte regnes mellem de mindre 
Landeveje, da bemeldte Vej kan anses som en Købstad
vej for Faartoft, Gullerup og Bjergby Byer“ . Forman
den efterkom denne Begæring og tilføjede endda som 
yderligere Motivering for Andragendet, at „Bjergby 
Sogn, som er lille, er belemret med saa mange Biveje, 
at dets Kræfter ene ikke ere tilstrækkelige til at ved
ligeholde samme forsvarligen“ .

Men allerede 12. Juni meddelte Amtmanden 
Sogneforstanderskabet „til behagelig Efterretning“ , at 
man ikke kunde „indlade sig paa berørte Andragende“ .

Ikke meget heldigere gik det med en noget større 
Plan, som flere af Morslands Sogne var interesserede 
i, nemlig at faa en Vej fra Viis Kro til Skaruni By 
optaget blandt de mindre Landeveje. Amtet var imod 
det, og Ingeniørkorpset henviste i sin Erklæring til 
den Mulighed, at Vejen mellem Nykøbing og Tagge- 
sund over Alsted skulde blive forlagt, og de to Veje 
derved komme til over en Strækning af • ' Mil at 
løbe parallelt i Mils Afstand. Rentekammeret af
gjorde derfor Sagen saaledes, at den omhandlede

s
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Vej skulde grundforbedres og vedligeholdes af Sog
nene, men henstillede, at Amtsrepartitionsfondet be- 
bekostede Broer og Stenkister.

Allerede 1842 var man bleven enig med Solbjerg- 
Sundby Sogneforstanderskab om, at „den Vej, som 
løber forbi Anneksgaarden i Bjergby, bør istandsættes 
saaledes, at den, der løber ovenpaa Bakken, skal være 
brugbar baade Sommer og Vinter, og den ned om 
Bakken overlader Fæsteren ogsaa til Brug, dog under 
den Betingelse, at dersom der ved samme staar 
Kreaturer tøjrede, da maatte dette være ham ej i 
nogen Henseende til Ulæmpe, og skal da ogsaa denne 
Vej gøres i Stand.“

Mere vidtløftigt blev det at faa en Ordning paa 
Vejvæsenet i og fra Alsted Sogn. Til Sogneforstander- 
skabsmødet hos Sognefoged Niels Vestergaard 16. 
Aug. 1842 var baade Kammerraad Stadel paa Ullerup 
og Justitsraad Riimtnelhoff fra Nykøbing kommen til 
Stede. Om Efteraaret havde man fordelt Arbejdet med 
Istandsættelse af Vejen fra Alsted til Tøving. Men de 
Skaruin Bønder havde strejket for deres Vejparts 
Vedkommende, og det kunde Alsted'&me naturligvis 
ikke finde sig i. Sognefogden lagde Sagen for. Men 
da Kammerraaden oplyste, at Præsten stod i Begreb 
med at faa den langt kortere Vej over Ullerup Hoved- 
gaards Mark og en Del af Tøving Mark og Hede til 
Bjergby anerkendt som Præstevej, lykkedes det at 
komme til Enighed om, at Alsted Mænd skulde „be
sørge“ Vejen fra Alsted til Tøving med Sidevej til 
Erslev og Vejen fra Alsted til Tødsø, hvorimod Ska- 
rum skulde tage den nye Præstevej indtil Fruerled med 
Sidevejen til Draaby Mark, som var udlagt til „Gjorde
moder Vej“ , „hvilke Veje successive istandsættes, saa 
hurtig dette med Hensyn til Beboernes Lejligheder 
kan udføres, uden gensidig Tvang, af Byerne“ . —
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Fortsættelsen af den nye Præstevej fra Fruerled til 
Hellcvads Bro skulde Galtrup Sogn efter Amtets A f
gørelse paatage sig, og Bjergby sit Stykke fra Helle
vads Bro til Nandrup Mark. Men. Bjergby’erne gjorde 
Indsigelse: Da Ejeren af den Mark, hvorover Vejen 
skulde føres, var Proprietær Buchwald til Nandrup, 
maatte Arbejdet paahvile ham, hvilket Formanden — 
som Præst direkte interesseret i Vejens Istandsættelse 
— meddelte ham i et Brev af 22/3 1843. Hr. Buch- 
wald var ikke sen til at svare :

„Til Gensvar paa Deres ærede af 22. ds. tillader 
jeg mig at bemærke, at da det Stykke Jord, som jeg 
ejer udenfor Nandrup Mark, ligger i Bjergby Sogn, 
hvilket Deres Velærværdighed vil overbevise Dem 
om ved at se Kortet over Bjergby Sogns Jorder, saa 
kan der intet Spørgsmaal være om, at bemeldte Sogn 
maa istandsætte Vejen. Vil De være af den Godhed 
at lade mig vide, til hvad Dag Vejens Afsættelse 
bestemmes, da jeg saa ønsker at være nærværende.“

Hermed vilde Præsten nok slaa sig til Ro.
Men nu gjorde Bjergbyboerne gældende, at det 

omstridte Arbejde rettelig maatte tilkomme Flade 
Sogn, da Jordstykket forhen havde været ̂ matrikuleret 
og været „udlagt til Jorddrift til Nandrup Gaards Ejer“ 
og nu [efter den ny Matr.] var ansat til Hartkorn under 
Nandrup Hovedgaard. De fik Formandén til at spørge 
Amtet, om de ikke ogsaa havde Ret. Men det fik de 
ingen Glæde af. For da Amtet gennem Herredsfogden 
havde skaffet oplyst, at der aldrig fra Nandrup var 
svaret nogen Afgift eller Kommuneskat til Bjergby, 
kendte Amtsraadet Bjergby’erne pligtige til at udføre 
Arbejdet.

I det næste Par Aar sled saa Alsted-Skarum- 
Bjergby med sine nye Veje. Men Galtrup gjorde 
ingenting ved sin Del af Skarum Præsts Vej. Man

5*
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havde jo ogsaa selv en Præst at bane Vej for. Saa 
klagede Hr. Jensen til Amtet, og samtidig skulde 
han spørge fra den nyvalgte Sogneforstander Jens 
Nørgaard, der var .bleven Opsynsmand for Vejene i 
Skarum, om det ikke egentlig maatte blive Galtrup- 
boernes Sag at vedligeholde Vejen fra Ullerup Bro 
til Fruerled, som Skarumboerne havde lavet i Stand.

Amtmanden svarede ikke. Saa skrev Jens Nør
gaard selv til Hans Højvelbaarenhed. Stadig intet 
Svar. Da dyppede Husmand og Smedemester Jens 
Siemsen af Skarum sin Pen og sendte 14. Juli 1845 
Sogneforstanderskabet følgende Skrivelse:

„Det er vist ikke de ærede Sognefçrstandere 
ubekendt, at Beboerne af Skarum By have indgivet 
en Forespørgsel til Amtet om, hvorvidt de skulde 
være forpligtede til at istandsætte og vedligeholde 
den offentlige Forbindelses-Vej, som løber over Ulle
rup Mark. Samme Forespørgsel blev indgivet til 
Amtet d. 16. Januar d. A., men da de i Begyndelsen 
af April ikke havde erholdt noget Svar, saa var Jens 
Nørgaard saa dristig at tilskrive Hans Højvelbaaren
hed Amtmand Baron Rosenkrantz og bede om Resolu
tion. Vel lovede Hr. Baronen mig som Overbringer 
af nævnte Brev hurtig Afgørelse; men siden den Tid 
er nu allerede forløbet flere Maaneder, uden noget 
Svar er indløbet, saa man visselig maa tilstaa, at 
Skarum Beboerne have udvist en meget god Taalmo- 
dighed i at vente. Men enhver Ting har sin Grænse 
— ligeledes ogsaa her, hvorfor jeg tager mig den 
Frihed at anmode det ærede Sogneforstanderskab 
: I da det vistnok paaligger det som Pligt at paase og 
vaage over Byens Tarv, — i det mindste forekommer 
det mig saaledes : |, om det ikke vil anmode Amtet 
om en Afgørelse af Sagen, som da vist ikke vil ude
blive. — Dernæst er jeg saa fri at underrette samtlige



69

Medlemmer om, at Sagens Natur er af den Beskaf
fenhed, at den tkke taaler længere Udsættelse, 
hvorfor jeg maa bede Dem at tage Sagen under Be
handling snarest muligt. — 1 Tilfælde af en modsat 
Mening af mine Grunde, maa jeg udbede mig Sogne- 
forstanderskabets skriftlige Svar."

To Dage efter gik Smedens Skrivelse til Thisted, 
med Formandens Følgeskrivelse, saalydende:

„Idet Alsted og Bjergby Sogneforstanderskab er 
saa fri at tilstille Deres Højvelbaarenhed hoslagte Skri
velse fra Smedemester Siemsen i Skarum, vover 
Sogneforstanderskabet tillige at istemme det samme 
Ønske, som bemeldte Andragende indeholder, nemlig 
at der snarest muligt maatte falde Resolution i denne 
Sag.“

Næsten et helt Aar lod Amtets Svar vente paa 
sig. Man fandt nemlig Spørgsmaalet saa vanskeligt, 
at man ikke turde afgøre det paa egen Haand, men 
lod det gaa videre til Rentekammeret, som saa ende
lig 28. Marts 1846 afgav sin Kendelse: Efter grundig 
Undersøgelse af Sagen mente man at kunne fastslaa, 
at Præstevejen forbi Ullerup var en privat Vej. Kam- 
merraad Stadel havde kun truffet Aftale om dens 
Benyttelse paa egne Vegne, men ikke paa Galtrup 
Sogns. Saa længe Vejen ikke var optaget blandt de 
offentlige Biveje, var den Galtrup Sogneraad uved
kommende. Men det var maaske passende, at der 
indenfor Alsted Sogn blev foretaget en ny Fordeling 
af Vejarbejdet, eftersom Afskaffelsen af den gamle 
Nykøbing-Fæggesund Vej og Anlæget af en ny havde 
forrykket Forholdene en hel Del. — Det fik man 
altsaa ud af den „meget gode Taalmodighed med at 
vente!“ Man fik nøjes med ved Sogneforstanderska- 
bets Møde d. 30. Juni 1846, hvor Rentekammerets 
Skrivelse blev oplæst, som sidste Punkt paa Dags-
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ordenen at vedtage Anlæggelse af en Stenkiste paa 
Vejen mellem Alsted og Tøving, lige i Skellet. Den 
kunde Qaltrup’erne da vel ikke blive fri for at tage 
halv Part i!

Meget grundigt gik man nok ikke til Værks med 
Vejenes Anlæggelse og Vedligeholdelse. Men det ude
lukkede ikke, at der kunde opstaa Konflikter an- 
gaaende den Smule Grus, man skulde bruge. Det 
var selve Skarum Præst, Hr. Graae, der i en lang 
Skrivelse af 21. Juni 1852 bad Sogneforstanderskabet 
spørge Amtsraadet, „om man skal være tilfreds med 
engang, naar man kommer paa sin Mark, at finde 
fremmede Folk i Færd med at rode omkring i den 
og kjøre Grus bort, uden at have nogen anden Ga
ranti for, at der virkelig er en lovlig udlagt Grusgrav 
end Arbejdernes Udsagn om, at Vejbetjenten skal 
have henvist dem dertil.“

Skolevæsenet.
Det er blandt nulevende kun ganske enkelte æld

gamle Mennesker, som har haft deres Barndoms 
Skoletid i 1840’erne. Hvad de kan fortælle — om de 
da ellers kan huske noget mere —, og hvad vor 
gamle Sogneforstanderskabsprotokol paa sine gulnede 
Blade fortæller derom, maa bringe os, der har set 
Landsbyskoler rejse sig som smaa Paladser, og som 
kender saa mange dygtige Lærere med fortrinlig Ud
dannelse, til at glædes over disse tre Menneskealdres 
Fremskridt. Og dog var det vel ikke lutter Fremskridt. 
De var heller ikke Fuskere allesammen, de gamle 
Degne. Hvorledes skulde saa f. Eks. Lars Lynggaard, 
Niels Ringgaard og Hans Vestergaard have lært at 
skrive deres Navne med saa fast en Haand, endog 
med „Sving“ , som vi ser det i Protokollen?
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Her skal vi kun omtale visse Ydersider af Skole
forholdene i de to Sogne, nemlig saadanne, som ved
rører Udgifter og derfor kommer til Behandling i 
Sogneforstanderskabet.

Allerede i det første Møde, 24. Jan. 1842, fore
toges der, i Henhold til Forordn, af 13. Aug. 1841, 
Valg af en ny „Skolepatron“ . Hidtil havde Godseje
ren paa Ullerup haft dette Hverv, nu maatte han af
give det til Gmd. Hans Westergaard, der ogsaa straks 
bad Formanden skrive til Kammerraad Stadel om at 
bestemme en Dag, paa hvilken han kunde modtage 
Skolens Papirer og gøres bekendt med det øvrige, 
der vedkom ham som Skolepatron. Samtidig valgte 
man to „Skoleforstandere“ for hvert Sogn, Niels 
Vestergaard og Christen Pedersen for Alsted og 
Jacob Mikkelsen og Mads Sørensen for Bjergby, men 
da Niels Westergaard kom i Tanker om, at han som 
Sognefoged ikke tillige kunde være Skoleforstander, 
paatog den nyvalgte Skolepatron sig ogsaa dette. I 
Hans Westergaard fik da Sogneforstanderskabets 
Magt overfor Skolen sin kraftige Repræsentant, — 
ved Siden af Præsten.

Ved Mødet d. 1. Decbr. 1842 fremlagde Præsten 
som Formand en Ansøgning, som Skolelærerne Wad 
i Alsted og Chr. Andersen i Bjergby agtede at ind
sende til Kancelliet om en Erstatning af 5 Tdr., 3% 
Skp. Rug for Afkortning i deres Lønninger for Offer 
og Accidenser. Han bad Skoleforstanderne udtale sig 
herom. Men de erklærede „eenstemmigen“ , at de ikke 
kunde anbefale dette Andragende paa Grund af Pasto
ratets trykkende Omstændigheder, da den største Del 
ere Fæstebønder belastede med Hoveri og svært 
Landgilde, som ogsaa Udgifternes Forøgelse til 
Fattigvæsenet især i dette Aar vare saa saare tryk
kende."



72

Denne Erklæring har næppe været efter Præstens 
Hovede, for Protokollen melder, at han forbeholdt 
sig at give sin egen Erklæring. Men Degnene har 
vel næppe faaet noget ud af deres Ansøgning.

Det laa altfor meget i Sogneforstandernes Inter
esse at faa Ligningen gjort saa lempelig som muligt 
for Bønderne. I dette Øjemed havde man endogsaa 
regnet ud, at man maaske kunde faa lagt Godsejeren 
i Formueskat af et Hus, han ejede i Skarum. Man 
spurgte Amtet, men fik det kedelige Svar, „at der i 
Henhold til Placat af 5. Decbr. 1815 § 2 — Amtet 
har sine Paragraffer ved Haanden — ikkun tilkommer 
Ejeren af det indbemeldte Hus at udrede Skole- og 
Fattigskat efter Hartkornet, men ikke efter Formue- 
og Lejlighed.“ Hartkornet af saadant et Hus skulde 
Kommunens Kasse ikke blive fed af.

Man havde oven i Købet en Degneenke at skulle 
sørge for ogsaa, midlertidig tinget i Hus hos Skole
forstander Christen Pedersen for 2 Rbdr. halvaarlig. 
To Gange havde man søgt at faa Kancelliet til at 
bevilge den stakkels Kone Hjælp af Skolelærer- 
Hjælpekassen, men til sidst faaet det ubarmhjertige 
Svar, at man, om hun trængte, burde give hende 
Understøttelse af Fattigvæsenet.

Men Fattigkasse eller Sko/ckasse — det kom 
jo paa eet ud, kun at Præsten havde den ene og 
Hans Westergaard den anden i sit Værge. Og andre 
offentlige Kasser havde man ikke at administrere den 
Gang i Alsted og Bjergby.

Nej, man skulde ikke gaa til Kancelliet med sine 
Krav! Kunde man bare værge sig overfor de Krav, 
der kom fra  Kancelliet!

En skønne Dag fandt man paa derinde, at de 
danske Skolebørn kunde have godt af lidt mere mo
derne Gymnastik og et Bad en Gang imellem, hvor
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Forholdene tillod det. Badet kunde de Alsted-Bjergby 
Børn jo tage sig gratis i Fjorden ved Lejlighed, men 
til Gymnastikken krævedes der et Apparat, og da 
Pastor Jensen ved Septembermødet 1844 spurgte 
Sogneforstanderne, hvad de mente om Anskaffel
sen af et saadant Apparat, svarede de eenstemmigt, 
„at Kommunen ikke paa nogen Maade saa sig i 
Stand til at udrede denne Bekostning, ligesom ogsaa 
Sogneforstanderskabet i det hele ønskede sig fritaget 
for denne Indretning.“ — Følgelig blev der ikke no
get af Gymnastikken det Aar. Men næppe havde 
Skoledirektionen (Amtmanden og Provst Sørensen) 
af Indberetningen erfaret dette, førend den ved en 
Skrivelse af 2. Marts 1845 paalagde Sogneforstander
skabet, i Betragtning af, at Læreren ved Alsted Skole 
maatte antages at være duelig til at styre Gymnastik
ken (Wad var dengang først i 30’erne), at drage 
Omsorg for, at der blev anskaffet et Kravleapparat 
„saa betimeligen, at Øvelserne i Gymnastikundervis
ningens 2den Grad dér kunde tage sin Begyndelse i 
denne Sommer.“

Sogneforstanderskabet maatte da til at søge om 
Fritagelse eller i det mindste Udsættelse med denne 
Bekostning: Man havde i Pastoratet haft saa store 
Udgifter i de senere Aar. „I afvigte Aar har denne 
Kommune saaledes maatte udrede foruden naturel 
Præstationer, i Penge til Fattigvæsenet 234 Rbdr. 13 
Sk. og til Skolevæsenet 105 Rbdr. 37 Sk., — hvilke 
Udgifter i indeværende Aar ikkun ville blive saare 
ubetydeligt formindskede. — At disse Udgifter ere 
haarde Byrder for et saa lille og ringe Pastorat som 
dette, af hvis Beboere, i det mindste hvad Bjergby Sogn 
angaar Pluraliteten (Flertallet) langtfra er velhavende, 
men tværtimod forarmede, vil vistnok den højeDirektion 
indrømme, og haaber derfor ogsaa Sogneforstander-
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skabet Fritagelse for ommeldte Byrde, hvortil Om
kostningerne ogsaa med Vanskelighed ville kunne 
erholdes.“

Skoledirektionen svarede omgaaende, at det ikke 
stod i dens Magt at bevilge det ansøgte. Saa maatte 
man forsøge at gøre Indtryk paa højeste Steder. Den 
Byrde, man her vil lægge paa Kommunen, er, hedder 
det i Skrivelse til Kancelliet af 9. April 1845, „saare 
trykkende for en saa ringe Kommune som denne, 
hvis Beboere, især hvad Bjergby Sogn angaar, kun 
med Vanskelighed og ofte ikke uden med Tvangs- 
Midler ere istand til at erlægge de aarlige Bidrag til 
Fattig- og Skolevæsenet, hvis Udgifter især i det 
sidste Aar have været saare betydelige. At Thisted 
Amts ærede Skoledirektion indrømmer Sandheden 
heraf og derfor ogsaa vil anbefale dette Andragende, 
derom føler Sogneforstanderskabet sig overbevist.“

Men det blev atter en Skuffelse: 17. Maj svarede 
Kancelliet kort, at det ansøgte ikke kunde bevilges.

Hvornaar Klavreværket virkelig blev rejst ved 
Alsted Skole, melder Forhandlingsprotokollen intet om.

Man har maaske dog bøjet sig for Autoriteterne. 
Heldigvis hørte selve Skolepatronen, Hans Wesler- 
gaard, ikke til de „forarmede“ Indbyggere, og nu 
gav man Skatteskruen en lille Omgang paa hans 
Person, — hvorpaa han indgav Klage til Amtet. 
Sogneforstanderskabet maatte ud med en Redegørelse : 
Man kan ganske vist „ikke tilfulde bestemme Skole
patronens Formue, men tror ingenlunde at have paa
lignet ham for meget for dette Aar, men muligvis for 
lidet de foregaaende Aar.“ Og med Hensyn til „Lej
lighed“ , ja, da er „hans Lejlighed unægtelig den bedste 
i hele Pastoratet.“ — Amtet fandt alligevel, at man 
havde været for haard ved Hans Westergaard. For 
indeværende Aar fik det passere, men en anden
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Gang maatte man ikke saadan ligne mindre paa 
Hartkornet og „gjøre nogen Adskillelse af Formue og 
Lejlighed.“ Bestemte Ligningsregler havde man ikke 
og skulde heller ikke have, men ligne „efter bedste 
Skjønnende.“

Denne Sejr for Hans Westergaard har imidlertid 
næppe bidraget til at gøre Samarbejdet mellem ham 
og de øvrige Sognestyrere mere intimt. Adskillige 
Ting enedes man dog ganske godt om.

Da Lærer Wad i 1848 bad om at faa et Stykke 
bygget til sin Lade, var der Enighed om, at der 
skulde tilbygges 4p; Alen. For at det kunde blive 
saa billigt som muligt, men dog solidt, bortliciteredes 
Arbejdet til Gaardmand Peder Nielsen, Alsted, for 
32 Rdlr. 5 Mk. — Da Amtsskoledirektionen samme 
Aar forlangte, at man skulde bygge en ny Skole i 
Bjergby, var Sogneforstanderne ligeledes enige om 
at bede om Udsættelse hermed: Ganske vist varden 
gamle Skole og især da Skolestuen „sikkerlig ikke 
saa god, som den kunde ønskes at være.“ Men naar 
man nu vilde sætte den i Stand saa godt som mu
ligt og lægge Gulvet om i Skolestuen, kunde den 
nok bruges indtil videre. Skoledirektionen gav virkelig 
Henstand til næste Aar. Det var, som Krigen udadtil 
bevirkede en Vaabenstilstand i de smaa lokale Fejder. 
Men det var ogsaa kun Stilstand.

Hvad vort Sogneforstanderskab angaar, naaede 
man ikke længere end til September 1850, før Fejden 
brød ud paany. Anledningen var tilsyneladende ringe 
nok. Lærer Wad havde i sin Have anlagt „en lille 
Plantage“ , og nu vilde han gerne have en Dør sat 
for Indgangen i Stedet for en Laage. To af Medlem
merne var imod denne Luksus. Men da de. andre 
stemte for Dørens Anskaffelse, slog Skoledirektionen 
det fast, at en Dør skulde opstilles inden Maanedens
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Udgang. Skolepatronen lod imidlertid kun anbringe 
en — Halvdør, og da Sogneforstanderskabet desaarsag 
paalagde ham inden Midten af Oktober at faa indsat 
en anden, 11 Kv. høj og 5.'i  Kv. bred, i Egetræs- 
Karm, blev han ærgerlig og sendte Sogneforstander
skabet følgende Skrivelse:

„Da jeg anseer det for overflødig at besvare den 
af Sogneforstanderskabet vedtagen nye Bestemmelse 
angaaende atter en nye Dør med Karm m. m. til 
Skolehaven. — Men jeg maa derhos henholde mig 
til Amt Skoledirectionens Resolution, som bekjendt er, 
at en Anskaffelse af en Dør istedenfor en Loge til 
Skolehaven, hvilket jeg ogsaa som Skolepatron i 
enhver Henseende har opfyldt; Ifølge Amts Skole
directionens Resolution. Med Tilføining maa jeg med 
megen Forbauselse beklage, at Forstanderskabet 
haver forkastet eller tilsidesat en Resolution, som saa 
meget egner sig til Andrageren sin indgivne Begjering.

Hans Westergaard,
— Skolepatron.

Det hjalp naturligvis ikke: Skolepatronens Dør 
var kun „noget over en Alen høj, som en almindelig 
Faaredør“ . Var det en Dør at sætte for Degnens 
Have! Sagen appelleredes til Skoledirektionen, der ret 
omgaaende ved en ny Skrivelse fastslog, at hvis ikke 
Skolepatron Hans Westergaard inden 19. November 
havde faaet sat en rigtig Dør, 10 Kv. høj og 5% Kv. 
bred, med Karm, for Alsted Skoles Have, vilde han 
i Henhold til Skoleloven af 1814 være idømt en Bøde 
paa 4 Rdlr. til Alsted Skolekasse. — Saa kom Døren ! 
Den 25. November var den opstillet.

Skønt vi nu egentlig er naaet ud over det Tids
rum, hvis Forhold nærværende lille Afhandling skulde
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belyse, faar vi have Lov at følge Udviklingen af den 
Westergaard’ske Strid et Par Aar fremefter.

Hvorvidt Skolepatronen har næret noget Ønske 
om at blive Formand i Sogneforstanderskabet, vides 
ikke. Kun saa meget er vitterligt, at da Pastor Jensen 
1850 fratraadte som Formand, og Smed og Husmand 
Adolph Siemsen, efter at Lars Lynggaard en kort Tid 
havde vikarieret, var traadt i hans Sted, skærpedes 
Modsætningerne. Siemsen var ikke Smed for ingen
ting. Han kunde baade „svejtse sammen“ og slaa 
med Forhammer.

Det er næppe tilfældigt, at han, første Gang han 
underskriver Protokollen (som ogsaa af og til senere), 
sætter en tyk — meget tyk — Streg under sit eget 
Navn. Megen Dygtighed til at varetage sit Hverv som 
Formand har han unægtelig haft. Det er en Fornøj
else — bortset fra det mindre idylliske Emne — at 
læse hans Indlæg i Forhandlingerne om en Udvidelse 
af Bjergby Kirkegaard, hvor han egentlig har baade 
Kirkeejeren og Provsten imod sig, men •- saavidt 
man kan skønne — Beboerne og alle fornuftige Nu
tidsmennesker paa sin Side. — Men saa meget svæ
rere var han jo at nappes med ogsaa for dem, der 
som Hans Westergaard selv havde Ben i Næsen.

Jens Nørgaard i Skarum var bleven valgt til 
Skole- og Fattigforstander for Alsted Sogn. Han var 
en Mand i sin bedste Alder, men mente alligevel, at 
han daarligt kunde faa Tid til at påsse de Forret
ninger, som hans Hverv førte med sig. Han bad 
derfor Sogneforstanderskabet om at faa en Medhjæl
per. Det skulde jo saa naturligvis helst være en Mand 
fra Alsted By, og her var Hans Westergaard den 
eneste, som var Medlem af Forstanderskabet. Følgelig 
bad man ham om at paatage sig det omhandlede 
Arbejde. — Nej, det vilde han da ikke, han var jo
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ogsaa Skolepatron. — Ja, men de svagelige Almisse
lemmer var bedst tjent med, at der var en Fattig
forstander i hver By. — Nej, Hans vilde nu ikke 
være Jens Nørgaards Medhjælper. — „Saa tilbød“ , 
fortsætter Protokollen, „Formanden sig at være villig 
til at overtage bemeldte H. Westergaards Forretning 
som Skolepatron, naar han blev Fattig- og Skole
forstander; men da han heller ikke dertil var villig : 
saa skred Formanden til ved Stemmegivning at for
skaffe Jens Nørgaard en Medhjælper, og blev da 
Hans Westergaard med 7 Stemmer, altsaa enstemmig, 
valgt dertil. N. t. b. (NB.) Hans Westergaard stemte 
ikke.“

Et Par Uger senere skrev Hans Westergaard til 
Amtet og beklagede sig over den Behandling, han 
havde faaet. Uheldigvis sendte Amtet hans Klage t il
bage til Sogneforstanderskabets Erklæring. Denne 
blev, som man kan tænke sig, afgivet med lignende 
Fynd og Klem, som Smeden plejede at bruge, naar 
han lagde det rødglødende Jærn paa Ambolten og 
greb efter Hammeren:

„Om hoslagte Andragende, som herved remit
teres, skulle Sogneforstanderne ikke undlade ærbødigst 
at erklære: at det ingenlunde har været dets Hensigt 
at ansætte Andrageren, Hans Vestergaard, som Aju- 
tant for Jens Nørgaard, da det lader til, at det er 
Benævnelsen Medhjælper, hvorover han krymper |: et 
Udtryk, der unægtelig ikke er bedst valgt :, men at 
han simpelthen er bleven valgt til Fattig- og Skole
forstander; hvilket han ret vel véd, eftersom denne 
Sag blev drøftet vidtløftigt nok i Mødet d. 30. Decem
ber f. A. —

Det er nødvendigt, at der i Alsted Sogn er 2de 
Fattigforstandere, da det er altfor besværligt for den 
ene, nemlig Jens Nørgaard, at bestride alle Forret-
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ninger med et meget vidtløftigt Fattigvæsen.-----------
At Hans Westergaard skulde være for meget bebyrdet, 
kan Forstanderne ingenlunde antage; thi i det om
handlede Møde tilbød et Medlem af Sogneforstander- 
skabet at ville overtage Bestillingen som Skolepatron 
foruden sine øvrige Forretninger, dersom H. W. øn
skede det, hvoraf altsaa fremgaar, at det er ganske
frivilligt, om han vedbliver at være de t.---------- An-
gaaende Andragerens Mening, at han finder sig for
urettet ved at afgive en anseeligere Bestilling, da maa 
Forstanderne dertil bemærke, at de gør ingen Forskel 
i Anseelsen af de forskjellige Bestillinger, men anser 
alle lige hæderlige — endskjønt det lader til, H. W. 
mener at staa paa et overordnet Trin —, men at man 
tager meget mere Hensyn til, at de paalagte Pligter 
kan blive godt udførte, og dette antage vi nærmest 
at opnaa ved en hensigtsmæssig Fordeling af Arbej
det, som er sket ved de tagne Bestemmelser.“

„Til den selvrosende Flid og Omhyggelighed 
hvorom Andrageren udtaler sig, at have udført sine 
Forpligtelser som Skolepatron, har Sogneforstanderne 
kun dette at erindre: at den Tilfredshed, han berører, 
muligt føles af ham selv ; men hvorvidt Sogneforstan
derne kan have Grund til Tilfredshed, haabe vi, Deres 
Højvelbaarenhed vil selv bedømme, naar Skolepatro
nen beviislig har ladet Alsted Skole mangle for Bøger 
og andre til Undervisningen henhørende Materialier, 
og det i den Grad, at det maa have standset Læreren 
meget i Undervisningen, hvilken Mangel først blev 
afhjulpen, efter Provst Sørensens kraftige Tilskrivelse. 
— Ligeledes er det vist ikke noget Bevis for stor 
Interesse for Skolevæsenet, at Skolepatron H. W. 
siden 1844 ikke har overværet en eneste Skoleeks
amen, saa han altsaa maa være aldeles uvidende om, 
om Børnene gjør nogen Fremgang i Skolevidenska-
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berne, og det maa dog vistnok være een af Skole
patronens første Pligter at fremme Undervisningen 
saa meget som muligt. Ligeledes maa det vist ikke 
være Deres Højvelbaarenhed ubekjendt, at Forstan
derne have været sat i den Nødvendighed at maatte 
søge Skoledirektionens Bistand for under Trudsel af 
Mulkt at bevæge Skolepatron H. W. til at udføre de 
Beslutninger, Forstanderskabet havde taget angaaende 
Alsted Skole. — Forretningen med Hensyn til Vej
væsenet, der kun bestaar i at syne, i Forening med 
Vejbetjent Lykke, en Gang om Aaret det Grus, som 
er bleven paakjørt en Vejstrækning af y.t Mil, og 
altsaa næppe medtager mere end 2de Timers Arbejde 
aarlig, er en Ubetydelighed, der ikke er værd at om
tale; i alt Fald er den Tid udløben, i hvilken omtalte 
Bestilling var overdraget H. W.“

Ved det næste Møde havde Hans Westergaard 
meldt Forfald. Han fik saaledes ikke Lejlighed til at 
høre Smeden oplæse den sidste nye Skrivelse fra 
Amtet, gaaende ud paa, at han ikke kunde fritages 
for at være Skole- og Fattigforstander for Alstcd.

Med Udgangen af Aaret 1853 ophørte Hans 
Westergaard at være Skolepatron. I hans Sted valgtes 
P. Knudsen i Alsted. Men ved samme Lejlighed maatte 
ogsaa Siemsen vige Pladsen for Jens Hansen i Bjergby, 
der et Par Aar senere afløstes af førnævnte Jens 
Nørgaard.

Fattigvæsenet.
„Den 10. Januarii 1768 døde den ældgamle Else 

Knudsdatter, Niels Cobechs Hustru af Alsted, som 
Almisse-Lem, til hvis Begravelse, da de self hafde og 
eiede intet, blef udgifvet af Cassen 1 Rd. 5 Mk. — 
Hendes meget fattige Efterladenskab, som 2de Gange
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blev til Auction opraabt, var der ingen, som vilde 
byde paa, saasom det bestod alleene af nogle gamle 
Lapper, hvorfor det billig (o: billigvis) til den gamle 
Mand blef overlat til at bøde hans gamle Klæder med.“

„Meldte sig den hidindtil værende eene Almisse- 
Lem, den gi. Niels Kobech, som deels paa Grund af 
sine Omstændigheder, deels formedelst de til ham 
contribuerende Beboeres Mislige Betalning, frasagde 
sig de ham hidtil i 4 Quartaler tillagde 8 Skp. Korn- 
Vahre, og forbeholdt sig alene de ham Quartaliter 
tillagde 12 Skill., som aarlig er 3 Mk., imod at samt
lige Sogne Folk ville christmildelig komme ham til 
Hielp : naar de bedst kunde afstedkomme :| med 
koget og lavet Mad, som hand formeendte sig bedst 
være tiendt med i sin skrøbelige Vilkaar, hvilket For
slag Beboerne indvilligede og Præsten illigemaade gav 
sit Samtykke til, saalænge bemældte fattige ei leed 
blodig Mangel eller klagede. — “

„Begierte Lars Sørensen paa den fattige Anna 
Eskiidsdatters Vegne, at hende, i Betragtning af Fa
derens Alderdom og en Systers Dødsfald, til sit Op
hold maatte tillægges fuld portion, som hun før nydt 
havde. Thi blev hende tillagt af Niels Kobeks afstaaede 
Almisse 1 Skp. Quartaliter, er 4 Skiæpper. — De 
øvrige 4 Skp. henlagdes til Niels Cappeigaard. — 
Endelig blev overveiet Niels Jensen Kirk eller Cappei
gaard udi Alsted Bye hans høyttrængende Tilstand, 
som, foruden det hand er grund fattig og huusvild, 
er bestædt i høje aandelige Anfægtninger, saa alle 
eenstemmig tilstaar, at ham burde tillegges fuld A l
misse.“

Ovenstaaende er et Uddrag af Fattiglignings
protokollen for Alsted-Bjergby 1769 — 70. Lad det 
tjene som Baggrund for Bedømmelsen af de Forhold 
fra samme Omraade, vor Sogneforstanderskabsproto-

6
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kol fra 1840’erne fører os ind i. Fremskridtene er 
umiskendelige. Og dog synes vi, at der var meget i 
Vejen med Ordningen i Kristian d. 8.s Tid, som vi 
her faar med at gøre.

Der var nu for det første de „selvforsørgende" 
Fattige, de, der gik rundt og tiggede. At bringe 
Tiggeriet fuldstændig til Ophør kunde fornuftigvis 
ingen regne med. Men det maatte kunne reguleres. 
Ved et af sine første Møder 1842 vedtog Alsted- 
Bjergby Sogneforstanderskab at bekendtgøre ved 
Kirkestævne, at Sognenes Fattige ikke maatte betle i 
andre Sogne, men da en derom nedsat Komité, der 
havde holdt Møde i Nykøbing 18. Febr. s. A., bl. a. 
foreslog, at der skulde bestemmes dem visse Dage 
til at betle i, fandt man, at dette burde overlades til 
de Fattige selv, „da det næsten ellers maatte antages, 
at de vilde komme til at lide baade Hunger og Tørst“ . 
„Hvad et Arbejdshus’ Oprettelse angaar“ , hedder det 
videre, „da ansaa vi os ikke istand til at indlade os 
paa samme, da det hverken vides, hvor meget en slig 
Indretning kunde koste, og det ej heller staar i vor Magt 
at kunne bestemme, naar og hvor mange Personer 
der af disse Sogne kunne indsættes i samme“ .

Da Pastor Hougaard i Sejerslev indbød til et 
Møde i Nykøbing d. 4. Oktober angaaende Betleriets 
Ophævelse paa Mors, vedtog man at lade sig repræ
sentere ved Sognepræsten og Sognefogden. Men 
ellers synes man væsentlig at have rettet Opmærk
somheden paa at forhindre udensogns Tiggere i at 
gennemtrave Sognene.

Anderledes var Stillingen for de mere stavns
bundne Fattige,, de, som. var under Kommunens 
direkte Forsorg. Det vilde her blive for vidtløftigt at 
fordybe sig i de mange Enkeltheder, hvorom Proto
kollen beretter. Emnet er ogsaa i sig selv prosaisk
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nok. Men næsten i Flæng kan vi nævne nogle Eks
empler, der belyser Lighed og Forskel mellem den 
Tid og vor.

I gamle Dage, da de kontante Indtægter var sniaa 
i de fleste Hjem paa Landet, fulgte det af sig selv, 
at de kontante Udgifter ogsaa maatte blive det. Over
alt, hvor det var muligt uden alt for stort Besvær at 
afgøre sine Forpligtelser med Varer eller Arbejde, 
foretrak man gerne det. Det var endnu fremdeles Skik 
at lade enkelte Fattige „gaa paa Omgang“ i Sognet. 
Almissedrengen Niels — hans Efternavn anføres ikke — 
skal saaledes (1844) „nyde Omgang i Bjergby Sogn, 
nemlig 2 Dage af hver Tønde Hartkorn og 1 Dag af 
hver Td. H. Samme Vilkaar bevilgedes (1847) 
Muren Sørensdatter. I 1843 tegnede en Del af Gaard- 
mændene sig for Levering af Byg i Sommerens Løb, 
i Portioner paa 2 - 4  Skpr. ad Gangen „og skulde 
kun trængende Husmænd og Indsiddere nyde godt 
heraf“ . Man forstaar ikke rigtig, hvad denne Ordning 
egentlig skulde gøre godt for, eftersom Kornet skulde 
betales efter Kapitelstakst, kun at man sikrede sig, 
at det dog i hvert Fald var til at faa.

Mere Mening blev der i Tingene, da man de 
følgende Aar fastsatte en Maksimalpris, der laa 1 Mark 
under Kapiteltaksten. Og da Købmændene i Vinteren 
1846 47 bød overordentlig høje Priser for Korn, og 
Herredsfoged Ruminelhojf i den Anledning udsendte 
en Advarsel til Sogneforstanderne og en Formaning 
til at sikre mod „Hungersnød midt i et kornrigt 
Land“ , maatte det være behageligt for de Folk i 
Alsted-Bjergby at kunne svare, at de allerede for 
længe siden havde taget deres Forholdsregler.

Et andet Udslag af Uviljen mod de kontante 
Udgifter var det Svar, man (1846) gav Distriktslægen, 
Dr. Nyrop i Nykøbing, paa et Tilbud om at befordre

6’
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sig selv, naar han skulde ud til Sognets Fattige. Han 
vilde køre til Alsted for 1 Rdl., til Skarum for 7 Mk., 
til Bjergby og Gullerup for 2 Rdl. Men Sognefor
standerne vilde helst selv „forestaa eller besørge 
Fattigkørslerne“ . — Herved sikrede de sig maaske 
ogsaa bedre mod at faa for mange Lægebesøg at 
betale. Da Chr. Aggers Enke i Alsted 1845 viste sig 
at lide af en meget ondartet Sygdom, tilbød Distrikts
lægen Sogneforstanderskabet hendes Helbredelse for 
20 Rdlr., naar hun maatte blive indlagt paa Nykøbing 
Hospital. — 20 Rdlr.! — Man fandt heldigvisen Vej 
udenom: „Ved Dagen derpaa ved Sogneforstanderen 
H. Østergaard at lade forespørge, om hun attraaede 
den tilbudne Hjælp, erklærede hun, at hun hverken 
vilde paa Hospitalet eller have Lægen hentet (igen) 
til sig, hvorom Formanden underrettede Distriktslægen, 
Hr. Dr. Nyrop, der derfor erklærede, at der naturlig 
saaledes ikke var mere at gøre ved denne Sag.“ — 
Naa ja! Men man havde Aaret i Forvejen haft en 
stor Udgift for Fattigkassen — 10 Rdlr. 88 Sk. — 
ved Anskaffelsen — til egen Brug — af Amtmand 
Brettons Skrift om Kommunalvæsenet og maatte være 
glad, hver Gang der var en Mulighed for at spare.
1 1842 havde man endda maattet dække en Under- 
ballance i Fattigkassen ved at laane 20 Rdlr. af N. 
Westergaard. Trods alle Sparebestræbelser var Kom
munens Fattigudgifter steget fra 46 Rdlr. 34 Sk. i 
1835 til 156 Rdlr. 74 Sk. i 1846.

Nogle af de Fattige var sat ud i Pleje. Hos 
Gaardmandsenken Karen Nørgaard i Skarum var an
bragt en Dreng, Søren Jensen. Hun fik Besked om at 
aflevere ham inden Pinsedagenes Ende 1842, hvis 
hun ikke vilde beholde ham fremtidig for 6 Rdlr. 
aarlig. Men Drengen blev ikke afleveret. Konen har
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kanske ikke nænnet det. Hvem kunde vide, hvad der 
saa blev af saadan en lille Fyr?

Hos Jep Olesens Enke var den døvstumme Jens 
Christensen i Pleje, men da hun afstod sit Hus, 
paatog Boelsmand Lars Christen i Gullerup at huse 
ham og „sørge for ham med Træsko, Strømper og 
en Skjorte, samt i enhver Henseende sørge for hans 
Renlighed“ .

Lejlighedsvis kunde Sogneforstanderskabet dog 
ogsaa yde Hjælp til Selvhjælp ved Anbringelse af en 
ubemidlet. Christen Pleidrups Søn, Jørgen, der var 
Krøbling, fik man mod en Betaling af 20 Rdlr. een 
Gang for alle sat i Lære for 6 Aar fra Nytaar 1848 
hos Skomager Presgaard i Nykøbing. Forældrene 
vilde betale de 8 Rdlr., Sognet Resten, og Drengen 
skulde have Søn-' og Helligdage fri.

Som man maatte vente, saa Sogneforstanderne 
derimod ikke mildt til de udensogns Fattigfolk, der 
selvbuden körn og søgte til Huse i Alsted-Bjergby.

I Sommeren 1846 modtog Amtmanden fra en 
Arbejdsmand i Bjergby, Laurs Andersen, følgende Brev:

„For 2 Aar siden ankom Undertegnede til Bjergby, 
blev gift med en Fæstehusmandsdatter, og baade jeg 
og Hustru have hidtil boet hos ham, da han er 
Enkemand og behøver sin Datter for at pleje ham 
og gaa ham tilhaande. — Endskønt vi begge ere 
unge og friske, aldrig have forlangt nogen Under
støttelse og heller ikke med Guds Hjælp ville behøve 
den mere end enhver anden af Sognets Beboere, 
hvis Sygdom og Alderdom nogen Tid skulde ramme, 
saa har dog Sogneforstanderskabet ladet mig tilsige 
at fraflytte Sognet til November, og Pastor Jensen 
har endog i Dag truet mig med Mulkt, hvis jeg ikke 
lod mit Skudsmaal paategne til Afgang fra Sognet, 
uagtet jeg kan bevise, at jeg blot gaar i Dagleje i
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Nabobyen Tøving, Qaltrup Sogn. Jeg vover derfor 
underdanigst at forespørge hos Deres Højvelbaarenhed, 
om Sogneforstanderskabet under disse Omstændig
heder har Ret til at jage mig og Hustru fra Sognet 
og fra hendes gamle Fader, og om jeg er forpligtet 
til som Daglejer, der en Tid er i Tøving og en anden 
Tid i Bjergby, at lade mit Skudsmaal paategne til 
Afgang fra Sognet.“

Et saa velformet Brev som dette kan man næppe 
tænke sig, at Klageren selv har ført i Pennen. Meget 
nærmere ligger det at gætte paa, at han — i Kraft 
af gammelt Bekendtskab, fra den Tid han opholdt sig 
i Flade — har faaet den derværende Skolemester til 
at hjælpe sig. For gamle Henrichsen var det altid en 
Fornøjelse at faa en Lejlighed til at gaa løs paa 
Magthaverne, i Særdeleshed, naar de var i Præsteklæ- 
der. Saa meget var klart, at Pastor Jensen maatte 
tage til Genmæle; da Sagen gennem Skrivelse fra 
Amtet blev ham bekendt.

„Vel er det Sandhed“ , skriver han, „at bemeldte 
Tjenestekarl Lars Andersen for 2 Aar siden ankom 
fra Flade til Bjergby Sogn og indgik her Ægteskab ikke, 
som han skriver, med en Fæstehusmands, men med 
en Aftægtsmands eller Indsidders Datter, som ere til 
Hjem hos Fæstehusmand Jens Christian Madsen i 
Bjergby“ . Men sidstnævnte havde en Dag hørt Ju- 
stitsraad Stadel gøre en Bemærkning om, at man 
skulde se at faa L. A. til at flytte, inden han havde 
faaet Forsørgelsesret, og Præsten havde gjort Hen
stilling til ham derom, men faaet et skarpt Svar. 
„Han foregiver at han er Daglejer og ikke Tjeneste
karl. Men dette er aabenbar Usandhed; thi ved 
Sogneforstanderskaberne har jeg ladet Sagen under
søge hos den Mand i Tøving, som han for Øjeblik
ket tjener, og han, nemlig Gaardmand Jens Christian
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Hangaard i Tøving, har erklæret, at han er stedet 
og fæstet til ham til 1ste November for 4 Specier 
Løn som Tjenestekarl, og at han har givet ham og 
han ogsaa modtaget Fæstepenge. Jeg vover desaarsag 
ærbødigst at anmode Deres Højvelbaarenhed om, at 
bemeldte Tjenestekarl L. A. snarest muligen maatte 
blive tilholdt at møde for mig med sit Skudsmaal for 
at blive ført til Afgang, og fortjener vistnok denne i 
sig selv slette Person Straf for sin trodsige Opførsel 
og usandfærdige Andragende.“

Derpaa fik Herredsfogden Ordre til at give den 
genstridige Karl Tilhold om at melde Afgang. Men 
ved nærmere Undersøgelse kom Rummelhof til det 
Resultat, at Personen nok alligevel kun var Daglejer. 
Og nogen Tid efter fik Præsten Meddelelse fra Amtet, 
at Paategningen af hans Skudsmaal var — „ufor
nøden.“

— En Del af de allerfattigste i Sognet boede i 
Fattighusene. Af den Slags offentlige Bygninger ejede 
Alsted-Bjergby i 1851 ialt 5, „alle i forsvarlig Stand“ , 
saa de „fuldkommen opfylder deres Bestemmelse.“ Et 
Fattighus, som man ejede i Toving, solgtes 1844 til 
Skolepatron Hans Westergaard. Den gamle Kone, 
Jorgen Rytters Enke, som beboede det, skulde saa 
henflyttes til et nyt „Hospital“ , som man agtede at 
opføre paa Gullerup Fælled, hvor der var Plads nok 
ved Siden af de kommunale Ler-, Grus- og Sand
grave. Huset blev bygget i Løbet af Efteraaret, og i 
Begyndelsen af November laante Sognet 50 Rdlr. af 
Peder Nielsen i Alsted og andre 50 af Hans Wester
gaard for at kunne betale Byggeregningerne hos Køb
mændene Steenberg og Faartoft i Nykøbing, „samt 
for brændte Sten“ . Samtidig vedtoges det at skrive til 
Kapt. Rorbye i Thisted for at faa Huset assureret. 
Formanden skrev:
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„Alsted og Bjergby Sogneforstanderskab vover 
herved ærbødigst at anmode Deres Velb. om at faa 
et Fattighus i B. Sogn, Gullerup By, assureret i Thi
sted Amts Brandforsikrings Kasse for den Summa 
100 Rbdr. — Huset, der aldeles nyt er opført i denne 
Sommer, er 16 Alen langt, 9X  Alen bredt — 7 Fag 
stort, hvoraf de 6 ere med Loft, og det 7de til Skor
stenen, som anordningsmæssigt er opført igennem 
Huset.“

Det lyder næsten, som det var en Naadesag at 
faa assureret et Fattighus. Og Kaptejnen svarede da 
heller ikke, før man efter 2 Maaneders Ventetid havde 
sendt ham en ny Begæring. Saa gik Sagen i Orden. 
Sognefoged Niets Ringgaarcl lovede at bringe Præ
mien, 2 Rbdr. 2 Mk., over til Thisted tilligemed Portoen 
for 2 Breve.

Det nye Fattighus skulde snart komme til at 
volde Sognet andre Bryderier. I Foraaret 1845 modtog 
Amtet fra en vis N. P. A. i Gullerup følgende Brev :

„I Tilfælde af, at jeg den 20. Marts d. A. blev 
gift. Og formedelst Fattigomstændigheder ikke selv 
kan forskaffe os Husværelser, har jeg henvendt mig 
til Fattigvæsenet, da de alle vare samlede og bedet 
dem om at hjælpe mig i denne Ting. -  Men jeg fik 
det Svar af Sognepræsten, at jeg skulde probere paa 
at leje et Værelse, og var det mig ikke muligt, da kunde 
jeg søge. Da de ikke godvillig ville tilstaa mig noget 
Værelse i Fattighuset, som nu for Tiden findes 2de 
ledige. Og af denne Aarsag ser jeg mig nødsaget til 
at bede Amtmanden om at være mig behjælpelig i 
denne Sag. Da jeg til 1ste Juni skal have min Kone 
fra Vejerslev Sogn og her til Bjergby og véd ikke, 
hvor vi skal være eller bo, da her ikke er nogen 
Lejeværelser tilfalds i Sognet og jeg ejer ikke en 
eneste Skilling, da det halve af Lejen gjerne skal
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betales forud, da de ellers frygter for, at de ikke skal 
faa, hvad der er lovet Da vi næsten ingen Boskab 
har og langt mindre Penge, men er i yderste Fattig
dom.“

Denne medynkvækkende Skrivelse gik naturligvis 
videre til Sogneforstanderskabets Erklæring, og nu 
faar man jo rigtignok Sagen belyst fra en anden Side. 
Manden, som for Resten nylig var kommen hjem fra 
Viborg Tugthus, var en 14 Dage efter sit Giftermaal 
kommen til Sogneforstanderskabet og havde „med 
Trodsighed“ forlangt Værelse straks. Men det var 
midt i den travle Foraarstid. Han fik vente. Saa skulde 
han nok faa et Værelse, hvis han selv vilde hjælpe 
til med at sætte det i Stand. „Da imidlertid han saa- 
velsom hans Kone ere unge og stærke, er Sogne
forstanderskabet eller Undertegnede (o: Præsten) af 
den Formening, at det var bedre, at de, naar Fattig
væsenet her forsørgede deres Barn, selv tjente for 
deres Brød, end at de hensattes i en Stue i Fattig
huset, hvoraf sikkerlig vilde flyde, at de, naar deres 
Familie forøgedes, snart vilde være Sognet end mere 
til Byrde, naar de uden fast Tjeneste og altsaa uden 
Trang kunde tilbringe Tiden i Ladhed og lade sig 
føde af Sognet.“

Under disse Omstændigheder fik Klageren natur
ligvis ingen Hjælp af Amtmanden. Men omsider fik 
han da Værelset i Fattighuset. Saa gik der et Par 
Aar. Da skrev han igen til Amtmanden og havde denne 
Gang faaet et Par Nabomænd til at bevidne Sand
heden af hans Fremstilling:

„Vi erholdt en Stue, som bestaar af 5% Alen 
i Længde og 4Z‘< Alen i Breden. Kjøkken Plads fin
des her ingen af, men blot saa meget, at et Menneske 
kan komme til Fyrstedet, ikke engang saa meget Rum, 
at der kan sættes et Kar eller Spand, men alt, hvad
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vi har skal vi have i den usle Stue ; Ildebrændsel 
kan vi ikke have storligen uden det halve vi behøver, 
men' maa lade det sætte i Stak og staa ude om Vin
teren at det halve undertiden bliver ødelagt af Regn 
og Sne. Men dette klager jeg ikke over, men er for
nøjet med det usle Rum, endskønt vi have tvende 
Børn, den ene har vi hos os, den anden har været 
hos min Kones Forældre, til Mikkelsdag skal vi have 
ham hjem og dermed maa jeg være fornøjet. Hvad 
jeg klager over er, at Fattigvæsenet har i  disse Dage 
sat et Fruentimmer med et Barn ind t i l  os, som i  
samme Stue skal have sin Plads; det ser jeg ingen 
Udvej til; thi det er umulig, at den ene kan bestille 
noget for den anden, da der her i Stuen skal være 
2 Senge, en Vugge, en Gangvogn, en Stol, en Spinde
rok, 2 Skamler, et Bord, en Dragkiste, en Klokke, 
desforuden alt mit Fiskerredskab, som . ogsaa skal 
have Plads. Det er foruden det, som dette Fruen
timmer skal have at bruge, baade Kjøkken, Sengested 
og alt andet, hvad hun skal bruge, saa ser jeg det 
er umulig for os at være i Stuen uden at vores Bo
skab skal være uden Huset, og derfor beder jeg 
Amtmanden om at være mig behjælpelig, at vi kan 
blive fri for dette Fruentimmer.“

Sogneforstanderskabet vilde ikke fragaa, at det 
havde sat omtalte Fruentimmer ind i Fattighuset til 
N. P., men det var umuligt at finde en anden Plads 
til hende for Vinteren. Og naar N. P. vilde sætte sin 
Dragkiste paa Loftet, som saa mange maatte, var der 
ogsaa særdeles god Plads i Stuen. Og forøvrigt: hvis 
han ikke var tilfreds med sin Bopæl, „som for 3 Aar 
siden er opført af nyt og indrettet saa bekvemt som 
muligt, og hvor Fattigvæsenet kun tillod ham interi
mistisk at tage Bopæl“ , ja, saa kunde han passende 
selv søge sig en anden Lejlighed!
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Derefter ønskede Amtet ikke at beskæftige sig 
videre med denne Sag.

1 de samme Aaringer maatte Sognet tage sig af 
en Del Familier, hvis Forsørgere var indviklede i 
den saakaldte „Ullerupske“ Tyverisag og i den An
ledning blev arresterede. Et Par Familier var paa 
anden Vis bleven ladt i Stikken af deres Mænd og 
Fædre og maatte ogsaa hjælpes. Det er altsammen 
saare trist at læse om.

Lysere i Tonen er dog et Par Smaatræk, som 
endnu skal anføres.

I 1848 bad Ane Marie Sørensdatter om at faa 
overladt den Stue i Bjergby Hospital, som var bleven 
ledig ved P. Halds Kones Død. Saa vilde hun — 
for egen Regning! — bygge et Par Fag til og holde 
det hele vedlige til sin Død, naar man saa vilde love 
hende ikke nogensinde at sætte noget Fattiglem ind 
til hende. Det bevilgedes naturligvis med Fornøjelse.

I 1842 skulde man have lagt Møntørv paa Ska- 
rutn Fattighus. Sognefoged N. Westergaard vilde 
grave dem paa Skarum Fælled, men blev hindret 
deri af Gaardmand Chr. Lynggaard, endda med Grov
heder. Først besluttede man da at spørge Godsejeren 
paa Ullerup, om sligt kunde forbydes. Men han har 
maaske ikke været sikker paa, hvad der maatte sva
res. Følgelig spurgte man Amtet. Og det gav Chr. 
Lynggaard Medhold (formodentlig dog bortset fra 
Grovhederne): Han har Græsningsretten til sin Fæste- 
gaard af den omhandlede Fælled. Og da denne „der
hos alene tilhører Skarum By, hvorimod Fattighuset 
tilhører hele Pastoratets Fattigvæsen, og der ikke kan 
paaligge Skarum By Forpligtelse til at gøre nogen 
speciel Opofrelse til dette, saa kan Fattigvæsenet ikke 
anses berettiget til at grave Tørv i fornævnte Fælled 
uden imod passende Betaling.“
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Saa nøjeregnende kunde man være, naar det 
gjaldt Fordelingen af Byrderne. Og paa den anden 
Side hændte det, at Sogneforstanderne i A.-B. kom 
op at trættes med Herredsfogden om Retten til nogle 
fattige Klæder og en Dyne, som havde tilhørt en 
Kvinde, der selv sad i Tugthuset, men hvis lille Barn 
Kommunen skulde forsørge.

Forskelligt.
Fra Jordemoderen i Flade blev der 1842 gennem 

Herredsfogden forespurgt, om hun ikke for Fremtiden 
maatte faa Penge i Stedet for de Tørv, Alsted-Bjergby 
skulle levere hende. Man enedes om at tilbyde hende 
3 Sk. for Snesen, men tilføjede, at man helst vilde 
levere det hende tilkommende Foder in natura.

Ved samme Lejlighed fik Formanden efter Op
fordring af Rummelhoff Sogneforstanderen Mads 
Vester til at udpege tre Mænd: Niels Ringgaard, 
Peder Svendsen og Berthel Jensen, der antagelig 
kunde bruges som Vidner paa, at Jens Chr. Ladefoged 
havde solgt Brændevin.

I 1846 klagede Jacob Mikkelsen og P. Nielsen 
Ringgaard til Formanden over, „at Husmand Niels 
Wester i Gullerup solgte Brændevin og holdt Kro for
enet med Kortenspil med Anmodning om at andrage 
samme for Øvrigheden, hvilket ogsaa er sket, og skal 
der ogsaa i denne Henseende været holdt Forhør og 
Niels Wester idømt Mulkt; men derom er Sognefor- 
standerskabet af Øvrigheden endnu ikke underrettet.“ 
Saa meget Hensyn kunde den gode Herredsfoged 
dog gerne vise. Den ene Villighed var jo den anden 
værd! Tilmed kunde der maaske ad den Vej tjenes
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Penge til Fattigkassen. 28. Jan. 1847 skrev Pastor 
Jensen til Herredsfoged Rummelhoff:

„Foranlediget af flere af A. og B. Sogneforstan
deres gentagne Anmodninger til mig som Sognefor- 
standerskabets Formand om at indgaa til Deres Velb. 
med det Spørgsmaal, om der ikke af de i Aaret 1844 
Gaardmand Anders Ilondgaard og i afvigte Aar Hus- 
mændene Niels Sørensen i Gullerup og Mads Møller 
i Bjergby for ulovligt Krohold og Brændevinsudsalg 
tildømte Mulkter var tilflydt disse Sognes Fattigkasse 
noget, da Halvdelen af de Mulkter, som Husmændene 
Jens Chr. Madsen og Christen Jacobsen samt Gaard
mand Peder Svendsen i Bjergby for samme Forseelser 
i Aarene 1842 & 43 vare idømte, kom Fattigkassen 
tilgode — tillader jeg mig ærbødigst at udbede mig 
Deres Velb.s Svar desangaaende.“

Svaret kom øjeblikkelig:
„At Bøderne for Politi-Uordener, og deriblandt 

ulovligt Krohold, efter Anordningerne tilfalde Politi
kassen, har jeg den Ære at tilmelde Deres Velærvær
dighed i Anledning af ærede Skrivelse af Gaars Dato.“

Saa meget er klart: Der blev drukket megen 
Brændevin i Bjergby for 80 Aar siden. Det var 
maaske ogsaa derfor, Købmand Meulengracht i Ny
købing 1844 bad Sogneforstanderskabet anbefale et 
Andragende, som han vilde sende Kongen om Til
ladelse til at holde Brændevinsudsalg i Bjergby. 
Nogen varm Anbefaling blev det nu ikke til. „Fire af 
Sogneforstanderne erklærede, at Ansøgningen burde 
anbefales, dog med den Betingelse, at Sogneforstan
derskabet skulde forbeholdes Ret til efter et Aars 
Prøve, eftersom det indsaa dets Gavn eller Skade, at 
ophæve det eller lade det vedblive, og desuden, at 
der ikke maatte sælges mere end 1 Pot af Gangen, 
— og endelig, at Sogneforstanderskabet ikke vilde
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antage nogen til Udsalget uden den, som var det be- 
kjendt som skikkelig og paalidelig. — De øvrige 
Sogneforstandere turde ikke vove at anbefale det an
søgte, fordi de ansaa det for skadeligt for flere af 
Beboerne.“

Angaaende Kampen mod Smugbrænderiet, som i 
gamle Dage spillede saa stor en Rolle, nøjedes rnan 
med at tage Øvrighedens Skrivelser til Efterretning. 
„Fra Thisted Amthus“ hedder det i en Notits fra 1843, 
„er under 4. ds. modtaget et Kancelli-Cirkulære om 
Sogneforst.s Hjælp til at standse Smugbrænderierne 
paa Landet, hvilket Formanden oplæste for siden 
efter at opbevare det blandt Sogneforst.s øvrige Do
kumenter.“ Saaledes behandlede man ogsaa de jævn
ligt indløbende Meddelelser fra Generaltoldkammeret 
angaaende de sidst mulkterede Personer. En enkelt 
Gang tilføjede Formanden dog et opmuntrende og 
formanende Ord.

Heller ikke Skrivelser fra Regeringen angaaende 
Legestuer, Bissekræmmere, venerisk Syge eller hvad 
det nu var, der skulde foretages noget med, gav 
Anledning til nogen Drøftelse. I Tavshed hørte Med
lemmerne 16. Decbr. 1845 Formanden oplæse Kan
cellicirkulæret om „Utilladeligheden af offentlige Sam
menkomster, hvori der skulde gives Bonden urigtige 
Forestillinger om Retsforholdene m. m.“ — Det var 
ud af sit større Kendskab til Tidsaanden, at Forman
den bagefter „paalagde Sogneforstanderne at vaage 
over sammes Overholdelse.“

Mere haandgribelig Fare var der vel ved de 
ondartede Febersygdotnme, der i disse Aar grasserede 
paa Mors, og til hvis Bekæmpelse Stiftsfysikus Lind 
i Viborg søgte Sogneforstanderskabernes Hjælp.

Ogsaa mere private Foretagender, navnlig af 
landøkonomisk Art, paakaldte Sogneforstanderskaber-
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nes Interesse. Halvt offentligt var Oprettelsen af et 
nyt Hestemarked i Nykøbing Tirsdagen i Fastelavns
ugen (1842), hvilket man vedtog at lade Sognefog
derne bekendtgøre ved Kirkestævne. Det samme lovede 
Formanden at lade ske med en Skrivelse af 18. Febr. 
1845, hvorved Proprietær Mulvad til Rolstrup Qaard 
tilmelder Sogneforstanderskabet, „at det nu her paa 
Morsø oprettede landøkonomiske Selskab agter i Juli 
Maaned at afholde Dyrskue, hvor Præmier vil blive 
uddelt for de bedste Hingste, Hopper, Tyre, Køer og 
Quier, samt Belønninger for de bedste Aarings-Hingst- 
plage, samt til de Husmænd, der drive deres Jorder 
med Fækreaturer, fornemmelig Kjøer“ . Ligeledes 
skulde Sogneforstanderne meddele andre Folk i Pasto
ratet, at det Kgl. Landhusholdnings Selskab havde 
skænket det førnævnte Selskab en aarlig Understøt
telse af 60 Rbdr. i 3 Aar, samt til Afbenyttelse af 
Selskabets Medlemmer en større og en mindre Korn- 
rensnings-Maskine, en skotsk og en svensk Harve, 
samt en stor Del Bøger til Grundlægning af en Laane- 
bogsamling.

Om en Indbydelse (af 1847) til Oprettelse af en 
højere Bondeskole for Thisted Amt hedder det kun, 
at den blev oplæst for Sogneforstanderne.

Af udpræget lokal Interesse er en Bestemmelse, 
der blev vedtagen 29. Marts 1843, „at der skulde 
udstædes et Circulaire til Pastoratets Beboere betræf
fende løse Vædere, at Enhver skulde holde sine Væ- 
dere ihuus baade Foraar og Efteraar — til Hegnet 
optages om Foraaret og opgives om Efteraaret; for 
de Vædere, som bleve optagne som løse, bestemtes 
det, at Ejeren skulde betale 1 Rbdr. i Mulct, hvoraf 
Halvdelen tilfalder Fattigkassen og den anden Halv
del til den, der optager samme“ .

5. Juli 1849 holdt Sogneforstanderskabet et vel-
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besøgt Møde med Beboerne i Anledning af Forord
ningen af 27. Aug. 1848 om Forbedring i Husmænds 
og Inderstes Kaar. Ved samme Lejlighed blev det 
besluttet — udenfor Dagsordenen — at bede Herreds
fogden om en anden Sognefoged i Stedet for Jens 
Svanborg, som man beskyldte for Uefterrettelighed og 
andre for „Embedet“ uheldige Egenskaber. Svanborg 
vilde ikke overfor Herredsfogden indrømme, „at have 
gjort sig skyldig i nogen væsentlig Pligtforsømmelse 
eller iøvrigt at have opført sig upassende“ . Men da 
han aabenbart havde Folkestemningen imod sig, op
sagde han Pladsen fra Nytaar 1850. I hans Sted 
udpegede Beboerne saa med alle Stemmer mod 2, 
som faldt paa Jacob Mikkelsen, Gaardmand Lars Lyng- 
gaard, og Sogneforstanderskabet kunde „ikke andet 
end eenstemmig paa bedste Maade anbefale Valget 
af ovennævnte L. L., da han er en veloplyst, ret
skaffen og i enhver Henseende moralsk skikkelig Mand.“

Vi faar lukke Protokollen ! Tilbage bliver Ind
trykket af en Tid, der var meget forskellig fra vor, 
og nogle Mennesker, for hvem Livsbelysningen ogsaa 
var en Del anderledes end for os. Maalestokken for 
Bedømmelsen maa indrettes derefter, om vi ikke skal 
blive uretfærdige overfor de Gamle. De Bjærgby 
Mænd, som drev Smugkro, var maaske efter den Tids 
Forhold brave Mænd. De nøjeregnende Sogneforstan
dere var kanske hver for sig hjælpsomme overfor 
Fattigfolk. Den indbyrdes Splid gik, naar det kom til 
Stykket, vel ikke saa dybt. Der kunde nok findes et 
Fællesskab, som bandt, trods det, der skilte:

Vi kaster endnu et sidste Blik i Protokollen og 
læser:

„1848. D. 4. April holdt Sogneforstanderskabet



97

for Alsted Sogn et Extramøde i Anledning en til 
samme indkommen Skrivelse om at stille en Hest til 
Statens Forsvar. Samtlige Sognets Beboere vare vil
lige til selv uden Betaling at stille en Hest, og blev 
til den Ende strax kjøbt en rød 5 Aars Hoppe med 
hvid Snip paa Næsen noget opad for den Pris 90 
Rbdr. ; til Pengene hertil lod enhver af Beboerne tegne 
sig, nemlig: Niels Vestergaard 15 Rbdr., Hans We- 
stergaard 15 Rbdr.“ o. s. v., nogle Husmænd hver 
1 Rbdr., Præsten 10 og Degnen 4, ialt 116; „der 
bliver altsaa tilbage fra Kjøbesummen 26 Rbdr., som 
Sogneforst. for Alsted var villig at tilbyde Bjergby til 
Hjælp af Indkøbet af en Hest“ . — Men Bjergbyerne 
kunde selv. Dagen efter tegnede de sig, med Lars 
Lynggaard i Spidsen, for 87 Rbdr. Deres Hest blev 
købt af Husmand Peder Mikkelsen i Gullerup for 80 
Rbdr., „en mørkebrun 6 Aars Hoppe med 2 hvide 
Bagfødder, Snip og Stjerne“ . — I de samme Dage 
meldte Husmand Christen Johansens Søn, Niels, af 
Bjergby og Husmand og Smedemester Siemsiti af 
Skarum sig til Indtrædelse i eet af de frivillige Korps 
til Landets Forsvar.



Da ,,lærebogenes forfatter var 
præst i Vejerslev.

|e allerfleste mennesker i Danmark 
kender vist en bog, som kaldes 
Balslevs lærebog, men de færreste, 
ogsaa blandt Morsingboerne, ved, 
at den bog er bleven til paa Mors.

__ Dens forfatter, Carl Frederik Balslev,
den senere Ribe bisp, var dengang sognepræst i 
Vejerslev-Blidstrup. Om ham og navnlig om hans 
præstetid her paa øen vilde jeg i det følgende for
tælle. Det er vel ikke saa synderlig meget, jeg har 
kunnet faa oplyst, men maaske kan det give stødet 
til, at mere kommer frem.

I.
Carl Frederik Balslev var født 10. januar 1805 

i Haarslev præstegaard ved Bogense som søn af 
sognepræst Rasmus Balslev og hustru Anna Salome 
Lautrup. Slægten er udpræget fynsk, den stammer 
fra bønder i Balslev by i Vestfyn. Den første præst 
i slægten, Jens Balslev, blev sognepræst i Tommerup- 
Brylle ved Odense. Hans Søn, Lauritz Luja B., blev 
sognepræst i Haarslev 1778 og efterfulgtes 1789 af 
sin ældste søn, Rasmus B., som beklædte embedet i 
51 aar. Efter ham fulgte hans ældste søn, Johan Chr. 
B. (1840—84) og derefter dennes søn Lauritz N. V.
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B., indtil embedet i 1903 gik ud af slægtens „besid
delse“ . I de 125 aar, fader og søn efter hinanden var 
sognepræster i Haarslev, boede de i den samme 
gamle præstegaard, der vel har eksisteret i omtrent 
dobbelt saa lang tid. Nu er det gaaet den, som det 
gaar saa mange andre smukke gamle præstegaarde 
i vore dage. Den er revet ned og bleven afløst af en 
kedsommelig villa.

Ser man tilbage over disse 125 aar, hvor den 
samme præstesiægt residerer i den samme gamle 
præstegaard ved foden af den gamle kirke, faar man 
uvilkaarlig et stærkt indtryk af noget fast, konserva
tivt, og man tager heller ikke fejl i at fastslaa det 
som et fremtrædende karaktertræk i slægten. Den 
mest typiske repræsentant herfor var maaske ovennævnte 
Johan Chr. B., Carl Frederik B.s ældste broder, der 
allerede som student paa en forelæsning fik ros af 
gamle professor Horneman, „fordi han gik med 
støvler og kvaster over benklæderne og var et mønster 
for andre studiosi, der var saa nymodens“ >)• Denne 
konservatisme rakte ind ogsaa over det kirkelige, men 
ikke blot hvad de ydre former angik; det var gam
mel ortodoks kristendom, der forkyndtes af de Haars
lev præster, men det var ogsaa levende kristendom. 
Derfor, skønt de vel aldrig kom til at høre rigtig 
til „forsamlingsfolkene“ , var der ligefuldt nær forbin
delse, og navnlig Rasmus Balslev havde en høj 
stjerne hos dem, der ledte efter troende præster. Han 
stod ogsaa, ligesom sin fader, Hernhutterne i Kri- 
stiansfeld og deres trosfæller paa Fyn meget nær.

Det var som et skud af denne stamme, Carl 
Frederik B. voksede op i Haarslev præstegaard som 
den mellemste af fem brødre, der alle blev præster.

') Fr. Hanimericli: Et levnetsløb s. 66.
T
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Arven derhjemmefra har sikkert bidraget mægtigt til, 
at han i sin studentertid stillede sig afgjort paa deres 
side, der kæmpede for gammel kristentro imod den 
herskende rationalisme. Vi har et brev >) fra ham 
til en yngre broder, hvori han udtaler sig om det 
store sammenstød i 1825 mellem Grundtvig og H. N. 
Clausen (Kirkens Gjenmæle) ; i modsætning til flertallet 
blandt studenterne staar han ubetinget paa Grundt
vigs side. Grundtvigianer blev han dog aldrig; det 
gik ham som adskillige andre, der fulgte Grundtvig 
en tid i hans kamp for gammel luthersk kristendom, 
men ikke kunde følge ham i hans videre kirkelige 
udvikling.

Efterat B. i 1827 havde taget teologisk embeds
eksamen med første karakter, underviste han i 6 aar 
i københavnske skoler. Og i aaret 1833 blev han, 28 
aar gammel, udnævnt til sognepræst for Vejerslev- 
Blidstrup. (Det var lige ved at glippe for ham; der 
var udnævnt en anden, og det var ingen ringere end 
P. Chr. Kierkegaard, men han trak sig tilbage. Da 
han mange aar efter kom som biskop paa visitats i 
Vejerslev, mindedes han det og sagde: jeg fik ikke 
lov at komme her som præst).

II.
Vejerslev præstegaard, som B. nu drog ind i 

med sin unge hustru, og hvor han i 17 aar fik sit 
hjem, ligger i et venligt dalstrøg mellem Vejerslev og 
Vils byer; en lille bæk løber gennem haven, der lig
ger syd for stuehuset. Et lille stykke nord for præste- 
gaarden ligger den smukke kirke, maaske den ældste 
af Morslands mange gamle kirker, fra Valdemarernes 
tid i 12te aarhundrede. Af præstegaardens bygninger

*) Anf. i H. Begtrup: Grundtvigs kirkelige syn s. 231 flg.
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var ialtfald stuehuset det samme som nu, men ind
rettet noget anderledes, idet udenomslejligheden den
gang fandtes i den østre ende. De smukke døre i 
empirestil og de smaarudede vinduer var tildels de 
samme som nu. Haven var dengang vel kun halvt 
saa stor som nu ; den blev baade forstørret og for
skønnet af B., saa den blev venlig og køn og vel 
nok kunde minde om en fynsk præstegaardshave i

Vejerslev præstegaard.

mindre stil. Landskabet omkring præstegaarden er jo 
nu meget forandret; al den megen plantning paa 
bakkerne og omkring husene, som nu gør egnen saa 
smuk, fandtes ikke dengang; til gengæld har der 
sikkert været en alvorsfuld skønhed over hedebak
kerne. Og kirken var dog i det væsentlige som nu ; 
der er baade over den og over præstegaarden det 
forunderlige præg af mange slægters liv og gærning 
i den samme tjeneste, til tider maaske ringe og fat
tigt, men ogsaa mangen gang trofast og arbejdsomt.

Det var jo en ung mand, der nu tog arbejdet op
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i Vejerslev-Blidstrup, men han fornægtede ikke sit 
udspring. Han havde sit faste stade i den gamle 
kristentro, og ud fra den talte han sit vidnesbyrd i 
kirken, ved sygesengen og til de unge. Hans datter, 
fru Sophie Wied, født i Vejerslev, hvis ord jeg i det 
følgende flere gange anfører, har ladet mig se en 
prædiken af ham fra 1839; jeg tror, den er typisk for 
hans forkyndelse. Den handler om den gode hyrde 
(2. s. e. paaske) og er fuldt udarbejdet, skrevet ord 
for ord med hans smukke faste haandskrift. Den 
samler sig om ordene: Jeg kender mine og kendes 
af mine, og den er bygget saaledes, at den først un
dersøger værdien af kundskaben om Jesus Kristus og 
de guddommelige sandheder, en værdi, som ikke agtes 
ringe; men efter at kundskaben har faaet, hvad der 
tilkommer den, følger prædikenens hovedtanke: den 
dybe hjærtets forstaaelse af Jesus Kristus i tro og 
kærlighed, og det føres frem i et alvorligt og ind
trængende vidnesbyrd. Jeg kom ved at læse denne 
prædiken til at se lyslevende for mig forfatteren af 
lærebogen, der jo søger at klare kristendommens lære
indhold, men som straks i det første ord slaar fast, 
at det dog ikke i første række er kundskaben, det 
gælder om; det hedder jo i den ypperlige optakt til 
bogen: hvad skal fremfor alt ligge os paa hjærte? 
Og svaret lyder: at vi maa være og blive Guds kære 
børn. Lærebogen saavel som bibelhistorien skal være 
bleven til gennem samtale med hans egne børn, som 
han selv underviste, men vi tager ikke fejl ved deri ogsaa 
at se vidnesbyrd om hans konfirmandundervisning. 
Et lille træk, som er bleven mig meddelt, vidner om, 
at børnene havde tillid til ham. En morgen, da han 
kom ind til konfirmanderne, lagde han mærke til, at 
der var en egen trykket stemning over dem. Han 
spurgte dem ud og fik at vide, at de havde hørt en
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spaadom om, at verdens undergang var nær. Han 
talte saa med dem derom paa sin jævne tilforlade
lige Maade, og „han tog frygten fra dem.“ Og det 
samme rolige gudfrygtige vidnesbyrd har han bragt 
med sig ud ogsaa til de syge og gamle.

Hvordan var saa den aandelige jordbund og 
hvordan blev hans vidnesbyrd modtaget? Der synes 
ikke at have været saa stærkt aandeligt røre dengang 
i Sønder herred, som der netop paa denne tid blev 
i Nørre herred. Dog havde der netop i Vejerslev 
sogn for ikke saa lang tid siden været et stærkt 
aandeligt liv. Det fortælles’), at det bl. a. gav sig 
udslag i, at kirkefolket om søndagen efter gudstjene
sten fulgtes ad ud af kirken og hen over kirkegaar- 
den under afsyngelse af et vers af Kingo. Det skal 
have holdt sig et stykke ind i det 19. aarhundrede, 
men har vel nok' været forsvundet paa den tid, da 
B. blev præst. Der har vel dog været en del gammel 
gudsfrygt at bygge paa, og nogle enkelte hjem var 
der, hvor levende kristenliv herskede, saaledes et, 
der stod i forbindelse med herrnhutisk paavirknings), 
I Emb virkede en skolelærer Kjeldgaard, der faar det 
vidnesbyrd, at han var en „dybsindig, alvorlig troende 
mand“ 3), der hørte til de „opvaktes“ kreds. Det 
var jo paa den tid, da Balslev var paa Mors, at for
samlingslivet tog fart, og selv om det især var i 
Nørre herred, saa spredtes det dog ogsaa i den syd
lige del, især vel i Ovtrup. Hvordan stillede han sig 
dertil? Ogsaa her kan vi vist mærke slægtsammen
hængen. Det laa ikke for ham at tage stærk aktiv 
del i forsamlingerne, og han har nok frygtet for, at

’) Fr. Nygaard: Algrccn og Sørensen. S. 6.
2) Fr. Nygaard: ani. skr. s. 87.
3) Fr. Nygaard: anf. skr. s. 75.
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det kunde blive vanskeligt at bevare sundheden og 
ligevægten i disse kredse, men paa den anden side: 
hvpr han mødte levende kristendom eller trang dertil, 
der kom han' den i møde og fandt sig hjemme. Der
for satte forsamlingsfolkene ogsaa pris paa ham, og 
fra Sønder herred søgte de flittig til kirke hos „den 
stille troende præst i Vejerslev“ >). De tilrejsende ven
ner, P. Larsen Skræppenborg o. fl. fandt ogsaa vej 
ind til ham, som det fortælles af R. Sørensen, Vens
lev, i hans beretning om rejsen til Mors i 1837 2). De 
var bleven sat over ved Sillerslevøre, og paa vejen 
til Solbjerg kom de „igennem Vejerslev, hvor den 
unge troende Balslev er præst, og da vi traf ham 
udenfor sin gaard ved vejen, bød han os ind til sig, 
og efter nogen samtale med ham til fælles glæde 
fulgte han os under den venligste samtale paa vejen 
til Solbjerg præstegaard omtrent halvvejen.“ Det blev 
gærne den vej, P. Larsen tog paa sine mange besøg 
paa Mors, „gennem Vejerslev, hvor der nok skulde 
kigges indenfor i præstegaarden til Balslev“ 3), og vi 
maa vist "tænke os, at B. mange gange har fulgt den 
livlige fynbo paa vej, — men som regel dog vist, 
kun til sognegrænsen. For det var dog indenfor den. 
han følte sig hjemme og i sin egentlige gærning 
Det var sikkert ogsaa i sognet, han mindedes længst 
og varmest; et smukt vidnesbyrd om den agtelse og 
kærlighed, han havde vundet iblandt dem, blev givet 
ham saa sent som i 1883, da han ved sit 50-aars 
jubilæum fik en hjertelig hilsen fra sin gamle menig
hed paa Mors.

En saadan agtelse og kærlighed vinder en præst 
som regel ikke ved sin forkyndelse alene, hvis han 
ellers i det daglige liv staar befolkningen fjærn. Men

1 2 3) Fr. Nygaard: anf. Skr. s. 83. 72 f. 87.
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de kendte ham ogsaa fra det daglige liv soni en 
mand, de kunde have tillid til. Han havde — atter 
en arv fra hjemmet — en dyb forstaaelse for den 
menige mand med evne til at dele hans sorger og 
glæder, han følte sig „boende midt i sit folk“ . Men 
han var langt fra at være popularitetsjæger, der var 
en egen stille værdighed over ham, der uvilkaarlig 
indgød respekt. Og agtelsen for ham øgedes ved, at 
han var en praktisk dygtig mand. Han drev naturligvis 
som almindeligt dengang selv Gaarden og gjorde det 
godt; afd. A. Hovmøller, Solbjerg, har fortalt mig, at 
B. var den første her paa Mors, der dyrkede raps; 
det var ogsaa ham, A. H. som ungt menneske maatte 
henvende sig til for at anbefales til Landhusholdnings
selskabet. I sogneforstanderskabet, hvor præsten var 
født medlem, blev han altid genvalgt som formand, 
og protokollen bærer vidnesbyrd om hans klare og 
faste ledelse. I 1848 var han formand for valgbesty
relsen for Mors ved valget til den grundlovgivende 
rigsdag. At ogsaa hans foresatte satte pris paa hans 
embedsførelse, vidner det om, at han, da dé’n bekendte 
lærer Henrichsen i Flade i 1839 var anklaget for 
provsteretten for at have forhaanet bibelen, blev kon
stitueret som provst, da provst Sørensen i Solbjerg 
havde veget sit sæde').

III.
Det var som nygift ægtemand, Balslev holdt sit 

indtog i Vejerslev præstegaard. Hans hustru hed Ul-

’) Jfr. Henrichsens selvbiograii s. 78 fig. H. siger om ham: 
Ihvor devot end den konstituerede provst, pastor Balslev, 
var, kunde han dog ikke bare sig for at le ad anklagernes 
„grausame Salbe“. Devot vil sige fromladen med en bi
betydning af skinhellighed: i H.s mund vil det sige saa 
meget, som at B. stod de af H. hadede forsamlingsfolk nær.
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rikke Christine Boesen og var datter af justitsraad, 
kontorchef Johannes Boesen og hustru Sophie Frede
rikke Hammerich. Deres hjem i København stod den 
herrnhutiske menighed meget nær. (I denne menighed 
traf Boesens sammen med Michael Pedersen Kierke
gaard, og der sluttedes varmt venskab mellem de to 
familier. Ulrikke Boesens broder, Emil B , sidst stifts
provst i Aarhus, var som bekendt Søren Kierkegaards 
hjærtensven. Ulrikkes specielle veninde var Nicoline K., 
der ligesom hun selv døde i en ung alder.) Efter 4 
aars lykkeligt ægteskab døde Ulrikke B. ; hun ligger 
begravet paa Vejerslev kirkcgaard lige øst for kirken ; 
paa graven staar et jærnkors med indskriften

ULRIKKE CHRISTINE 
BALSLEV FØD BOESEN 

FØD 25 IUNI 1807, DØD 15 FEBR. 1837 
SALIGE ERE DE DØDE SOM DØE 

I HERREN.

I dette ægteskab fødtes 3 børn, Anna, Johannes 
og Lauritz. Anna (+ 1897) blev 1857 gift med C. F. 
Koch, senere stiftsprovst i Ribe, hun blev moder til 
6 børn, hvoriblandt biskop Gabriel Koch og valg
menighedspræst Carl Fr. Koch. Johannes døde 1878 
som sognepræst i Engom. Lauritz døde 1861 som 
teologisk student; han omtales som et ualmindelig 
begavet og saare vindende menneske, og hans tidlige 
død var et meget haardt slag for faderen.

To aar efter sin første hustrus død ægtede B. 
hendes søster Louise Eleonora Boesen. I dette ægte
skab fødtes 5 døtre, af hvilke endnu lever Sophie 
Frederikke, enke efter sognepræst Wied i Humble; 
en datter af hende er gift med missionær i Kina J. K. 
Lykkegaard.
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Det var et godt hjem, der dannedes i Vejerslev 
præstegaard. B. ledede det paa sin milde og dog 
myndige maade, og begge hans hustruer stod trofast 
ved hans side som de fromme kristne kvinder de var. 
B. underviste tildels selv sine børn, sine sønner 
forberedte han til latinskolens 4de klasse, hvor 
Lauritz snart blev dux (Nr. 1). Det var som nævnt 
en frugt af denne hjemmeundervisning, at B. fik ud
arbejdet bibelhistorien og lærebogen'); lærebogens 
affattelse falder sammen med den ældste datters, Annas, 
forberedelse til konfirmationen; den udkom 1849, 
bibelhistorien 1844. B. arbejdede i de sidste Vejerslev- 
aar ogsaa paa en større bibelhistorie, som dog aldrig 
naaede frem til udgivelse. Grunden har vel været 
den, at han blev kaldet til en ny virksomhed, der 
lagde større beslag paa ham. Det var jo ellers et 
enestaaende held, der fulgte hans to arbejder 2), efter 
at de var bleven avtoriserede til brug ved undervis
ningen; bibelhistorien er hidtil kommen i 128 oplag 
og lærebogen i 277, foruden at de er oversatte hen
holdsvis paa islandsk, grønlandsk og tysk.

Af Gæster, som kom i præstegaarden, kan næv
nes foruden provst Sørensen, som i 1844 forflyttedes 
fra Solbjerg til Karby, Ludvig Kr. Müller, den kendte

’) En aarsag til lærebogens udgivelse har det jo været, at der 
paa den tid i levende kredse var stor misfornøjelse ined 
Balles lærebog. Nygaard anfører (anf. skr. s. 108) et brev 
fra provst Sørensen til Algreen, hvori tortælles, at kerer 
Thomsen, Frøslev, har skrevet et godt stykke mod Balles 
lærebog, „som alle livlige skolelærere og præster, selv 
Balslev, bliver mere og mere ked af“. Vi har i dette lille 
glimt B. morsomt karakteriseret som den konservative, 
forsigtige natur, for hvem dog livets krav er det vigtigste.

2) Jeg husker, at det blev fortalt hjemme, at han havde ført 
alle sine sønner frem til studeringerne ved indtægten fra 
de to bøger.
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seminarieforstander, der fulgtes med Adam Fabricius 
(senere seminarieforstander og præst; historisk for
fatter). I en nabopræstegaard var der i slutningen af 
fyrrerne en ung lærerinde, Ilia Fibiger, der var en 
god veninde af Louise Eleonora B. og jævnlig kom 
hos dem. Hun var et ualmindeligt menneske, rigt og 
ejendommelig begavet; en søster til hende var Ma
thilde F., den bekendte Clara Raphael.

IV.
I foraarct 1850 blev Balslev kaldet til stiftsprovst 

i Ribe. Da han maatte rejse derned, kunde hans hustru 
ikke følge med. Ved midsommertid fødte hun en datter, 
men maatte 3 uger efter rejse til København for om 
muligt at blive opereret for en kræftsvulst. Sygdom
men var imidlertid haabløs, og hun døde 17. novem
ber. Hun ligger begravet paa Assistents kirkegaard i 
København. B. maatte da alene rejse tilbage til Mors 
og hente børnene; de kørte den lange strækning til 
Ribe ad daarlige veje i en stor omnibus.

Den sørgelige afslutning paa den gode tid i 
Vejerslev bøjede B. dybt, men knækkede ham ikke. 
Men mindet om Mors-tiden bar han vel mest for sig 
selv; senere talte han med stor glæde og kærlighed 
om sine første præsteaar deroppe. I Ribe fandt han 
en virksomhed, som han tog op med stor iver og 
interesse. I 1853 blev han gift 3die gang; hans hustru 
blev Marie Hansen, datter af overkonsistorialraad Jep 
Hansen, sognepræst i Jordkær. Med hende havde han 
8 børn, saa flokken blev paa 16. Men mange af dem 
maatte han se gaa bort i en ung alder, sorgen var 
en flittig gæst i præstegaarden i Ribe og i Nørre 
Broby paa Fyn. Herhen flyttede han i 1860 som 
sognepræst og i 1861 blev han provst for Salling 
herred. I 1867 vendte han tilbage til Ribe som biskop
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og fik i denne stilling endnu en lang og rig virk
somhed, der varede til hans død d. 11. marts 1895; 
han var da over 90 aar, men aands- og legemskraftig 
til det sidste.

I en karakteristik af ham, der findes i den bals- 
levske slægtsbog, hedder det, at han som biskop var 
sine præsters vejleder og ven. Det kunde han være, 
ikke blot i kraft af sine naturlige anlæg og sin arv 
fra slægten, men ogsaa gennem sine egne erfaringer 
i et alvorligt præsteliv, og i denne henseende har 
hans første præstegærning her paa Mors sikkert været 
af stor betydning for ham. Og saa var han bleven 
en forfaren mand, vel prøvet i Vorherres tjeneste, i et 
liv, rigt paa glæde og ikke mindre rigt paa sorg. Jeg 
har set anvendt') paa de præstehjem paa Fyn, som 
han havde sin rod i, et vers af Vilh. Birkedal, der 
lyder saaledes:

Den stille kraft var deres eje: 
de taled ikke højt om byrden, 
men hvert et kors, som sjælehyrden 
dem rakte hen paa deres veje, 
det tog de op med trøstigt mod 
og takked til, at Qud var god — 
de havde ikke ord at spilde, 
det fulgte af sig selv, de vilde.

De ord passer godt paa Carl Frederik Balslev.

Th. Balslev.

*) Kirkehist. samlinger 1906 s. 250.
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