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Forord

Med dette andet bind af Hylke sogns historie vil jeg rette en varm 
tak til de mange beboere - nuværende og forhenværende - som med 
muntre og dystre historier og et væld af gamle fotografier har gjort 
Hylkes fortid levende og har fået mig til at forstå mange af de ting, 
man ikke kan læse sig til nogen steder.

Én ting var at skrive om Hylke sogn. Noget helt andet var at få 
bøgerne trykt og udgivet. At det kom så vidt, skyldes først og 
fremmest overbibliotekar Preben Bjarne Nielsen, og den helt uvur
derlige hjælp jeg gennem årene har modtaget fra Skanderborg biblio
tek. Den vil jeg gerne her sige tak for, og samtidig en tak til bogtrykker 
Knudsen, Skanderborg, for det økonomiske storsind, han har udvist 
ved udgivelsen af de to bøger om Hylke sogn.

Ringkloster skole,
maj 1985

Anna Rasmussen
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Forudsætninger

For blot nogenlunde at forstå udviklingen i Hylke sogn i 1800tallet 
er det nødvendigt at se - ikke blot på forholdene omkring 1800, men 
også på de begivenheder i slutningen af 1700tallet, der var forudsæt
ningen for de store ændringer i sognets ydre og i løbet af 1800tallet 
også indre struktur.

1700tallet blev afslutningen på den meget lange periode, der var 
karakteriseret af arbejds- og bofællesskab, af kollektive beslutninger 
og personlig ufrihed.

Beboernes tilværelse var en utryg balance. Utrygheden lå i de 
meget små økonomiske ressourcer, i magtesløsheden over for syg
dom, brand og misvækst, i de meget store masker i det sociale 
sikkerhedsnet og i den evige angst for troldtøj og onde øjne.

Balancen sørgede systemet for. Man troede på Gud og havde tillid 
til sin konge. Ingen tvivlede om, at de to holdt hånden beskyttende 
over eller under deres menigheder og undersåtter, selv om det 
vanskeligt kunne bortforklares, at det undertiden nærmest føltes, som 
om de brugte begge hænder og klemte hårdt til - med misvækst og 
kvægpest og ekstraskatter og soldaterudskrivning - men de var der og 
gav tilværelsen dens kontinuitet og relative tryghed.

AUKTION OVER RYTTERGODSET 1767
OG NOGLE AF DENS FØLGER

Særlig hårdt klemt har Hylkebønderne - sammen med mange 
andre - følt sig i de dage i april 1767, da de stod foran Skanderborg 
slot og hørte deres landsbyer og gårde blive udbudt til de højstby- 
dende ved offentlig auktion. (1)

Rygtet ville vide, at kongen solgte sine rytterbønders gårde blot for 
at kunne betale en stor udenlandsrejse. På distriktets bønder må det 
have virket som en uretfærdighed, et tillidsbrud fra kongens side. 
Ganske vist var det givet mulighed for, at de selv kunne købe deres 
gårde, men det var kun de allerfærreste i stand til.
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Alternativet var en fremtidig tilværelse som fæstebønder under en 
privat godsejer med alle de uhyrligheder, det i værste fald kunne føre 
med sig - ubestemt hoveri, forhøjet landgilde og et herremandsejet 
og -styret retsvæsen.

Ved auktionen over det skanderborgske rytterdistrikt blev grunden 
lagt til en del af det Hylke sogn, man kender i dag, og den giver også 
noget af forklaringen på den forskellige udvikling, der kom til at 
foregå i sognets landsbyer.

Fæsterne af Brørups ti små gårde erklærede på forespørgsel, at »de 
ej var i stand til at købe sig selv.« Sådan var det bare, og de måtte se sig 
solgt til Andreas Bjørn, ejer af Testrup i nabosognet Kattrup, for den 
ikke imponerende pris af 60 rigsdaler pr. tønde hartkorn. Ved tilsva
rende auktioner over ryttergods andre steder i landet lå prisen i 
reglen to-tre gange højere.

Fra Hylke by mødte bøndernes stråmand, Ulrik Bruun, op og bød 
64 rigsdaler pr. tønde hartkorn. Hans bud blev ikke antaget, men det 
må have været det alleryderste, bønderne har ment at kunne strække 
sig til. Da bønderne dermed var sat ud af spillet, bød Ulrik Bruun selv 
på gårdene, som han fik, men ikke længe efter videresolgte, også til 
Andreas Bjørn.

Bjørn blev også ejer af Båstrup. Beboerne her var forsigtige menne
sker. Det fortrød de sikkert bitterligt, da de ved det første møde med 
deres nye ejer bad om - som gamle rytterbønder - at få mindeligt 
hoveri, og Bjørn blot trak på skulderen og lavede en hoveriakkord 
efter sit eget hoved. I Båstrup skulle de andre nok have lyttet til 
Mikkel Jørgensen i Overgård, der på bystævnet havde raslet højt med 
sine spareskillinger og forsøgt at overtale sine bymænd til at blive 
selvejere.

Da han ikke kunne få dem med, lånte han pengene til sin søn, 
Rasmus Mikkelsen, der var fæster af Hylke mølle, og den blev således 
selveje allerede i 1767. (2)

JORDBJERGGÅRD
Det blev Jordbjerggård også. Tidligere havde det været noget af et 

privilegium at få en af de store enestegårde i fæste, hvis de var i blot 
nogenlunde drift.
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Det havde Jordbjerggård ganske vist ikke været, da Poul Nielsen 
overtog den i 1740erne, men han havde trolig slidt og slæbt i 26 år og 
havde fået gården rettet så nogenlunde op. (3) Det havde han gjort i 
forvisning om, at det større afkast, hans arbejde gav gården, til sin tid 
ville sikre ham en aftægt, han kunne leve af.

Det viste sig, at netop fæsterne af de halvstore enestegårde var de 
mest udsatte af alle.

Bønderne i en landsby, der blev købt af en udenforstående, fort
satte blot med et nyt herskab, men blev boende i deres gårde, og de 
nye fæstebreve gav den gamle sikkerhed for aftægt.

Var Jordbjerggård blevet købt af en godsejer, var det gået på 
samme måde her, men den blev overtaget af en forhenværende 
ridefoged, Hans Nørlem, der selv ønskede at drive gården og at bo på 
den.

Poul Nielsen blev simpelt hen sagt op med et års varsel. Om aftægt 
eller fratrædelsessum var der ingen tale. Poul Nielsen ræsonnerede 
da som så: I en menneskealder havde han bestyret en af kongens 
ejendomme, og som en anden tro tjener måtte han være berettiget til 
pension.

Han indsendte en ansøgning til rentekammeret, hvor forvirringen 
bredte sig. En sådan forespørgsel havde man øjensynligt ikke været 
ude for tidligere, og når man ikke ved, hvad man skal svare, er det 
lettest at sige nej.

Det gjorde man så, og Poul Nielsen og hans kone måtte flytte fra 
gården, måske fattigere end den dag, de havde overtaget den, i hvert 
fald langt ringere stillet end alle andre bønder i sognet.

NISSUMGÅRD OG RINGKLOSTER
I Nissumgård - den anden, endnu større enestegård i Hylke sogn, 

boede Poul Nielsens svoger, Erik Jacobsen. Da han hørte om den 
hårde skæbne, der var overgået søsteren og hendes mand, så gik han i 
seng, vendte hovedet ind mod væggen og døde, blot få måneder efter 
ryttergodsets salg.

Den ny ejer af Nissumgård, der i forbindelse med auktionen var 
blevet ophøjet til hovedgård (4) blev godsinspektøren på Rathlous- 
dal, Peder Herschend. Ligesom Hans Nørlem var han søn af en 
fæstebonde og havde tjent sig op, men han var af et helt andet format,
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veluddannet og meget dygtig som landmand. Han var medlem af 
amtets landvæsenskommission. Derfor kendte han lovene og også de 
muligheder, de indeholdt for en nybagt hovedgårdsejer. Bøndergod
set, der blev lagt under Nissumgård, bestod af byerne Hvolbæk, 
Gjesing, Ringkloster og de 15-16 tønder hartkorn, der udgjorde det 
ubebyggede Tammestrup Øde.

Herschend tog straks fat på at arrondere sit gods, og det kom til at 
gå ud over især bønderne i Ringkloster.

Tammestrup Øde havde tidligere været fæstet bort til de omkring
boende bønder i Hvolbæk og Skårup og også i Ringkloster. Jorden lå 
upraktisk langt væk fra Nissumgård, så Herschend overlod det hele til 
Skårups og Hvolbæks bønder. Så var de i første omgang stillet 
tilfredse. I Gjesing boede der lutter »kønne og uoprørske menne
sker«, så fra den side ventede Herschend ingen problemer. Han 
kunne i stedet koncentrere sig så meget mere om sine selvbevidste og 
nærtagende bønder i Ringkloster. (5)

Der var kun tre, men de havde altid følt sig som mere end 
almindelige rytterbønder. De to gårde var på hver V1/? tønder hart
korn. Den tredie var dobbelt så stor - knap 15 tønder hartkorn, og det 
var den, Herschend havde et godt øje til.

Han vidste ganske udmærket, hvad han ville. Han ville have halvde
len af Niels Damsgårds jord - der lå lige uden for Nissumgårds 
vinduer - lagt under hovedgården. Desuden ville han gerne, på en 
pæn måde, af med Erik Jacobsens 44årige enke, der var højst uvillig til 
at flytte fra Nissumgård.

Hende stillede Herschend i udsigt, at hvis hun kunne overtale sin 
bror i Ringkloster - det var ham med de 15 tønder hartkorn - til at give 
afkald på halvdelen, så ville Herschend overlade hende den som 
aftægtsjord og opføre bygninger til hende.

Hvordan det gik til, er ikke godt at vide, men familiefølelsen må 
være løbet helt af med Niels Damsgård. Han overlod, tilsyneladende 
uden protester, halvdelen af sin jord til Peder Herschend, men kom til 
at fortryde det bitterligt. Så snart Herschend havde fået sin Ringklo- 
sterjord lagt under hovedgården, gav han enken et beløb i penge, 
satte hende i en vogn og afleverede hende hos en gift datter i Vads 
mølle.

Det var for meget for bønderne i Ringkloster. De klagede til kongen
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og bad om både at få deres Tammestrup Ødejord tilbage og at få den 
spegede sag om enkens aftægt nøjere undersøgt.

Det havde de måske faet, hvis de ikke havde taget munden for fuld 
og til slut i brevet krævet det helt utænkelige - det var 20 år, før 
stavnsbåndets løsning - frit at måtte have lov til at flytte fra Her- 
schends gods med børn og besætning og slå sig ned, hvor de havde 
lyst. Ved at stille et så ublu krav var sagen tabt for bønderne, men det, 
at de overhovedet kunne finde på at fremsætte det, viser at forandrin
ger i den ydre struktur - når der blev trådt på tilstrækkelig ømme tæer 
- næsten øjeblikkeligt kunne forplante sig til den indre.

Herschend blev hurtig træt af at diskutere med sine bønder, der 
opførte sig så urimeligt, når de ikke kunne få det, nøjagtigt som de 
ville.

Allerede to år senere overlod han dem deres gårde til selveje.
Da havde han også så nogenlunde fået det, som han ville. Nissum

gård var nu en stor gård på ca. 20 tønder hartkorn, og selv om det 
meste af bøndergodset blev solgt fra, beholdt han en del af hoved
gårdsprivilegierne. Hvor mange eller hvor fa rettigheder, det drejede 
sig om, blev dog meget vagt angivet, og usikkerheden gav anledning 
til adskillige retssager i løbet af 1800tallet.

USTRUP
Blandt Ustrups ni gårdmænd var der flertal for selvejerkøb. Kredit

værdigheden var også så overbevisende, at byfogeden i Horsens gik 
ind på at låne næsten alle bønderne det, de manglede til udbetalin
gen. (6)

Til manden i Bjerregård var der ikke den store tillid, og han måtte 
ud på det endnu mere grå lånemarked. Han var heller ikke så solid 
som de andre.

Otte år senere var Bjerregården forsvundet, delt mellem de andre 
gårde i byen, og ejeren var som en helt ruineret mand flyttet fra 
sognet.

I Ustrup gik man således direkte fra ryttergodsadministrationens 
milde, repressive tolerance til selveje uden først at skulle have nakken 
bøjet på Testrups hovmarker.

Hvad der fik bønderne her til at beslutte, at de ville være selvejere - 
selv om de strengt taget ikke havde meget bedre råd end bønderne i
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resten af sognet - er svært at sige, men når man kommer til så lille en 
enhed som en landsby, kan man ikke se bort fra den indflydelse og 
påvirkning en enkelt mand kan have haft på beslutningen.

I Ustrup havde man i hele århundredet haft gamle Søren Gunder
sens velbegavede og selvbevidste afkom at slås med. Da beslutnin
gerne på bystævnet blev taget ved almindeligt stemmeflertal, var de 
andre bønder i reglen i stand til eftertrykkeligt at sætte sig på den søn 
eller sønnesøn af Søren Gundersen, der for tiden sad og luftede sine 
visioner om forandringer og forbedringer.

1 1767 hed manden i Lundgård Søren Jensen, og da han, mildt sagt, 
markerede sig kraftigt tre år senere i 1770 - da den første forordning 
om udskiftning af bondejord var kommet og igen i 1776 og 77 i 
forbindelse med selve udskiftningen af Ustrup, så er det nærliggende 
at tro, at det var hans ildnende taler, og den onde herremand og 
brutale ridefoged, han fremmanede som alternativ, der fremskaffede 
flertallet for selvejerkøb. (7)

Prisen for at blive ejer af en gård i Ustrup var 350-400 rigsdaler. Af 
dette beløb lod kongen halvdelen blive stående som første prioritet til 
en årlig rente på 4%. Det kunne synes en rimelig og god ordning, 
men ikke desto mindre ønskede mange nybagte selvejere ofte at få lov 
til næsten med det samme at betale hele lånet ud. Det var ikke, fordi 
de havde pengene og ikke kunne lide at skylde nogen noget, men blot 
fordi, de havde købt for dyrt og ønskede at optage et andet og større 
førsteprioritetslån. (8)

I det daglige har selvejerbønderne ikke mærket den store forskel 
ved at skifte status. Den årlige rente var lidt mere end den gamle 
landgilde, og kongens krav til rytterbønderne om, at der på gårdene 
skulle være det nødvendige antal heste og kreaturer og redskaber, 
blev bibeholdt, så længe kongens tilgodehavende endnu stod i går
dene. Bygningernes brøstfældighed var derimod nu bondens egen 
sag. Det, der betød noget for statskassen, var gårdens drift ogjordens 
dyrkning. Det var de to ting, der var grundlaget både for skatteevnen 
og for lånets tilbagebetaling.

BJØRN OG BEENFELDT
1 1770 var således Ringkloster, Nissumgård, Ustrup, Jordbjerggård 

og Hylke mølle selvejergods. De tre landsbyer, Båstrup, Hylke og



FORUDSÆTNINGER 15

Brørup måtte endnu i seks år finde sig i at være fæstegods under 
Testrup. Fra Båstrup og Hylke indløb nogle spage protester over det 
uvante hoveri, der dog - sammenlignet med mange andre godsers - 
ikke var særlig stort, men som for folk, der var bedre vant, kunne virke 
afskrækkende nok. (9) De fleste beklagelser over det utålelige hoveri 
kom fra Brørup, og problemet var husmændenes ugedagsarbejde. I 
følge deres fæstebreve var de forpligtede til en dag om ugen at 
arbejde på Testrup, men de havde hurtigt opdaget, at der var mere 
end 52 uger i et år efter Bjørns kalender. De klagede til amtmanden 
og rentekammeret, og selv om Bjørn påstod, at klagen var »aldeles 
falsk, ugrundet, ubevist og ubeviselig«, så fik husmændene dog 
medhold og Bjørn fik påbud om »ej at pålægge husmændene i Brørup 
mod deres samtykke mere arbejde, end de efter deres fæstebreve er 
pligtige«. (10)

Det var i anledning af denne sag, at amtmanden nogle måneder 
tidligere var kommet med det dybtfølte suk om de tidligere kongelige 
fæstere, at »de bønder i almindelighed, som før har været under 
distrikterne kan intet finde sig udi (eller) lade sig af nogen anden 
husbond dirigere«. Det ville både Herschend og Bjørn sikkert glade
ligt have skrevet under på.

Når bønder og husmænd brokkede sig alt for voldsomt over for 
Bjørn, plejede han at true dem med, at hvis ikke det blev, som han 
ville, så solgte han dem til en anden, som skulle plage dem mere 
endnu. Det troede Bjørn nok også, han gjorde i 1775, da han overtog 
Rask hovedgård og solgte Testrup til major Beenfeldt på 
Serridslevgård.

Beenfeldt var en af de to hovedmænd bag den jyske proprietær
fejde imod landboreformerne, men for bønderne i Hylke sogn blev 
han en behagelig overraskelse og forandring fra den koleriske Bjørn.

Han var så indviklet i stridigheder og processer med sine egne 
bønder (11) - især dem i Tvingstrup, der var »oprørske mennesker, 
der nedstammer fra oprørske forfædre«, at han lod Hylkebønderne 
om selv at bestemme effektiviteten på hovmarken, og i øvrigt allerede 
året efter solgte dem deres tidligere fæstegårde.

Til Beenfeldts ros talte også, at han sørgede for at få husmændenes 
stilling sikret nogenlunde, inden han solgte gårdene.

Husene var jordløse, og husmændene havde kun den ret, som
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gammel hævd og måske landsbyens vedtægter gav dem, til at græsse 
en ko hver og et par får sammen med bøndernes kreaturer.

Når bønderne i forbindelse med udskiftning afjorden fordelte den 
tidligere fællesgræsning, kom husmændene ofte alvorligt i klemme, 
således at der kun var vejkanternes græs tilbage til dem.

Da Beenfeldt solgte gårdene til de tidligere fæstere, beholdt han 
den ene gård i Thykjær.

Mod at svare gårdens landgilde fik husmændene lov at bruge 
jorden, og da husene i 1796 også blev solgt til selveje, forsynede 
Beenfeldt dem alle med to skæpper land af Thykjær. (12)

Der havde altid været flere husmænd i Brørup end i sognets andre 
landbyer, men det er i Beenfeldts husmandsvenlige jordpolitik, den 
største del af forklaringen ligger på Brørups mange små ejendomme.

Da gårdmændene i Brørup og Hylke blev selvejere i 1776, og Bjørn 
samme år solgte Båstrupgårdene til beboerne, var der af fæstegods 
kun husene og husmændenes Thykjærgård tilbage.

I Ustrup blev husmændene selvejere i 1792. (13)
I Båstrup blev husene solgt sammen med gårdene, ikke til husmæn

dene, men til de seks gårdmænd, der således - og det gør husenes 
historie temmelig indviklet - kom til at eje hver en sjettedel af de fire 
huse.

De blev først selveje i begyndelsen af 1800tallet, da bønderne 
begyndte at skille sig af med dem sammen med lige så mange 
parceller af Båstrups sandede fællesjord ned mod søen.

I Hylke var der intet husmandsproblem, fordi der ingen husmænd 
var. Dog - de skulle snart komme.

Den ene af forudsætningerne for udparcellering - selveje - var nu 
til stede, og den anden - udskiftning afjorden - var lige på trapperne.

LANDBOREFORMER
I landboreformerne i slutningen af 1700tallet gik menneskekærlige 

visioner, fysiokratiske tanker og gustne, økonomiske overlæg op i en 
højere enhed. Som den sunde og ufordærvede dyrker af jorden - 
kilden til et lands velstand - skulle bonden nu hæves op til en 
menneskeværdig tilværelse.

Midlet var jordreformer, opmuntringer til at gå i gang med forbed
ringer, nye driftsformer og afgrøder.
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Når så - forhåbentlig - den nogenlunde fri bonde var blevet en 
»kæk og oplyst, flittig og god borger«, så skulle det nok vise sig, at 
hans gård ogjord var blevet bedre skatteobjekter, end de nogensinde 
før havde været.

Opdyrkning af overdrev, afvanding ved grøftegravning og hegns 
opsættelse, alle disse ting ville kunne give arbejde til husmændene 
uden for de perioder i høslet og høst, hvor der altid var brug nok for 
dem.

Derved ville de måske kunne undgå at komme til at ligge fattigvæse
net til byrde en dag.

Auktionen over ryttergodset var ikke nogen landboreform. Tvært
imod var den et tilbageskridt for de allerfleste i Hylke sogn.

Fællesskabets ophævelse blev, efter overgangen til selveje, den 
første store ændring af sognets struktur.

UDSKIFTNING
1 1769 var der åbnet adgang for bønderne til at få deres gårde ud af 

fællesskabet (14), men der var den ulempe, at man skulle være største 
lodsejer eller have flertallet af de andre bønder med på ideen, ellers 
skulle man selv betale, hvad det kostede.

Den forordning blev kun nærlæst af præsten, for han kom så dårligt 
ud af det med bønderne i Hylke by, at han ville give næsten, hvad det 
skulle være for at slippe ud af fællesskabet med dem.

Forordningen blev også studeret grundigt af fem af Ustrups ni 
selvejerbønder.

Det var dem, der havde fattet de muligheder, selvejet indebar for 
den enkelte gårdmand, at han ville være i stand til at forbedre sin egen 
situation ved flid og stræbsomhed og ved at rydde og udvide sin 
jord«, »som er det eneste næringsmiddel bonden haver«.

For at kunne gøre det, måtte man ud af mark- og arbejdsfællesska
bet, men det var lettere tænkt end gjort.

Der var fem, der ville ud, og der var fire, der ville have, at tingene 
skulle forblive, som de var.

Loven sagde, at der blot skulle være flertal for udskiftning, men 
Ustrups egen lov, vide og vedtægt, har nok krævet fuldstændig 
enighed, før en ændring af landsbyens struktur kunne foretages.

Bølgerne gik højt på bystævnet, og Søren Jensen i Lundgård og
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hans fire medsammensvorne klagede i 1770 til amtmanden, at »hvad 
som fastsættes en time efter samtliges minde, tilsidesættes så ganske 
en anden, at al vor sammenkomst og vedtægt haver slet intet at 
betyde«. (15)

Medvirkende til udskiftningsforsøget i Ustrup i 1770 var den »gras
serende, smitsomme kvægsvaghed«, som i nogle år havde hærget især 
blandt ungdyrene. Den fælles græsning gjorde, at det var umuligt at 
skille de raske dyr fra de syge.

Bønderne kaldte kvægsygen »Guds, vel retfærdige, men tillige 
forfærdelige straf«.

Helt retfærdig fandt bønderne i Ustrup nu ikke Guds straf, for 
kvægsygen medførte »mange fortørneiser mod den allerhøjeste«.

De ville kunne afværges, hvis blot jorden blev udskiftet, men det 
blev Ustrups marker ikke i 1770.

Det var ikke tilstrækkeligt at true med knytnæve mod himlen, man 
skulle kunne finde sammen i enighed her på jorden, og det lod sig 
ikke gøre i Ustrup.

Den næste forordning om udskiftning af bondejord kom i 1776. 
Den indeholdt den magiske paragraf, der satte gang i udskiftningen i 
næsten hele sognet.

Heri stod nemlig, at hvis blot en mand i landsbyen ønskede 
opmåling og fordeling af jorden, skulle alle de andre tage del i 
omkostningerne.

Her var virkeligt noget, der kunne bruges. Ikke blot fik de mest 
kantede bønder nu en mulighed for at slippe ud af fællesskabet og 
afhængigheden af de andre bønder, men man kunne også genere 
naboerne på deres pengepung. (16)

Den chance lod Søren Jensen i Lundgård og Stefan Jørgensen i 
Ustrupgård ikke gå fra sig.

Allerede en måned efter, at forordningen var kommet, havde de sat 
et brev sammen til deres »agtbare og velfornemme naboer i Ustrup« 
fra deres »oprigtige venner Søren Jensen og Stefan Jørgensen« med 
opfordring til at gå sammen med dem om udskiftning af Ustrup.

Naboerne var dog ikke så lette at løbe over ende og sendte den 
enslydende hilsen tilbage, at »de ville have deres betænkning i denne 
sag, og denne betænkning ville de ej give fra dem«. (17)

Det kan synes rimeligt, at bønderne i Ustrup ville have betænk-
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ningstid i en sag, der greb så dybt ind i deres tilværelse, men de to 
hedsporer tolkede de henholdende svar som obstruktion og klagede 
straks til amtmanden. Denne havde ikke lyst til at stille sig på den 
udsatte plads mellem to grupper stridende bønder, så han nøjedes 
med at sende dem et fælles hyrdebrev, hvori han formanede dem til at 
»forene sig med hinanden på en slags måde«.

Det var de dog helt utilbøjelige til. Flertallets uvilje mod udskift
ning skyldtes nok ikke så meget modstand mod noget nyt og uprøvet - 
det var stort set de samme mænd, der ti år tidligere havde taget det 
langt mere risikable skridt og var blevet selvejere - som den omstæn
dighed, at Søren Jensen og Stefan Jørgensen ønskede jorden fordelt i 
forhold til hartkornet. Det stod de sig bedst ved.

De andre havde lidt mere i brug og ønskede derfor udskiftet i 
forhold til det.

I løbet af sommeren 1776 gravede de sig ned i deres respektive 
huller. Til sidst opgav de to initiativtagere at komme til en mindelig 
løsning med de andre. De sendte en ansøgning til rentekammeret om 
blot at få deres egen jord ud af fællesskabet, men tiden viste sig at 
have arbejdet for de andre gårdmænd.

14 dage før Søren og Stefan havde sendt deres ansøgning var der 
kommet en forordning, at de i tilfælde, man ønskede udskiftet efter 
hartkorn, skulle samtlige lodsejere være enige.

Det var lige ved at udvikle sig til landboret for viderekommende, 
men så dukkede en irriterende husmand fra Båstrup op og stillede 
krav om udskiftning af en snes tønder land, han havde købt i Ustrup af 
den nedlagte Bjerregård. Alle fandt nu sammen om at gøre Niels Post 
opmærksom på, hvordan en husmand og brevbærer burde opføre sig 
over for gårdmænd.

Det anfægtede dog ikke Niels Post. Han var fast besluttet på at få sin 
jord så tæt ved Båstrupskel som muligt, da han gerne ville blive 
boende i Båstrup.

Rentekammeret gav ham medhold (18), og Niels fik sin jord hvor 
han gerne ville have den.

Nogle år senere bebyggede han parcellen, og på den måde opstod 
gården Bukballe.

I Ustrup skulle der et generationsskifte til, før man igen kunne 
holde ud at høre om udskiftning.
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Det kom meget hurtigt. I årene 1777 til 1779 var der ejerskifter på 
fem af Ustrups otte gårde - to på grund af dødsfald, to ved at ejeren 
gik på aftægt og en ved fraflytning.

Den ene af de to, der døde, var Søren Jensens forbundsfælle Stefan 
Jørgensen, men det holdt nu ikke Søren tilbage ret længe.

Sommeren 1779 kunne otte tilsyneladende enige Ustrupbønder 
fortælle amtmand og landvæsenskommission, at deres marker nu var 
målt op og taxeret, og at det eneste, der manglede i fællesskabets 
ophævelse, var selve udskiftningen. (19) Den skulle helst sættes i gang 
så hurtigt som muligt for ikke »at forhale tiden for at nyde frugten af 
den påbegyndte og attråede fællesskabsophævelse«.

HUSMÆNDENE
Udskiftningen blev foretaget, men i stedet for at nyde frugten af 

den, var bønderne lige ved at få den i den gale hals.
. De havde glemt misteltenen, og det var ejeren af byens fire huse, 

fru etatsrådinde Lichtenberg. (20)
Om fru Lichtenbergs hjerte bankede særligt varmt for de små i 

samfundet, det far stå hen.
Bønderne i Ustrup tillagde i hvert fald hendes varme interesse for 

husmændene anderledes lave motiver, men sikkert var det, at hver 
gang udskiftningsplanerne blev taget frem i Ustrup, var fru Lichten
berg der med et brev til amtmanden, at han endelig måtte sørge for, at 
husmændene ikke mistede deres gamle græsningsret. Amtmanden 
gjorde, hvad han kunne, men de Ustrupbønder brød sig ikke stort om 
amtmandspåbud og svarede selvbevidst tilbage, at husmændene be
holdt deres græsning, indtil byen var blevet udskiftet, men heller ikke 
et øjeblik længere.

Det kom de dog alligevel til. Det var ikke med loven i hånden, 
amtmanden fik bønderne overtalt, for i alle de forordninger, der kom 
om fællesskabets ophævelse, var husmandsparagraffen meget vagt 
formuleret.

Det var heller ikke ved at appellere til bøndernes næstekærlighed, 
nej, amtmanden forklarede dem, at hvis husmændene blev holdt over 
sultegrænsen, så var der begrundet håb om, at en del af deres børn - 
og ca. halvdelen ville være drengebørn - voksede op, og for drenge
nes vedkommende blev kønne og stærke karle, som selvejerbyen,
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Ustrup, kunne stille som soldater. Derved kunne bøndernes egne 
sønner slippe for at blive indkaldt.

Det var et argument, bønderne ikke kunne stå for, og de udlagde 
hver et par skæpper jord til husmændenes køer og får.

Det gik gnidningsløst det første år, nogenlunde det andet, men 
allerede i 1782 måtte amtmanden igen komme husmændene til hjælp. 
(21)

Bønderne fik ikke deres nattesøvn spoleret af husmandskøerne.
Den blev så meget tryggere af visheden om, at deres egne sønner 

ikke behøvede at aftjene 12 års værnepligt, men det kom stavnsbån
dets løsning derimod til.

Den lov gjaldt desværre også for selvejerbønder, og i den stod, at 
fra nu af skulle al udskrivning af soldater overgå til staten. (22)

Borte var hermed grundlaget for bøndernes relative velvilje over 
for husmændene. Jagten på deres rettigheder gik ind igen med 
fornyet styrke.

To gange løb bønderne storm mod rentekammeret (23) for at blive 
fri for de besværlige husmænd, men da de begge gange blot fik det 
lakoniske svar, at »sagen bør have sit forblivende«, så opgav de for en 
tid, men både 10 og 15 år senere beklagede de sig på ny, så irritationen 
har stadig været til stede.

Det meget anstrengte forhold til husmændene, sammen med selv
følelsen og velstanden hos gårdmændene i Ustrup, der aldrig havde 
prøvet noget værre end at være rytterbønder og aldrig havde været 
tvunget til at sælge ud af deres jord for at klare terminen, alt dette 
tilsammen udgør en stor del af forklaringen på, at der på intet 
tidspunkt kom ret mange små ejendomme i Ustrup.

Den jord fra Bjerregård og til dels også fra gården Kjærsgård, der i 
1780erne var blevet udparcelleret, blev kun i ringe grad til 
husmandsjord.

Den blev tværtimod købt af gårdmændene og lagt til den jord, de 
havde i forvejen.

UDFLYTNING
Ved at gennemgå udskiftningen i Ustrup er der næsten ikke det 

landboproblem, man ikke kommer ud for.
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Her var spørgsmålet om udskiftningsmåde, om husmændenes stil
ling, udparcellering og til sidst også om udflytning af gårde.

Det sidste kan man - som næsten hver gang, der foregik noget i 
Ustrup i de år - takke Søren Jensen i Lundgård for.

Allerede den dag, udskiftningen blev foretaget, gik han smækfor
nærmet hjem. En uge senere havde han afleveret en ansøgning til 
amtmanden om tilladelse til at flytte sin gård »til yderste markskel«, 
da han havde fået anvist »de fleste stenknolde og banker i marken, 
hvorover jeg knap nok kan køre«. (24)

Det var nok nærmere det spændte forhold mellem den trættekære 
mand og hans naboer, der fik Søren Jensen til at smække med 
byleddet og at flytte så langt ud, han overhovedet kunne komme.

Herude lå stenknoldene utvivlsomt i et endnu mere uvejsomt lag 
end nærmere byen.

Udskiftning kunne man til nød affinde sig med, men at flytte ud på 
den bare mark, det var ikke for ordentlige mennesker, allerhøjest for 
fattigfolk, der havde tilkøbt sig et par tønder kratlod, og som ikke var 
for godt vant i forvejen.

Det varede mange år, før der kom blot nogenlunde gang i udflyt
ningen. Det hjalp ikke, at regeringen i de første reformår viftede med 
et beløb på 50-100 rigsdalere i bygningshjælp. Søren Jensen fik 80 og 
en boelsmand i Brørup nåede at få 40 rigsdaler, inden loven om 
bygningshjælp igen blev ophævet. (25)

Den forsvindende lille udflytning af gårde i Hylke sogn i forbin
delse med udskiftningen skyldes nok først og fremmest den kendsger
ning, at landsbyerne var små.

Der var ikke flere gårde, end at de alle var i stand til at få deres 
marker i forlængelse af deres gamle tofter omkring gårdene.

BONDESIND
Nogen egentlig uvilje mod ophævelse af fællesskabet mærkede man 

ikke meget til - undtagen i Hylke by. Her indrømmede bønderne, at 
de helst var fri for den forandring.

I Brørup, hvor udskiftningen lige som i Ustrup blev foretaget i 
1779, gik det umådeligt fredeligt til, indtil der opstod nogen nabomis
undelse i forbindelse med engenes udskiftning.
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Det blev dog aldrig til de helt store armbevægelser.
I Båstrup fik man efter Hylkeforhold en sen udskiftning, i 1782. Det 

kan godt ske, at de Båstrupper ligesom bønderne i Hylke inderst inde 
helst ville have bevaret tingene, som de var, for det var ikke gårdmæn- 
dene, men degnen med hans to tønder hartkorn, der tog initiativet til 
ophævelse af Båstrups fællesskab. (26)

Hylke var den landsby, hvor udskiftningsspøgelset først havde vist 
sig. I hvert fald skrev pastor Dorschæus i 1776 til landvæsenskommis
sionen, at han nu i to år havde forsøgt at få præstegårdens jord 
udskiftet. Det var ikke lykkedes for ham, formedelst de »hindringer, 
som mine kære bymænds ulydighed og deraf flydende utidige frygt 
for alt nyt ligger mig i vejen...« (27)

Med loven 1776 havde han fået en mulighed for at sætte sin vilje 
igennem. Hans »kære bymænds svævende, ukloge meninger« behø
vede ikke længere at holde ham tilbage - troede præsten. Det varede 
dog endnu over et år, inden delingsplanen blev vedtaget og ført ud i 
livet.

Landinspektørens referat til amtmanden om det første åstedsmøde 
i Hylke burde have været opfattet som en advarsel til både præst og 
landinspektør om, hvilke besværligheder det næste år ville bringe.

Da bønderne stod ude på marken sammen med de to herrer, 
benyttede de sig af det gamle, velprøvede middel, obstruktion. På 
landinspektørens spørgsmål svarede de blot, at det havde de ingen 
indsigt i, og det havde de ingen evne til, og hvad er det da, vi hører - 
vil præsten have sin jord for sig selv? Jamen, det er han da velkommen 
til, men hvor det skulle være i marken ja, det var sandelig ikke så let at 
finde ud af.

Til sidst troede landinspektøren dog, at han havde fået en slags 
overenskomst ud af de mindst negative af bøndernes bemærkninger, 
men - som han jamrede til amtmanden »da mændene nu skulle 
underskrive, undslog de sig samtlige derfra, foregivende ej at turde 
underskrive noget, før de fik talt med deres kautionister«.

Han kaldte mødet med Hylkebønderne for »en ufuldkommen 
forretning«, en forretning, der mere tjente til fællesskabets indvikling 
end til dets afvikling.

Et helt år udfoldede bønderne deres uovertrufne mesterskab i 
forhalingstaktik og benspænderi blot ved at stille sig så utroligt
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enfoldige og uvidende an, at ingen med rimelighed kunne forlange 
noget af dem.

Da det år var gået, fik præsten det endelig, som han ville have det, 
og ved samme lejlighed fik bønderne også deres jord udskiftet.

Dermed var freden dog ikke sikret, og præsten fik mange drøje år 
endnu med sine bymænd i Hylke.

Det er ikke tilfældigt, at beskrivelsen af de tidlige landboreformer i 
Hylke sogn slutter med den først udskiftede by, for skal man kunne 
forstå blot en del af Hylkefolks adfærd i 1800tallet, så er billedet af 
bønderne på bymarken sammen med præst og landinspektør - de 
sidstnævnte røde i ansigterne af raseri og de førstnævnte med runde, 
troskyldige øjne og lidt måbende mund - ganske godt at have i 
tankerne.

LANDSKABET ÆNDRER SIG
Omkring år 1800 havde Hylkebønderne haft 20-30 år til at finde sig 

til rette i de ændrede forhold, der var skabt af selvejet og ophævelsen 
af dyrkningsfællesskabet.

Hist og her - i alt på tre af sognets gårde - sad endnu forhenvæ
rende rytterbønder som ejere, men det store flertal var bønder, der 
nok som børn havde samlet sten på Testrups marker og havde pilet 
rundt og plukket nødder til Beenfeldts husholdning, men som voksne 
aldrig havde kendt andet end selveje.

Deres marker strakte sig, så langt øjet rakte, ud fra gårdenes tofter. 
Def gav ro og fasthed i blikket at kunne stå ved sin husgavl og vide, at 
den jord, man så udover, var ens egen. Blikket blev ikke flakkende og 
skelende, som det ville have været, hvis udskiftningen ikke havde 
fundet sted, og man skulle have hentet sin selvejerstolthed langt over 
100 forskellige steder i den fælles bymark.

Tilsammen gav selvejet og udskiftningen også bønderne en kær
kommen lejlighed og mulighed for udparcellering og deraf følgende 
salg af besværlige lodder til husmænd og til dem af deres egne børn, 
der var i overskud.

Opdyrkningen af og bosættelsen på den tidligere udyrkede fælles
jord blev det, der sprængte landsbyernes rammer og blev begyndel-
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sen til Hylke sogn, som det ser ud i dag med små landsbyer og gårde 
og huse spredt i det åbne landskab.

I første omgang var det ikke gårdenes udflytning fra landsbyerne, 
der ændrede sognets udseende.

Den kom først sent og modstræbende i gang og måtte i reglen 
vente, indtil en brand meget belejligt lagde de faldefærdige, gamle 
bygninger i aske.

Skete det, kunne bønderne forvente, foruden brandforsikringen at 
få hjælp til genopbygningen, hvis den foregik på marken og ikke på 
den gamle tomt midt i landsbyen.

Udflyttede gårde blev altid lagt på indmarkerne nærmest landsby
erne, »thi at bygge langt fra byen og folk - på heden eller udmarken - 
synes at være upassende for en sådan familie...« Således skrev bøn
derne i Hylke by til amtmanden i 1834, da de skulle bygge hus til 
degneenken og imod alle brandvedtægter ønskede at klemme det ind 
mellem to andre huse i byen. Hvad, der har været upassende for en 
degneenke, har helt afgjort også været det for gårdmænd. (28)

UDPARCELLERING
Heder og udmarker var for småkårsfolk. Det blev deres selvejer

drømme, deres bosættelser og opdyrkning af råjorder, der mere end 
noget andet ændrede landskabet. (29)

Disse drømme ville have haft svært ved at overleve og endnu 
sværere ved at gå i opfyldelse, hvis ikke lovgivningen havde været 
venlig stemt over for udparcelleringer og såre generøs, når det gjaldt 
uddeling af udstykningsbevillinger.

Bønderne, der ejede jorden var heller ikke utilbøjelige til at sælge.
De var endnu ikke begyndt at efterleve det, der skulle blive det 11. 

bud i bøndernes moselov - aldrig at gøre deres gårde mindre - i hvert 
fald kun, hvis det kunne blive en urimelig god handel.

Så tidligt i selvejerperioden havde bondens kærlighed til sin jord 
kun overkommet at omfatte indmarken.

Hans del af den tidligere fællesjord, der lå hen med lyng og enebær 
og store sten, var ærlig talt mest til besvær. Hvis man ingen ambitio
ner havde om at være landsbyens største lodsejer, så søgte man 
rentekammeret om tilladelse til at sælge sin udlod.
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SALG AF UDLOD
Søren Mikkelsen i Hylkegård havde tre tønder hartkorn mere end de 
andre gårdmænd i byen.

Allerede i 1782 søgte han om at måtte sælge den overskydende del 
fra, »da der ingen mulighed er for mig længere at holde den i stand, 
som jeg burde, eller som naboerne kan holde deres«.

Det havde rentekammeret fuld forståelse for. Hylkegård ville sag
tens - også uden udlod - være i stand til at ernære en bondefamilie, 
og det var en ting, der selv i de mest hektiske udstykningsår, blev lagt 
vægt på. (30)

HOVEDLOD I BEHOLD
Skete det, at en gældsplaget gårdmand sank så dybt, at han be

gyndte at tumle med planer om at udstykke sin gård i så mange 
parceller, at han selv endte i husmændenes rækker, så blev der i 
reglen sagt nej til hans ansøgning.

Gården måtte ikke blive mindre end, at den kunne brødføde en 
gårdmandsfamilie. Det var det princip, der blev knæsat i forordnin
gen 1819.

Der skulle i forbindelse med udparcellering altid forblive en hoved
parcel i behold på mindst 40 tønder land middelgod jord.

Sådan var loven, og med den i hånden forfulgte rentekammeret i 
reglen også skånselsløst dem, der uden at have spurgt, havde udpar
celleret deres gårde indtil havediget, men en fast kurs fra myndighe
dernes side er vanskelig at få øje på, for der var adskillige gårde, der 
forsvandt og genopstod som husmandssteder, uden at der blev løftet 
en finger mod den gamle ejer.

I 1782 bønfaldt Niels Christensen i Brørup om at måtte sælge 
halvdelen af sin gård til en gift bondekarl, der var uden bopæl.

Amtmanden troede dog ikke på hans medfølelse med den husvilde 
karl og heller ikke på hans malende beskrivelse af det morads og de 
banker og buskads, der gjorde markarbejdet vanskeligt. »Tværti
mod«, skrev amtmanden i sin erklæring, »så er det mere for at vinde, 
for at være i så megen mindre gæld, have så megen mindre udgift. Fik 
han lov, ville flere vindesyge tage anledning deraf«. Niels fik derfor 
afslag med den begrundelse, at gården var for lille til to familier. At 
han så alligevel solgte halvdelen fra ud fra den vurdering, at en mislig 
handel er bedre end ingen handel, det er en anden historie. (31)
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SPEKULATION
De vindesyge personer, amtmanden omtalte, var virkelige nok. De 

udgjorde den tredie type sælgere.
Man kunne som Søren Mikkelsen sælge for at opnå at have en mark, 

der lå bekvemt for gården. Man kunne som Niels Christensen ønske at 
udstykke, fordi man selv havde købt for dyrt og ved salg af parceller 
fik en mulighed for i det mindste at kunne blive ved det halve af sin 
gård. Sidst, men ikke mindst, kunne man betragte jord som et 
handelsobjekt og i større eller mindre omfang optræde som 
gårdslagtere.

Desværre kunne man ikke blot slå det heh med, at det var udenbys 
spekulanter, der dukkede op og overtog uheldige bønders gårde 
enten i forbindelse med eller lige før en tvangsauktion.

Det blev det i de inflationshærgede år indtil statsbankerotten 1814 
og under den lange landbrugskrise, der fulgte i hælene, men i 
slutningen af 1700tallet var det oftest sognets egne gårdmænd, der 
udnyttede en nabos ulykkelige situation.

Lysten til og talentet for at gøre en god handel har vel altid ligget og 
luret i bondesindet, men så længe jord og bygninger tilhørte kongen, 
var det begrænset, hvad der var at handle med.

Det kunne højest komme til at dreje sig om en kælveko eller en 
plag. Helt anderledes var det blevet nu. Jorden havde ændret sig fra at 
være en tvær, men trofast forbundsfælle, der med Guds hjælp og en 
masse slid gav det daglige brød og ikke ret meget mere, til at være en 
vare. Hvis man forstod, hvornår naboen var så presset, at han var 
tvunget til at sælge til den pris, køberen satte, hvornår det var gunstigt 
at forsøge at hente en udstykningstilladelse hjem og udbyde parcel
lerne til salg og omhyggeligt at udse sig de mindst usolide købere ja, 
så havde man mulighed for at blive en holden mand.

Det var på det økonomiske område, bøndernes bevidsthed først 
ændrede sig.

Chresten Hansen i Brørup Nedergård og Jacob Andersen i Stou- 
gård var de to, der tidligst opfangede de nye signaler. De sad begge 
godt og solidt på deres egne gårde, som de ikke drømte om at sælge 
en skæppe land fra, og samtidig købte de gårde op i sognet med 
udparcellering og videresalg for øje.

Chresten Hansen oprettede sammen med en kløgtig og lovkyndig
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husmand, Adam Mahler, Hylke sogns første og vist eneste interes
sentskab. (32)

Makkerskabet udgjordes af Chresten Hansens penge og Adams 
gode hoved. Formålet var opkøb og udparcellering af gårde. Sammen 
nåede de dog kun at udstykke den ene gård i Thykjær til fem 
husmænd, inden døden allerede i 1801 kaldte Chresten Hansen bort 
til de himmelske parceller.

Adam måtte derefter sande, at et godt hoved alene ikke kunne gøre 
det, og han døde nogle år senere i dybeste fattigdom.

Jacob Andersen var af en helt anden type. Ligesom Chresten 
Hansen købte han, hvor ejeren var kommet i vanskeligheder - en halv 
Thykjær og Brørup Kjærsgård, der tilhørte hans bror, Niels - men for 
Jacob var gårdhandel ikke det vigtigste. Den var blot en af de mange 
nicher, han udnyttede.

Han var gift tre gange, henholdsvis til en god gård, til en anset 
familie og til penge.

I den tid, han havde til overs fra landbruget, arbejdede han som 
snedker.

Han gik heller ikke af vejen for at aftage stjålent gods, så der var 
ikke noget at sige til, at han allerede i 1777 - ti år efter at han havde 
lånt næsten hver eneste rigsdaler for at kunne blive selvejer, sad på en 
helt gældfri gård. (33)

APPROBATIONER
I årene 1793 til 1803 blev der givet 31 udstykningstilladelser. 14 gik 

til Brørup, hvor de økonomisk svagest funderede gårde lå, og 13 gik til 
Ringkloster-Nissumgårdområdet, hvor gårdene var store og derfor 
fristende for folk med ambitioner. (34)

For de fleste viste der sig hurtigt en barsk hverdag, og for længst 
muligt at holde fallitten fra dørene, solgte ejerne så grundigt ud af 
parceller, at den ene Ringklostergård forsvandt som bondegård og 
genopstod som boelsteder og husmandslodder.

Også omkring Nissumgård samlede der sig truende skyer. Ejeren, 
Niels Gundorph, fik i 1794 tilladelse til fuldstændig udstykning af det, 
der havde været Hylke sogns eneste hovedgård.

Tilbage skulle kun blive en hovedparcel på 6-7 tønder hartkorn og
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22 fag hus. Resten skulle sælges ved offentlig auktion i parceller på ca. 
to tønder hartkorn.

Så galt gik det dog ikke. Auktionen blev afholdt, men kun ganske 
enkelte parceller blev solgt. Midt under det hele døde Gundorph, og 
da hans enke døde ikke længe efter, overtog svigersønnen Asmus 
Pape gården, og den undgik at blive udstykket. Parcellen Sejersdal 
nåede at blive solgt og blev til en gård på 40-50 tønder land, men 
allerede 15 år senere købte en ny ejer af Nissumgård den tilbage 
under gården. (35)

Tammestrup Øde, der tidligere havde tilhørt ejeren af Nissumgård, 
var for størstedelen solgt til gårdmændene i Hvolbæk og Skårup. To 
af dem havde flyttet deres gårde ud på Ødemarken. Af disse er den 
ene den nuværende Vester Tammestrup. Den anden, Øster Tamme
strup, blev i 1823 solgt til Herschend på Herschendsgave og udgør 
den del af Lethenborg, der ligger i Hylke sogn.

Da Herschend i 1770 solgte gårdene i Hvolbæk, beholdt han 
husene. De fleste af dem blev efterhånden også flyttet ud på Tamme
strup Øde og forsynet med et par skæpper land hver. Disse huse 
nåede også at blive solgt ved auktionen over Nissumgård, og i 1797 fik 
fæsterne af husene Elbæk og Slukop skøde af fru Gundorph.

De blev til Elbæk kro og gården Sejersbjerg.
Parcellerne i Ringkloster og Sejersdal var forholdsvis store, men 

det kendetegner i det hele taget de tidlige udstykninger. De var i 
reglen deling af gårde eller salg af hele udlodder, der kunne være på 
25-40 tønder land. Hylkegårds endog meget store udlod blev, efter at 
være handlet med bønderne imellem, til de to små gårde, Sietkær og 
Slyngborg.

I Ustrup, hvor man holdt godt fast på det, man ejede, opstod der ud 
over Bukballe næsten ingen nye ejendomme. I 1799 så Rasmus 
Andersen i Toftlund sig dog nødsaget til at sælge sin udlod, der blev 
til gården Gammeltoft.

Båstrup var en helt uindtagelig by for spekulanter og parcellister, 
indtil en ung gårdmand i 1803 helt bogstaveligt satte træskoene. Han 
stillede dem nemlig ved bredden af Skanderborg sø, hvorefter han gik 
ud og druknede sig. Et par år senere kunne enken ikke holde Båstrup 
ud længere og flyttede hjem til sin fars gård i Ustrup. Dette øjebliks 
svaghed benyttede ejeren af Hylke mølle sig af.
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Han købte enkens gård og udstykkede den i 1806.
Der blev dog en solid hovedparcel i behold. (36) De små parceller 

blev til husmandsstederne på den sandede jord vest for byen.
Brørup blev til gengæld næsten oversvømmet af nye boelsmænd og 

husmænd i de første udstykningsår. Gårdene blev derved føleligt 
mindre, idet kun ganske få af dem havde en udlod.

De fleste havde blot en indmark, samt andel i skov og mose. Kneb 
det med pengene til terminerne, var der kun et at gøre - dele gården 
med eller uden rentekammerets velsignelse, sælge halvdelen og håbe 
på, at man til gengæld kunne blive hængende ved den anden halvdel.

Da gårdene i Brørup i forvejen kun var halvgårde på 3-4 tønder 
hartkorn, blev Brørup i de år til de kvarte gårdes by.

Munkhøj blev oprettet af en halv Thykjær i 1781.
Samme år solgte ejeren af Kjærsgård halvparten til sin bror. 1784 

blev Niels Christensens gård delt i de nuværende Brørup Pilegård og 
Brørup Damgård. 11791 solgte Niels Rasmussen på forventet efterbe
villing det halve af sin gård, og derved opstod de to gårde, der begge i 
dag hedder Tyrevoldsdal.

HUSMÆND
Ved gårddelingerne blev der i reglen nogle frynser til overs. Det 

drejede sig om den mest ubekvemme jord langt fra byen.
Den blev solgt til husmænd med forpligtelse til senest to år efter 

købet at have forsynet parcellen med bygning og beboere. (37) For at 
komme lettere om ved kravet om bebyggelse af frasolgte parceller 
kunne de henlægges til jordløse huse.

Det var det, Beenfeldt gjorde, da han i 1796 solgte sine seks 
fæstehuse i Brørup.

De få tønder land, der kom til at høre til husene, var delt i en 
indmarkslod eller toft nær ved byen og en kratlod langt derfra.

Da husmændene blev selvejere, viste det sig, at nogle af dem havde 
luret bønderne kunsten af. De gav sig til at handle med det, der i hvert 
fald på papiret var deres. De solgte indmarken til en måske jordløs 
kollega, kratlodden til en anden, og gik det godt, så solgte de måske 
huset i byen til en tredie og købte derefter selv, opmuntret af de 
lettjente penge, en større ejendom.
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Da højkonjunkturer og inflation var blevet til landbrugskrise og 
himmelråbende fattigdom, måtte de næsten alle igen gå fra gårdene 
for til sidst at ende som indsiddere og almisselemmer.

PARCELLISTER
Kun de færreste af parcellisterne var i stand til at leve af deres 

landbrug. De heldigst stillede drev et håndværk ved siden af, men de 
allerfleste skiftede blot deres tidligere faste tjeneste som karle på 
gårdene ud med dagleje eller akkordarbejde ved grøftegravning og 
opsætning af stendiger.

Sliddet med deres egen jordlod måtte for en stor del overlades til 
koner og børn.

Om vinteren, når de børn, der havde haft pladser på gårde i 
sommerhalvåret, var hjemme, har man med større eller mindre held 
hutiet sig igennem med tærskearbejde, strømpestrikning og 
halmbinding.

I et brev til herredsfogeden 1803 om muligheden for at afskaffe 
betleriet skrev provst Brøndsted i Horsens, at der intet var at stille op, 
»sålænge der ej tænkes på, hvor de børn, der fremvrimler af 
parcellisthytter til 4 eller 2 skæpper hartkorn, skal anbringes - langt 
fra skole og by og samkvem og hjælp bliver betleriet den eneste 
tilflugt for disse elendiges første fysiske nødvendighed - men deres 
moralske dannelse! - hvordan den»« (38)

Det kan godt være, det kom til at knibe lidt med den moralske 
dannelse hos nybyggernes børn. Det brogede liv, der udfoldede sig 
på Brørup mark i 1830erne og 40erne fyldte i hvert fald godt i 
politiprotokollerne.

I dem fandt man ikke første generation. Trods al sin fattigdom 
udgjorde den en slags elite. Der var noget helt særligt over de 
mennesker. Måske var det genskinnet af deres glæde over at være 
selvejere, stoltheden over at have noget, der var »mit og Marens 
hjem«, selv om det var småt og fattigt og klinet op af ler og elletræ og 
kampesten.

De gamle gårde i landsbyerne, de hed Østergård og Vestergård, 
Overgård og Nedergård, men ude på overdrevene lå de små huse med 
de kælne og idylliske navne - Fuglesang og Fuglehave, Liljebjerg og 
Sommerlyst.



32 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

Navnene vidnede ikke ret meget om virkeligheden, men desto mere 
om drømme og forventninger hos dem, der byggede husene. (39)

Drømme afsætter ikke de dybe spor i historien. Derfor er de ikke 
lette at føre beviser for, men en kendsgerning er det, at første 
slægtled af parcellister var meget lovlydigt og uhyre fredsommeligt - 
dog kun indtil nogen trådte deres selvejerstolthed for nær og krævede 
vejret tværs over deres marker.

Gjorde man det, blev der til gengæld råbt højt.
De mødte sjældent i politiretten, men ofte i forligskommissionen. 

De udtænkte de smukke navne til husene, og de af dem, man lærer at 
kende endnu bedre, var langt mere skrive- og læsedygtige end de 
fleste gårdmænd på den tid. Der er meget få bøger i skifterne i 
1800årene.

De enkelte, der nævnes, befandt sig næsten alle i de små huse på 
Brørup mark eller i Ustrup fattighus.

Engang, da der blev afholdt løsøreauktion på en stor gård i nabo
sognet, stod bønderne fra Hylke og bød på en kalv eller nogle gamle 
fjæl, men lille Peder Jensen, husmand i Brørup, han drog hjem med 
Holbergs Don Ranudo. (40)

Af indlæggene i en bitter skelstrid mellem ejeren af Stougård og 
hans nabo, Jens Smed, omkring århundredskiftet fremgår det, at 
gårdmanden måtte have en anden til at skrive sine indlæg for sig, 
hvorimod Jens Smed selv skrev sine, og ydermere, som gårdmanden 
klagede til amtmanden »ved daglig ordgyderi se sig fornøjet ved at 
sejre over min enfoldige karakter«. (41)

En indvandret tysker, Joachim Wolff, der omkring 1820 slog sig ned 
på Brørup mark, blev ualmindelig dårligt behandlet af en gårdmand.

At Joachim selv havde skrevet de breve, der blev lagt frem i 
forligskommissionen, er hævet over enhver tvivl. De er en fuldstæn
dig halsbrækkende blanding af dansk og tysk. Bonden, derimod 
havde det største besvær med overhovedet at skrive sit navn. (42)

UDSTYKNINGSPROBLEMER
Det var et imponerende lovgivningsarbejde, der lå til grund for 

landboreformerne, men love angår mennesker, og bøndernes opfind
somhed, når det gjaldt at udnytte lovene, var nok blevet undervurde
ret af regeringen.
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Af de ting, der måtte understreges eller rettes i udstykningslovene i 
1800 og 1819 var kravet om, at der ved udparcelleringer altid skulle 
forblive en hovedparcel i behold på mindst 20 tønder land til takst 24.

Dét vil efter Hylkeforhold sige 50-60 tønder land. En så stor 
hovedparcel gav regeringen et begrundet håb om, at der ville være en 
vis skatteevne på i hvert fald den del af hartkornet, hvis det skulle vise 
sig, at parcellisterne ingen havde.

Der var også blevet udstykket i alt for mange, for små og for dårlige 
parceller, som overhovedet ikke var til at leve af, og hvis ejere slet 
ingen ressourcer havde til at gå i gang med at opdyrke og kultivere 
jorden.

Det måtte også gentages og kraftigt understreges, at udparcellerin
ger ikke måtte finde sted uden en landinspektørs medvirken.

Honoraret til ham havde bønderne altid gerne villet spare. Resulta
tet var derfor blevet alt for mange husmandslodder uden tinglyst 
vejret, og alt for mange skel, der flyttede sig lidt hvert år.

Sommetider var det gårdmanden selv, der havde overset, at den 
solgte parcel havde afskåret ham fra hans gårds skovskifte eller 
tørvemose.

Sådanne problemer gav anledning til utallige søgsmål og 
processer.

I 1795 oprettedes forligskommissionen, først og fremmest for at 
forhindre, at underretterne druknede i slagsmålet om retten til Dan
marks jord og til at køre på dets markveje.

Da Joachim Wolff i 1821 beklagede sig, var det netop over, at der 
ikke havde været benyttet landinspektør i sin tid, *da hans parcel var 
blevet udstykket.

Der var ganske vist en vej, men den nægtede naboerne ham at 
benytte, fordi den ikke var afsat på byens kort.

Til Joachims forespørgsel, om det nu også kunne have sin rigtig
hed, havde sælgeren svaret: »Jeg har solgt digjorden, men ingen vej«.

Dertil skulle Joachim have sagt - eller måske råbt - temmelig højt: 
»Så kører jeg med gevaldt!«

Modparten havde derefter truet ham med, »at så skulle han komme 
til at smage de blå ærter«.

Sagen blev indbragt for forligskommissionen. Her fortsatte råbe
net, indtil amtmanden afgjorde, at Joachim skulle have sin vejret, men
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den kom til at koste ham lige så meget, som hele ejendommen et par 
år tidligere havde gjort.

I 1802 var Niels Rasmussen, gårdmand i Brørup, lige ved at 
græmme sig ihjel. En husmand, kaldet Rasmus fra Knolden, havde 
købt en parcel af Niels Rasmussens gård.

Niels Rasmussens gård lå i 1802 stadig i Brørup by. Hans genbo er hans modpart i sagen, Rasmus 
Rasmussen »fra knolden«. De mange små parceller til højre på kortet viser udstykningen af Thykjær, 
men har ikke noget med Niels Rasmussens problemer at gøre. Disse er alle anbragt i kortets øverste, 
venstre hjørne, hvor han har sin skov og mose, fuldstændigt afskåret fra hans mark, der ligger 
nærmest byen.
Der er ikke noget at sige til, at Niels Rasmussen beklagede, at han havde undladt at sende bud efter en 
landinspektør, da han gav sig til at sælge parceller.
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Den lå desværre mellem hans gård og hans skov og mose. Der var 
ikke nævnt noget i Rasmus fra Knoldens skøde om, at sælgeren skulle 
have vejret, så lige så ofte Niels forsøgte at køre på den andens private 
vej, lige så ofte havde Rasmus gravet en grøft tværs over den.

At Niels Rasmussen virkelig var i knibe, fremgår af den gribende 
slutreplik i et af hans mange breve til herredsfogeden: »Thi vejen til 
min lod i dette liv er mig lige så nødvendig som vejen til himmerig, 
når jeg skal dø!« (43)

Ved en næsten overmenneskelig tålmodighed fra myndighedernes 
side lykkedes det i reglen at få disse vejsager afgjort uden 
blodsudgydelse.

De udgjorde den største del af det problemkompleks, man kan 
kalde alt for dårlig udparcellering.

I forordningen 1819 står, at »ved udstykning må aldeles intet nyt 
fællesskab indføres«. Det lyder fornuftigt og rimeligt, men når det var 
nødvendigt at lovgive om det, skyldes det bøndernes forkærlighed for 
at sælge jord på en helt speciel måde:

Man solgte jorden, men beholdt selv retten til fx. de træer og det 
krat, der fandtes på grunden.

Man kunne også sælge en moselod på det vilkår, at græsningen 
tilhørte køberen, men at sælgeren stadig ejede tørveskæret.

Det kan synes en ejendommelig måde at sælge på, men det var en 
form for handel, der bundede dybt i gammel skik og brug.

BÅSTRUPKÆR 1777
Da bønderne i Båstrup var blevet selvejere i 1776, blev de hurtigt 

efter indviklede i en besværlig retssag med herredsfoged Kjær i Hede 
mølle.

Retssagen blev en af den slags, hvor vidnerne var en endeløs række 
af gamle mænd, der sindigt og omstændeligt berettede om, hvor langt 
de kunne huske tilbage, og som - når de endelig kom frem til det, de 
skulle svare på - ikke kunne huske noget som helst.

Sagen drejede sig om Båstrupkær og Hedekæret. Det var et ud
strakt engareal, der aldrig havde været matrikuleret eller inddiget, 
men altid havde tilhørt Båstrup by. Bønderne herfra tog høsletten, 
men havde græsjord nok nærmere byen.
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Derfor havde ejeren af Hede mølle fra gammel tid haft lov at bruge 
forårs- og efterårsgræsningen af kærene imod at beværte Båstrups 
bønder og tjenestekarle med brød, ost og brændevin en gang om året.

Det var gået gnidningsløst, så langt de gamle mænd kunne huske 
tilbage, bortset fra en enkelt gang, hvor Hede mølles hyrde var 
kommet med sine køer, inden høet var kørt hjem.

Karlene fra Båstrup havde da taget en ko fra ham som pant, men så 
gav hyrden sig til at græde, forklarede vidnet, og så fik han sin ko igen.

Nu var alle blevet selvejere, og så kunne tingene ikke længere 
ordnes over en ost og en dunk brændevin.

Ejeren af Hede mølle påstod, at engene var hans, da han havde haft 
græsningen.

Bønderne i Båstrup havde dog deres adkomster så godt i orden, at 
de midt under retssagen solgte engene til de to mest kværulerende og 
lovkyndige bønder i Ustrup, og over for dem måtte selv herredsfoged 
Kjær give op. (44)

Der var ingen at have ondt af i den sag. Alle parter havde tid og råd 
til en lang proces.

Den eneste, der græd, var hyrden.

PEDER HANSEN
Helt anderledes ondt gjorde en sag i Hylke 60 år senere. Problemet 

var det samme. En havde retten til træer og gærdselhugst, og en 
anden havde retten til jorden. I 1777, da Hylke by blev udskiftet, 
betakkede pastor Dorchæus - belært af erfaringen - sig for at have del 
i noget som helst fællesskab med bønderne.

Det eneste, han ønskede at beholde af fællesjorden, var retten til 
træerne i præstegårdens tidligere skovskifte.

Jorden overlod han til bønderne mod et vederlag på et par tønder 
land agerjord ekstra et andet sted.

Mange år og tre præster senere blev det sidste af Hylke bys 
markfællesskab endelig ophævet. Præstens gamle skovlod »Dammen« 
tilfaldt ejeren af Overgård. Den blev handlet med nogle gange 
bønderne imellem, og alle havde øjensynligt glemt eller aldrig hørt 
tale om præstens gamle rettighed, og der var ingen servitutter nævnt i 
de skøder, der blev udstedt på parcellen.
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I 1839 kom en husmand fra Vrold, Peder Hansen, til Hylke. Han 
købte parcellen og seks fag hus og slog sig ned med kone og 
efterhånden fem børn.

Han ernærede sig som træskomand og døbte huset Cathrinelund, 
og alt gik stille og fredeligt, indtil han en dag begyndte at rydde 
træerne og krattet på grunden for at opdyrke den. (45)

Det kunne være gået godt, hvis ikke bønderne fra Hylke uden at 
spørge Peder Hansen havde skudt genvej tværs over hans jord, når de 
skulle til deres skovskifter, og hvis ikke Peder Hansen havde været lige 
så pirrelig og hudløs som alle nybagte selvejere og blot havde 
affundet sig med det.

Det gjorde han ikke. Han gravede grøfter, lavede vejspærringer og 
råbte højt. Da det havde stået på et stykke tid, kom bøndernes 
hukommelse dem til hjælp. De huskede pludseligt alt om præstens ret 
til »Dammens« træer.

Ganske vist brød de sig ikke meget om pastor Stilling, men de brød 
sig endnu mindre om Peder Hansen, og derfor gjorde de præsten 
opmærksom på, at det for resten var hans træer, Peder Hansen var i 
gang med at fælde.

Præsten lagde straks sag an mod den formastelige husmand, og han 
blev dømt ene og alene på bøndernes vidneudsagn, der - for at sige 
det mildt - forhåbentlig ødelagde deres nattesøvn det næste år. Den 
bøde, Peder Hansen blev idømt, var så stor, at Cathrinelund gik til 
tvangsauktion. Konen døde, og der stod Peder Hansen uden tag over 
hovedet og med fem små børn.

Ved auktionen kunne han ikke tage mere. Han stod frem og bad om 
at få ført til protokol, at bønderne i Hylke var løgnere og menedere.

Det kostede ham et nyt sagsanlæg for injurier. Peder Hansen var 
dygtig, og han var velbegavet. Han førte sine retssager selv og ingen 
jurist kunne have gjort det bedre, men mod en præst og seks 
gårdmænd var det umuligt for en forhenværende husmand at blive 
dømt som mindre end tremarksmand. (46)

Sagen gik til landsretten, og Peder Hansen var hos kongen at klage 
sin nød, men der var intet at stille op.

Han var en færdig mand. Dog, trods al sin elendighed, havde Peder 
Hansen styrke til at udtænke og tage en grusom hævn over Hylke 
sogn. Det var ganske vist synd for hans børn, men han satte dem alle
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fem på præstens trappesten og rejste sin vej uden at fortælle nogen, 
hvor han kunne findes.

Inden børnene havde nået konfirmationsalderen havde de kostet 
skatteyderne i Hylke et beløb, der målt i penge var mange gange 
større end det beløb, Hylke havde kostet Peder Hansen.

FÆSTEHUSE
Regeringen havde med landbolovene haft de bedste hensigter om 

ikke blot at forbedre vilkårene og mulighederne for bønderne, men 
også for husmændene. I forordningerne om udstykning og nedlæg
gelse og sammenlægning af gårde stod derimod, at de skulle afgive 
jord. For hver nedlagt bondegård var det et krav, at der skulle 
oprettes to huse med jord. Det var et krav, der blev bibeholdt længe 
efter, at landboreformernes store visioner var blegnede. Så sent som i 
1850 blev Otto Christensen, ejer af Nissumgård, idømt en klækkelig

Rodalshuset opført ca. 1850 som arbejderbolig for to familier. Til huset hører 5 tønder land af den 
nedlagte Rodalsgård. De to ældre mennesker på billedet er Agnes og Franz Mitzroy, der var kommet 
til Nissumgård fra Polen efter 1. verdenskrig, og de er forklaringen på, at huset omtales som 
Polak huset i dag.
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11830fæstede Xiels Sønderborg huset af ejeren af Ringkloster, og det var i brugsom arbejderbolig til 
midten af1960erne. Derefter forfaldt det fuldstændigt. I dag er der kun hyldebuske og mirabelletræer, 
der viser, hvor huset har ligget.

bøde, fordi han uden at spørge andre end sogneforstanderne i Hylke, 
havde købt gården Rodal og lagt jorden under Nissumgård.

Christensen undskyldte det med, at Rodal ikke var en rigtig gård, 
men »kun et af parceller sammenkøbt boelsted«. Retten skelnede ikke 
mellem første og andenklasses gårde, og han blev dømt til foruden 
bøden at opføre to huse med jord.

Nissumgård blev dog ikke mindre af den grund, for der var intet 
krav om, at det skulle være selvejerhuse, og Otto Christensen kunne 
nøjes med at opføre et fæstehus for to af sine arbejderfamilier. (47)

Efter samme lov var stuehuset til den nedlagte gård Sejersdal 
allerede i 1809 blevet bolig for to af Nissumgårds husmænd, og 
omkring 1820 måtte ejeren af Ringkloster opføre to arbqderhuse for 
at få lov til at sammenlægge de to Ringklostergårde.

Disse huse er tiden forlængst løbet fra, men de har været der, og 
været rammen om en families liv, indtil afvandringen fra landbruget 
tog fart, og de har udgjort det allernederste lag i det åbne lands 
bebyggelse.
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Landboreformerne i slutningen af 1700tallet blev bøndergårdenes 
redning. Det er deres fortjeneste, at det blev det middelstore land
brug, der blev det bærende i Danmark. Samtidig var de forudsætnin
gen for, at der kunne opstå et helt nyt og meget bevægeligt socialt lag 
- boelsmænd og husmænd med jord - ude på de gamle overdrev. 
Herude kunne gårdmandssønnerne komme i gang, indtil fars gård 
blev ledig, eller indtil en pige med en gård stod og manglede en 
mand.

Det fjerneste hjørne af marken kunne sammen med en ko og et par 
får udgøre en ugift datters arvepart. Herude kunne en opvakt tjene
stekarl få afprøvet sine evner i den højere agerdyrknings kunst.

Her kunne en lille husmand få lov at gå alene med sin elendighed, 
indtil naboen en dag fik held til at drikke ham så fuld, at han, da han 
blev ædru, opdagede, at han havde solgt ejendommen til naboen. Så 
var der egentlig ikke andet at stille op end at hente et kotøjr og at 
finde en hanebjælke.



Landmandsliv

DE GODE ÅR
Det var på et heldigt tidspunkt, Hylkebønderne var blevet selvejere 

- i 1760erne og 70erne. Kornpriserne var støt stigende i en lang 
årrække. Der var tilpas med krige tilpas langt væk fra Danmarks 
grænser, og Norge var, hvad enten dets indbyggere havde lyst eller ej, 
prisgivet og tvunget til at aftage den ukrudtsblanding, der hed dansk 
brødkorn.

Priserne på jord og landbrugsejendomme var i mange år rimelige, 
og den officielle lånerente 4%, så der var al mulig grund for de nye 
selvejere til at turde håbe på, at det ville kunne gå. Det gjorde det også 
for de allerfleste, men let har det aldrig været at være landmand.

Hvis ikke regeringen eller bondesindets egen dybe ulyst til foran
dringer skabte problemerne, så kom de med mellemrum som pålagte 
kors fra Vorherre i form af bylder og pest hos kvæget eller silende 
regn et par somre i træk eller en sol, der brændte lige så længe fra en 
skyfri himmel.

I 1770erne var kvæget i Hylke, som så mange andre steder, ramt af 
sygdom. Det var så slemt, at amtmanden i 1773 havde angivet 
kvægpesten som den væsentligste årsag til det tiltagende betleri, og 
menneskelige svagheder som druk og dovenskab måtte i hans opstil
ling nøjes med fjerdepladsen. (1)

Alvorlig misvækst på grund af regn og kulde prægede de første år i 
1780erne. Der var hungersnød blandt kvæget og mangel på fødevarer 
- især korn - hos menneskene. Det var en del af folkets hverdag i 
nogle år. I en aftægtskontrakt fra 1783 kom til at stå om den ko, de 
gamle forbeholdt sig, at den skulle byttes med en anden - ikke hvis 
den blev gold eller trepattet, men »hvis den af vanheld eller hunger 
skulle bortdø«.



42 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

ØKONOMI
Problemer var der hele tiden, sommetider tårnhøje, sommetider 

kun til at snuble over, men ikke desto mindre havde næsten alle 
sognets bønder i 1788 været i stand til at købe tienden af deres gårde 
af ejeren af Tyrrestrup. Det var ganske vist de færreste, der havde 
pengene til købet, men det var let at låne penge i de år, så Søltoft lånte 
bønderne de ca. 300 rigsdaler, de hver for sig skulle bruge. Hos begge 
parter har der været tiltro til, at de gode tider var kommet og nok også 
ville fortsætte. (2)

Tilbage var præstetienden, der sommetider efter frivillig akkord 
havde været betalt i penge, men normalt var en natural afgift først og 
fremmest i korn. I 1796 blev der åbnet mulighed for at få præstens 
tiendedel af bøndernes avl konverteret til en afgift i penge - vel at 
mærke - hvis parterne kunne blive enige om det. (3) I Hylke var præst 
og bønder i de år alt andet end enige om så at sige alt. Det var, mens 
Dorschæus var præst, men så snart han i 1804 var død, benyttede 
tiendeyderne den gunstige lejlighed, vakancen i embedet og en 
kongelig anordning gav dem, til at få præstetienden omregnet i 
penge, og ordningen trådte i kraft så snart enkens nådsensår var gået.

Da var Hylkebønderne for en gangs skyld tidligt på færde. Mange 
steder blev tienden først forandret efter 1810, da en ny forordning 
gjorde konverteringen til en ret for bønderne. Den så vanskelig 
opnåelige enighed var ikke længere en betingelse, men der skulle gå 
mange år endnu, inden der blev lovgivet om tvungen tiendeafløsning. 
Det skete først i 1852.

På flere områder holdt pengeøkonomien sit indtog på landet i de 
år. Den gamle skat, der blev betalt i korn, ændredes i 1791 til at skulle 
erlægges i penge. Bønderne lærte sig at tænke i rigsdalere og ikke så 
meget i tønder og skæpper og topmål og strøget mål. Nu drejede det 
sig om prioriteter, renter og afdrag, men den omstilling fandt bøn
derne let nok, for de allerfleste af dem havde simpelt hen penge. De 
skulle få hårdt brug for dem nogle år senere, men det drømte ingen 
om i de gode år omkring århundredskiftet.

Pengerigeligheden gik dog ikke bønderne til hovedet. De fleste 
brugte deres overskud til det, der skulle vise sig at være den allerklo- 
geste disposition, det allerbedste, man i de år kunne bruge sine penge 
til. De betalte deres lån i ejendommene ud, således at mange allerede
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omkring 1800 sad helt gældfrit på deres gårde. Når så prioriteterne 
var ude af verden, kunne man begynde at tænke alvorligt på det nye 
stuehus, man gik og drømte om eller i det mindste afsætte penge til at 
få det gamle gjort både længere og bredere. (4)

Der blev bygget en del i de år - men så at sige udelukkende 
stuehuse. Forbedringer af og investeringer i landbrugsdriften var 
bønderne ikke indstillet på endnu. Der skulle gå mange år, inden de 
indså nytten af dem.

Den største økonomiske tryghed og balance lå hos de godt og vel 
middelstore brug - fra fire til syv tønder hartkorn. Var gårdene ret 
meget mindre, risikerede man let selv at skulle hen at købe af det dyre 
korn. Blev gårdene større, var ejerne ofte ikkelandmænd, der førte sig 
frem som små herremænd. De var ikke i besiddelse af eller værdsatte 
de dyder, der havde ført bønderne frelst gennem mange genvordig
heder - forsigtighed og sparsommelighed.

Da Søren Espesen i Ringkloster døde i 1798, var han en mere end 
holden mand. I 22 år havde han siddet på en af Ringklostergårdenes 
7^2 tønder hartkorn. Ti år før han døde, havde han købt den lige så 
store nabogård, så han hørte egentlig hjemme i de større jordbesid
deres rækker, men måske var grunden til hans solide velstand netop, 
at han billedlig talt havde beholdt vadmelstøjet og træskoene på. (5)

Af to breve, der blev fremlagt i skifteretten, henholdsvis en bøn om 
henstand og en anmodning om lån, kan man se, hvor Søren Espesen 
følte sig hjemme. Degnen i Hylke, der var boelsmand med to tønder 
hartkorn, kaldte ham for »sin kære ven«, og det fremgår af brevet, at 
de sagde du til hinanden.

Den kammerjunker og forhenværende ritmester v. Benzon, der en 
kort tid ejede Jordbjerggård havde kun det til fælles med degnen, at 
han også manglede penge, og det at de henvendte sig til den samme 
långiver. Han mestrede den kunst at være hoven og nedladende 
samtidig med, at han bad om et lån på 100 rigsdaler. Tiltaleformen i 
kammerjunkerens brev var »Min gode Søren Espesen«, og han 
spurgte, om »jeg kan bekomme hos ham de 100 rigsdalere«. Ved 
hverken at benytte I eller du i tiltale, men »han« var det tydeligt 
markeret, at der var forskel på en kammerjunker og en bonde.



44 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

LANDBRUGETS UDVIKLING
Bøndernes forbedrede økonomi i de første år af 1800tallet kunne 

de takke konjunkturerne og de gode afsætningsmuligheder for. Den 
skyldtes som sagt ikke deres egen nytænkning eller forbedringer i avl 
og drift.

Hertil kunne bønderne have indvendt, at hvorfra skulle de hente 
viden om et mere avanceret landbrug? Landhusholdningsselskabet 
var ganske vist stiftet allerede i 1769 først og fremmest med det formål 
at ophjælpe landbruget ved at vise nye veje for jordens drift og for 
valg af forbedrede afgrøder og redskaber, men alt dette cirkulerede - 
om ikke i et lukket system - så dog i en verden, der var langt fra 
bondens. Var der ikke en formidler i sognet, præst eller godsejer, var 
det meget få af de ting, der nåede ud til den enkelte bonde.

Det vidste regeringen sikkert udmærket, for var der noget, den ville 
være helt sikker på kom til bøndernes kundskab, så nøjedes man ikke 
med en artikel i et landøkonomisk tidsskrift, nej, så udsendte man en 
forordning, eller - hvis det var noget, der kunne rummes inden for de 
eksisterende love - en plakat eller et cirkulære. 11794 kom forordnin
gen om hegn og fred, og var den ikke stødt mod en mur af tunghøre 
og stokdøve bønder, men var blevet behørigt overholdt med hensyn 
til indhegning af marker eller, hvor det ikke kunne lade sig gøre, 
tøjring af kreaturer og heste og svinene bag lås og slå i deres 
respektive stier, så var udviklingen i det almindelige bondebrug 
kommet i gang omkring 1800 i stedet for 1840. (6)

Bøndernes verden var nok styret af systemer og lovgivning, men 
endnu mere af tradition og deres egen sunde fornuft. Traditionen 
sagde, at når høsten var i hus, så opgav man sit ævred og slap 
kreaturerne ud på stubmarker og overdrev. Den sunde fornuft sagde, 
at hegn og grøfter kostede penge og arbejde. Pengene, vidste man, 
havde det bedst på bunden af kisten. Arbejde havde bønderne for så 
vidt intet imod, men ikke så meget oven i det, de havde i forvejen, at 
det brød ind i og spolerede den rytme, de var fortrolige med.

Enten overhørte man loven, eller også bemærkede man straks, at 
der var smuthuller i den. Forpligtelsen til at hegne bortfaldt, hvis 
markerne ved udskiftningen havde fået alt for mange kringlede skel, 
så at der ville medgå en uforholdsmæssig stor del af dem til diger og 
grøfter. Man kunne også blot blive enige, nabo med nabo, om at man
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ikke ville hegne, men man overså, at hvis man slap for at sætte diger, 
så forpligtede man sig til gengæld til at sætte dyrene på stald eller i 
tøjr.

Det var nok den del af det gamle fællesskab, bønderne havde 
sværest ved at give slip på. I 1806 og 1817 kom der nye regeringsad
varsler eller -trusler som tilføjelser til 1794-forordningen, da der »fra 
adskillige egne i landet er ført klage over, at nogle jordbrugere ... 
lader deres kreaturer gå løse langt ud på efteråret, ligesom og langt 
ind i foråret, efter at andre har begyndt at behandle deres jord til sæd 
... Den stridende uskik lægger betydelige hindringer i vejen for et 
godt agerbrug«. (7)

Gammel slendrian, vrissede myndighederne, og det gentog de 
hvert år indtil et stykke ind i 1840erne, da bønderne endelig bekvem
mede sig til at indse nytten af brak og mergling og blandsæd.

Imellem forordningerne om hegn og fred og 1840 lå den langvarige 
og knugende landbrugskrise, under hvilken myndighederne tog med 
noget, der lignede fløjlshandsker på de hårdtprøvede bønder. Selv 
om loven var striks nok, så retsforfulgte man ikke dem, der undlod at 
hegne, men i stedet kunne Landhusholdningsselskabet finde på at 
belønne dem, der gjorde det. Det var dog en forskel. At der alligevel 
blev nok at lave for de lokale hegnssynsmænd, skyldtes ikke så meget 
myndighederne, som bøndernes indbyrdes uenighed om, hvem der i 
påkommende tilfælde skulle hegne hvad, og hvor meget, der tilkom 
den ene og den anden. Det kunne der komme megen ufred ud af. (8)

Det var simpelt hen ikke muligt at drive et blot nogenlunde effektivt 
landbrug, så længe bønderne stadig tænkte og handlede kollektivt. 
Der skulle mere end et generationsskifte til, før man åndelig talt fik sig 
lettet fra det gamle bystævnes kreds af sten og dets fælles 
beslutninger.

SÆDSKIFTER
Trevangsbruget var ophørt med udskiftningen. Nu drev man et 

slags tillempet kobbelbrug med korn i fire år og græs lige så længe. 
Foruden de almindelige kornsorter var der på egnen tradition for at 
dyrke en del boghvede. Der var det gode at sige om boghveden, at 
den kunne gro på en jord så sandet, at andre kornsorter næppe ville 
have givet udsæden igen. Til gengæld havde boghvede den svaghed,



46 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

at den næsten altid slog fejl. Modningstiden var for lang, og bønderne 
for længe om at få den sået om foråret, så i reglen kom efterårsstor
mene høstfolkene i forkøbet. (9)

KARTOFLER
Mere held fik man med det eneste nye, man vovede sig i gang med 

allerede i begyndelsen af 1800tallet. Det var kartoflerne. Her betød 
det sikkert meget, at der var et par foregangsmænd i sognet, der 
kunne vise bønderne både, hvordan man bar sig ad, og hvad der 
kunne komme ud af det. Pastor Andresen, der kom til Hylke 1804, 
begyndte næsten med det samme at dyrke kartofler i den mest 
sandede del af præstegårdens jord, der i modsætning til bøndernes 
var forsvarligt indhegnet. Det havde hans forgænger, Dorschæus, 
sørget for - ikke blot for at holde naboernes kreaturer ude, men lige 
så meget for at have fred for naboerne selv. Allerede i 1806 kunne 
Andresen sælge kartofler til Horsens. Læreren fulgte trop, så godt 
han formåede uden at have en skolelod. Han satte så mange, han 
kunne få plads til i sin have, og på Nissumgård avlede man også 
kartofler til salg. (10)

Da bønderne et par år havde funderet over denne nye, mærkelige 
afgrøde, begyndte de så småt at lægge kartofler i haven eller i et 
hjørne af den indhegnede toft. På markerne kunne det ikke nytte 
endnu, for det betød, at kartoflerne skulle tages op, samtidig med at 
man kørte kornet ind for ikke - når kornet var i hus - at blive rodet op 
af omstrejfende flokke af svin. Efterhånden fandt man ud af, at 
kartofler lykkes bedst, når de er godt dækket afjord. Man begyndte at 
hyppe dem, og da det kom så vidt, blev der rigtig gang i kartoffelavlen, 
hvortil den sandede del af Hylkes jord egnede sig så godt.

HUSDYR
Hyppejern og -plove var de eneste nye redskaber, der blev taget i 

brug i de år. Husdyrholdet var stadig tynget af de mange heste. Det 
var ikke ualmindeligt at have 4-6 heste og et par plage og føl på en 
almindelig gård. Man kunne ikke klare sig med mindre. Så længe 
kongen havde penge stående i ejendommen, krævede loven, at der 
skulle være »fire drættefærdige bæster«, og de af bønderne, der
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fortsatte med at bruge den tunge hjulplov - og det var det nogle, der 
gjorde langt op i århundredet - de måtte også have fire heste til at 
trække den.

Hestene faldt på slagmarkerne lige så vel som soldaterne, så i de 
urolige år under Napoleonskrigene var der høje priser på heste. I 
1780 havde regeringen prøvet at tvinge bønderne til at benytte kårede 
hingste. (11) I 1795 indførte man et belønningssystem med præmie
ring af både hingste og hopper. Godsejerne løb med de fleste 
præmier. I Mikkelsens gård i Båstrup havde man en sådan stutteridyg
tig hoppe, brændemærket med en kongekrone. Jens Løv i Kattrup, 
der havde været barn i gården, fortalte for sit lyttende barnebarn »om 
en hoppe, de havde hjemme i gården, der var fremstillet, mærke
brændt. De fik en daler for hvert føl, hun fik«. (12)

På trods af de mange heste blev der alligevel hos de mere foretag
somme bønder plads til flere køer i stalden, end der før havde været. 
Tidligere havde der i reglen stået 4-5 køer på en middelstor gård, og 
på mange stod der heller ikke flere nu, men en del havde omkring 
1800 både 8 og 10. Der var endnu ikke tale om noget egentligt 
avlsarbejde, men man kan være sikker på, at stod der mange køer i 
stalden, så var det også ganske udmærkede køer. Der har hos ejeren 
været et overskud til at foretage en udvælgelse. Det, der ikke rigtigt 
duede eller tegnede dårligt, blev trukket til marked og solgt for 
ganske få rigsdaler til en lille husmand. I skifterne omkring århun
dredskiftet svingede vurderingsbeløbene for køer fra 18-20 rigsdaler 
for den gældfri gårdmands til 3-4 rigsdaler for udflytterboelsmandens 
køer.

Det har nok været de to brune køreheste, der har været bondens 
stolthed, men det har været køerne, der har givet, ikke blot smør og 
ost på bordet og mælk i kanden i hvert fald i sommerhalvåret, men 
også rede penge med hjem fra købstadsturen, og ikke mindst, så 
leverede de gødning til de udsultede marker. Denne selvforstærkende 
virkning, at flere køer gav mere korn og græs, der igen gav mulighed 
for at anskaffe et par køer mere, var let nok at få øje på, så efterhånden 
som hesteholdet blev mindre, steg antallet af køer overalt.

Bortset fra kartoflerne så må man sige, at det var et gammeldags og 
traditionelt landbrug, der blev drevet i begyndelsen af 1800tallet. 
Nytænkning var der ikke meget af,men derfor var det ikke dårligt
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drevet landbrug. Man fik det bedst mulige ud af det, man havde 
overtaget, og man forbedrede, hvor man kunne, uden at det kostede 
for meget og uden, at man behøvede at kassere det, man havde. 
Harvernes trætænder blev skiftet ud med jern tænder. De gamle 
plovskær af træ blev sat til side, og istedet fik man smeden til at lave et 
par afjern til den gamle plov, og arbejdsvognene fik beslagne hjul, 
hvad man tidligere kun havde ofret på stadsvognen.

Som en tyv om natten var det ny århundrede kommet, og som tyve i 
natten trængte de nye tanker ind i bøndernes bevidsthed. Hvor 
stædigt, trofast og indædt de end holdt fast ved det gamle, ved de 
normer og holdninger, de havde overtaget sammen med den fæd- 
rende gård og træharven og hjulploven, så begyndte grunden allige
vel at skride under dem. Hvad enten de brød sig om det eller ikke - 
måske gjorde de sig det slet ikke klart - så var de kommet under 
forandringens og forvandlingens ubønhørlige lov.

ANDERS JACOBSEN
En ubønhørlig lov har sine ofre. Et af dem blev den unge gårdmand 

Anders Jacobsen i Båstrup, der i 1803 druknede sig i Skanderborg sø. 
Hans forseelse havde været, at han var ung og utålmodig, bedre 
begavet og bedre formuleret end de andre gårdmænd og nok også 
med et mere hidsigt gemyt.

Forud for Anders Jacobsens død var gået nogle stormfulde år i 
Båstrup. Problemerne var begyndt at samle sig allerede i årene efter 
ryttergodsets bortsalg i 1767 og var siden steget støt i takt med 
vandstanden i søen. (13)

Bøndernes byrder kunne deles i dem, der var pålagt af Vorherre 
eller af hans stedfortræder i Danmark, kongen. Dem måtte man 
affinde sig med og forsøge at få det bedst mulige ud af. Så var der de 
problemer, der var lagt på bondeskuldre af andre bønder. Dem 
agtede man bestemt ikke at finde sig i, og de resulterede ofte i hårde 
sammenstød.

Årsagen til balladen denne gang var Fuldbro mølle. Den var i sin tid 
blevet lagt ved det eneste sted, hvor igennem der var afløb for vandet 
fra Skanderborg sø. Møllerne havde, sålænge de var fæstere, levet 
rimeligt godt uden at fornærme bønderne på anden måde end ved
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måske at tolde rigeligt af kornsækkene og ellers male, når vandstan
den var til det.

Da møllen blev selveje, skulle den hurtigst muligt drives som en 
god og overskudsgivende forretning. Mølleren søgte og fik tilladelse 
til at stemme vandet i søen op, men uden at der blev sat noget 
flodemål for, hvor højt vandet måtte stige. Resultatet blev, at vandet, 
når det ikke frit kunne løbe ud i Mossø, i stedet oversvømmede alle de 
lavereliggende arealer omkring Skanderborg sø. Værst gik det ud 
over Båstrupengene, og højest jamrede bønderne i Båstrup da også. 
Efter 1790 havde de noget at have deres klager i - troede de. Der var 
det år kommet en forordning om skadeligt vands afledning. (14) Deri 
stod, at møller skulle have sat flodemål, hvis deres vand generede 
grundejerne omkring møllen. Det var netop, hvad Fuldbro mølles 
opstemning af Skanderborg sø gjorde, men ingen ville give bønderne 
deres ret. Af amtmanden fik de en sludder for en sladder, fra 
rentekammeret en klar afvisning. Det eneste, bønderne i Båstrup fik 
ud af at klage var, at det blev dem, der måtte betale alle landvæsens
kommissionens rejser og åstedsmøder, og desuden fik de besked om 
at oprense åer og bække i nærheden af møllen.

De var ikke sådan at lukke munden på, da de først var kommet i 
gang med at klage. Amtmanden opgav de. Ham kom de ingen vegne 
med. I stedet forsøgte de igen at henvende sig til rentekammeret. 
Pennefører var Jacob Andersen, og som den mand kunne skrive. Man 
ser de udstrakte enge for sig, efterhånden næsten kun bevokset med 
skarp flæg og padderokker på grund af vandet, der i stedet for at 
strømme gennem de gravede grøfter ud i åen, strømmede fra søen ind 
over engene. Man ser de arme karle for sig »våde og skidne over 
knæene«, trækkende det gennemblødte hø hjem på karosser, »hvor
ved det er et elendigt slaveri«. Inden høhøsten, der kunne vare to 
måneder, var færdig, lå karlene hjemme i herbergerne, rystende af 
feber, angrebet af den tids malaria, kolden. De »blev så kede derpå, at 
de siger, de ville ikke tjene os et helt år, om vi ville give dem dobbelt til 
løn, endskønt vi giver dem mere brændevin og gammeløl end andre 
steder«.

Jacob Andersens malende beskrivelser af Båstrups genvordigheder 
gjorde intet indtryk på rentekammeret. Der kom et nyt afslag, men så 
døde amtmanden, og de Båstrupbønder fattede nyt håb. Måske ville
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efterfølgeren være mere villig til at se sagen fra bøndernes side. Det 
var han også, i hvert fald i begyndelsen. Han forsøgte at komme de 
betrængte lodsejere omkring søen til hjælp ved at købe Fuldbro 
mølle. Det var så en aftale, at bønderne straks efter skulle købe den af 
amtmanden til nedbrydning.

Ideen havde Jacob Andersen nok fået. I hvert fald var de to eneste, 
der ikke i sidste øjeblik sprang fra købet, hans søn Anders Jacobsen og 
hans svigersøn Mikkel Hansen i Båstrupgård. De lagde begge 300 
rigsdaler på bordet, men måtte stikke dem i lommen igen, da alle de 
øvrige på en gang undslog sig fra at være med. Nogle mente, at hvis 
blot de andre betalte, kunne de selv ikke undgå at fa del i forbedring
erne. Nogle husmænd var afhængige af møllen som arbejdsplads, og 
andre ville få for langt at køre med deres korn, hvis Fuldbro mølle 
blev nedlagt. »Mange svarede, at de slet intet ville give dertil. Vi 
Båstrupmænd kunne ikke engang blive enige. De to af os bød 300 
rigsdaler. De andre ville ikke den dag bestemme sig til noget...« 
klagede Jacob Andersens søn efter det mislykkede møde.

Amtmanden var stiftamtmand og ikke møller, så da bønderne ikke 
kunne blive enige, solgte han Fuldbro mølle videre til en privatmand, 
og alle fortrædelighederne kunne begynde forfra igen.

I ideen med i fællesskab at have købt møllen og ladet den nedrive lå 
ellers en god del nytænkning. Det ville have været en langsigtet 
investering, en øjeblikkelig stor udgift, der for de fleste ville have 
betydet en prioritet mere i gården, for at opnå en forbedring, der 
måske først ville være kommet efterfølgerne til gode. Dog, sådan 
skulle det ikke være. De store visioner blev til gustent overlæg og små 
sko, og sagen gik sin sendrægtige gang med nye klager og 
åstedsmøder.

Den 5. juli 1803 skrev Anders Jacobsen så det ulyksalige brev, der 
skulle blive hans dødsdom. Det var skrevet af en skuffet og vred ung 
mand, og det bragte nok også vredens rødme op i amtmandens 
kinder, for det var barske ting om sig selv, han fik at høre.

»Efter nærmere betænkning har vi forstået, at Deres Velbårenhed 
ikke hidtil vil gøre os nogen ret, thi alle disse åstedsmøder og anstalter 
er ikke blevet til andet end at gøre blår i vore øjne og forvolde os 
bekostninger, for at vi skulle blive kede derpå...« Allerede indlednin
gen har nok faet amtmanden til at spærre øjnene op. Ud over et enkelt
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»Deres Velbårenhed« var det intet af den underdanighed, han var 
vant til fra almuen - men det skulle blive værre endnu: »... men endnu 
er intet gjort uden til Deres og møllerens fordel ... men De kan være 
vis på, at om ikke De skriver den rette sandhed til rentekammeret, 
hvordan det er tilgået, at vi skal skrive dertil og intet dølge fra først til 
sidst, og om De også kan forhale retten, kan De ikke formene os at 
vide den, efterdi vi har forordningssamlingerne, og De kan være vis 
på, at vi ikke lader modet falde, før vi får den ret, som kongens love os 
tilholder«.

Samtlige seks gårdmænd i Båstrup havde underskrevet brevet, men 
hvis de havde forestillet sig, at det skulle gavne deres sag at beskylde 
amtmanden for uhæderlighed, tog de fejl. Han svarede nemlig 
prompte tilbage ved at anlægge sag mod bønderne for injurier og 
bagvaskelse.

Indtil det famøse brev havde det været en sag om almindelige 
menneskers kamp for det, der lignede en soleklar ret, men da 
retssagen mod bønderne blev anlagt, blev den en menneskelig trage
die. Inden hanen havde galet første gang, havde de fem andre 
gårdmænd forrådt Anders Jacobsen og benægtet enhver kendskab til 
brevets indhold.

Svigtet af den øvrighed, der var indsat af kongen, svigtet af sine 
bymænd - ikke mindst af søsteren og svogeren i nabogården, så 
Anders ingen anden udvej end at drukne sig i Skanderborg sø.

At det var selvmord kom ikke til at stå i kirkebogen. Præsten 
noterede blot, at den 29årige Anders Jacobsen, gårdmand i Båstrup 
var druknet i Skanderborg sø. Amtmanden og herredsfogeden øn
skede kun hurtigst muligt at glemme hele sagen, så de blev enige om, 
at yde den så uretfærdigt behandlede unge mand den tribut, at han 
måtte blive begravet som et ærligt menneske. Dagen efter, at Anders 
var fundet druknet, skrev herredsfogeden til amtmanden, »at den 
afdødes gode karakter, hans lykkelige ægteskab med hans frugtsom
melige kone og hans gode formue ej giver formening om, at han har 
bragt sig selv aflive«.

Så var den historie officielt ude af verden, men 75 år senere lå 
gamle Jens Løv i sin alkove på sønnens gård i Kattrup og fortalte 
barndomserindringer for sin lille sønnesøn. Da drengen selv blev en 
gammel mand, satte han sig og nedskrev, hvad bedstefaderen havde
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fortak ham. Han havde ikke glemt de spøgelser, der i sin tid var blevet 
manet frem: »Bedstefar fortalte om sine barndomsminder, hvor stor 
overtroen var mellem befolkningen ... en mand fra byen havde 
fornærmet amtmanden, af frygt for følgerne druknede han sig. Han 
blev set ofte på vejen fra sin gård i Båstrup til søen«. (15)

Måske har bønderne i Båstrup ligget vågne om natten en tid og set 
Anders Jacobsens drivvåde genfærd stå ved siden af sengen, men 
synet skræmte dem ikke mere, end at de også svigtede den døde 
Anders.

Nogle måneder efter hans død blev de indstævnet for retten, og de 
skrev da til den fornærmede amtmand, at »afdøde Anders Jacobsen 
har ene og alene været forfatter til indgivne skrift ... og vi har været 
enfoldige nok til at underskrive samme«.

Sagen kom dog til at gå sin gang, og de fem gårdmænd blev dømt til 
hver at betale en bøde på ti rigsdaler og fire rigsdaler til sognets 
fattigkasse - og der skulle gå endnu 50 år, inden der blev sat flodemål 
i Skanderborg sø.

Det gamle landsbyfællesskabs solidaritet stod ikke sin prøve i 
Båstrup i 1803, og en ny solidaritet, som den, man kom til at opleve i 
andelsbevægelsen, hvor alting kunne lade sig gøre, blot man stod 
sammen om det, var tiden ikke moden til endnu.

KRISEÅR
Gamle Jens Løv i Kattrup var en god bedstefar for sin lille sønne

søn. Han tørrede hans næse, knappede hans bukser, holdt ham i 
hånden, når det tordnede og sørgede for, at han ikke frøs eller blev 
våd om fødderne. Det allerbedste var dog hans evne til at fortælle - 
ikke mindst om sin barndom i Båstrup i begyndelsen af 1800årene. 
Alt, hvad drengen hørte, var bevaret som en varm og levende 
erindring, da han selv blev en gammel mand og satte sig og skrev 
historien om sit liv.

INFLATION
Det bedstefaderen tydeligst huskede om sin barndom i Mikkelsens 

gård i Båstrup, var den nød, som herskede overalt. Han var født i 1810
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og voksede således op i skyggen af forrygende inflation og værdiløse 
pengesedler, statsbankerot og landbrugskrise. »En hest«, berettede 
han hovedrystende, »kostede 2400 rigsdaler, stavtøj 400 og en gri
seso 600«.

Måske kom priserne virkeligt så højt op på hestemarkeder, eller 
også var det ikke nogen helt almindelig hest - men officielt var 
inflationen ikke så stor. I boopgørelser fra årene lige før statsbanke
rotten i 1813, da inflationen var på sit højeste, vurderedes hestene 
aldrig højere end 3-400 rigsdaler. Det var dog ti gange så meget som i 
1807, da seddelinflationen begyndte at tage fart.

Det var det år, englænderne bombede København og drog af med 
den danske flåde, og dermed det år, hvor Danmark forvildede sig ind i 
Napoleonskrigene på Frankrigs side. Krige er dyre at deltage i, og 
regeringen havde ingen anden udvej end at sætte mange flere penge
sedler i omløb, end der var dækning for. Resultatet var i nogle år, at 
det gik ret så muntert til også ude på landet. Bønderne fik store penge 
for deres korn og smør, selv om kvaliteten var ringe. Der var livlig 
handel med og store priser på jord og ejendomme.

Især blev det handlet meget med de største og de mindste brug.

SPEKULATION
I Hylke sogn var Nissumgård, Ringkloster, Jordbjerggård og Hylke 

mølle tumleplads for spekulanter i en række år. Ejerne udmærkede 
sig ved så at sige aldrig at være landmænd. De var ritmestre, løjtnan
ter, prokuratorer, en var byfoged i Skanderborg og en anden biskop i 
Århus, og alle var de borte igen i løbet af få år. Først i 1830erne, da 
både pengerigelighed og pengemangel var afløst af rolig udvikling og 
sund fornuft, kom der solide ejere på de store gårde.

Endnu mere broget så det ud med de små ejendomme, først og 
fremmest, fordi der var så mange flere af dem. Regeringen havde 
fortsat sin rundhåndede uddeling af udstykningsbevillinger i de første 
inflationsår, og der blev ved med at opstå nye husmandsbrug, hvis 
ejere havde lånt hver eneste rigsdaler på det mere end villige private 
lånemarked. Da de gode tider brat holdt op, blev resultatet en stribe 
tvangsauktioner. Husmændene rykkede igen ind i indsidderstuerne, 
og mange af dem endte deres liv som almisselemmer.
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SØREN JENSEN
11816 stod Søren Jensen, husmand i Brørup, anklaget ved politiret

ten i Horsens for at have stjålet en ko på marken og videresolgt den til 
en slagter i Århus. Pengene, han havde fået for koen, havde han 
hverken s vire t eller drukket op. Tværtimod var han gået direkte fra 
Århus til amtstuen i Skanderborg og havde betalt sine skatterestancer. 
Han ville egentlig have betalt mere gæld, men nåede det ikke. Da han 
kom hjem til huset i Brørup, stod tre mænd og ventede på at anholde 
ham. (16)

Det livsforløb, der blev beskrevet i retten, var ikke usædvanligt for 
den tid. Søren Jensen havde først i nogle år haft en gård på over 100 
tønder land. Den måtte han gå fra. Vejen gik over et boelsted i Brørup 
og derfra til et husmandssted i Ustrup for til sidst at ende ved det 
næsten jordløse hus, Tøjkurven, på Brørup mark. Fra Søren Jensen 
flyttede ind på boelstedet, havde han arbejdet som fast daglejer på en 
gård, men prioritetsgælden var på 300 rigsdaler, og løs gæld og 
skatterestancer udgjorde næsten lige så meget. Det var et håbløst rod, 
som Søren blot gjorde endnu mere håbløst med sit tyveri. Han blev 
idømt et års tugthus, og hans kone fik året efter bevilget skilsmisse. 
Det havde hun ikke behøvet, for samme år døde Søren Jensen.

Alt dette var overgået Søren mellem 1801 og 1816. Hans ulykkelige 
skæbne var en følge af både de gode og de onde tider. Gården, han 
havde ejet, havde han giftet sig til, og måske var han ikke nogen dygtig 
landmand - han var udlært skrædder. Da hans første kone døde, blev 
boet delt, og Søren Jensen kunne ikke blive ved gården. Det var i de 
første inflationsår, hvor ejendomspriserne steg hele tiden. Inden han 
havde sundet sig og fået set sig om efter noget andet, forslog pengene 
kun til det lille boelsted i Brørup på 20 tønder land. Det var på det 
tidspunkt, han begyndte at gå ud at arbejde for andre. Havde han ikke 
gjort det, men i stedet været i stand til at blive hjemme og have passet 
sin bedrift og sørget for at have en produktion af korn og smør og uld, 
så var det måske ikke gået så galt. Nu gik det så dårligt, som det 
overhovedet kunne gå, fordi han blev det ringes t betalte af alt i de år- 
landarbejder.

Bønderne nød i den periode godt af, ikke blot de gode kornpriser, 
men også af, at prioritetsgæld, skatter og lønninger ikke steg tilnær
melsesvist så meget. Fra den nederste plads ved bondens bord, hvor
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daglejeren sad, tog situationen sig helt anderledes ud end fra borden
den. Arbejdslønnen steg nok, men den tidobledes ikke som kornpri
serne. Det blev næsten umuligt at opretholde livet for jordløse 
husmænd og indsiddere i de år, og mange befandt sig under 
sultegrænsen.

KRIGEN 1807-14
Oven i kampen for det daglige brød blev kampen for fædrelandet 

lagt - tungest på de svageste skuldre. Værnepligten var indtil 1849 
forbeholdt landboerne, og i krigsårene 1807 til 1814 var der brug for 
alle, der ikke var helt vinde eller skæve eller havde haft held til at 
hugge en finger eller to af. Tjenestekarle og yngre husmænd havde 
ingen mulighed for at slippe fri, selv om de var gifte og måske ejede 
nogle få tønder land. Sognet overtog forpligtelserne over for kone og 
børn og ansvaret for, at deres jord blev dyrket, mens de var væk. Det 
var de i mange år, men det var man vant til, at soldaterne var også i 
fredstid. Først da en ung, gift tjenestekarl fra Båstrup, soldat i de 
danske hjælpetropper, døde i kongens tjeneste i 1809, blev bønderne 
urolige. Den skæbne skulle helst ikke overgå deres egne sønner. Man 
fik travlt med ansøgninger til kancelliet om at få dem hjemsendt eller 
slet ikke indkaldt. På en gang var der slet ingen ende på alle de 
enkesønner, gammelmandssønner eller svagmandssønner, der fand
tes i sognet. En enkekone i Ustrup, hvis avlskarl var indkaldt, søgte 
forgæves at få ham hjem for at tage sig af gårdens drift. Da det ikke 
lykkedes, fik hun hans bror som avlskarl. Kort tid efter blev han også 
indkaldt, og igen ansøgte hun uden held om at måtte beholde ham. 
Da det ikke lykkedes, valgte hun at gifte sig med karlen. På den måde 
blev han bondegårdsejer og var dermed fritaget for militærtjeneste. 
(17)

NERVØSE GÅRDKØB
Det var en god og gældfri gård, han overtog, og selv var han fra en 

næsten lige så god gård i Hylke, så det kunne ikke have været bedre. 
Af og til opstod derimod store økonomiske problemer, for kunne man 
ikke få en gård ved at gifte sig med datteren eller enken, så måtte man 
selv købe sig til en eller få sin far til at vige sædet i utide, hvis man for 
alt i verden ikke ønskede at dø for fædrelandet.
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Disse nervøse gårdkøb, der fandt sted i den mest inflationshærgede 
periode 1809 til 1813, kunne forløbe ganske udmærket. Jens Løvs 
bedstefar købte gården i Båstrup til sin søn i 1809. Han var da soldat 
og havde i 1807 været med til at lukke Rendsborgs porte. Nu kom han 
hjem som bondegårdsejer. Han klarede det hele, både de første »gale 
pengeår«, pengereform og -ombytning og også landbrugskrisen i 
1820erne.

For andre gik det ikke så godt. I 1810 valgte Rasmus Rasmussen i 
Ringkloster at overlade gården til sin søn, Jens. Herredsfogeden skrev 
i den anledning til amtmanden for at få skødet hastet igennem, at »det 
er vigtigt, da han er en af dem, som i Århus skal den 12. november 
legitimere sig, at han er gårdmand«. (18)

Fornuftige mennesker har altid vidst, at hastværk er lastværk, og 
det viste gårdkøbet sig også at være for Jens Rasmussen. Han kom til 
at sidde med alt for store lån, en alt for tyngende gældsbyrde, han ikke 
kunne klare, da priserne på landbrugsejendomme og -produkter faldt 
efter statsbankerotten og krigens ophør i 1814, og der samtidig stødte 
personlig modgang til.

De faldende kornpriser slog igennem 1818, og fra da regner man 
med landbrugskrisens begyndelse, men pengekrisen - fra statsbanke
rotten og indtil da - ramte også landbruget hårdt. Allerede omkring 
1815 kneb det for en del - særligt nyetablerede landmænd - at klare 
afdrag og skatter, og amtstuens restancelister blev længere for hvert 
halvår.

De bønder, der kom bagud i de år, nåede ikke at indhente deres 
gældfri kolleger, inden landbrugskrisen satte ind, og det blev deres 
gårde, der kom på tvangsauktion allerede i 1820 og 21. (19)

Ved pengeombytningen fik man for hver seks af de gamle kurant
sedler en af de nye rigsbanksedler, så pengerigeligheden blev brat 
forvandlet til pengemangel. »En daler blev til en mark«, forklarede 
Jens Løv sin sønnesøn, og det kunne selv et syvårs barn forstå, var 
svært at vænne sig til at skulle leve med. Bedstefaderen fortalte 
videre, »at tiggerne gik i flok og følge. Mange familier gik fra gårdene 
og måtte ofte slå følge med alskens pak«. Han trøstede dog drengen 
med, »at det ikke var så sørgeligt på min hjemegn som så mange andre 
steder«. (20)
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Nogen forklaring på, hvorfor det ikke gik så gak på Skanderborgeg- 
nen, kom Jens Løv ikke med, men det skyldtes de tidlige selvejerkøb 
og den hurtige afvikling af prioritetsgæld i de gode år.

LANDBRUGSKRISE
Der var flere årsager til de meget lave kornpriser. Krigen i Europa 

var hørt op. De soldater, der ikke var blevet slået ihjel, vendte tilbage 
til deres huse ogjord, hvor kornet igen kom til at gro. England havde 
1815 indført en meget restriktiv korntoldlov. Danmark havde ikke 
længere monopol på kornsalg til Sydnorge, men måtte konkurrere på 
lige fod med andre lande, hvis landbrug lige så vel som det danske var 
hjulpet frem af reformer. På kvalitet kunne danskerne ikke konkur
rere. Dertil var kornhandelen alt for dårligt organiseret. Bønderne 
byttede korn med varer hos småbyernes købmænd. For dem var en 
tønde korn en tønde korn, også selv om det meste var ukrudtsfrø og 
fejeskarn - til brændevin kunne det altid bruges.

Husdyrbruget var svagt udviklet. Kornpriserne sank hvert år, indtil 
midt i 1820erne. Mangelen på penge og lånemuligheder var stor, så 
årene indtil omkring 1830 blev den alvorligste landbrugskrise i nyere 
tid. Kunststykket at komme frelst gennem de år blev konservatismens 
sidste store sejrsgang.

DE GAMLE DYDER
På gårdene sad bønder, der traditionelt var forsigtige, sparsomme

lige mennesker med dyb uvilje og ulyst til eksperimenter og investe
ringer. Et langt livs erfaringer - eller måske et liv, der ikke havde varet 
så længe, men som blev sammenholdt med fædres og bedstefædres 
erfaringer - havde bestyrket dem i troen på, at det eneste, der kunne 
bringe dem selv og deres tønder hartkorn frelste over tidens vidtløf
tige og temmelig urolige hav, var de gamle dyder, nøjsomhed og 
sparsommelighed. De to ting var sten og tømmer og fundament i 
bondens hus. De var en del af ham selv, hans garanti for frihed og 
uafhængighed. Det var nøjsomhed og sparsommelighed, der havde 
gjort, at bedstefaderen havde kunnet blive ved sin fæstegård, at 
faderen havde kunnet lægge i hvert fald en del af købesummen på 
bordet, og at han selv kunne slippe nogenlunde helskindet gennem en 
økonomisk krise.
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I 50 år havde landboreformer, lovgivning, konjunkturer og præ
ster, der brugte Landhusholdningsselskabets udgivelser som tekst
række, gjort, hvad de kunne for at undergrave bøndernes traditio
nelle tænke- og handlemåde, og så kom - først pengereform og 
derefter landbrugskrisen og gav bønderne ret.

Enhver husfar med respekt for sig selv kunne nu med god samvittig
hed bede konen slukke under kaffekedlen og sige farvel til de naboko
ner, der havde siddet og hvisket og tisket omkring bordet med deres 
kaffekopper og kandisskål. Lige så lidt ilde berørt var han af at holde 
børnene hjemme fra skolen og lade dem gøre karls og piges arbejde.

At der blev skåret ned på det, der ikke var strengt nødvendigt i de 
år, er helt sikkert. I en aftægtskontrakt fra 1824 mellem Thomas 
Pedersen i Soelegård og hans søn Rasmus Thomsen kom til at stå, at 
Rasmus forpligtede sig til at holde sin søsters bryllup, »således som 
han selv finder det mest besparende«. Det var nye toner, for ellers 
havde det altid heddet, at bryllupsgildet skulle vare i tre dage og med 
mindst så og så mange gæster hver dag.

At man også har sparet ved at fordele arbejdet på færre hænder - 
der helst skulle tilhøre familiens egne medlemmer - det kan man se af 
kirkebøgernes af- og tilgangslister. Den ellers livlige trafik ind i og ud 
af sognet af karle og piger faldt midt i 1820erne til et par stykker om 
året. (21)

Når der bliver færre om at gøre det samme arbejde, må man vælge 
enten at lade noget af det ligge eller også slide så meget hårdere. Mon 
ikke bønderne fandt en middelvej? I hvert fald er der intet, der tyder 
på, at forholdet mellem bonden som arbejdsgiver og hans tjenestefolk 
ændrede sig i de år. Man arbejdede sammen og spiste sammen. 
Folkestuerne dukkede først op i de nye stuehuse i sidste halvdel af 
århundredet. Karlene sagde »vi« og »vores« om det, der hørte gården 
til, og de fik lov at slæbe benene efter sig om dagen, hvis de havde 
været til legestue om aftenen.

DE NYE UDYDER
Kun på de store gårde begyndte man at se på arbejdskraften som en 

kapital, der skulle forrentes mest muligt. Af tre tyendesager i Hylke 
sogn i årene mellem 1824 og 1828 var de to fra Ringkloster og den 
tredje fra Jordbjerggård. I alle tilfælde havde enten ejeren eller hans
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forvalter gennempryglet en karl. I et tilfælde blev han slået bevidstløs, 
fordi han havde ligget og rodet under sengen efter sit strømpebånd 
en tidlig morgen, da alle andre var parate til dagens arbejde. (22)

Det mest tankevækkende ved disse tyendesager var dommene. I 
1824 blev ejeren af Ringkloster dømt til at betale karlen to rigsdalere 
for svie og smerte. Året efter måtte den samme mand igen af med to 
rigsdaler, men karlen fik dem ikke. De blev givet til sognets fattig
kasse. 11828 fik karlen, der havde været for længe om at komme i tøjet 
- han havde om natten kørt en gæst fra Jordbjerggård til Århus - lov 
til at forlade sin plads i utide, imod at han, ikke den hårdtslående 
forvalter, betalte fire rigsdaler til fattigkassen.

Det dårlige ry, de store gårde kunne få, når de behandlede deres 
tjenestefolk alt for brutalt, opvejedes til en vis grad af de højere 
lønninger, de betalte. Lønnen til en voksen karl lå omkring 20-24 
rigsdaler om året, men på Jordbjerggård var den 28-30 rigsdaler. 
Lønnen til en pige blev omkring 1840 anslået til at være 10-14 
rigsdaler, men på Jordbjerggård fik en voksen pige i 1829 16 rigsdaler. 
(23)

Tjenestefolkenes løn på de almindelige bondegårde kunne være 
vanskelig at gennemskue og at sætte beløb på. En større eller mindre 
del af den svingede i takt med kapiteltaksterne. Både karle og piger 
kunne få overladt en stump af gårdens mark og en portion sædekorn 
eller for pigernes vedkommende, hørfrø, som de selv såede og 
høstede og fik fortjenesten af. Det var ikke helt lovligt at lønne sine 
tjenestefolk på den måde, men det blev brugt i stort omfang - så sent 
som i 1853, hvor en pige i Ustrup var så uheldig at falde i en tørvegrav 
og drukne, da hun en aften var gået alene ud til mosen for at se til sit 
hør, der lå til opblødning. (24)

På godt og ondt kom udviklingen først i gang på de store gårde. 
Allerede i begyndelsen af 1820erne havde Kragh på Ringkloster 
forsøgt sig med staldfodring, dog uden at hverken avl eller økonomi 
bedredes af den grund. Han skiftede også de gamle håndsolde ud 
med en kornrensemaskine, men allerede efter et par års forløb var 
den ubrugelig på grund af »ligegyldighed og ringe evne«. (25)

De store gårde med deres landbrugsuddannede forvaltere og hol
stenske mejersker ville nok, hvis tiderne havde været til det, have 
virket befordrende på bøndernes lyst til at modernisere og intensi-
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vere deres landbrug, men med den fart, proprietærgårdene i 
1820erne gik til mere eller mindre frivillige auktioner, kom de til at 
virke på bønderne som en massiv bekræftelse på, at forbedringer var 
af det onde, og at den sten, man ikke kunne løfte, den skulle man lade 
ligge. Tid var ganske vist penge, og livet var vævet af tid, men der var 
også et ordsprog, der sagde, at i morgen er der atter en dag, og måske 
ville Vorherre så endelig komme i tanker om, at han helt havde glemt 
at mildne luften for sine stakkels, forpinte og kriseramte bønder i 
Danmark.

Mildningen lod vente på sig. Årene gik, og man dukkede hovedet 
over melgrødsfadet, brødet, den tørre knapost og det tynde øl. En 
ting, der tog til i kriseårene, var legestuerne. I 1825 måtte herredsfo
geden sende et cirkulære ud til sine sognefogeder, at for eftertiden 
kunne de unge mennesker ikke nøjes med sognefogedens tilladelse, 
når de fik lyst til at holde gilde. For at have hånd i hanke med 
lystigheden ville herredsfogeden selv give tilladelserne. Disse afgørel
ser har siden ligget hos politimestrene, men var oprindeligt et af 
krisens mange udslag. Tiden var af lave, og brændevinen flød så 
rigeligt i de år. (26)

NICHER OG UDVEJE
Når bønderne blev spurgt, om de selv kunne foreslå forbedringer af 

deres trange kår, var det eneste, de kunne komme i tanker om, 
tilladelse til brændevinsbrænding på gårdene. De fik alligevel næsten 
intet for deres korn, og de ville blive fri for at køre den lange vej til 
købstaden med det. Masken var et udmærket kreaturfoder, og det 
ville igen sige rigeligere gødning til markerne og dermed en større 
avl.

Noget sådant turde myndighederne ikke indlade sig på, men man 
valgte i de værste kriseår at se nogenlunde gennem fingre med den 
ulovlige brænding. Den blev derfor en af de nicher, bønderne fandt 
ud af at udnytte og tjene lidt på. Man vidste nok, at man overtrådte 
loven, men ingen følte, at de gjorde noget forkert.

En husmand i Brørup blev i 1827 uvenner med sin nabo. Denne 
anmeldte ham for - ikke ulovlig brænding, den var gårdmændenes
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bestilling - men ulovligt krohold og brændevinssalg. I retten forkla
rede husmanden: »Han havde ikke troet, der var noget ulovligt i at 
hjælpe et menneske, når det var i forlegenhed og anmodede så hårdt 
derom«. Bøden, han blev idømt, sendte hans ejendom på tvangsauk
tion, men han hævnede sig ved, nogle år efter at gøre gengæld og 
anmelde naboen for samme forseelse. Der er noget, der tyder på, at 
en del af kriseårenes biindtægter har skullet findes på lovens forkerte 
side, og at det var en trafik, der kunne være gået godt i flere år, hvis 
ikke de to husmænd tilfældigvis var blevet uvenner. (27)

De lovlige udveje har først og fremmest været de lange vinterdage i 
huggehuset og de lige så lange vinterafteners husflid. I indberetnin
ger roses bønderne for deres ganske vist gammeldags, men velvedli- 
geholdte redskaber. Kvindernes rappe fingre med karter og ved 
spinderokken var der ingen, der roste. Dem har man taget som en 
selvfølge.

Egentligt håndværk var der ikke mange bønder, der drev ved siden 
af landbruget. For at få bevilling til at virke som landhåndværker 
skulle man have stået i lære hos en mester i mindst to år. Hvem af 
gårdmandssønnerne havde i de gode år forestillet sig, at de kunne få 
brug for at tjene deres penge ved andet end landbrug? Det kunne se 
ud, som om de magre år rokkede ved bøndernes tillid til deres 
erhvervs fortræffelighed, for i begyndelsen af 1830erne sendte en 
gårdmand sin eneste søn og selvfølgelige arvtager af gården i karet
magerlære i to år. Han fik aldrig brug for uddannelsen, men har 
sikkert været mere snild end andre bønder til selv at foretage repara
tioner på sine vogne og redskaber. (28)

Ejeren af Brørup Østergård søgte og fik i 1829 tilladelse til at 
opføre en stampmølle til forarbejdning af vadmel. Han var den eneste 
i Hylke sogn, der i kriseårene fandt på nye udveje. Året efter søgte han 
igen bevilling, denne gang til en mølle til maling af boghvedegryn. 
Den blev dog aldrig til noget, for det viste sig, at det vand, der skulle 
drive hans mølle, var det samme, som Hylke mølle benyttede, så de to 
møllere havde svært ved at enes, og det blev ham i Hylke, der gik af 
med sejren. (29)

Tiden gik med tvangsauktioner og udpantninger hos de største og 
de mindste bønder og med opbrugte tærepenge og kvaler med 
terminerne hos de middelstore bønder. Sommetider var høsten god,
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sommetider dårlig. 1826 var »det strenge, tørre år«, hvor de 10-12 
fold, kartoflerne gav, var det eneste lyspunkt, selv om de set med en 
senere tids øjne var et magert udbytte.

INDBERETNINGER
Fra 1820erne og 30erne er bevaret indberetninger til herredsfoge

derne fra sognefogederne om landbrugets vilkår i deres respektive 
områder. På spørgsmålet, hvorvidt agerbruget var fremadskridende, 
var svarene altid meget vage og svævende, så hovedindtrykket måtte 
blive, at det bedste, man kunne sige om det var, at det var stillestå
ende. (30)

Den største hindring for udvikling og produktionsfremgang var 
pengemangel - først og fremmest på grund af lavkonjunkturerne - 
men også det store skattetryk havde sin del af skylden. Statsskatterne 
blev lempet nogle gange under krisen, men til gengæld var kommu
neafgifterne og ydelserne til herredsfogedens mange små pengekas
ser - de var beregnet til dommerkorn, stokkemandspenge, tinghus
penge, brohavre etc. - steget betydeligt. (31)

De øgede kommunale udgifter skyldtes det forbedrede skole- og 
fattigvæsen, men dem turde man ikke beklage sig for åbenlyst over. 
De skyldtes love, givet af kongen selv. Sognefogeden i Hylke pakkede 
sin mening ind, så pænt han kunne i 1824: »Her gives nok hindringer 
for agerbruget, men det er sådanne ting, som hører til det offentlige 
og derfor ej kan hæves uden skade for de offentlige tings fremme«.

Af andre hindringer nævntes dårlig udskiftning afjorden i sin tid i 
alt for mange små og fjerntliggende parceller, der var håbløse at 
begynde at inddige. Hvor gårdene stadig var fæstegods, skød man en 
del af skylden på hoveriet. Sognefogeden i Nebel angav bøndernes 
manglende viden som årsag og efterlyste billige bøger om landvæsen. 
Hans kollega i Ousted må have været en af de få fremskridtsvenlige 
bønder, der fandtes på det tidspunkt. Han undså sig ikke for at falde 
alle de andre i ryggen ved at påstå, at den største hindring »var den 
gamle fordom, at enhver tror, at ingen forandring er gavnlig«. I 
Underup var sognefogeden ved at give helt op over for alle de 
rubrikker, der skulle udfyldes. Da han kom til forhindringerne, lagde
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han med et dybt suk det hele i Guds hånd og skrev, at der var slet 
ingen forhindringer, »sålænge Vorherre vil unde os helse og give os 
fred og rolighed i vore lande«.

CHAUSSÉBYGGERI
I 1828 var der blevet lagt en ny byrde på bøndernes trætte skuldre. 

Det var arbejdet med anlægget af chausséen, den ny hovedlandevej 
mellem de østjyske købstæder. Det var naturalarbejde, hvor bønder 
og husmænd skulle stille et vist antal dage enten med hest og vogn 
eller hakke og skovl. Man kunne leje en mand til det. Det stod 
bønderne frit for, men det var der kun fa, der havde råd til. Man kunne 
også sende sin karl, men så savnede man ham derhjemme, og langt fra 
alle havde en karl, de kunne betro vogn og heste. (32)

Chausséarbejdet var en utålelig og uretfærdig byrde for de bønder, 
der var så uheldige at bo inden for to mil fra vejanlægget. Det var kun 
på dem, arbejdspligten hvilede. Heri var herredsfogeden enig med 
sine sognefogeder. Chausséen kom til at gå næsten midt igennem Vor 
herred, så beboerne her fik i nogle år deres kærlighed til de gode, 
gamle dage uden trafikudvikling bestyrket.

I 1831 havde herredets bønder tilbragt det meste af tre år ved 
vejbyggeriet, og nu kunne de ikke holde det ud længere. Herredsfo
geden gav dem ret og skrev til amtmanden om besværlighederne: 
»Her går den ene høje bakke at gennemskære efter den anden. 
Hestene afkræftes, og vogn og seletøj afslides«. Der skulle dog gå ti år 
endnu, inden bønderne slap for arbejdet på hovedlandevejene.

Herredsfogeden ville også give bønderne ret i de lave kornprisers 
andel i elendigheden, men derudover kunne han ikke bruge ret meget 
af sognefogedernes erfaringer og livsvisdom, når han skulle skrive sin 
egen indberetning til amtmanden. Sammen med andre herredsfoge
der fandt han sig til rette i et meget kritisk kor. Det var ikke tiden eller 
systemet, der var noget i vejen med. Det var bønderne selv - med 
deres forkærlighed for gammel slendrian, med deres frygt for alt nyt 
og for at lægge sig ud med naboerne. Det var deres trofaste hængen 
ved oldefædrenes driftsmåder og deres inderlige afsky for diger og 
grøfter og markfred, der var skyld i det tilbagestående landbrug.
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MOD BEDRE TIDER
Tiden gik, og omkring 1830 begyndte det knugende økonomiske 

tryk så småt at lette. Kornpriserne steg, og det blev de - med enkelte 
tilbagefald - ved med i de næste 50 år, der skulle blive en af de 
længste opgangsperioder for dansk landbrug.

Bønderne brugte 1830erne og en del af 40erne til at komme til 
hægterne og til at konsolidere deres økonomi. Tiden var endnu ikke 
inde til ret megen nytænkning. I de lavere, letbevægelige lag sporedes 
derimod gåpåmod og optimisme.

JENS CHRISTIAN
Gartner Jens Christian Andersen forpagtede 1831 24 tønder land af 

Hylkes udmarksjord. Han byggede et hus til sig og sin familie og 
brugte den første vinter til at lægge planer. Jorden skulle ryddes for 
sten og lyng og enebær, gødes og mergles og piøjes med en sving
plov, han selv havde »forfærdiget i dette vinter, men hvorvidt at den 
er fejlfri eller ikke, ved jeg ikke, da jeg har brugt træ til muldfjælen og 
beslaget den med pladejern, og der findes ikke i hele min omegn en af 
dette slags, som jeg vedstår. Jeg venter med længsel efter foråret for 
at se, hvorledes den går«. (33)

Jens Christian havde nok været gartner på en stor gård, før han kom 
til Hylke og der set moderne landbrug. Han kendte til vekseldrift. Det 
var mere end gårdmændene i Hylke gjorde. I tankerne havde han 
allerede inddelt jorden i otte skifter og sået dem til med vintersæd og 
byg og havre med kløverudlæg, ærter og vikker. Et af skifterne var 
bestemt til kålrabier - synd at hans visioner aldrig blev til virkelighed, 
for så var roedyrkningen kommet til Hylke 50 år tidligere, end den nu 
gjorde.

Allejens Christians planer og drømme blev knust. Drømmen om 
»at gøre mine kundskaber i den højere agerdyrkningskunst gæl
dende«, blev tilintetgjort af Landhusholdningsselskabet. For at kunne 
komme i gang havde han nemlig ansøgt om »en liden årlig understøt
telse i de første par år«. Ansøgningen var blevet attesteret af to 
gårdmænd, anbefalet af sognepræsten og kammerråd Drewsen og 
sendt til København. Kommissionen her gav Jens Christian afslag 
med den syrlige begrundelse, »at hans stil og kundskaber i den højere 
agerdyrkning forekommer lidt mistænkelige«.
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Det blev den kranke skæbne, der overgik det moderne gennem
bruds mand i Hylke sogn, og det var ikke engang de konservative 
bønder, der stak kæppen i fremskridtets hjul - tværtimod. Hvor 
Landhusholdningsselskabet kun så og hørte en ordrig fantast, der 
kunne bønderne få øje på en dygtig arbejder. De ansatte ham nogle år 
senere som kirkegårdsgartner - dem var der ellers ikke mange af i 
1840erne - og der lød kun lovord om Hylke kirkegård i de år, Jens 
Christian havde ansvaret for den.

PLOVE OG HARVER
Det forår, han med så stor længsel ventede efter - tidspunktet hvor 

ploven skulle sættes i jorden - kom aldrig. Der skulle gå endnu ti år, 
inden den første svingplov kom til Hylke. (34) Den blev indkøbt af 
ejeren af Nissumgård. Få år senere fik man også nye plove på 
Ringkloster, men der skulle gå en rum tid endnu, inden bønderne 
begyndte at sætte hjulplovene til side. Måske har de gjort det med 
samme tårevædede vemod, hvormed en ældre mand et par sogne 
borte mindedes sin fars hjulplov: »Det varede noget, inden han kunne 
bekvemme sig til at sætte den kære, gamle hjulplov på aftægt, og de 
maleriske stavtræer og sivpuder prydede i lang tid vore velnærede 
heste, når de nikkende og prustende med stramme skagler trak ploven 
op ad bakkeskråningerne«. (35)

Det var i et noget andet lys, forfatteren af beskrivelsen af Skander
borg amt i 1843 så hjulploven. I Schyttes øjne slæbte den forældede 
hjulplov sig afsted gennem jordskorpen. Til dens håndtag klamrede 
den dorske bondekarl sig, ikke så meget for at styre ploven som for 
overhovedet at holde balancen, når han halvt i søvne var ved at falde 
over sine egne ben.

Hvis man kun ser på de tekniske fremskridt, så var bønderne på 
Hylkeegnen ualmindelig dybt forankrede i gammel slendrian. I gård
mandsskifter fra 1850erne - de uigenkaldeligt sidste, der nævner de 
enkelte ejendele og tager alt med rub og stub - omtales plovene altid 
som gamle, og de vurderes aldrig højere end 2-3 rigsdaler. Der kan 
ikke have været tale om dyrt indkøbte jernplove, men kun om de 
gamle, tunge hjulplove eller måske kan der have været tale om en 
lettere, jysk type, der blev trukket af kun to heste. Det er ikke muligt at 
afgøre.
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De var så iøjnefaldende, de blanke, nye plove, men der var mange 
andre ting, der viste, at bønderne ganske forsigtigt var begyndt at 
sætte den ene fod foran den anden på udviklingens og fremskridtets 
vej.

Der var den meget enkelt konstruerede svenskharve, der allerede i 
1840erne blev almindelig overalt. Den erstattede den langt mere 
klodsede gamle foldeharve. Man kunne nu spare forårspløjningen og 
komme tidligere i gang med såning af vårsæden, end det før havde 
været muligt. Det var en god ting, for en af beklagelserne over 
bønderne gik netop på den sene såning, der gav kornet en alt for kort 
vækstsæson.

FORSIGTIGE FREMSKRIDT
I kriseårene havde man, så hurtigt det kunne lade sig gøre, solgt alt 

det af tillægget - kalve og føl - der duede for at få lidt penge mellem 
hænderne. Nu fik man råd til at tage tingene mere med ro, at vælge ud 
og at beholde de dyr, der tegnede godt, og der kom efterhånden til at 
stå et par helt gode køer mere i stalden. Det kunne også betale sig at 
trække hopperne til en af de stutteridygtige hingste. De firbenede 
skeletters tid var uigenkaldeligt forbi i dansk landbrug.

At prøve sig frem med lidt indkøbt sædekorn var heller ikke et 
skridt, der fik bukserne til at revne. Efterhånden blev der sået en del 
holstensk provstirug, Set. Hansrug og tyrkisk eller russisk sværdhav
re. De nye sorter gav et større udbytte, men var vanskeligere at have 
med at gøre end de gamle, jyske sorter. Man rensede og tørrede 
kornet bedre - ikke blot brød- og brændevinskornet, men også næste 
års sædekorn - så uden at blive meget langsigtede, lærte bønderne 
dog at se et halvt år frem i tiden. (36)

Raps blev dyrket, men kun på de store gårde. Den krævede en 
næringsrig jord, så den lykkedes bedst, hvor der var et stort kvæg
hold, således at jorden kunne gødes kraftigt. Den krævede også en 
bred ryg og gode nerver, da den ofte mislykkedes totalt. Var høsten et 
år god, så var fortjenesten til gengæld stor, og nogle har vovet det, for 
allerede omkring 1840 blev der anlagt en oliemølle ved Lundum 
mølle.

Køerne trivedes på rapskagerne. Det kunne bønderne godt se, men
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de kostede penge, så det var kun med sparsom hånd, de blev blandet i 
halmfoderet.

I slutningen af 1840erne stod naboen og så med uudgrundeligt blik 
ud over Jens Løvs brakmark. Efter sønnesønnens mening var den den 
eneste på hele egnen. Det turde nok være en overdrivelse, men 
almindelige var de ikke. »Hvad skal du have der, Jens Løv?« spurgte 
naboen. »Der skal sås rug til efteråret«, lød svaret. »Jeg mente, du ville 
så dukatfrø...« Sådan var meningen om brak den gang, føjedejens 
Løvs krønikeskriver til. (37) Inderst inde har naboen måske været lidt 
misundelig over den andens gåpåmod - for brak, der var rigtig udført, 
var en god ting for jorden. Når så få brugte brakning, skyldtes det, at 
man dårligt kunne tåle at miste indtægten af en afgrøde et helt år. Det 
var for langt at se ud i fremtiden.

Mergel var derimod et rent mirakel, fandt bønderne ud af. Den 
frigjorde en mængde næringsstoffer i jorden - i hvert fald i en 
årrække. Fik jorden ikke ret meget andet at leve af, kølnedes begej
stringen dog, om ikke før, så når næste generation overtog gården.
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De nære ting

BYGNINGER
Man skal sørge for at have en ærepenge og en tærepenge og en 

skilling i nødens tid. Sådan lød god gammel bondevisdom, som tiden 
og udviklingen altid før eller senere nok skulle vise var rigtig. Livet var 
en usikker sejlads. Alt for meget slog alt for ofte fejl.

Det havde bønderne tit nok erfaret, og derfor blev deres gang på 
jorden aldrig let og sorgløs, men - så alligevel - der var tidspunkter, 
hvor man måtte være et skarn, hvis man ikke indrømmede, at det 
kunne have været værre, og hvor man inderst inde var rigtig godt 
fornøjet med tingene, som de var.

En sådan periode var i det store og hele sidste trediedel af 
1700tallet.

Man var sluppet helskindet fra springet over i selvejet. Priserne på 
landbrugsprodukter var høje, og udskiftningen havde vist sig ikke at 
være så dårlig endda.

De fleste bønder fik relativ fast grund under fødderne i de år. Hvad 
det kom til at betyde for den enkelte familie, det kan i nogen grad 
aflæses af taxationsforretninger og skifter.

Der lagde sig i de år ligesom et lysere og varmere skær over 
tilværelsen i bøndernes huse. Når renter og afdrag var betalt, var der 
stadig et overskud i behold.

Det blev dels lagt til side som tærepenge, og dels blev det brugt til - 
om ikke at forgylde hverdagene - så dog at give dem en smukkere 
indramning og til at forsøde fester og højtider. (1)

Det var i de år, bønderne fornyede deres stuehuse, og det var i 
samme periode, der kom til at hænge æbleskivepander, goderådsjern, 
vaffeljern og kageforme på væggen ved ildstedet.

Kaffekedler og temaskiner snurrede ved den mindste anledning, og 
i kister og dragkisteskuffer blev der lagt nyt tøj ned som aldrig før.
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Allerede i 1787 kunne gårdmændene i Ustrup gå ud på deres 
gårdspladser og vekilfredse betragte deres ombyggede eller splinter
nye stuehuse.

Da de havde stået der længe nok, gik de sammen og skrev til 
birkedommeren i Skanderborg, at de gerne snarest ville have deres 
bygninger omtaxerede, da »de havde foretaget så mange forbed
ringer og bygget så meget nyt«. (2)

STUEHUSENE
Det fik de så, og forbedringerne viste sig først og fremmest at være 

en udvidelse af stuehusene i bredden fra 8 til 10-12 alen.
Samtidig blev der foretaget en delvis længdedeling af huset, således 

at der nu fremkom et par kamre bag ved stuen og køkkenet. Murene 
var blevet gjort mere solide og modstandsdygtige over for regn og 
frost.

Den gamle lerklining var banket ud af tavlene mellem bindingsvær
kets stolper, og de var fyldt ud igen med brændte mursten og derover 
lerklining. Når så tavlene var blevet kalkede og træværket »stolpet af«, 
så lignede det igen det det skulle ligne - godt gammeldags bindings
værk. (3)

Det var også bøndernes mening. Der er ikke meget, der tyder på, at 
ombygningerne i slutningen af 1700tallet fremkom af andet end 
ønsket om en mere bekvem og rummelig bolig. Bønderne var stadig 
dybt forankrede i deres egen kultur og tradition og nærede ingen 
udprægede ønsker om at efterligne borgerskabets og købstædernes 
byggeskik.

De havde bibeholdt de stampede lergulve i stuerne, og kun de 
allermest velhavende bønder, der i forvejen ved giftermål havde fået 
det ene ben ind i den borgerlige kultur, havde soveværelser og 
gardiner for vinduerne. (4)

Alle disse ting, trægulve, gardiner og potteplanter i vinduerne, 
skulle bønderne også få, men det varede en menneskealder endnu, og 
endnu længere varede det, inden man kunne bekvemme sig til at flytte 
ud af de lukkede sengesteder.

I 1787 havde to af gårdmændene ikke nøjedes med at ombygge 
deres gamle stuehuse.
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De havde bygget nyt fra grunden af. Det var fx. sket i Ustrupgård. 
Hertil var der to gange med kort mellemrum blevet hentet en 
velhavende mand fra nabosognet.

De døde begge unge, men enken, de efterlod, blev rig. Ustrupgårds 
velstand blev i det nye stuehus markeret af korshuset.

En sådan udbygning midt på stuehuset havde fra gammel tid 
kendetegnet de største gårde.

USTRUPGÅRD
Da Ustrupgård i 1797 solgtes ved auktion kaldte vurderingsmæn- 

dene det ikke et korshus, men »en etage over«. Det betød sikkert, at 
vinduerne ikke blot gav lys til loftet, men at der var værelser ovenpå. 
Var der det, skilte Ustrupgård sig i de år ud fra alle andre gårde i 
sognet, og meget tyder på det, for da enken efter de to rige mænd var 
død i 1796, blev gården to gange i træk solgt til mænd uden for 
bondestanden.

Ustrupgård.
Måske vardet det statelige stuehus med korshus, der gjorde, at Jens Christensen ikke kunne bekvemme 
sig til at bygge nyt i midten af 1800tallet, selv om alle andre gjorde det i de år.
Det har fået lov at stå, og en dag har en omvandrende fotograf indfanget dets skønhed og således 
bevaret det - om ikke i særlig god gengivelse - for eftertiden.
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Omkring 1800 blev den overtaget af Chresten Sørensen. Det var 
hans far, der var blevet så fornærmet over udskiftningen, at han havde 
flyttet sin gård, Lundgård, til yderste markskel.

Der brød sønnen sig ikke om at bo, så han flyttede tilbage midt i 
byen til Ustrupgård.

En del år senere kom Chresten Sørensens fraskilte datter hjem til 
sine forældre med tre små piger. Det fortælles, at de kom til at bo på 
Ustrupgårds loft, så der blev god brug for den extra etage. (5)

Korshuset var kun en detalje. Der var heller ikke ret mange af dem, 
kun et enkelt i hver landsby, men de var med til at understrege, at 
ejeren ikke regnede sig blandt de ringeste af gårdmændene. Måske 
var det derfor, stuehuset med korshus var så svært at give slip på.

SOELEGÅRD
Da Båstrup havde faet sine stuehuse forbedrede og fornyede 

omkring 1790, lå der et langt og smalt og gammeldags lerklinet 
stuehus tilbage i byen.

Det var i Soelegård, og den var samtidig den eneste gård i lands
byen med korshus. Om det var af den grund, Thomas Pedersen ikke 
havde kunnet nænne at lave stuehuset om, får stå hen, men glad har 
han været for sit korshus, for da han mange år senere - i 1824 - 
overdrog gården til en søn, betingede han sig i aftægtskontrakten, at 
han og hans kone skulle have korsstuens tre fag som aftægtsbolig.

Det fik de også, men så godt som de gamle havde regnet med, det 
skulle blive, blev det ikke ved med at være. Kontrakten gav dem ret til 
husets bedste og mest centralt beliggende rum, og tinglæste doku
menter er ikke sådan at komme udenom, men så fandt sønnen, 
Rasmus Thomsen, på noget andet.

Han byggede et helt nyt stuehus, rev det meste af det gamle ned, 
lavede køreport i en del af de fag, der blev stående, og lod aftægtsfol
kene beholde deres korsstue, der nu blot var et værelse ved siden af 
portrummet. (6)

1820ERNE
I Ustrup var man allerede i 1820erne ved at mene, at stuehusene fra 

1780erne var utidssvarende og håbløst gammeldags, og på flere af 
gårdene blev der foretaget store ændringer.
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Det kan undre, at der var nogle, der havde råd og overskud til at 
bygge midt under landbrugskrisen, men det var ligesom under senere 
kriser: Man hørte kun om dem, der kom alvorligt i klemme, ikke om 
dem, der kunne tåle nogle års modgang.

De ændringer, der nu fandt sted, betød stadig ikke noget brud med 
bøndernes traditionelle byggemåde, men viser dog en langt større 
påvirkning fra og åbenhed over for andres måde at indrette sig på end 
tidligere ombygninger.

Det er svært at sige, om der var tale om en direkte efterligning af 
købstadshusene, men mest sandsynligt er det, at de nye strømninger 
først er transformeret gennem sognets toneangivende familier, præst 
og proprietærer. I deres hjem er gårdmændene kommet. Der har de 
bemærket, at det ikke længere var fint at have stampede lergulve, 
alkover i stuerne eller sibøtter hængende på væggen.

Bønderne har taget de ting fra borgerskabets måde at indrette sig 
på, de kunne bruge, og som var overkommelige at indføre.

De to gårde i Ustrup, som hele tiden kappedes om at være førende, 
Ustrupgård og den nuværende Møllersminde, blev begge fuldstæn
dig ombyggede indvendigt midt i 1820erne.

I Møllersminde skyldtes forandringerne nok, at der i 1824 kom en 
ny kone i gården, og at hun bragte en solid medgift med sig og måske 
også ambitioner fra et velhavende møllerhjem.

Hendes dattersøn funderede i sine erindringer over dette ægte
skab mellem en ældre gårdmand og en 16års pige og kom til det 
resultat: »Bedstemor er kommet med rigdom, ellers havde enke
manden ikke taget hende. Han har været rig, ellers havde hun ikke 
fået ham«. (7)

I 1829 fremstod stuehuset som nyt. Den store overstue, der havde 
hele husets bredde, var bevaret, men ellers var længdedelingen af 
huset helt gennemført, og derved var der foruden de tre stuer 
fremkommet ikke mindre end fem kamre.

De blev til sovekammer, gæstekammer, pigekammer og mælkestue, 
og et blev til forgang.

Ustrupgård, der ved sin ombygning havde fået seks kamre ud af det, 
fik også forgang, hvilket var en af de ting, man havde afluret borger
skabet. Her stod en kiste eller to. Her hang gårdmandens kørekappe 
og måske det fine seletøj, der passede til den malede stadsvogn, men
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ellers var forgangens funktion først og fremmest at vise, at her boede 
folk, der ikke stod tilbage for præst og møller.

Der kom en tredie skorsten på taget, og dermed kunne hele huset 
opvarmes, også den kolde og klamme overstue.

Der blev lagt bræddegulve i de stuer, der ikke blev brugt til daglig. 
Der kom gardiner for vinduerne, og i dem kom der efterhånden til at 
stå potteplanter, rosengeranier, gyldenlakker, månedsroser og Kristi 
bloddråber.

Grundplan over Ingergårds stuehus opført 1844 af Peder Jørgensen. Huset er grundmuret afbrændte 
mursten fra gårdens teglværk.
Skillevæggene var dog af ler. Grundplanen er tegnet af Peder Jørgensens tipoldebarn, tidligere 
kæmner i Hylke, Børge Christensen.

Ingergårds stuehus - i hvert fald det meste af det - i begyndelsen af 1900tallet. Det var ikke 
ualmindeligt, at vinduerne havde forskellig størrelse. Her er det overstuens vinduer, der er de mindste. 
Om en gård i Søvind fortælles derimod, at overstuen som det fineste rum i huset havde de største 
vinduer. Den daværende ejer af Ingergård, P. J. Christensen, omtaler i sine erindringer, at han 
begyndte at udvide og modernisere avlsbygningerne i 1902. Huset til venstre på billedet er blevet 

forsynet med nyt »Over« ved hjælp af en trempel, og stråtaget er erstattet af tagpap.
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Det var de færreste, der var så heldige at hjemføre en kone, der 
både var ung og rig, men det var godt, det skete en gang imellem, for 
der måtte være nogle, der havde råd til at indføre de nye ting, så at de 
efterhånden kunne blive almindelige også hos de mindre privilege
rede og blive en del af et sogns hverdag.

FOLKESTUER
På et område blev der i 1820erne ingen ændringer i bøndernes syn 

på deres egen værdighed.
De indrettede ikke folkestuer. Man spiste stadig sammen med 

folkene. Kun på de allerstørste gårde, hvis ejere stod uden for 
bondestanden, Nissumgård, Ringkloster og i præstegården spiste 
familien for sig selv.

I slutningen af 1800tallet dukkede folkestuerne op her og der på 
gårdene og var med til at markere, hvor forholdet mellem husbond og 
tyende blev ændret.

En gårdejer i Båstrup har om årene omkring 1900 skrevet: »Vi 
spiste altid ved samme bord og ved samme gryde ... dette, at mand og 
kone spiser sammen med folkene, har mere betydning, end nogen 
aner«.

Han havde som ung været forvalter på en stor gård, hvor der 
foruden folkestuen var et såkaldt »mellembord«, hvor mejersken, 
mejerielever, landbrugselever og håndværkere spiste.

Til familiens bord kom kun huslæreren og forvalteren, og på mange 
gårde spiste forvalteren på sit værelse. (8) Den form for klassedeling 
ønskede han ikke at indføre, da han overtog sit fødehjem i 1879, og 
det gjorde gårdmændene i Ustrup heller ikke omkring 1830, hvor 
meget end velstanden lyste ud af deres veludstyrede stuehuse.

HUSMÆND
Småkårsfolk havde intet håb om at hjemføre rige møllerdøtre. De 

måtte bygge, så godt det nu lod sig gøre, når de havde tilkøbt sig en 
udmarkslod, hvor der aldrig tidligere havde ligget et hus.

Der blev opført mange små ejendomme omkring 1800. De var 
næsten altid enlængede, med beboelse i måske fire fag og udhus i lige 
så mange. Her stod den enlige ko og et par får, og her var plads til hø
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Dybdalskrog - eller Frueringhuset, som det er blevet kaldt efter en ejers fødesogn - er opført 1794 på 
en parcel af Ringkloster. De skiftende ejere var daglejere på Nissumgård. Blev i mellemkrigsårene 
sammenlagt med naboejendom og nedrevet.

og tørv og måske et lille værksted, hvis manden supplerede sin 
indtjening som daglejer med landsbyhåndværk. (9)

Nogle af disse ejendomme var borte igen i løbet af få år ogjorden 
lagt under en nabogård.

Nogle blev hverken mindre eller større, men hutlede sig igennem 
helt op i 1900tallet med deres fem til syv tønder land og enlige længe.

En del klarede sig helt godt og nogle få særdeles godt. De blev 
efterhånden til boelsteder og smågårde.

I modsætning til gårdmændene var husmændene smertelig vel klar 
over, at lykken for dem ikke lå i et nyt stuehus. Det nærmeste, de 
kunne komme til tilfredshed med deres lod her i livet, var at kunne 
købe lidt mere jord, bygge en længe til på et tidspunkt og ganske 
langsomt, skridt for skridt, afvikle daglejerarbejdet og konens malk
ning på en gård og gøre landbruget til det bærende i deres økonomi.

KLOSTERLUND
I 1826 købte en møllebyggersvend i Båstrup 18 tønder land Ring- 

klosterjord.
Han byggede det, der skulle blive til gården Klosterlund og be

gyndte med at opføre 10 fag hus, seks til beboelse og fire til udhus, 
men ikke som de fleste andre husmænd, ydmygt og efter fattig evne.



Ib HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

Hvor de møjsommeligt fik et smalt, lerklinet hus op at stå, der 
byggede Jens Møller fra først af så bredt som den rigeste gårdmand, 
12 alen, og med vægge, der var både murede og klinede.

Det hus var bestemt til noget større, og allerede få år senere kunne 
han da også sende bud efter vurderingsmændene igen og bede dem 
taksere 11 nye fag. (10)

Inden han var færdig med Klosterlund, var den blevet til en 
trelænget, lille gård.

Herfra drog Jens Møller med to svende ud i oplandet og byggede 
de vindmøller, der skulle blive så karakteristiske for midten af 
1800tallet.

Hans kone var en husmandsdatter fra Båstrup, og hun har haft lige 
så heldig en hånd med det, hun var sat til at råde over, som Jens 
Møller.

Alle deres 12 børn voksede op og blev sat godt i vej, hjulpet frem af 
det, præsten omtalte som »ypperlige naturgaver«.

Et godt helbred, en god forstand, et højt ambitionsniveau og en 
kone, der ikke beklagede sig - det kunne få en gård op at stå på bar 
mark i løbet af fa år.

BELEJLIGE BRANDE
Havde man ikke alle disse forudsætninger, men måske kun en vis 

fiffighed parret med en robust samvittighed eller desperation og 
fortvivlelse over håbløse udsigter, så kunne man med lidt fingerfær
dighed og en god portion held alligevel blive ejer af en nybygget gård.

I alle landsbyer lå mellem de nyopbyggede stuehuse i begyndelsen 
af 1800tallet altid et eller flere, der intet var gjort ved, og som var i 
færd med at synke sammen af alder og skam over dårlig 
vedligeholdelse.

Det var en Guds lykke, om sådan en rotterede ville brænde, og det 
ville den - efter regeringens mening - påfaldende ofte.

Siden bønderne var blevet selvejere, havde de haft pligt til at have 
deres bygninger forsikret i Den almindelige Brandkasse.

Det betød penge ud aflommen i hvert kvartal. Endnu mere utåleligt 
føltes det, da gårdpriserne under inflationen steg himmelhøjt, og 
regeringen påbød en omvurdering af alle ejendomme ud over den,
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der var lovbefalet hvert tiende år. Det var for at få assurancesum
merne til at stå i et rimeligt forhold til gårdenes pris.

Fordi en gård er meget værd på papiret, behøver dens ejer ikke at 
være en rig mand, og brandpengene blev for mange en stor 
belastning.

Man så jo aldrig de penge igen, og de faldefærdige bygninger var 
slet ikke den udgift værd - og så var det, at gnisterne begyndte at flyve 
lidt mere skødesløst rundt mellem de gamle huse.

Helt galt blev det efter statsbankerotten. Gårdene sank meget i 
værdi, men forsikringspræmierne var lige høje.

Et kancellicirkulære udtrykte i 1823 i forsigtige vendinger regerin
gens syn på problemet: »... misforholdet mellem ejendommenes 
værdi i handel og vandel og deres assurancesummer synes at være en 
medvirkende årsag til de hyppige ildebrande, som i de senere år har 
fundet sted på landet«. (11) Hvad skulle man stille op mod alle disse 
brande og ofte med rette formodede brandstiftere?

Da brandforsikring var så forholdsvis ny, var assurancesvig det 
også, og man kunne ikke forlange, at Danske lov skulle have taget 
højde for en form for kriminalitet, der ikke fandtes i 1693.

Noget måtte der gøres, og man greb da ikke desto mindre efter 
Danske lov og fandt også noget, der kunne bruges. (12) Til afskræk
kelse og advarsel for alle potentielle brandstiftere blev det i 1819 
fastslået, at de, der i svigagtigt øjemed stak ild på deres huse, skulle 
»have deres hals forgjort og brændes«.

Det var en umenneskelig og helt barbarisk straf, der ikke stod i 
rimeligt forhold hverken til tidens ånd eller forbrydelsens karakter.

Om der blev dømt mange efter den lov, er ikke til at sige, men det er 
tvivlsomt. Det var så kendetegnende for den danske enevælde, at den 
nok kunne slå hårdt med den ene hånd, men i reglen afbødede slaget 
med den anden.

BRØRUP VESTERGÅRD
Var loven for streng, så måtte domstolene se gennem fingre med 

mest muligt. I 1825 brændte Brørup Vestergård. Den var ikke bedre 
værd. Bygningerne var enten faldefærdige, eller også var de faldet 
ned.

Halvdelen af stuehuset var væltet i en vinterstorm, og - som en
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medfølende nabo havde sagt til det unge par, der havde købt gården 
kort tid forinden - så havde det været bedre, om den var brændt, end 
at den væltede i storm. På det tidspunkt fandtes der kun forsikring 
mod brand, ikke mod uvejr.

Aftenen før gården gik op i luer, havde karlen hjulpet manden med 
at bære alt af værdi ud i en kartoffelkule - sengetøj, gangklæder, flæsk 
og brændevin.

Imens fyrede konen op i maltkøllen, sørgede for at tabe nogle 
knipper hør på gulvet i nærheden af den, sømmede dørene til, så at 
karlen og pigen ikke kunne komme ind i huset og kørte derefter 
klokken et om natten med børn og mand til hans familie i Hads 
herred. (13)

Det tog sin tid, men de blev frifundet for at have sat ild på gården, 
så der er noget, der tyder på, at lovens ånd kunne være mildere end 
dens bogstav. De to unge mennesker, Ane og Simon, følte sig dog 
ikke rigtig godt tilpas i Brørup efter den tid, og flyttede fra sognet, 
ruinerede, men med deres halse i behold. Den næste ejer af det, der 
var tilbage af Brørup Vestergård, fik udbetalt en brandhjælp på 600 
rigsdaler og genopbyggede gården på marken. Pengene slog lige 
akkurat til til stuehuset. Det blev både langt og bredt og med trægulve 
i stuerne og med noget, vurderingsmændene øjensynligt ikke havde 
kendt tidligere - hollandske døre. Det er den eneste gang udtrykket 
bruges i en brandtaxation og dækker måske blot over de halvdøre, 
som senere blev endda meget almindelige især i stald- og ladebygnin
ger. (14)

AVLSBYGNINGER
Da alle pengene blev brugt til stuehuset, blev der i første omgang 

kun til to små udlænger som stald og lade. Det kendetegner i det hele 
taget byggeriet indtil midt i 1830erne, at det koncentrerede sig om 
stuehusene.

Der var ingen nytænkning, når det gjaldt avlsbygningerne, så længe 
der ikke blev tænkt nye tanker med hensyn til drift og produktion. 
Korn og fedekvæg skulle først op i pris og holde sig der en rum tid, 
inden bønderne indså, at det var i staldene, i laden og tærskeloerne, 
deres penge formerede sig, og ikke på bunden af den store kiste.

Når der i 1830erne hist og her dukkede en ny lade eller et nyt fæhus
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op, så kan det naturligvis godt tolkes som tegn på udvidelse af 
produktionen og større intensitet i avlen, men man har altid bygget 
nye huse, om ikke før så når de gamle var helt faldefærdige.

Man rev ned og byggede op igen. Det er ikke noget nyt. Det er først 
i det øjeblik, der bliver bygget ved siden af eller i forlængelse af de 
bestående huse, at man kan begynde at tale om udvikling og vækst i 
landbruget.

Udviklingen kom i gang, tidligst på de store gårde. Lethenborg, 
Nissumgård og Hylke mølle var de steder, vurderingsmændene oftest 
havde deres gang i 1830erne.

De gamle bygninger blev gjort større. Der blev bygget svinestier og 
vognremiser til alle de nye redskaber, der blev taget i brug i de år.

Staldene blev moderniserede, således at der kom om ikke endnu 
fodergange foran køerne så dog grebninge bag ved dem. Til gengæld 
skulle de gerne kvittere for de bedre forhold ved at give mere mælk.

Smørret var blevet en vare, der kunne sælges til gode priser, når 
blot de simpleste forholdsregler med hensyn til renlighed, blev

Ringklosters kostald, som den så ud i 1950 og sikkert havde set ud i 100 år, bortset fra bindslerne, der 
af nyere dato.

Her stod i 1850erne Skævben, Ræven, Hunden og Kragen, Ærlig skind og Smørrebrød, Mælkeprov
sten, Klap i spand, Fanden og Tippe hankat og mange flere og gav den mælk, der blev til Ringklosters 
mejerioste.
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overholdt. Både på Nissumgård og på Lethenborg blev der i begyn
delsen af 1830erne bygget mejerier med hestetrukne kærneværker. 
(15)

De særskilte mejeribygninger eller kærnehuse, som de kaldtes, når 
de ikke var ret store, var noget nyt. Det var ovnhusene også. Det var 
langt fra alle bønder, der var interesserede i, at deres gårde brændte, 
og gløder skrabet ud af ovnen på en bagedag havde i tidens løb 
forårsaget mange brande. Ved at henlægge både bagning og bryg
ning til et lille teglhængt og grundmuret hus i havens fjerneste hjørne 
nedsatte man risikoen for brand.

Det var de samme byggeregler, som gjaldt for smedier, og på 
Nissumgård blev der opført et grundmuret hus med smedie i den ene 
ende og bage- og bryggehus i den anden.

Det reddede nu ikke gården fra at brænde nogle år senere, da en 
ikke for opvakt tjenestepige tømte askeskuffen med de varme gløder 
ud på møddingen en blæsende forårsdag.

Ovnhusene forsvandt først, da man omkring 1880 endeligt og 
fuldstændigt gav slip på de gamle stuehuse og byggede grundmuret 
og med alle moderne bekvemmeligheder.

En af bekvemmelighederne var komfuret i køkkenet i stedet for det 
åbne ildsted, og det overflødiggjorde den store ovn.

Bolette Dam, der var født i Hylke mølle 1875, kunne som ældre 
udmærket huske, hvor slidsomt kvindernes arbejde havde været i 
hendes barndom: »Midtvejs fra humlehaven lå bagehuset. Hvor må 
det have været besværligt for husmoderen og pigerne at skulle have 
vand og mælk og andet derop«. Dog, ret skulle være ret, møllersven
den bar de tunge melsække op, hvor de skulle bruges, og Bolette Dam 
havde heller ikke glemt det stolte øjeblik efter endt bagning, når hun 
fik lov at bære et lunt sigtebrød hjem i sit forklæde. (16)

Man fortsatte med at bygge i hvert fald en del stuehuse i bindings
værk indtil omkring 1870, men mange af de specielt østjyske træk, der 
havde været så karakteristiske i det ældre bindingsværk, forsvandt 
eller blandedes med andre egnes byggeskik.

Det gjaldt det store forbrug af solidt egetømmer i bindingerne. Det 
gjaldt de lige, bræddeklædte gavle og mønningstørvene på tagryg
gen. (Ill. side 82, 83)

1800tallets skrå gavle var uden tvivl en stor forbedring af tagkon-
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struktionen. Noget vanskeligere er det at forstå, hvorfor et ødansk 
fænomen som kragtræer på tagryggen efterhånden kunne vinde 
indpas og under navn poldtræer blive anbragt på østjyske huse. Hvor 
almindelige de har været, er ikke let at sige, men de har været der. 
Ejeren af Østerløkke i Ustrup, Søren Johannesen noterede, i sin 
dagbog fra 1850erne, at når der ikke var andet at lave de lange 
vintereftermiddage, så stod karlene i huggehuset og snittede pold
træer. (17) (ill. side 84)

Andre fortsatte med at lægge græs- eller lyngtørv op på tagryggen. 
I 1856, da der blev bygget et kommunalt fattighus, blev det udtrykke
ligt nævnt, at mønningen skulle dækkes med sammenæltet ler og 
hakkelse. (18)

De fleste stuehuse blev efterhånden grundmurede - i Hylke sogn 
næsten altid i gule sten. Dem fik man fra teglværkerne i Båstrup eller 
Hede mølle. De var fra omkring 1840 et nyt byggemateriale og noget 
af en udfordring for de lokale murermestre. I de første mange år var 
der adskillige vestjyske, endog frisiske træk i de østjyske stuehuse. 
Bygmestrene har fundet deres forbilleder i de egne, hvor der altid 
havde været tradition for grundmurede huse. (Ill. side 84)

Det var smukke detaljer, bygmestrene fandt i midt- og vestjysk 
byggestil og overførte til de huse, de byggede i Hylke sogn, men 
sammenbygget med de andre længer som i vestjyske gårde, blev 
stuehuset aldrig. Det fortsatte med at være fritliggende, men man 
kunne, som det i begyndelsen af 1880erne var mode især i Ustrup, 
lave en slags mellemløsning og forbinde stuehuset med en af udlæn
gerne ved hjælp af en muret bue. (Ill. side 85)

Damsgårds halvtafvalmede gavle, poldtræerne på tagryggen, de 
hvide gesimser og lisenerne langs både bryggersdør og fordør, alle 
disse ting er hentet fra andre egnes byggeskik. Det mest østjyske i 
Claudine og Rasmus Mikkelsens nye stuehus var de tre skorstene, en 
til bryggers, en til køkken og dagligstue og en til overstuen, og så det, 
at huset er helt fritliggende. (Ill. side 86)

De bygninger, der blev opført efter 1880, så helt anderledes ud end 
dem, der var blot en halv snes år ældre. Her er virkelig et traditions
brud, der er til at få øje på. Landbruget var blevet en forretning, der 
skulle drives planmæssigt og effektivt. Man gav nu endeligt og 
gladeligt afkald på landsbyens tryghed og flyttede sin gård ud på
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marken. En større produktion krævede først og fremmest mere plads. 
Derfor blev det mere end noget andet rummeligheden og den prakti
ske indretning, der kom til at præge landbrugsbyggeriet i de år.

Arbejdstempoet blev sat i vejret, og flid og ordenssans blev sat i 
højsædet som de største af alle dyder. Da Mads Møller i 1884 havde 
udflyttet sin gård fra Ustrup by, eller rettere havde bygget en helt ny

Det var i Båstrup, man indtil for ikke mange år siden kunne finde stuehuse med gennemstukne 
bjælkehoveder som på billedet af Båstrup Overgård. Der er heller ikke sparet på tømmeret i 
bindingsværket, og der er mønningstørv og ikke poldtræer på taget. (Foto ca. 1950)
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Så idyllisk så det gamle hus over for Båstrupgård ud midt i 1900tallet. Det var oprindeligt et af de 
kongelige rytterhuse og har måske set ud som på billedet siden 1700tallet.

Hvor fagene er delt, foroven i to rum, forneden i tre, står man også over for gammelt bindingsværk. 
Da det i begyndelsen af 1800tallet havde vist sig, al de murede tavl var så meget mere solide end de 
lerklinede, begyndte man at spare på tømmeret, og de mange »dokker« forsvandt. Huset i kirkebyen, 
der ses på billedet, var oprindeligt aftoegtshus til Hylke Overgård. (Foto ca. 1940)
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Tranbjerglund på Båstrup mark med poldtræer på tagryggen og ejeren, murer Søren Jensen med mor 
og søstre foran huset. Han ejede Tranbjerglund 1894-1913, så billedet er taget inden for den periode.

Den største påvirkning fra andre egnes byggeskik kom nok fra Midtjylland, fra hedeegnene. Her 
havde man altid bygget med skrå afvalmede gavle. De var ikke så sårbare overfor vind og vejr, som de 
lodrette, så efterhånden som mange gårde blevßyttel ud på marken og ikke længere havde landsbyens 
andre gårde til at give læ, blev de halvtafvalmede gavle helt enerådende.
Billedet af Gåsholm fra 1910-20.
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Ejeren af Agershøj, Jørgen P. Pedersen, var en dygtig hesteavler, og det er hesten, der er billedets 
hovedperson, men bag den ser man tydeligt den murede bue, der kun kan have haft dekorativ og 
statusgivende betydning. (Foto ca. 1920)

Billedet forestiller Damsgård på Ringkloster mark ca. 1900. Det var her, Albert Dam hentede 
handlingen til romanen »Jomfruen og soldaten«. Ifølge den var stuehuset en gave fra jomfruens far, 
den rige kaptajn.
Da huset er bygget 1860, og kaptajnen døde som opholdsmand i gården 1862, kan Albert Dam 
udmærket have ret. (19)
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Der tages mod goester i Brørup Kjærsgård. De er sikkert inviteret for at beundre det ny stuehus med 
skifertag, høj kælder og store vinduer. (Foto ca. 1900)

Møllersminde stod fædigbygget 1884, men allerede flere år før gav Mads Møller sig til at samle 
markernes kampesten sammen som byggemateriale til gårdens avlsbygninger. Stuehuset blev, som det 
var almindeligt i Ustrup, opført i røde mursten.
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Hans Hansen i Brørup Østergård havde bud efter fotografen og hele hans udstyr i 1910, da det var 
besluttet at bygge nyt stuehus og igen to år efter, da det nye stod færdigt.

gård på marken, var han med rette stolt og tilfreds. Hans nevø har 
skildret, hvordan et besøg på Møllersminde altid fulgte det samme 
ritual: »Når der kom fremmede, og de var blevet opvartet, gik 
morbroder foran ud. Nu fremviste han alt, først svinestalden, så 
kostalden, ind i laden, igennem denne, over i vognporten, ud og ind i
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hestestalden. Alt skulle vises frem. Der var en sjælden orden. Alt på 
sin rette plads«.

Mads Møllers kone, Mette - og sammen med hende mange andre 
gårdmandskoner - kunne med lige så berettiget stolthed og tilfreds
hed vise deres stuehuse frem. Her var den samme orden og rumme
lighed som i udhusene. Stuerne var store og lyse og højloftede med 
hvidt gipsdække i stedet for brædder og bjælker. Som noget nyt var 
der kommet en havestue med dør ud til det, der tidligere havde været 
voksested for kål og purløg og et par forkrøblede æbletræer og 
stikkelsbærbuske, men som nu fremstod som en prydhave med græs
plæne og flagstang, blomsterbede, kunstfærdigt revne gange og 
klippede buksbomhække.

Når Mads Møller og hans gæster havde set alt, hvad der var at se på 
gården, kunne de hvile ud på den nybyggede veranda og glæde sig 
over landskabets skønhed. »En sjælden smuk udsigt var der fra 
havestuen og verandaen ned over banen, skove, mose, søerne og 
Skanderborg, og ude i nordvest kunne Silkeborgsøerne og Himmel
bjerget ses«.

Således mindedes Mads Møllers nevø mange år senere sommerbe
søgene på Møllersminde. (20)

Sommerdag på Møllersmindes veranda omkring 1915.
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De dygtige og fremsynede landmænd opnåede eller erhvervede 
meget i de år. De fik effektive landbrug. De fik stuehuse med moderne 
bekvemmeligheder, og de lærte at se skønheden i den omgivende 
natur, men de satte også en del over styr. De mistede meget af den ro 
og harmoni, den hvilen i sig selv, der havde præget både de gamle 
bindingsværkshuse og deres beboere, så længe disse havde trasket 
troligt op og ned ad bakkerne med deres hjulplove, havde nøjedes 
med at fede en enkelt 300 punds julegris til eget forbrug, og ellers 
havde overladt ansvaret til Vorherre og lagt skylden for alle ulykker på 
en af landsbyens gamle koner og hendes heksekunster.

Forandringerne og udviklingen i byggeriet kommer bedst frem og 
er lettest at få øje på i de nye stuehuse, mere end i avlsbygningerne. 
Ved at se på forløbet af det, man kan kalde »det lange 1800tal« - 
perioden fra landboreformerne til første verdenskrig - kan man ikke 
undgå at få øje på en byggerytme, der som alt, hvad der har med 
mennesker at gøre, sommetider giver sig nogle mærkelige udsving, 
men som alligevel har et mønster indbygget.

Mere end 60-70 års levetid regnede man øjensynligt ikke med for et 
stuehus. Så at sige alle i Hylke sogn blev nyopført eller gennemrestau- 
reret og ændret i slutningen af 1700tallet. Det var disse stuehuse, man 
kasserede som helt forældede midt i 1800tallet. »Oldgammelt« kaldte 
Rasmus Andersen i Toftlund det stuehus, hans far rev ned i 1853, selv 
om det kun var bjælkerne i det, der var mere end 70 år gamle. (21)

Stuehusene fra 1850 var tiden så igen løbet uhjælpeligt fra omkring 
1910. Da oplevede man igen en periode med meget høj byggeaktivi
tet. Nu var der heldigvis sket det, at man kunne bevare erindringen 
om det gamle hus i et fotografi, inden det blev revet ned eller 
degraderet til fåre- og tørvehus. Fotografiet var nok det af teknikkens 
vidundere, bønderne satte højest.

Alt og alle blev fotograferet i begyndelsen af 1900tallet.
Billedet af det gamle stuehus kom op at hænge på væggen, som var 

det af en anden kær, afdød slægtning. Det ny blev også fotograferet, 
for over det følte man en forståelig stolthed og glæde.

Denne byggerytme 1790-1850-1910 blev stort set kun brudt i 
Ustrup og på de store gårde. Begge steder havde man foretaget 
betydelige ombygninger i 1820erne og 30erne, og derfor blev der ikke 
her bygget meget midt i århundredet, hvor Gud og hvermand ellers
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byggede nyt. Det var ikke nødvendigt. Til gengæld blev disse gårde 
forældet 30 år tidligere end i resten af sognet, og heri ligger en stor 
del af forklaringen på Ustrups mange nye stuehuse i 1880erne.

Den høje status, det gav i landsbyen at have et stuehus med korshus, har ejeren af Ustrupgård ikke 
villet undvære, da han byggede nyt i slutningen af 1800tallet.

INDBO
Når lærer Lassens lille Tage trængte til en pause i legen, smuttede 

han i reglen ind i aftægtsstuen til Jens Christian og Grethe i nabogår
den, Askelund. Så spillede de kort de tre, de gamle med strikkede 
vanter på de gigtkrogede fingre både sommer og vinter.

Det var en af de ting, Tage tydeligst huskede, da han tres år senere, 
omkring 1970 satte sig og skrev om sin barndom i Hylke. Af alle de 
steder, hvor han som barn løb ud og ind, var det Askelund, han 
huskede bedst. Gården var en æventyrverden, fordi tiden havde stået 
stille her. Næsten intet var forandret i de sidste - måske - 100 år. 
Derfor er det muligt, ved at kæde drengens barndomsoplevelser 
sammen med andre erindringer og med skifters og auktionskatalo-
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gers lange inventarlister, at få et indtryk af, hvordan en gård i Hylke 
kunne være indrettet og møbleret midt i 1800tallet. (22)

Som i andre østjyske gårde åbnede stuehuset i Askelund sig ud mod 
gårdspladsen og den store mødding.

Her var de fleste vinduer, og her var de to yderdøre. Den ene - ind 
til overstuen - var sjældent i brug. Den anden førte ind til en forgang 
med sandstrøet lergulv og med dør ud til bryggerset og ind til 
dagligstuen. Gangen kunne være så rummelig, at der var plads til en 
kiste med tøj og måske et kandebord eller karbænk, som den også 
kaldtes.

Den skulle helst være hvidskuret. Forneden havde kobber- og 
messingkedler deres plads.

Oven over stod lerfade og -skåle, og nede ved gulvet på en hylde var 
der plads til hele rækken af små og store træsko.

I bryggerset var den åbne skorsten og ildstedet. Her var bageovn og 
gruekedel og det lange dejgtrug, der størstedelen af tiden lå med 
bunden i vejret.

Askelund, som gården i en lokal kunstners streg tog sig ud, da Tage havde sin gang der i begyndelsen 
af dette århundrede.
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Her stod de store kar, hvori malten blev »sat i stob« - i blød - til 
brygning og tøjet til storvask. Gulvet var belagt med store, ujævne 
sten.

DAGLIGSTUEN
Til den modsatte side lå dagligstuen. Havde lille Tage først fået 

klinken trykket ned og var kommet godt over det høje dørtrin, så var 
han i stuehusets vigtigste rum, hvor næsten alle dets funktioner var 
samlet.

I Askelund var dagligstuen - ligesom den gamle yderstue - på 
engang køkken, opholdsrum og sovekammer.

På et punkt havde man imødekommet tidens krav til moderne 
bekvemmelighed. I stedet for et åbent ildsted med skorstenslænker 
og trefod var der i stuen stillet et rigtigt komfur op. Man havde kendt 
komfurer i Hylke siden midt i 1800tallet, men først i slutningen af 
århundredet blev de almindelige. Fra Hylke mølle fortæller Bolette 
Dam, at hendes mor ikke fik komfur, før der i 1882 blev bygget nyt 
stuehus. (23)

Gulvet var lagt med røde mursten. Et par gange om ugen blev det 
fejet og bestrøet med hvidt sand.

Det vigtigste møbel var det lange bord med massive, firkantede 
egetræsben. Det stod langs vinduesvæggen, omgivet ved den ene 
langside og begge gavle af en fast bænk.

Om væggene var dækket af malede paneler i Askelund, fortælles 
der intet, men det har de sikkert været.

De var oftest rødmalede, og ovenover kunne der være en kande
række eller tinramme, hvis man ikke havde efterlignet de store gårde 
og flyttet alt, hvad der mindede om køkkenting, ned i spisekammeret 
eller ud i køkkenet.

Det var ikke meget, man så af de hvidkalkede vægge.
De var næsten kun synlige mellem de højtsiddende vinduer og over 

dørene, hvor der kunne hænge en messinglysestage, et indrammet 
mindevers eller et himmelbrev, anskaffet og hængt op i tillid til, at det 
kunne holde alt ondt på lang afstand. På væggene kunne også hænge 
et spejl og et klokværk, og bag mandens plads på gavlbænken et lille 
skab til brændevinsflasken og gårdens skøder og kontrakter.
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De fleste havde midt i 1800tallet en rigtig kakkelovn, der kunne 
være i to etager og benyttes til at koge på. I Askelund klarede man sig 
med komfuret. Andre havde en bilægger, der fik sin varme fra 
ildstedet i køkkenet. På hver side af kakkelovnen stod i regelen en 
armstol med træsæde eller flettet sæde, og midt på gulvet stod hele 
vinterhalvåret konens og tjenestepigens rok.

Belysningen i stuen bestod af en »Døve-Peter«, en ca. meterlang 
træstang, hvori der var anbragt et talglys. Den blev stillet midt på 
gulvet, og det arbejde man ikke kunne se til uden for dens meget 
svage lys, det måtte man have i fingrene og på fornemmelsen. (24)

Var der slet intet forandret ved stuehuset og ruminddelingen, 
havde dagligstuen hele husets bredde. I regelen var der ikke vinduer i 
havesiden. Næsten hele væggen optoges af alkoverne, der lige som 
det øvrige træværk ofte har været rødmalede og foroven kan have 
været udsmykket med mandens og konens initialer malede i hvidt.

Der var ikke låger for sengestederne, men forhæng af stribet eller 
ternet stof. (25)

I Askelund var stuen delt således, at der bag den var to små kamre. 
Det var i det ene af dem, Tage smuttede ind, når han fik lyst til et spil 
Fedtmule eller Nysgerrigtosse, for her boede aftægtsfolkene, næsten 
helt afsondrede fra resten af familien. Ikke engang måltiderne deltog 
de i. De gamle fik deres mad stillet ind til sig i kammeret, mens Tage 
blev budt ind til langbordet.

Han var en lille spinkel fyr, og synet af al den mad, der blev sat frem, 
gjorde et overvældende indtryk på ham.

Det var i hvert fald ikke konen i Askelunds skyld, at han lød navnet 
»Bette«, når hun diskede op med gule ærter, kogt flæsk og råmælks
pandekager, efter at drengen havde klemt sig ind forneden på karle
nes bænk. Her lod han sig varte op af husets kvinder, der gik til og fra 
og ventede med at spise, til mændene havde rejst sig fra bordet for at 
sove til middag.

OVERSTUEN
Fra dagligstuen førte en dør ind til overstuen, der var stuehusets 

største og mindst benyttede rum.
Da overstuen havde hele husets bredde, var der vinduer til tre sider 

foruden en dør ud mod gårdspladsen, eller den kunne være i gavlen.
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Denne dør benyttedes nok af gæster, der var indbudt til gilde, men 
var først og fremmest beregnet til at bære kisten med en afdød ud ad. 
Stuen var det meste af året klam og kold. Her kunne stå en himmel
seng, proppet med de nye og ubrugte dyner og hovedpuder, det var 
enhver husmors drøm at eje. De var målestokken for både gårdens 
velstand og konens dygtighed. Her stod de store kister, en med 
mandens og en med konens tøj. De var ofte fra slutningen af 
1700tallet, smukt malet og dekoreret med blomstermotiver, årstal og 
initialer.

Det var disse kister, der, da de nye stuehuse blev byggede, blev 
flyttet ud for at ende deres dage som hakkelseskister.

I overstuen stod det store madskab, der kunne være i tre etager og 
næsten nåede loftet. At have sådan et skab var sommetider også en 
del af en husmors drøm.

Det fortælles om en ung, nygift gårdmandskone, at hun brændende 
ønskede sig tre ting: en malet stadsvogn, farvede dækkener til kørehe
stene og et stort madskab.

Hun døde uden at have fået nogen af delene, men det har nok naget 
enkemanden, for da han giftede sig igen, skyndte han sig at anskaffe 
madskabet, inden hans nye kone endnu havde åbnet munden for at 
fortælle om sine drømme. (26)

Her stod i reglen også et langt bord. Det dannede kærnen eller en 
af fløjene i den store opdækning, der blev foretaget i overstuen, når 
der var bryllup, dåb eller begravelse i gården. Var anledningen til at 
holde fest en begravelse, så havde den afdøde ligget på bordet, først 
på et lag halm og derefter i sin kiste indtil begravelsesdagen.

Først når liget var sunget ud af degnen og kisten sat op i en vogn, 
kunne de ventende og trippende piger fa den sidste halm børstet af 
bordet og komme i gang med at dække det til gildet, når følget kom 
tilbage fra kirken.

Der var sjældent ret mange stole i et almindeligt bondehjem, men 
der kunne stå nogle i overstuen, alle højryggede træstole af forskellig 
alder og udformning og med navnetræk på ryggen. På væggen kunne 
mandens gevær hænge, og i vinterhalvåret var årets æblehøst til stor 
fornøjelse for mus og børn spredt ud på gulvet, hvis dette ikke var alt 
for nyt og hvidskuret. Klamheden, lugten af de malede møbler og 
kisternes naftalin, af nyt sengetøj og halvrådne æbler, alt dette
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tilsammen gav overstuen dens helt specielle duft af ubrugthed og 
solid velstand.

Overstuen blev bevaret i de nye stuehuse, men da der på dem ofte 
kom en tredie skorsten, blev det muligt at opvarme den. Derved 
rykkede den et skridt nærmere familiens dagligliv uden nogensinde at 
blive et hverdagsrum.

Det blev aldrig i overstuen, de små drenge fandt på at lege hest og 
rytter, og heller ikke her manden satte sig med sin halvlange pibe og 
Skanderborg Amts Avis, selv om han havde taget træskoene af og 
garderet sig med en spyttebakke inden for rækkevidde.

Det mest karakteristiske ved den gamle, traditionsbundne måde at 
møblere og indrette stuerne på var, at alt, hvad der var i rummene, 
havde et nyttigt og praktisk formål.

Intet var til pynt alene. »Enhver genstand syntes at have en næsten 
organisk forbindelse til det liv, der rørte sig her«. (27) Trangen til 
skønhed og til at lade fantasien spille fik man opfyldt ved at lade 
møbler og sengesteder udsmykke med malede billeder og 
blomsterranker.

Havde tekanden mistet et stykke af tuden eller den sorte lerpotte 
fået en revne, ja så var det heller ingen storhed at sætte den i vinduet 
med en stærktduftende rosengeranium i, der kunne være et nyt 
indslag i de mange lugte, stuen rummede i forvejen.

ÆNDRINGER
Omkring 1870 begyndte de nye møbler at afløse de gamle. Mange 

havde da allerede i en del år haft sovekammer, men i reglen var det de 
gamle alkover, der var blevet flyttet derind. De blev kasseret nu. Der 
blev lagt bræddegulve, der først var hvidskurede og senere blev 
ferniseret. Her kom de nye egetræsmalede eller hvidlakerede dob
beltsenge til at stå sammen med natborde og servanteskab med 
porcelænskande og -fad, der dog mest var til pynt. Til daglig har man 
klaret sig med at vaske sig i køkkenet eller gnide sig i ansigtet med 
vand fra hestenes og køernes trug på gårdspladsen og bagefter tørre 
sig i trøjeærmet.

Det rum, der tidligere sommetider havde heddet køkken, sommeti
der forstue eller yderstue, blev nu et rigtigt køkken med komfur, fast
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Karetmager Hansen i Brørup og hans kone Kirstine ved dagligstuebordet ca. 1910.

bord under vinduerne og lem i gulvet ned til den kølige kælder, hvor 
mælk og madvarer kunne holde sig langt friskere end før.

Dagligstuen blev til opholdsrum og intet andet. Det lange bord og 
bænkene holdt man fast ved. Her sad børnene og øvede sig på 
staveord og remser. Her læste de Etlars og Marryats romaner, mens 
manden i huset på sin gamle plads for ,enden af bordet studerede 
avisens rigsdags referater eller grublede over afregningerne fra mejeri 
og slagteri.

Hvor alkoverne tidligere havde taget plads op, stod nu et af de 
moderne møbler, hestehårssofaen. Der var kommet flere stole og 
måske et tobaksbord, med pibetobak i den ene side og udkrads i den 
anden. Det gav en stram lugt, men intet måtte gå til spilde. Udkradset 
blev tygget som snus, og på bræddegulvet var den nye spyttebakke 
anbragt for at tage imod alt det, der tidligere - hvis sigtet var i orden - 
var endt i mellemrummene mellem de kantstillede mursten.

På nogle gårde var der foruden overstuen en stadsstue. Var der det, 
fik overstuen lov at stå som før, ventende på en sorgens eller en
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glædens fest og stadig duftende af ubrugthed og gemmeæbler. Havde 
man kun to stuer, var det overstuen, der blev til stadsstue, den fine 
stue, hvor man kun gik ind på strømpefødder og tåspidser. Her blev 
nu tapetseret, lagt små tæpper på gulvene, og her kom de blankpole
rede mahognimøbler til at stå, stive og utilnærmelige. Sofaen strut
tede af broderede puder.

På det ovale eller runde bord blev der lagt lysedug, og til hvert 
eneste stykke nips og hver eneste blomstervase blev der syet små, 
runde flaconer. Over sofaryg og stolerygge blev der anbragt kunst
færdigt broderede hvide stykker for at beskytte møblerne mod en 
uvasket og fedtet nakke, som om nogen skulle have lyst til afslappet at 
lægge hovedet tilbage i de stive stole.

KVINDERS VERDEN
De mærkværdige, ulogiske og uberegnelige væsener - husets kvin

der - var hen mod slutningen af 1800årene sluppet for meget af det 
hårdeste arbejde. Mælken blev nu kørt til mejeriet og kom hjem dels 
som kontante penge, dels som smør og ost.

Selv i en lille by som Hylke var der i begyndelsen af 1860erne en 
bagerforretning, hvor man kunne købe sine rugbrød og afgive bestil
ling på fint bagværk, når der skulle være fest på gården. Storvasken 
tårnede sig stadig op et par gange om året, men det blev mere og 
mere almindeligt, at en af landsbyens fattige koner kom og tog det 
hårdeste tag sammen med tjenestepigen.

Alt dette arbejde havde kvinderne indtil nu bakset med og slidt 
med, men samtidig havde de forstået at omgive det med et skær af 
mystik, der fik mændene til at føle sig dumme og uindviede. Ud over 
det at føde børn og passe dem, mens de var små, var det disse tunge 
og slidsomme arbejder, der havde givet kvinderne en stor del af deres 
identitet, bestyrket dem i troen på, at også de var uundværlige, og at 
mændene ville være helt fortabte uden dem.

Det havde midt i alt det hårde arbejde været en god fornemmelse, 
og i løbet af en menneskealder blev meget af dette taget fra kvinderne, 
og hvad gjorde de så? De skabte sig en ny verden, utilnærmelig for 
alle andre end dem selv.
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Billederne stammer fra ejendomme på Ringkloster mark i årene 1910-1914. De viser det lille 
hartkoms stadsstuer, ikke de store gårdes, men der var alligevel forskel. Johannes Rasmussen på det 
øverste billede var boelsmand og har som god venstremand Frederik den 7. hængende på hædersplad
sen over sofaen. Husmand Hans Christensen lægger derimod ikke skjul på, at han føler sig som en lige 
så god socialdemokrat.
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De gav sig til at gøre rent. De polerede og broderede. De jog pigen 
ud i den kunstfærdige, nye have for at skuffe gangene og rive dem i 
mønstre så indviklede, at kun en gårdmandskone kunne lære dem fra 
sig-

De gav sig til at sylte efter alle kunstens regler, og hvor der tidligere 
allerhøjest havde været sat en skål rødbeder eller sveskekompot på 
bordet til gæster, kom der nu fine geleer og syltetøjer ind på den 
hvide dug.

Derfor var de nye møbler en helt logisk udvikling. De gav kvinderne 
den tabte del af deres identitet tilbage.

Stoltheden over blanke, runde oste og smør uden mærkelig bismag 
blev afløst af en ikke mindre stolthed over blank mahogni og endeløse 
rækker af syltetøjsglas og saftflasker i kælderen.

Hvor var mændene i denne forandringens tid? Lod de lige på 
engang kvinderne tage tøjlerne og bestemme, hvad der skulle anskaf
fes af nyt? Nej, de vidste nok, hvad der foregik, og de var selv midt i en 
stærk omstillingsproces med modernisering og omlægning af går
dens produktion, og de nye møbler i stuerne var en del af denne 
nytænkning, en del af bøndernes opbrud fra traditioner og arvede 
forestillinger.

Når traditionsbruddet og den massive efterligning af borgerska
bets, præsters og højskoleforstanderes hjem viste sig så langt stær
kere i stuehusenes indretning end i deres ydre, så kan det have flere 
årsager, men mest tungtvejende var nok, at indendørs forbedringer 
var lettere at overse og overkomme og indebar en mindre økonomisk 
risiko.

Det krævede ikke så mange spekulationer og overvejelser at købe 
en ny sofa som at bygge et nyt hus. Efter 1851 var det muligt at 
brandforsikre indboet, så selv om købstadens snedkermester skulle 
have en højere pris for sine varer end landsbyens selvlærte snedker, så 
havde man lov at regne med, at pengene, man havde givet ud, kom 
igen, hvis det værste skulle ske, og de blanke møbler blive ødelagt af 
ild eller vand.
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TØJ
Det største tilløb til noget, der ligner genskæret af livsglæde og 

forventning til fremtiden i den bevægede sidste trediedel af 1700tallet 
findes i skifternes beskrivelser af især kvindernes tøj. Da der med 
skifter er tale om opgørelser af dødsboer, var anledningen sørgelig 
nok, men alt det brogede tøj og de sorte silkekjoler var anskaffet, 
mens det endnu var en glæde at klæde sig på til fest og kirkegang, og 
mens man endnu var opfyldt af rolig tilfredshed over at vide, at 
omend man selv en dag skulle herfra, så gik livet videre i alt det nye 
tøj, der omhyggeligt, lidt efter lidt, blev lagt ned i døtrenes kister for 
at følge med dem den dag, de drog ind som koner på andre gårde.

Der fandtes i de år en sand overdådighed af huer, i fløjl og 
gyldenstyk, med guldgaloner og kniplinger, med bånd og sløjfer, med 
snipper og haghatte og stivede vingekapper og pandestykker i sort 
fløjl. Der var trøjer og skørter, røde, grønne, blå og violette og 
snøreliv med guldsnore. Der var forede blå kåber, holdt sammen i 
halsen af sølvhager. Foruden den sorte kjole havde mange en kjole 
eller to ekstra, ofte i silke eller med påtrykte blomstermotiver. Nogle 
opnåede at have sorte sko med sølvspænder, og det kunne ske, at 
vurderingsmændene under tøjet i dragkisteskuffen fandt en halskæde 
af hvide perler.

Det var som om kvinderne i de år, hvad tøjet angik, indhentede 
mændene. Disse havde altid brugt at skilte med deres kreditværdig
hed, ikke ved hjælp af det tøj, de gik i. Det skiftede blot mellem sort og 
gråt og blåt vadmel, men velstanden blev understreget af de sølv
knapper, der prydede brystdugene og kjolerne og af knæspænder og 
skospænder også af sølv.

3ttgen af SBonteftanten paa gantet ung efter flammet, 
gift eller ugift, maae tære antre plater ent af piemmegiort 
Xol, fom SOatmel, SScrrfen og (intet teoitge.; £vinfc 
folfene maae alteleé ep tåre ©ilfetrøner elfer ©flørter, eller 
©ilfe* Sortierter, tog maae te tave en ©ilfcpue, og Srøpe 
og ©ttort af Äram*Xci, og Söonterne ligeleteé tære en 
Srope eller SBeft af ÄranvSol og ff al ©ognefogeterne oa 
Af »Forordning anlangende Overdaadigheds Indskrænkning i Bonde-Standen i Danmark og 
Norge«.
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OVERDÅDIGHEDSFORORDNING
1 1783 forsøgte regeringen at lægge en dæmper på det letsindige og 

løsslupne overforbrug ved med en forordning at indskrænke overdå
digheden i bondestanden. (28) Bagved lå en filosofi om, at den højest 
mulige grad af selvforsyning var gavnlig for et lands økonomi. Man 
kørte i de år en slags »Køb dansk« kampagne og støttede oprettelsen 
af fabrikker, der for at overflødiggøre den dyre import skulle frem
stille - måske ikke lige det, folk allerhelst ville have, men i hvert fald 
noget, der var næsten ligeså godt.

Netop med hensyn til tøj kunne man, hvis man affandt sig med, at 
det kradsede på kroppen, forsyne sig selv. Man havde fårene, der 
leverede ulden til vadmel og hvergarn og også til det finere forarbej
dede stof og klæde. Mange steder dyrkedes der hør, der blev til lærred 
og blårgarn, og hvad der var derudover, det turde efter regeringens 
mening være overflødigt.

Regeringens korstog var ikke blot rettet mod silke og kramtøj, men 
lige så meget mod det overhåndtagende kaffedrikkeri og uskikken 
med at servere vin til bryllupper og begravelser. Man havde det gode, 
danske øl og mjød og brændevin, og tilsammen eller hver for sig 
havde de tidligere på udmærket vis dækket behovet for en ærlig rus.

Det blev aldrig andet end en af de »bløde« forordninger, hvor 
ansvaret for lovens opretholdelse blev lagt i hænderne på sognefoge- 
derne, og da det var flere år, før sognefogedembedet officielt blev 
oprettet, er der ikke noget at sige til, at der ikke blev pågrebet mange 
lovovertrædere. Der var ellers nedlagt en god portion menneske
kundskab i strafudmålingerne. Første og anden gang, man forbrød 
sig, skulle der betales en bøde, der tilfaldt sognets fattigkasse, men 
skete det tredje gang, så var det en straf, der nok kunne få de 
selvbevidste, silkeklædte gårdmandskoner til at krympe sig. De skulle 
»gå sidst til offers, når hele menigheden havde ofret«. Det vil sige, at 
de skulle opleve at blive regnet for ringere end den fattigste husmand, 
og det sved hårdere end at skulle lægge et par rigsdaler i fattigkassen.

ÆNDRINGER
Tøjet ændrede sig, som tiden gik, men det skete ikke pludseligt. 

Man var trods alt fornuftige bønder, eller gift med eller datter af en. 
Økonomien var måske heller ikke længere så god, og fremtiden så
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ikke nær så lys ud som ti år tidligere, så inden man fik nyt, skulle det 
tøj, man havde, først slides op, og arvede man noget, så kunne det 
også udsætte det tidspunkt, hvor man skulle have syet nyt.

Omkring 1820 begyndte ændringerne at kunne spores i både 
mænds og kvinders tøj. Det var ganske vist krisetider, men alt går ikke 
i stå af den grund.

Christiane og Jens Peder Jensen
Sognerådet stillede som betingelse for fattiggårdens bestyrer, at han skulle være gift. Jens Peder blev 
bestyrer i 1897, så bryllupsbilledet må nødvendigvis være ældre - men nok ikke ret meget.
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Hos kvinderne var den helt store forandring, at skørtet og den røde 
bindetrøje sammen med bul eller snøreliv næsten fuldstændigt for
svandt og kun overlevede hos meget gamle og meget fattige koner 
som dagligtøj, men her fandtes det til gengæld langt op i 1900-tallet. I 
stedet fik man de hele kjoler eller det, der blev omtalt som »et sæt 
klæder« dvs. skørt og trøje i samme stof. Hvor der tidligere i skifterne 
kunne være nævnt måske ti trøjer og skørter i forskellige farver, der 
efterlod en gårdmandskone sig nu både syv og otte kjoler og et enkelt 
gammelt skørt.

Helhedsindtrykket blev derfor mindre broget og farvestrålende, 
men for at det ikke skulle virke alt for kedeligt, blev det almindeligt at 
væve stoffet i striber eller tavl. Mest glade synes kvinderne at have 
været for rød- og grønstribede stoffer, men næsten alle farvekombi
nationer forekom.

Mellem de nye kjoler var stadig den sbrte kjole. Den ville kvinderne 
ikke give slip på. Den havde været deres fest- og kirkedragt i århun
dreder og var i den grad en del af deres tradition og livsform, at den 
kunne holde stand over for alle modepåfund og være almindelig som 
konfirmationskjole og næsten obligatorisk som brudekjole indtil efter 
1900.

Midt i 1800tallet var den sorte kjole i reglen af multum. Den kunne 
have pufærmer eller snævre, glatte ærmer, og for at live op på den 
mørke farve var det almindeligt at have et spraglet silketørklæde med 
frynser om skuldrene, og om livet kunne kvinderne have et bælte i 
moiré med et stort sølvspænde.

MODE
Først når man kommer efter 1850erne, bliver det muligt at se, 

hvilket snit kjolerne var syet i. Det har fotografierne, der er bevaret fra 
den tid, sørget for. Indtil da må man nøjes med vurderingsmændenes 
omtale af stof og farver og de enkelte nye elementer i påklædningen, 
der dukker op, og ud fra disse oplysninger danne sig et indtryk af den 
tids kvinder, om det var dem, der var de mest trofaste traditionsbæ
rere, eller om de bestræbte sig på at efterligne købstadens mode, som 
de oplevede den på markedsdage, og når de solgte smør og ost på 
torvet eller ved dørene.

Intetsteds er fortalt, om byernes empiremode med større eller
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mindre forsinkelse nåede ud på landet, men meget tyder på det. 
Empiretidens kjoler var glatte og snævre og meget korte i livet. Hertil 
passede de livbånd i gul og violet silke eller fløjl, der findes i skifterne. 
Stofferne er også blevet lettere, og hvide kjoler var ikke ualmindelige i 
1830erne. Til de kortlivede kjoler brugtes som overtøj en meget kort 
jakke, spæns eller spencer, og de findes også i en del af skifterne, så 
mon ikke bymoden nåede helt til Hylke? Mange af sognets døtre kom 
til Horsens eller Århus at tjene nogle år og har, efter at være kommet 
hjem igen, nok kunnet gøre landsbyskrædderen eller sypigen begri
beligt, hvordan deres nye kjoler skulle se ud.

De løse skørter havde været ankelkorte, hvorimod de hele kjoler 
kom til at nå jorden. Der findes ikke afbildede Hylkekoner fra den 
periode, men fra et nabosogn fortælles om »de gamle matroner med 
de røde bindeærmer, det grønne livstykke og de korte skørter«. Det 
var i 1840erne, at de ældre kvinder kunne gå således klædt, så det var 
først efter 1850, at kvindernes ben blev helt usynlige. (29)

Den lange kjole og derunder et gammelt skørt eller to og om 
skuldrene det lange sjal, det røde kameluldsklæde eller det strikkede 
korsklæde - det var ved hjælp af disse ting, kvinderne så nogenlunde 
holdt varmen. Frakker eller kåber var næsten lige så sjældne i første 
halvdel af 1800tallet, som de havde været 100 år tidligere. Kun i 
slutningen af 1700tallet havde der været en tendens til at næsten alle, 
selv husmandskoner, havde en kattunskåbe.

De kåber, der fandtes indtil omkring 1840, var næsten alle af uldent, 
blåt damask. Efterhånden begyndte der at dukke enkelte sorte frakker 
op. Den første, der er omtalt i et skifte, efterlod Michelle sig. Hun var 
ugift syerske og trods sit fremmedklingende navn datter af en velstå
ende gårdmand i Hylke. Hendes skuffer og skabe bugnede af ubrugt 
udstyr, da hun var død i 1843, 35 år gammel. Frieren var aldrig 
kommet, men ventetiden havde hun brugt, ikke blot til at sy for andre, 
men også for sig selv, og hun efterlod sig et udstyr, der ikke havde sin 
mage i Hylke sogn. Her var stabler af sengetøj og dækketøj, af nye 
tørklæder og forklæder og særke. Her var både en sort og en rød 
silkekjole og skuffer og æsker fulde af kulørte bånd og sløjfer. Her var 
ikke mindre end 25 sæt hovedtøj. (30)
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HOVEDTØJ
Hovedtøjet var kvindedragtens flagskib. På det var intet sparet, 

hverken med hensyn til stof eller arbejde eller besvær og udgifter med 
at vedligeholde det med vask og stivning, strygning, pibning og 
krusning.

Ligesom de østjyske bønder var kendt for deres gårdes solide 
bindingsværk, var deres koner og døtre kendt for deres omfangsrige 
hovedtøjer. En munter gammel spillemand, Peder Fisker fra Brørup 
mindedes engang »disse hersens sniptøjer og krimskrams«, som 
ældre koner endnu kunne bruge i slutningen af 1800tallet. Østerløkke 
var i 1882 nyopført efter brand, og det skulle fejres. Peder Fisker 
mødte op med violinen under armen og et anseligt antal snapse under 
vesten og spillede op til dans. Det gik dog så mærkværdigt træls den 
aften. Der var intet liv over musikken, og først sent opdagede Peder 
Fisker, at hans violinbue havde haget sig fast i en gammel kones 
sniptøj. Det blev trukket med frem og tilbage i takt med musikken, og 
da konen overhovedet intet havde bemærket, kan man forstå, at der 
var langt ind til det inderste lag i hendes hovedtøj. (31)

Den pige, Peder Fisker fortalte historien til, var en gårdmandsdat
ter fra Båstrup. Hun huskede også selv som ældre den mærkelige 
hovedbeklædning, der endnu i 1880erne prydede de gamle koner, og 
hun tilstod, at hun som barn havde været så bange for dem, at hun 
skulle have fire skilling for at turde kigge ind af døren til en aftægts
stue, hvor gammelmor sad og tronede med haghat og snipper.

Hvordan det sindrige kunstværk var opbygget, er næsten ikke til at 
forklare, men da det blev brugt i det meste af Østjylland, dækker en 
beskrivelse fra Søvind sogn nok også hovedtøjet i Hylke: »... i slutnin
gen af 40erne og begyndelsen af 50erne bar især de ældre kvinder et 
hovedtøj »snip«, der bestod af et noget fremstående forstykke af ægte 
eller vævede kniplinger med en indbøjet, kruset kant omtrent V2” 
bred, og et i en spids bag til og lidt opefter udløbende bagstykke af 
fint lærred. Spidsen på bagstykket var overbøjet. Underneden snippet 
bæres et nakkestykke, en hue eller en kap, hvortil der forneden 
sluttede sig en til siderne ligeud stående pibet strimmel«. (32)

Det havde været lettere at beskrive sniptøjets opbygning med et 
billede, men da det var ved at være gået af mode, da det blev
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Inger Rothausen var født i 
Hylke mølle 1803 og døde i 
1880 som enke efter Peder Jør
gensen, Ingergården. (Kulteg
ning i familiens eje).

almindeligt at lade sig fotografere, har det ikke været anset for fint at 
lade sig afbilde med. Det, der kommer nærmest, er kultegningen af 
Inger Rothausen i Ingergården fra omkring 1850.

Over det hvide hovedtøj kunne man i stedet for en hue have en høj, 
sort hat. Den forekommer i flere skifter fra 1830erne og 40erne, men 
blev aldrig typisk for Hylkeegnen eller almindelig i Østjylland, som 
den var ude vestpå. (33)

Ifølge beskriveren af hovedtøjet fra Søvind fik pigerne deres første 
sniptøj til deres konfirmation, så det var ikke forbeholdt de gifte 
kvinder, men til daglig brug blev det aldrig. Dertil var det alt for 
besværligt at holde i orden. De fleste overlod da også vask og 
opsætning af de store hovedtøjer til professionelle huesættere. Dem 
støder man på i skifterne, når der bliver nævnt pressejern, pibejern og 
skabilkenhoved.



DE NÆRE TING 107

Efter midten af 1800tallet, da landboerne begyndte at lægge 
afstand til og at rynke på næsen ad deres egen gamle bondekultur og 
havde fået penge mellem hænderne til at købe de færdige ting i 
købstaden, da forsvandt de overdådige hovedtøjer hos alle andre end 
de mest stædige gamle koner. De blev erstattet af købte kapper, 
pyntet med kunstige blomster, bånd og sløjfer. Til mere daglig brug 
har kvinderne gået med kyser og kapothatte. De købte kapper var til 
fint brug, og skulle man til gilde, så skiftede man først om til kappen, 
når man nettede sig i værtsfolkenes forgang. Kapperne var ikke til 
udendørs brug. Man havde dem med sig i flettede kurve med låg lavet 
specielt til formålet. (34)

I sidste trediedel af 1800tallet var Hylke sogn selv i stand til at give 
næring til en modehandlerinde, der kunne forsyne kvinderne med 
kapper. Det var Barbara i Brørup. Hun var datter af en lille husmand, 
der samtidig var urmager, maler og glaspuster. Faderens snilde fingre 
og kunstneriske håndelag blev hos Barbara til kapper så smukke og 
efterspurgte, at pengene for dem banede vejen for hende ind i 
gårdmandskonernes ellers ugæstfri rækker, da hun på sine lidt ældre 
dage blev gift med en gårdmand fra Båstrup. (35)

KRINOLINER
Det var ikke blot i de nye kapper, man kunne spore en afsmitning fra 

byernes mode. Det gjaldt også krinolinerne, der var enten et fiske
bensstativ eller et stift skørt eller flere under nederdelen for at få den 
til at fylde så meget som muligt. Krinolinerne kom i brug på landet 
efter midten af 1800tallet, tillempede efter forholdene og gårdmands
konernes syn på, hvordan ordentlige mennesker klædte sig.

Tøj var mere end blot noget, man gik med. Det var en del af et 
menneskes personlighed og livsholdning, en markering af hvor man 
befandt sig i det sociale mønster. Ve den, der skilte sig ud fra de 
mange i sin måde at være klædt. Hun skulle nok få sine medsøstres 
kærlighed at føle. Helt uforglemmeligt har Albert Dam skildret 
sammenstødet mellem bykultur og landbotraditioner i sin roman 
»Jomfruen og soldaten«. Her kommer den unge, rige kaptajnsdatter 
fra København for at blive gift med sin soldat, der var søn af en 
boelsmand på Ringkloster mark. En dag står hun i stuen på Damsgård 
i krinolinekjole og med taske og parasol i hånden - over for sin
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kommende svigermor. Denne måtte først sunde sig, derefter »rok
kede hun med de kantede hofter, skød begge arme tilbage og sagde 
blidt på sit dyndede østjyske, mens hun så skævt forbi pigen, ja, 
såmænd, te’ nej se da, hvem forestiller sig sådan noget. Hun tænkte 
samtidig: det parasolstativ skal vi hurtigt få lempet ud af gården med 
hendes gule papir« - og lidt senere: »Det blondebesatte silkehylster 
skal blive sparket ud af huset med krinoline og taske i en fart«.

Jomfruen fik sin soldat. Hun var, når det kom til stykket, den 
stærkeste af de to kvinder, og klog var hun også. Så snart svigermode
ren havde givet sig, havde hun skyndsomst gemt pigen af vejen i 
aftægtsstuen for nabokonernes nysgerrige og hånlige blikke, og her 
udnyttede Claudine tiden indtil brylluppet med at sy sine krinoline
kjoler om, så at de blev nogenlunde acceptable efter Hylkeforhold. 
(36)

Selv småpiger kunne 
have krinoline. På bil
ledet ses lille Ane fra 
Toftlund sammen med 
sin mor. Man kan 
skimte krinolinen under 
pigens skørt. Ane døde 
10 år gammel i 1863, 
så billedet må være fra 
omkring 1860.
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Petrine Nielsen

TOURNURER
Alt har sin tid. Det gjaldt også de brusende skørter. Omkring 1880 

begyndte især de unge piger at få deres kjoler syet med tournure. Den 
bestod af en pude indsyet i nederdelen bagpå, og ved samtidig at 
samle alle kjolens folder der, forstærkede man tournurens virkning.

Petrine på billedet tjente i Toftlund fra 1881 til 1887. Hun og 
sønnen Rasmus blev glade for hinanden, men det passede ikke hans 
mor, og Petrine måtte af pladsen. Dog, kærligheden kender ingen 
grænser, og ved rejsens ende mødes de elskende. Det blev for Petrine 
og Rasmus i Horsens, hvor de vekslede forlovelsesringe, og ved 
samme lejlighed var hos fotografen, så at de dog havde et billede af 
hinanden, indtil Rasmus fik held til at få sin gamle mor flyttet over i 
aftægtshuset. (37)

MÆNDS TØJ
Mændene var meget mere konservative i deres påklædning end 

kvinderne. Dels var deres tøj mere solidt og langt sværere at slide op, 
og dels var mændene i reglen langt mere konservative i deres måde at
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Otto Christensen, ejer af Nis
sumgård 1830-1894, var be
stemt ikke en spradebasse, tvær
timod. Han var en ualmindelig 
dygtig landmand og blev den 
førsteformandfor Hylke sogne- 
forstanderskab, men han var 
søn af en kammerråd og birke
dommer og adskilte sig i sin 
påklædning fra bønderne. 
Kopi af maleri i privateje.

tænke og handle på. Flere hundrede års fælles arbejdsrytme og 
kollektive beslutninger var en ballast, der ikke blev kastet over bord 
på en gang. Man arvede og overtog normer og holdninger, og man 
arvede vadmelskjoler, og - hvis man var heldig - også brystdugen 
med de 30 små sølvknapper, og man befandt sig godt og trygt ved 
begge dele.

For husfredens skyld eller stillet over for truslen om sveden grød og 
bænkevælling hver dag i ugen, har mændene givet efter over for 
kvindernes ønsker om mere og smukkere tøj, nu da der var råd til det, 
men selv var de meget utilbøjelige til at bøje sig for de luner, der også 
fandtes i mandsmoden. Medvirkende til denne uvilje mod tøj i nyt snit 
eller andre farver, end man var vant til, kan de mange afskrækkende 
exempler have været. Bønderne så med deres egne øjne, hvor galt det 
kunne gå for spradebasserne i begyndelsen af 1800tallet. Det var de
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ikke-landmænd, der dukkede op som købere af de store gårde og som 
førte sig frem i grønne kjoler, lange, gule ridebukser, kalvekrøs og 
blåt skærf om livet. Deres i reglen kortvarige og kranke status som 
proprietærer eller møllere bekræftede bønderne i deres tro på og 
forkærlighed for slidstærkt vadmel og hvergarn.

Den blå eller grå kjole, den stribede vest, den ligeledes stribede 
eller hvide undertrøje og de korte skind- eller vadmelsbukser, det var 
mændenes påklædning langt op i 1800tallet. Der skete ændringer, 
men ingen, der betød noget afgørende brud med traditionerne - 
måske lige med undtagelse af bukselængden.

I skiftet efter ejeren af Hylke mølle 1815 nævnes udtrykkeligt, at de 
daglige bukser var korte. Derfor må man gå ud fra, at de højere 
vurderede grønne og gule bukser har været lange. Møllen var på det 
tidspunkt belånt indtil tredie prioritet, og skatte- og tienderestancer 
hvilede tungt over boet, så Rothausens buksemode har ikke fristet 
bønderne til efterfølgelse, men bestyrket dem i deres trofasthed mod 
de knækorte bukser, holdt sammen under knæet af metal - når det gik 
højt - af sølvspænder. (38)

Noget tyder på, at mændene fik lange bukser samtidig med, at 
kvindernes kjoler kom til at nå jorden - i 1820erne og 30erne.

I den periode blev mændenes strømper nemlig kortere, og knæbuk
ser og strømper, der stumpede midt på benet, det har ingen bonde 
med respekt for sig selv kunnet vise sig i.

Før den tid var brystdugene med de mange sølvknapper allerede 
forsvundet. I stedet havde mændene fået veste. De var ligesom 
brystdugene ærmeløse, men var kun beregnet til at blive båret under 
en kjole eller frakke, da ryggen gerne var syet af et billigere stof. De 
var oftest stribede i blåt og brunt og knappet højt op i halsen.

Under vesten bar man stadig den stribede eller hvide undertrøje, 
som samtidig var nattrøje, og ved festlige lejligheder havde alle - i 
hvert fald bønderne - hvide skjorter i hørgarn og blårlærred.

Om halsen havde mændene et broget tørklæde. Det hørte sammen 
med den tilknappede vest og forsvandt først sent, da vestene kom til 
at gå mindre højt op i halsen, og den sorte brystdug blev almindelig, 
så almindelig at den blev bevaret hist og her langt op i 1900tallet.

Mændenes tøj rummede langt flere brogede og farverige detaljer i 
første halvdel af 1800tallet end i sidste. De muntre farver fandtes først
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Husmand Hans Asmussen, Us
trup, med sort kravebryst og bar
nebarn, Johanne, på skødet. Foto 
ca. 1900.

og fremmest i tørklæderne, trøjeærmerne, vestenes striber og de 
brogede kram- eller hjemmegjorte huer. Omkring 1800 blev billedet 
af mændene endnu mere muntert, da den røde tophue blev næsten 
obligatorisk for enhver bondekarl.

De mere adstadige gik i reglen med kasket, om vinteren med en 
lodden kabuds, og ellers havde de endnu deres gamle, sorte hat i 
behold. Den røde hue var mest for de unge karle og for landsbyernes 
håndværkere, der - hvis de få skifter efter håndværkere i Hylke er 
typiske - skilte sig ud fra bønderne ved også som ældre at være klædt 
som de unge, i korte, blå trøjer med blanke knapper i stedet for den 
lange frakke, og det var også hos dem, de lange bukser først slog 
igennem.
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1850emes mode med at gå i s lortemede bukser og veste med sjalskrave som komgrossereren fra 
København, der ses på billedet, havde på, når han og hans kone Ingeborg kom på besøg i hendes 
barndomshjem i Ustrup, den vandt aldrig indpas i Hylke sogn. Jævnaldrende med grossereren var 
hans svoger Erik Rasmussen, søn af Rasmus Andersen i Toftlund, men han foretrak med værdighed 
at gå klædt i ensfarvet, mørkt tøj med den gammeldags, tilknappede vest og silketørklæde om halsen. 
De er begge fotograferet i slutningen af 1860erne.

I det lange løb kunne mændene ikke blive ved med at være helt 
uimodtagelige for påvirkning af købstadsmoden eller for overtalelses
forsøg fra husets kvinder, men de lod sig aldrig løbe helt over ende, 
og tog kun imod det, de fandt var passende. De, der havde råd til det, 
blev glade for overfrakkerne, der dukkede op i 1840erne. Det kunne 
være kapper med slag, de såkaldte cheniller eller en tuluppe i blåt 
vadmel. (39)
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Tiden gik, og efterhånden blev mændenes tøj mindre muntert og 
broget. Det blev mørkere, i reglen sort, og jakkesættet med ens 
bukser, jakke og vest fortrængte den blå kjole og de grå bukser. 
Samtidig blev det almindeligt at anskaffe manchetskjorter med løse 
flipper, og bønderne begyndte at gå med slips i stedet for tørklæde 
eller kravebryst.

Det var, som om bønderne havde indset, at deres økonomiske og 
politiske fremmarch ikke nødvendigvis behøvede at foregå i træsko
støvler og med kabuds på hovedet. Følte de end, at de satte noget af 
deres egenart til, så følte de også, at det gjorde vejen lettere for dem 
til smørgrossererens eller slagteridirektørens kontor, når de var klædt 
som andre, og ikke havde fået deres selvtillid rokket og svækket af 
nedladende blikke og overlegen tiltale fra kontoristen i forkontoret, 
inden de skulle i gang med at forhandle priser og leveringsbetingel
ser.



Vækst og bevægelse

TRÆNGSEL I 1802
I 1802 var Asmus Pape rigtig godt irriteret. Om søndagen, når han 

holdt sit indtog i Hylke kirke i spidsen for Nissumgårds store husstand 
og stilede mod den øverste og fornemste kirkestol, der tilhørte ham 
som største lodsejer, så var pladsen optaget. Her havde Niels Chri
stensen anbragt sig og sin familie.

Han var udflytter i Sejersdal, og som ejer af en parcel af Nissum
gårds jord mente han sig berettiget til en del af gårdens stolestade i 
kirken.

Da bønderne en halv snes år tidligere var blevet ejere af kirken, 
havde de fordelt pladserne i den og på kirkegården mellem sig. 
Småkårsfolk havde fået anvist de nederste bænke i kirken og hele 
pulpituret. På kirkegården måtte de tage til takke med at blive 
begravet i den jord, der lå længst fra kirken og især længst fra den sti, 
der førte fra kirkegårdslågen til våbenhusets dør.

Der var blot én ting, hartkornsejerne havde glemt at tage i betragt
ning. Det var de nye gårdmænd og boelsmænd, der skulle blive en af 
følgerne af landboreformerne. Dem havde man ikke reserveret plads 
til.

Niels Christensen havde købt Sejersdalparcellen to år efter, at 
bønderne havde overtaget kirken, så om søndagen var han en hjemløs 
mand.

Han ejede næsten 50 tønder land. Det indebar, at hans plads i 
kirken i hvert fald ikke var sammen med fattige husmænd og almisse
lemmer, men hvad kunne det nytte, når alle de respektable kirkestole 
var optaget af sognets gårdmænd?
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Der var kun én ting at gøre: at begive sig så tidligt hjemmefra 
søndag morgen, at man kunne nå at smutte ind i Nissumgårds 
kirkestol, inden familien Pape ankom - og så i øvrigt hage sig godt fast 
og stemme fødderne hårdt i gulvet, når man bydende og vredt blev 
bedt om at flytte sig.

Pape løste til sidst sin del af problemet ved at sætte en solid 
hængelås for den lukkede stol, men det gjorde ikke Niels Christensens 
trængsler mindre - tværtimod. Det kunne Pape godt indse, og han 
beklagede det for så vidt, men mente ikke desto mindre, at det var 
ham, der havde retten på sin side, og at det var familien fra Sejersdal, 
der måtte sætte sig op i pulpituret, for, som han skrev til stiftamtman
den, »at vi skal søge hint ommeldte loft, kan vel aldrig blive anset for 
billigt«. (1)

Årsagen til al den måsen og skubben i kirken hver søndag var, 
forklarede Pape, »den skete udparcellering og folkeformerelse.« Han 
forudså, at det var en udvikling, som man i 1802 kun havde set 
begyndelsen af. Heri fik han ret. De næste 60-70 år blev en lang 
periode med befolkningsvækst både alle andre steder og i Hylke. Den 
blev et af de helt karakteristiske træk ved 1800tallet, selv om den i 
sidste trediedel af århundredet i længere eller kortere tid kunne 
afløses af tilbagegang på grund af især landboungdommens indvan
dring til de store byer og deres fabrikker.

På landet skyldtes væksten i mange år bøndernes salg af parceller 
og opdyrkningen af overdrev. Stavnsbåndets gradvise løsning efter 
1788, indtil det i 1800 gjaldt for alle, gav mulighed for at flytte til de 
steder, hvor der var plads at slå sig ned, enten i et nybygget hus på 
marken eller i et stuehus, der var blevet ledigt ved en gårds udflyt
ning. Den karl og pige, der havde gået og set langt og lidenskabeligt 
efter hinanden, var ikke sene til at stifte hjem og familie, når de øjnede 
en mulighed for at få tag over hovedet.

At det netop var omkring Nissumgårds kirkestol, striden stod i 
1802, var ikke nogen tilfældighed. Asmus Pape behøvede ikke at være 
synsk for at kunne forestille sig og forudsige, at udparcellering ville 
medføre befolkningsvækst.

Lige så tøvende og langsomt den udvikling kom i gang de fleste 
andre steder i sognet, lige så pludseligt var den begyndt i hans egen 
del af Hylke sogn, i Ringkloster-Nissumgårdområdet.
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LANDSBYERNES VÆKST
Betingelserne for vækst var her til stede i højere grad end i resten af 

sognet. Her var megen udyrket og ubeboet jord, først og fremmest 
Tammestrup Ødes 15 tønder hartkorn. De havde hørt til Nissumgård, 
men »lå uden for digerne«. Derfor var de blevet solgt, de fleste til 
gårdmændene i Hvolbæk. De, der blev til overs, solgtes i 1790erne til 
husmændene, også fra Fruering sogn, der tidligere havde været 
fæstere under Nissumgård.

Dermed var en indvandring af udensogns folk til Hylke sogn 
begyndt. På samme tid forsøgte en af Ringklostergårdenes ejere at 
ride en økonomisk krise af ved at sælge parceller. De blev til seks 
boels- og husmandssteder.

Hvis der havde været en landsby i den del af sognet, ville det nok for 
størstedelen have været beboere herfra, der var flyttet ud på marken, 
men der var ikke og havde aldrig været nogen samlet bebyggelse i 
Ringkloster, så det blev fra nabosognene, køberne kom.

Det gjorde de i så stort et tal, at antallet af beboere blev næsten 
fordoblet i løbet af de sidste ti år af 1700tallet. (2)

I Brørup var der også foregået en udvikling med forholdsvis kraftig 
udparcellering, men her lå i forvejen en tætpakket landsby, og det 
blev stort set dens overskud, der flyttede ud og bebyggede 
parcellerne.

Det gav en ny struktur, men forøgede ikke beboernes antal ret 
meget. Faktisk steg det kun med 11 personer mellem folketællingerne 
i 1787 og 1801. Derimod var der i samme periode oprettet ikke mindre 
end 18 nye ejendomme.

Det var i det hele taget mere antallet af husstande, der steg, end 
antallet af beboere. I landsbyerne Hylke og Båstrup faldt folketallet 
oven i købet mellem de to tællinger. Det var det langt mindre 
folkehold på gårdene end tidligere, der bevirkede denne tilbagegang. 
Ganske vist var det en periode med højkonjunkturer, men det var 
også de år, hvor selvejerne arbejdede sig ud af den gæld, de havde 
pådraget sig ved at købe deres gårde og tiender.

Jo færre forslugne karle, der sad omkring bordet, jo mere af det 
dyre korn var der at sælge. Denne årsag til tilbagegang fandtes i hele 
sognet, men opvejedes så rigeligt i Ringkloster og Brørup af 
udparcelleringen.
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Landsbyer er små enheder med kun få beboere, så få, at der ikke 
skal meget til at vende stagnation eller ringe vækst til tilbagegang. Det 
skete i Båstrup, der midt i 1790erne blev ramt af en epidemi. Næsten 
en femtedel - 21 - af beboerne døde i løbet af et år. I en større 
sammenhæng eller statistik ville Båstrups mange døde fuldstændigt 
forsvinde. Ingen ville lægge mærke til, at der var blevet store huller i 
rækkerne og langt mellem børnene i en søskendeflok, men det var 
tilstrækkeligt til, at Båstrup først langt senere end de andre landsbyer 
i sognet fik andel i væksten. (3)

To tendenser fortsatte i hver sin retning i de næste mange år: Vækst 
på grund af udparcellering og jordforbedring, og tilbagegang takket 
være kriseårenes mere og mere formindskede folkehold. Først efter 
1830, da bønderne begyndte at komme til hægterne efter 15-20 meget 
magre år, blev væksten en tid stabil. En middelstor gård kunne nu 
lønne et par karle og en pige eller to.

TJENESTEFOLK OG HÅNDVÆRKERE
I Hylke mølle havde der i 1787 kun været en tjenestepige og slet 

ingen karle. 11814 var der blot mølleren og hans kone, men i 1840 var 
der foruden to møllersvende ikke færre end fire karle og to piger. (4)

Vækst på grund af bedre økonomi gav sig også andre udslag. Siden 
1780erne havde der været et teglværk ved Hede mølle. I slutningen af 
1830erne kom der også et - og snart et til - på Hylkesiden af 
sognegrænsen. Det første teglværk, der producerede til mere end 
gårdens eget forbrug, hørte til Båstrupgård. Det andet, der blev så 
langt det mest livskraftige, var oprettet af ejeren af Ingergården og lå i 
Båstrupengene. Det gav i mange år arbejde til et par fastboende 
familier, og desuden ankom hvert forår en flok på 6-7 tyske teglværks
arbejdere, vandrende fra Lippe-Detmold til Båstrup. Når efteråret 
kom, rejste de hjem igen, men i sommerhalvåret var de med til at 
præge bybilledet i Båstrup. (5)

Der skulle brændes mange sten i de år. Bøndernes gode økonomi 
satte sig spor i nye, efterhånden grundmurede stuehuse. Opførelsen 
af dem og af de bygninger, kommunen ikke kunne slippe for at bruge 
penge på - det var først og fremmest skoler, men også fattighus og 
sprøjtehus - gav arbejde til langt flere bygningshåndværkere, end der 
tidligere havde været behov for. Hvor der før i Hylke sogn havde
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været en enkelt murer og tømrer, blev der i løbet af 1830erne og 
40erne givet bevilling til en halv snes bygningshåndværkere. At en del 
af dem så tjente deres penge ved alt mulig andet end det, de havde 
lært og havde næringsbrev til, var mindre væsentligt. Hovedsagen 
var, at der var arbejde nok til alle flittige hænder.

Da Jørgen Winthers ansøgning om bevilling til at arbejde som 
murermester i Hylke sogn i 1845 blev sendt fra herredsfogedens 
kontor til sognefogeden for at få hans erklæring, svarede han, »at det 
anses for meget nyttigt for sognet, at Jørgen Winther får sin bevilling, 
thi på grund af de herværende to store teglværker forefalder i sognet 
ved bygningers opførelse, forbedring og vedligeholdelse så meget 
murearbejde, at endskønt flere antager købstadsmurermestre, er der 
jævnligt mangel på murere«. (6)

Der var ganske vist fire murere i Hylke i forvejen, men den ene var 
gammel og svagelig. En anden havde »næsten nedlagt professionen 
og ernærer sig af landbrug«. Han havde nemlig giftet sig med en 
gårdmandsdatter, og hun havde bragt så solid en medgift ind i 
ægteskabet, at der havde kunnet blive til et boelsted i Ustrup.

Den tredie var stenhugger og avlsbruger, og »har såvidt vides ikke 
arbejdet som murer siden han fik sin bevilling«. Tilbage var der kun 
een aktiv murer, og da han samtidig var spillemand og som sådan 
meget efterspurgt, har det måske knebet lidt med mureaktiviteten 
dagen efter bryllupsgilder eller høstfester.

De fire murere i Hylke var det officielle tal, der fremgik af de 
udstedte bevillinger, men man kendte også til måneskinsarbejde i 
1800tallet. I 1836 havde Gunder Pedersen efter tre års læretid søgt 
om tilladelse til at drive murerprofession i Hylke sogn. På forventet 
efterbevilling havde han købt en parcel på Hylke mark og bygget et 
hus, men sognefogeden kunne ikke lide ham. Han var ingen Hylke- 
dreng. Derfor fik han et sønderlemmende vidnesbyrd: »Han vides 
ikke at være dygtig i sin profession. Hans forhold og opførsel har ikke 
været gode i Hylke sogn. Ærbødigst H. Andersen, sognefoged«. Af 
den grund fik Gunder aldrig noget næringsbrev, men han klarede sig 
øjensynligt ganske godt uden det og omtaltes i de år, han boede i 
sognet, altid som murer.

Der var i reglen lige mange murere og tømrere i sognet. To af 
tømrerne var dog først og fremmest møllebyggere, så i slutningen af
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1830erne var der egentlig kun Asmus Hansen, der arbejdede som 
hustømrer. Han havde fået sin bevilling i 1833, og i sin ansøgning 
havde han redegjort for sine kvalifikationer: »Da jeg stedse har haft 
megen lyst til tømmerprofessionen, gav jeg mig i 1822 i lære hos 
møllebygger Jens Pedersen Møller, hos hvem jeg har arbejdet i tre år 
... som pentoneer arbejdedejeg i tømrerfaget den meste tid, jeg stod i 
korpset og har siden søgt at erhverve mig større indsigt og duelighed i 
dette fag...« Sognefogeden havde attesteret ansøgningen og oplyst, at 
Asmus Hansen var »meget flittig og duelig«.

Trods al sin flid og duelighed kunne han dog ikke overkomme alt 
sognets tømrerarbejde, og derfor blev en ansøgning fra Peder Johan
sen i Brørup velvilligt modtaget af både sognefoged og sogneforstan- 
derskab i 1846. Begrundelsen for at anbefale hans bevilling var den 
samme som for Jørgen Winther, »at sognebeboerne ofte antager 
mestre fra andre sogne, fordi de herværende ej har kunnet over
komme det«.

Peder Johansen var en forældreløs og fattig ung fyr, men hans 
morfar havde været en anset Hylkegårdmand, så måske var det 
medvirkende til, at hans skudsmål blev så godt. Den lokale øvrighed 
lagde fra tid til anden en vis bremse på væksten i sognet ved at være 
endda meget kritisk over for udenbys håndværkssvende, der ønskede 
at slå sig ned i sognet. Til gengæld var den blind på både højre og 
venstre øje, når det gjaldt en af Hylkes egne sønner.

Peder Johansen havde aldrig været noget problembarn, men ofte 
havde de unge mennesker brugt lang tid på at løbe hornene af sig, og 
alligevel fik de et rosende vidnesbyrd af sognefogeden.

Heri lå nok en god del sund bondefornuft: hellere skamrose en 
mand, hvor uregerligt han end kunne opføre sig, og samtidig sætte sin 
lid til, at hans højere status som mester ville få ham til at falde til ro. 
Det var en chance, det var værd at tage, når det gjaldt en af sognets 
egne. Alternativet var, at man en dag stod med en forhutlet håndvær
kersvend med pligt til at forsørge ham og hans familie i måske mange 
år.

Allerede i 1816 var de meget strenge regler for, hvilke håndværk, 
der måtte udøves på landet, blevet lempet en del. Der kunne herefter 
gives bevilling til at »arbejde med egne hænder uden betydning«. (7) 
Ved at begrænse virksomheden til mester selv og måske en læredreng
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Smedehåndværket er gammelt. I Brørup ejede bymandene smedehus og -toft indtil midt i 1800tallet. 
Der var i mange år ikke blot en smed i hver af sognets landsbyer, men også på både Ustrup og Brørup 
mark, og de store gårde Nissumgård og Ringkloster havde selv både smed og smedehus. 11886 drejede 
smeden i Bås trup nøglen om og rejste til Amerika. Siden den tid er det blot gået tilbage, men endnu i 
1915, da smedens hus i Brørup blev fotograferet, var der mange gode år for ham at se frem til.

ville den billigere landsbyhåndværker aldrig komme til at gå købstæ- 
dernes lav i bedene, men det forekom alligevel jævnligt, at håndvær
kerne på landet fik lov at have både en og to svende.

Loven bevirkede, at der kom andre håndværkere til sognet end de 
bygningshåndværkere og vadmelsskræddere, der altid havde været 
der. At en del af dem kom udefra - endda langt væk fra - fremgår af de 
mange tyske navne, Wolff, Jahn, Wohlert og Anthony. De var karet
magere, sadelmagere, bødkere og skomagere - allesammen gode og 
nyttige håndværk, der senere, med næringsloven 1857, fik endnu 
bedre muligheder for at klare sig på landet.

Fem år før næringsloven kom, var der blevet givet tilladelse til, at 
kvinder måtte »ernære sig som sypiger ved at sy fruentimmerklæder«. 
Allerede det første år - i 1852 - søgte og fik tre husmandsdøtre fra 
Hylke denne bevilling. Der havde dog også længe før den tid været 
skrædderpiger og syersker på landet, men det var første gang, siden 
jordemoderuddannelsen blev påbegyndt, at det officielt blev fast
slået, at kvinder kunne være selverhvervende som andet end tjeneste
piger eller prostituerede. (8)
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I1904 er fotografen møjsommeligt kravlet op på bakken og har taget billedet af Brørups små huse. 
Her boede smed og karetmager, bødker og høker og træskomand.

HANDEL
I 1856 kom loven om fri høkerhandel på landet - og fri blev den, 

eller måske rettere, næsten hæmningsløs. Der var den begrænsning, 
at der ikke måtte handles inden for en mil fra købstæderne. Det var 
det såkaldte læbælte, der var lagt for ikke at skade byernes købmænd 
alt for meget, og det blev først ophævet i 1920. Kom man uden for 
læbæltet - og der var over en mil fra det meste af Hylke sogn til 
Skanderborg, hvis man fulgte de bugtede veje - så var der frit 
spillerum for alle med lyst til handel og færdighed i at lægge tal 
sammen. (9)
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Så snart loven var vedtaget, blev der udstedt ikke færre end seks 
næringsbreve til blandet landhandel i Hylke sogn. De gik så godt som 
alle til udenbys folk, spekulanter, for ikke at sige fidusmagere, der 
drømte om lettjent rigdom ved at sælge til bønderne. De holdt 
sjældent mere end et år eller to, men nye stod hele tiden parat. 
Mellem 1856 og 1896/97, da de nyoprettede brugsforeninger overtog 
og sanerede markedet, blev der givet næsten 40 bevillinger til høker
handel i sognet. Kun en enkelt af de små butikker - hos Søren Randlev 
på Hylke mark - holdt sig oven vande i længere tid. De allerfleste 
havde baseret fortjenesten på ulovligt udsalg af brændevin eller på 
mindst lige så ulovligt krohold.

Når sognefogeden ikke længere kunne lukke ørerne for larmen fra 
bagbutikken, og bøden på 10-20 rigsdaler var faldet, ja, så pakkede 
man blot sine få ejendele og drog videre for om muligt at finde lykken 
et andet sted og i en anden politikreds.

1 1870 listede en gammel, forhutlet beboer fra fattighuset sig ind til 
høkeren i Ustrup for at se, om der kunne falde et par dråber 
brændevin af. I baglokalet sad høkeren, der også var skomager, hans 
svend og en gårdmand fra byen. Jo, gamle Christian skulle nok få 
brændevin, alt det, han kunne drikke. De begyndte at fylde på ham, 
men for at få lidt ekstra morskab ud af det blandede de brændevinen 
med stenolie - petroleum - og tobaksovs. Den gamle mand, der i 
forvejen var temmelig enfoldig og meget fordrukken, kunne ikke 
gennemskue deres gavmildhed. Han drak, hvad der blev sat for ham.

Imens sad gårdmanden og klippede et kors ud af et stykke blik og 
ridsede »For trofast drukkenskab« i det og hængte det på Christians 
frakke. Skomagersvenden sværtede ham på hænderne og i ansigtet og 
på kroppen med kønrøg imens. Da morskaben havde varet længe nok, 
blev han puffet ud af døren. På gaden faldt Christian om syg og fuld.

Her blev han fundet af sognefogeden, der tog ham over ryggen, bar 
ham hjem og lagde ham i seng. Dagen efter døde Christian Rye uden 
at være kommet til bevidsthed.

Sognefogeden anmeldte sagen til herredsfogeden. Gårdmanden 
skete der intet, høkeren ikke ret meget, men historien blev husket 
mange år efter i Ustrup. (10)

Længe før høkeren gav sig til at udskænke brændevin i baglokalet, 
havde der været tilløb til en rigtig kro i Ustrup. Mens dagvognen
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mellem Århus og Horsens kørte, benyttede den vejen gennem Hylke 
sogn og havde rasteplads ved Brørup stampemølle, ikke langt fra 
Ustrup by. Der var vel aldrig mange passagerer, men nok til at 
foretagsomme personer øjnede og forestillede sig et behov for et 
gæstgiveri for rejsende.

Allerede i 1836 var en nordjysk væver dukket op i Ustrup. Han 
købte seks fag af et faldefærdigt hus, betalte uden at blinke fire gange 
så meget, som det på nogen måde var værd og sendte så sin ansøg
ning til herredsfogeden om at måtte åbne en kro for rejsende. 
Sognefogeden, der selv boede i Ustrup, var ikke nogen hårdhjertet 
mand. Han var godt klar over, at han ved at fraråde bevillingen sendte 
den arme væver ud i den dybeste fattigdom. For at realisere sine 
planer havde han nemlig solgt alt, hvad han ejede, også den vævestol, 
der indtil da havde givet ham og hans familie det daglige brød. 
Allligevel kunne Hans Andersen ikke anbefale ansøgningen. Han 
forudså, at en kro i Ustrup ikke så meget ville blive en oase for trætte 
rejsende som hængedynd for svage sjæle i Hylke sogn. (11)

Ribbet for sine få ejendele og for troen på, at enhver er sin egen 
lykkes smed, drog væveren udensogns igen, men han havde nået at 
kaste en brand i de ellers så sindige bøndersjæle. Det dæmrede for en 
og anden, at der måske var lettere måder at tjene penge på end ved 
dag ud og dag ind at knokle med genstridige kreaturer og stenede 
marker.

Året efter væver Stouenbergs mislykkede forsøg - i 1837 - ansøgte 
en af gårdmændene i Ustrup, Rasmus Andersen i Toftlund, om den 
samme bevilling. Ham turde hans kollega og nabo, sognefogeden, 
ikke fornærme. Derfor blev det pastor Stilling, der kom til at afgive 
erklæring i sagen.

Han havde ingen kollegiale hensyn at tage og vendte uden tøven 
tommelfingeren nedad. Han skrev til herredsfogeden: »Nødvendig
heden eller nytten af offentligt krohold i Ustrup indser jeg aldeles ikke 
... Jeg vil ikke tale om, at omløbende kræmmere, håndværkskarle, 
dagdrivere og betlere plejer gerne at have tilhold på slige offentlige 
steder, hvormed en by i flere henseender slet ikke er tjent«. (12)

Rasmus Andersen blev aldrig kromand. Han måtte opgive sine 
flyvske griller om at blive en velhavende mand på andres dårskab og 
igen koncentrere sig om sit landbrug og sit meget mere uegennyttige
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virke som dyrlæge i Hylke sogn. Så heldig en hånd havde han med 
syge kreaturer, at beboerne, da Rasmus Andersen var blevet meget 
gammel og helt blind, viste deres taknemlighed ved at forære ham et 
stort sølvbæger.

En sådan erindrings gave havde han aldrig fået for at udskænke 
brændevin. (13)

Bevillinger til krohold blev aldrig lette at vriste fra Hylke sogneråd, 
da det havde overtaget sognefogedens forpligtelse til at afgive erklæ
ringer i bevilllingssager. Ikke engang tilladelse til at sælge brændevin 
over disken var til at opnå. I 1865 ansøgte en høker i Brørup om at 
måtte holde udsalg af stærke drikke. Sognerådet svarede værdigt, 
men nedslående, at man »ikke ønskede, at sådan en bevilling meddel
tes til nogen i sognet og heller ikke til ansøgeren, uagtet han er os 
bekendt som en ordentlig mand«. (14)

De skiftende sogneråd var konsekvente, når det gjaldt om at sige 
nej til krobevillinger. Det ville også have set mærkeligt ud, hvis man 
med den ene hånd underskrev anbefalinger til oprettelse af kroer, 
samtidig med at man med den anden uddelte årlige tikronersedler til 
Totalafholdenhedsselskabet. Dog - den konsekvente holdning havde 
sin begrænsning. Hylke sogn var stort og allerlængst fra sogneråds
medlemmernes vinduer lå Tammestrup Øde og hørte ligesom ikke 
rigtig med til sognet. Her igennem gik landevejen mellem Skander
borg og Odder, så da høkeren i Elbækhuset samtidig med sin kollega i 
Brørup søgte bevilling - først til at sælge spiritus - og kort tid efter til 
at holde kro, så fik han den bedste anbefaling.

Elbækhuset var i sin tid blevet lagt såre praktisk for en kro ved 
foden ad en stejl bakke. De, der kom kørende, skulle alligevel stå af 
vognen, for at hestene kunne komme op af bakken og så var det 
nærliggende, at både kusk og forspand fik sig et hvil og en opstram
mer, inden turen fortsattes.

Elbæk kro blev det eneste officielle udskænkningssted i Hylke sogn. 
I 1876 søgte en købmand i Hovedgård ganske vist om bevilling til 
gæstgiveri ved den planlagte Hylke holdeplads. Klog af andres erfa
ringer med det ædruelige sogneråd i Hylke søgte han direkte hos 
amtet, der anbefalede hans ansøgning, og han fik uden besvær sin 
bevilling fra indenrigsministeriet. Den blev dog aldrig udnyttet.

Købmanden har sikkert indset, at det ville vare for længe, inden det
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lille ledvogterhus med billetsalg blev til en blomstrende stationsby - 
om det nogensinde ville komme så vidt. Det var nok mere sikkert at 
satse på en bymæssig udvikling i sin egen by Hovedgård. (15)

Handel og krohold hørte næsten uløseligt sammen. I Hylke gik 
handelen i reglen dårligt, kroholdet slet ikke, i hvert fald kun så 
længe, det foregik i smug. De små butikkers store svaghed var ejernes 
dårlige økonomi. Kundernes var ikke meget bedre, så der blev købt på 
kredit, både i høkerbutikken og hos grossererne. Når disse blev trætte 
af ingen penge at se, og rykkerbrevene begyndte at antage en truende 
tone, så gjorde høkeren sig usynlig, eller han lod disken og vægten og 
den del af varelageret, der tilhørte ham, gå til mere eller mindre 
frivillig auktion.

Omkring 1880 var Hylke brevsamlingssted blevet flyttet fra skolen 
til holdepladsen, og her slog den første landpost i sognet sig ned. 
Allerede i 1883, inden der var bygget mere end et enkelt hus foruden 
hans eget i nærheden af stationen, åbnede Niels Olesen en høkerfor
retning i tiltro til, at det nødvendige kundegrundlag hurtigt ville 
komme.

Det tog dog længere tid, end Niels Olesen havde råd til at vente. 
Allerede i 1885 gik forretningen til tvangsauktion. (16)

Hans svigersøn lod sig ikke afskrække af de dårlige erfaringer og 
havde tiltro til, at han kunne gøre det bedre og få mere ud af det end 
Niels Olesen. Han købte forretningen og holdt den nogenlunde oven 
vande i et par år, men tumlede også med den gamle høkerdrøm om at 
kombinere butikken med gæstgiveri. Sognerådet sagde som sædvan
lig ganske mekanisk nej, og dermed var det sidste forsøg på at få en 
kro i Hylke faldet til jorden.

Tørlagt blev sognet dog ikke. Der lå ingen religiøs fanatisme bag 
sognerådets holdning til udsalg af stærke drikke, kun sund fornuft. Da 
Brørup brugsforening blev bygget i 1896 og Hylkes året efter, fik de 
begge tilladelse til at sælge både bajersk øl og brændevin til deres 
medlemmer. For Brørups vedkommende blev tilladelsen inddraget 
nogle år senere, men hvad der lå bag denne beslutning, er ikke til at 
sige. Ilden har været hård mod begge brugsforeningers protokoller 
og regnskaber.

Andre småhandlende gik det lige så dårligt som høkerne. Tiden var 
endnu ikke inde til forretningsliv i Hylke. Allerede i begyndelsen af
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Der kom brugsforeninger, ikke blot i Brørup og Hylke, men i alle nabosognene i 1890erne. Den første 
blev oprettet i Gangsted i 1891, og derefter gik det hurtigt i nogle år.
På grund af de manglende arkivalier om brugsforeningerne i Hylke sogn er det ikke muligt at sige på 
hvilket grundlag, beslutningerne blev taget, men det har sikkert overvejende været socialt og 
økonomisk. I hvert fald var det i husmændenes og smågårdmændenes del af sognet, Brørup, man først 
fik indrettet brugsforening i en forhenværende høkerforretning. Året efter stiftedes Forbrugsforeningen 
for Hylke medflere byer, der i 190-1 kunne flytte til egne lokaler i stationsbyen. 1 Brørup overtog man 
den gamle skole, da der var blevet bygget en ny i 1902. (17)

1860erne havde en bager slået sig ned i Brørup, i et lille lejet hus i 
byen. Her satte han sig og afventede de nye tider. For bagermesteren 
bestod de i, at kvinderne på landet ikke længere selv ville bage deres 
brød og kager, at de ville indse, at det var mere sikkert at købe det 
færdige produkt hos bageren end blot at mumle »I Jesu navn« og slå 
korsets tegn, når de satte deres egne brød i ovnen.

Det var ved at blive almindelig god tone, også på landet, at man 
bestilte kager og store tærter hos konditoren i købstaden, når der 
skulle være fest - hvorfor så ikke også i Hylke sogn og hos den lokale 
bager? (18)

Da bager Pedersen havde ventet forgæves på bestillingerne og på 
dørklokkens klemt i et par år, øjnede han nyt håb forude og flyttede 
sin butik til Hylke by. Arbejdet med at anlægge banen mellem 
Skanderborg og Horsens havde medført, at arbejdsfolk og ingeniører
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for en tid slog sig ned i Hylke. Deres tilstedeværelse gav handelen en 
kort opblussen, også salget af hvedebrød og rugkringler, men så snart 
arbejdet var afsluttet, og kolonnen havde taget ophold et andet sted 
ved banelinien, faldt omsætningen til sit tidligere meget lave stade. I 
1871 var det derfor bagerens tur til at opleve, at inventar og stikkels
bærgelé gik til tvangsauktion.

Efter bager Pedersens kortvarige optræden på scenen i Hylke 
kunne de gamle koner igen overtage kringle- og sukkerbrødsmarke
det i Hylke. Var der annonceret legestue for ungdommen, drog 
kringlekonen af sted med toget til Horsens og vendte hjem med 
kurven fuld af hvedebrød og honninghjerter. Karlene kunne så 
komme og fylde lommerne til aftenens og en del af nattens lystighed. 
(19)

STATIONSBY
Et par huse omkring eller i nærheden af en holdeplads, det var hele 

Hylke stationsby indtil et stykke ind i 1900tallet.

Husbyggeri på marken i 1904. Murer Søren Jensen og hans bror Mads er begyndt at bygge det, der 
skulle blive aftægtsbolig for Rasmus Jacobsen i Hylkegård.
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11904 blev brugsforeningen bygget efter i nogle år at have holdt til 
i lejede lokaler. To år senere endte alle tiders kæmpeslagsmål mellem 
de toneangivende kredse i Ustrup og Hylke med, at Ustrup stod 
tilbage med palmerne. Bønderne herfra fik forsamlingshuset, hvor 
det efter deres mening skulle ligge, midt imellem brugsforeningen og 
holdepladsen.

De to ting, brugsforening og forsamlingshus, bevirkede at man så 
småt begyndte at tro på, at her en dag ville blive en bymæssig 
bebyggelse. Tilsammen var de en garanti for, at det hus, man beslut
tede at opføre, en dag ville komme til at ligge i en stationsby og ikke 
blot i den fjerneste ende af Bukballes mark. (20)

Den første bebyggede parcel af Bukballe var på nogle tønder land, 
så de to forhenværende gårdmænd, der kom til at efterfølge hinanden 
her, kunne i nogle år fortsætte deres landbrug, om end i langt mindre 
målestok.

Oftere var det dog en anden type aftægtsbolig, der kom til at præge 
de små stationsbyer. I bedste fald kunne de komme til at fremstå som 
skinbarlige gårdmandsmonumenter i stil med det, Mads Møller satte 
over sig selv og sin kone.

Måske var det for at gøre sine byggegrunde mere attraktive, at ejeren af Bukballe på sine ældre dage 
byggede Lille Bukballe til sig selv. Han lagde den på holdepladsens side af banen, hvor han 

f(»ventede, at væksten ville komme. (Foto ca. 1900)
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Møllershvile er bygget 1911. Skønt her varplads til en storfamilie, blev huset i mange år ikke nogen 
vækstskabende faktor. Det fortsatte også efter Mette og Mads Møllers død som den foretrukne 
rentierbolig for Ustrups ældre gårdejere.

Stationsbyens aldrig andet og mere end moderate vækst nåede sine 
to beskedne højdepunkter i årene før første verdenskrig og igen i 
1930erne. Byen blev aldrig så stor, at den kom til at føles som et 
fremmedlegeme i sognet. Den sprængte ikke kommunens rammer 
eller budgetter ved at kræve bedre veje, gadebelysning, biograf eller 
realskole. Hylke sogn forblev - uanset stationen - det, det altid havde 
været, et landsbysamfund hovedsageligt bestående af bønder og 
boelsmænd, proprietærer og husmænd, håndværkere og arbejds- 
mænd og - kvinder, børn og gamle mennesker.

ANDRE ÅRSAGER TIL VÆKST
Asmus Papes forudsigelse i 1802, at udparcellering medførte be

folkningsvækst, var kommet til at slå til. Omkring 1850 solgte bøn
derne i Båstrup og Hylke deres englodder i det, der næsten var 
verdens ende, Fejenseng og Teilum.

Dermed var udparcelleringen i det store og hele afsluttet, bortset 
fra udstykningen af byggegrunde i stationsbyen og - for at få det hele 
med - udparcelleringen i 1919 af en del af præstegårdens jord til 6 
statshusmandsbrug.
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I dårlige tider reduceredes gårdenes folkehold. Fallerede høkere 
luskede ud af sognet, så hurtigt de var kommet ind. Antallet af 
håndværkere fandt så nogenlunde sit naturlige og rimelige leje i 
sidste halvdel af 1800tallet, så der var grænser for den vækst, de gav. 
De små huse og ejendomme, der blev lagt på overdrevene, blev den 
eneste faktor, der fik virkelig og varig betydning for befolkningsvæk
sten.

Af og til blev de købt tilbage til den gård, hvorfra de i sin tid var 
solgt, eller de kunne blive sammenlagt med en lige så lille naboejen
dom, men selv om det skete, så blev husene liggende i mange år og 
udgjorde de ydre rammer om en familie.

Flere boliger betød flere mennesker. De bevirkede igen, at der 
fødtes flere børn, langt flere end tidligere. Disse børn kom til at 
udgøre vækstens anden hovedårsag.

De store børneflokke fandtes både i de små huse og på gårdene. I 
1700tallet havde pigerne i reglen været halvgamle, inden de blev gift. 
De måtte vente ikke blot på en mand, men også på at en gård eller et 
hus blev ledigt. De var ofte 30-35 år, inden det kom så vidt. I 
1800årene forekom stadig førstegangsbrude i 30års alderen, men i 
almindelighed var pigerne 22-24 år gamle, når de blev gift. Det lagde 
næsten ti år til kvindernes fødedygtige alder. Blev de gift som 15årige, 
fordi de havde bildt præsten ind, at de var 17, så lagde det tyve år til. 
(21)

BØRN
Gunner fra Kattrup, som har givet både eksempler og forklaringer 

på næsten alle 1800talsfænomener ud fra sin talstærke familie, havde 
aldrig kendt sin mormor. Hun var død i 1852, da hans mor var otte år 
gammel. Mormoderen, Inger Møller, var blevet kone på Møllers
minde som 16årig, men selv om her var store forhold, gik hun ikke ind 
til nogen dans på roser. Hun var så at sige gravid uafbrudt i de 27 år, 
hun var gift, og »i velsignet omstændighed med det 15. barn bortkald
tes hun ved et apoplektisk tilfælde 44 Vi år gammel«. (22)

Børn var en Guds velsignelse. De var en del af slægtens og gårdens 
liv og garantien for begges beståen. Man skulle også have så mange, at 
der var nogle at miste af.
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Af Møllersmindes 14 børn døde de seks som små, men de otte 
voksede op og skulle som gårdmandsbørn helst sættes godt i vej. Dog, 
at finde en gård til dem alle og helst i Ustrup, eller i hvert fald i Hylke 
sogn, var umuligt, selv for Niels Gundersen. Et par af sønnerne måtte 
tage til takke med et husmandssted. En anden fandt en enkekone i 
Vrold. Hun var ganske vist 24 år ældre, end han selv var, men hun 
havde gården, han stod og manglede. De tre blev gårdmænd i Brørup 
og Ustrup, og de to piger blev gift, den ældste i Skanderborg og den 
yngste - Gunners mor - til den ikke særlig store gård på Kattrup mark. 
Det kunne være gået meget værre. Der var ingen sorte får i den 
familie. Niels Gundersens børn blev først og fremmest hjulpet i vej af 
faderens mange penge, men der var også børn fra langt mindre 
velstillede hjem, som klarede sig godt, selv om de var mange sø
skende, og ingen fik ret meget med sig hjemmefra.

Jens Møller og Johanne i Klosterlund på Ringkloster mark fik 12 
børn. De var alle helt fra fødslen af en egen robusthed. Ingen af dem 
døde som små eller halvstore, men - så megen tilvækst fra en enkelt 
ejendom, det var mere, end Hylke sogn kunne rumme. Da den yngste 
bror, Henrik, i 1867 døde som ugift, var han den eneste, der endnu 
var i sognet. (23)

I skiftet efter ham kan man se, hvad der var blevet af de mange 
møllebyggerbørn. Alle sønnerne var enten møllebyggere eller murer
mestre eller mølleejere.

Døtrene var gift med håndværksmestre eller handlende og med en 
enkelt mejeribestyrer. Øjensynlig havde de klaret sig godt, men en 
betingelse havde været, at de rejste bort fra sognet.

Den næste ejer af Klosterlund havde 11 børn, der blev voksne. 
Mønsteret var det samme. Alle havde klaret sig i tilværelsen, men 
ingen fandt hverken lykke eller udkomme i Hylke sogn.

Det siges, at de rige har mange glæder, de fattige mange børn. Det 
var en regel med mange undtagelser. Inger Møller i Møllersminde var 
nok rig, men hun havde vist alligevel flere børn, end hun havde 
glæder. Dog - noget har der nok været om snakken. I sin beskrivelse 
af Skanderborg amt mente Schytte at have gjort den samme iagtta
gelse: »...efterhånden forøges børneflokken - thi det synes næsten 
som om disse mennesker (husmændene) i et langt rigeligere mål 
velsignes med afkom end andre klasser af samfundet«.
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SYGDOM OG FOREBYGGELSE
Regeringen havde siden slutningen af 17OOtallet, da man blandt 

mange andre ting filosoferede meget over årsagerne til fattigdom, 
haft et godt øje til de mange tidlige og letsindige ægteskaber. Det skal 
dog siges til dens og senere regeringers ros, at man aldrig gik så vidt 
som til at forbyde ægteskab uden forudgående, dokumenteret opspa
ring.

Den eneste undtagelse var, efter 1824, de mandspersoner, der 
modtog eller havde modtaget fattighjælp.

I lovgivningen rådede en udpræget human tankegang, der samtidig 
var stærkt præget af merkantilismen. En stor befolkningsvækst betød 
flere hænder i arbejde og dermed en større produktion og højere 
grad af selvforsyning. At den også betød, at der skulle produceres 
langt flere fødemidler til de mange mennesker var en anden historie.

Børnene var morgendagens arbejdere, og de behøvede ikke engang 
at være ret gamle, før de kunne gøre nytte. Derfor var der al mulig 
grund til både at få dem godt og sikkert ind i verden og at værne om 
deres unge liv. I 1780erne og 90erne lovgav man om uddannelse af 
jordemødre, om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, om 
distriktslæger og sygehuse og om forholdsregler mod de kønssyg
domme, som mange børn var mærket af ved fødslen. Nogle år senere 
-i 1810 - kom kravet om tvungen koppevaccination. Der var nok at 
tage fat på. (24)

Der kom sygehuse både i Horsens og Skanderborg. Landet blev 
inddelt i lægedistrikter. Hylke hørte til Horsensdistriktet. (25) Det var 
stort. Der var langt fra den ene ende til den anden for distriktslægen, 
og der var langt for de syge, der trængte til lægehjælp, hvis de valgte 
at opsøge ham. Han havde pligt til at behandle alle, der havde brug 
for hans hjælp, men den vigtigste del af distriktslægens arbejde var 
overvågning af sundhedstilstanden og foranstaltninger mod smit
somme sygdomme.

SMITSOM SYGDOM
Distriktslæge Floch, der fungerede i slutningen af 1700tallet, gen

nemrejste samvittighedsfuldt sit store område, når der var tegn på, at 
en epidemi var ved at bryde ud et sted.
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I 1796 sendte pastor Dorschæus bud til amtmanden, at Laurs 
Snedker i Rodal på Ringkloster mark var død af sprinkelsyge. Det var 
tyfus, og den var i allerhøjeste grad smitsom. Laurs Snedkers kone og 
fire børn lå da også alvorligt angrebne. Præsten kendte sine pligter og 
sine beføjelser, indtil distriktslægen kunne være der. Han sørgede for, 
at alle de hjælpsomme naboer, der havde taget sig af både de syge og 
kreaturerne, blev jaget ud af huset. Kun den ene, der ikke kunne 
undværes til pleje af patienterne, fik tilladelse til at opholde sig der. 
Han foreslog, at sognefogeden fik bemyndigelse til at udpege to 
personer, der på skift skulle være i gården.

Fra amtmanden gik der ufortøvet bud til distriktslægen, og få dage 
efter, at Dorschæus havde anmeldt dødsfaldet, kom Floch til Rodal. 
Han fandt konen og børnene meget dårlige, men fik dem gjort 
begribelig, hvordan de skulle forholde sig med de medikamenter, han 
havde taget med til dem. Om det var medicinens skyld, er ikke godt at 
vide, men de kom sig alle, og en nabokone, der var blevet smittet, 
overlevede også sygdommen. (26)

Man havde forståelse for isolationens betydning for at hindre 
udbredelse af smitte, og man vidste også, at det gjaldt om at få dem, 
der døde af en smitsom sygdom både meget hurtigt og meget dybt i 
jorden.

Man var især på vagt over for sygdomme som forrådnelsesfeber, 
sprinkel og blodgang, der er et andet navn for dysenteri. Ofrene for 
disse sygdomme blev altid begravet allerede trediedagen efter, at de 
var døde. Det var en udmærket og fornuftig foranstaltning, om end 
ikke tilstrækkelig til at dæmme op for nye tilfælde.

KOPPER
I 1810 blev der lovgivet om tvungen koppevaccination. Allerede i 

1814 var der i den første autoriserede kirkebog under vielser en 
rubrik, der hed »Hvornår og af hvem vaccinerede«. Det betød, at 
kravet om koppevaccinationen ikke var til at komme uden om, hvis 
man ville have del i voksenlivets glæder.

I de første mange år kunne de allerfleste dog fortælle præsten, at de 
havde haft de naturlige kopper.

Det var i reglen præst eller lærer, der påtog sig at vaccinere sognets 
børn, indtil embedslægeordningen blev udbygget tilstrækkeligt til, at
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kredslægen overtog hvervet. I Hylke sogn var det lærer Lemming, der 
indpodede kopperne, og pastor Andresen, der sørgede for »sund 
kokoppematerie«. I fattigregnskabet 1810 kom der til at stå: »...tillagt 
fem af sognets fattige børn hver to rigsdalere for at opmuntre disse til 
at lade fra sig forplante sund kokoppematerie til de andre sognets 
børn, hvor imod forældrene i førstningen gjorde mange ophævelser«. 
(27)

TUBERKULOSE
Koppevaccinationerne var effektive. De satte punktum for en af de 

helt store folkesygdomme. Den næste skulle 50 år senere blive 
tuberkulosen.

Den største smittekilde var nok mælken fra de tuberkuløse køer. 
Disse var måske i sin tid blevet smittet af en kirtelsvag malkepige eller 
hjorddreng. Det var ikke let at sige, hvor sygdommen startede. Mens 
mælk stadig var en mangelvare det meste af året, og den smule, der 
var til brug i husholdningen, stod og kogte i flere timer sammen med 
nogle håndfulde byggryn eller blev lavet i tørre og salte knaposte, da 
var smittefaren ikke stor.

Helt anderledes blev det, da køerne begyndte at give mælk næsten 
hele året. I de 20 år, der gik fra centrifugen kom i brug, og indtil man i 
1898 lovgav om tvungen varmebehandling, pasteurisering, af mejeri
ernes mælk, var den billige skummetmælk en af årsagerne til tuberku
losens store opsving. (28)

Da der i 1881 blev oprettet et fællesmejeri i Tåning, solgte mange af 
egnens landmænd i nogle år deres mælk dertil.

Mælken blev afhentet i flere miles omkreds, og en klog og med rette 
bekymret læge, der så mælkevognene køre forbi, spåede »at ligesom 
der nu køres med mælkevogne, vil der blive kørt med ligvogne«. Den 
bemærkning brændte sig ind i Gunners erindring - måske fordi hans 
18årige søster få år senere døde af tuberkulose. Stine var kommet i 
lære som syerske. I lærepladsen havde hun delt seng med en tuberku
løs pige, der døde kort tid efter. Stine kom syg hjem og blev puttet i 
seng hos en rask søster, som også blev smittet. Hun kom dog 
nogenlunde over sygdommen, men Stine var ikke til at redde. (29)
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KOLDEN
Der var andre frygtede sygdomme end kopper i begyndelsen af 

århundredet og tuberkulose i slutningen af 1800tallet og tyfus og 
dysenteri. Der var den malarialignende koldfeber - kolden - som 
tjenestefolkene ofte pådrog sig under forsommerens høslet i de 
fugtige enge, men som kunne ramme alle på alle tider af året. I 1830 
blev en fattig kone afhørt ved politiretten, fordi hendes søn på en 
temmelig pågående måde havde betiet i nabosognet. Hun forklarede, 
at der ikke havde været anden udvej. I et halvt år havde hun været syg 
af koldfeber. Den var begyndt som hverdagsfeber ved fastelavnstide, 
og fra påske til hen mod høst var den fortsat som ugedagsfeber, og 
hun havde næsten intet kunnet overkomme af arbejde i al den tid. (30)

Børnene døde ikke blot af de »store sygdomme« men også af 
børnesygdomme, der efterhånden har mistet det meste af deres 
farlighed - mæslinger og skarlagensfeber. De voksne blev også ramt, 
men det var blandt børnene, disse sygdomme tyndede hårdest ud.

KOLERA
I 1853 blev landet sat i noget nær højeste alarmberedskab. Kole

raen var brudt ud og rasede i København. Frygten for sygdommen 
greb hele Danmark, i hvert fald myndighederne.

Sogneforstanderskaberne fik fra herredsfogeden besked om at 
forberede sig og være indstillet på, at det værste kunne ske. I Hylke 
reagerede man prisværdigt og eksemplarisk. Der var andre steder, 
hvor man ikke i fuld alvor kunne forestille sig, at sådan en københav
nersygdom kunne nå helt til Østjylland, men ikke i Hylke.

Her blev straks udpeget mænd til at køre de syge på sygehuset og 
de døde til lighuset. De skulle endvidere påse, at de syge »blev 
behandlet ordentligt«. Sygehusene var blot ledige huse i kommunen, 
huse man havde overtaget efter fattiglemmers død. Der lå et i Brørup, 
et i Båstrup og et på Hylke mark.

Der blev skaffet vågemænd og -koner til at pleje de koleraramte. 
Formanden fik bemyndigelse til at ansætte fire ligbærere, og proprie
tær Andersen, Ringkloster blev udpeget til ufortøvet at begive sig til 
Skanderborg og der købe fire stikbækkener. (31)
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Koleraen kunne bare komme an. Hylke var beredt. Man manglede 
blot at bygge et lighus i kirkegårdens nordøstre hjørne.

Det var det dystre, der ellers var forbeholdt selvmordere. Da man 
kom så langt i planlægningen, meldte besindigheden og sparsomme
ligheden sig dog hos bønderne.

De besluttede at afvente det første dødsfald af kolera, inden de satte 
sig i den udgift, det var at opføre et hus.

Det var klogt gjort. Koleraen kom aldrig til Hylke. Der optrådte 
spredte tilfælde i de større østjyske byer, men sygdommen blev aldrig 
en epidemi som i København. Hylkes vågekoner og ligbærere kunne 
blive ved deres vante arbejde.

Det eneste problem var, hvad sogneforstanderskabet skulle stille op 
med de fire bækkener, som man i et øjebliks panik havde nået at 
anskaffe.

JORDEMØDRE
En anden side af sundhedsvæsenet var omsorgen for at få børnene 

sikkert ind i verden. En jordemoderinstitution havde man haft i 
mange år, men i slutningen af 1700tallet blev den fastere struktureret, 
end den tidligere havde været. I 1787 var Fødselsstiftelsen i Køben
havn blevet uddannelsessted for vordende jordemødre. Meningen 
var, at når der var uddannet tilstrækkeligt mange, skulle de være de 
eneste, der havde tilladelse til at lade sig bruge af barselskoner.

Det så så let ud, set med kancelliets øjne, men de embedsmænd, 
som havde de mennesker, det ville komme til at angå, nærmere inde 
på livet, kunne gøre sig deres egne tanker. Det gjorde herredsfoged 
Carøe. Han gjorde det endda temmelig ofte.

Carøe havde den for de mere privilegerede sjældne egenskab, at 
han var i stand til at se en sag med bondeøjne og ud fra almindelige 
menneskers forudsætninger. Da amtmanden spurgte, om der fandtes 
jordemoderemner i Vor og Nim herreder, svarede Carøe, at det var 
slet ikke så let en sag for en ung kone eller enke at rejse til København 
og være borte - måske fra små børn - et helt år. (32)

I 1803 havde Karen Jensdatter dog henvendt sig til ham, om han 
ville lægge et godt ord ind for hende hos amtmanden? Hun var gift 
med Søren Skrædder i Brørup, og han var netop i de år begyndt en
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hastig økonomisk og social nedtur. Enten har Karen villet redde sig 
selv, mens tid var, eller hun har villet redde dem begge ved at blive 
examineret jordemoder. Herredsfogeden så på Karen. Han kunne 
lide det, han så. Hun var 25 år og sund og velskabt. (33)

Karens drøm gik aldrig i opfyldelse. Havde den gjort det, var Søren 
blevet jordemodermand. Nu blev han i stedet kvægtyv og kom i 
tugthuset. (34) Hvad der blev af Karen efter den tid, er ikke let at sige. 
Om hun, der hvor hun flyttede hen efter at være blevet skilt fra Søren, 
i det halvskjulte fungerede som uautoriseret jordemoder - det er ikke 
usandsynligt. I så fald var hun hverken den første eller den sidste, der 
gjorde det.

Der var et dybt og dunkelt bagland, hvor både kvinder og mænd 
færdedes hjemmevant og handlede efter helt andre love og normer, 
end dem lovgivningen havde afstukket, et bagland, de ikke var til at 
drive ud fra, og hvor de også så nogenlunde fik lov at være i fred, hvis 
de ikke optrådte alt for udfordrende. Her befandt sig blandt meget 
andet også de uexaminerede jordemødre.

I 1807 var jordemoderen i Grumstrup fortørnet over, at hun blev 
gået i bedene af en kone i nabosognet. Hun anmeldte det for 
herredsfogeden, der ikke havde spor lyst til at gøre noget ved sagen. 
Det var Carøe. Han forklarede amtmanden hvorfor: »Til en god 
jordemoder hører mere end den videnskabelige kundskab. Hun må 
være ædruelig, blid, venlig og tålmodig«.

Det lå i luften, at den examinerede af de to kvinder ikke opfyldte alle 
disse krav. (35)

Da distriktsjordemoder Ermgard Bache i 1829 var blevet grundig 
træt af, at ingen sendte bud efter hende, selv om hun havde eneret på 
fødsler i Ousted, Tåning og Hylke, så anlagde hun sag ved politiretten 
mod samtlige ni nybagte fædre i Ousted for ikke at have hentet hende, 
men uexaminerede jordemødre til deres barselskoner. Ingen af mæn
dene orkede at diskutere med Ermgard Bache og betalte uden vrøvl 
de mulkter, de blev idømt. Børnene var kommet godt til verden. Det 
var blevet lidt dyrere end beregnet, men det måtte man tage med. (36)

I 1810 blev der udformet et jordemoderreglement, der kom til at 
gælde i næsten 60 år, indtil 1877. Et eller flere landsogne kom til at 
udgøre et jordemoderdistrikt.

Foruden det, der skulle betales årligt af beboerne på landet - det
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var 3 mark for en gårdmandskone, 2 for en husmandskone og 1 mark 
for en indsidderkone - skulle sognene sørge for jordemoderhus, helst 
midt i distriktet, og for brændsel og græsning til en ko.

Det jordemoderhus, Hylke fik andel i sammen med Ousted og 
Tåning, kom til at ligge i Tebstrup, og herfra tog Ermgard Bache i 
over 50 år ud som distriktets jordemoder.

KVAKSALVERE
I tusmørkelandet, som kun beboerne selv var i stand til at finde 

rundt i, og som var lukket land for alle andre, befandt sig foruden 
elverpiger og jomfru Marie, trolde og nisser og uexaminerede jorde
mødre også de kloge mænd og koner - kvaksalverne - som de officielt 
hed.

Kvaksalveri havde aldrig været noget lovligt erhverv, men så længe, 
der så at sige ikke fandtes læger, var faget ikke en særlig stor 
anstødssten for nogen. I slutningen af 1700tallet var lægefaget ved at 
være så udbygget, at man for at tækkes dets udøvere i 1782 lovgav 
imod »kvaksalvere, der giver sig navn af kloge mænd eller kvinder«. 
Samtidig blev amtmændene opfordret til årligt at indsende beretnin
ger om kvaksalveriet i deres amter, men det var vanskeligt at beskrive 
noget, der foregik på et plan, som man ikke havde adgang til. (37)

Den enevældige regering, repræsenteret ved Danske Kancelli, 
havde da også det samme ambivalente forhold til kvaksalveri som til 
andre lovovertrædelser, hvor beboernes retsbegreber gik alt for 
meget på tværs af de officielle. Der var slag, der ikke kunne vindes, 
vidste embedsmændene, områder, hvor man ville komme til kort over 
for bondesindets stædighed og helt anderledes opfattelse af, hvad der 
var rigtigt og forkert.

Først truede man med jernnæven: 20 rigsdaler i bøde eller otte 
dage på vand og brød for førstegangskvaksalveri.

Ved gentagelser blev straffen hver gang doblet op. Det lød da 
tilstrækkeligt afskrækkende, men så alligevel - det var måske lige 
hårdt nok. Det kunne jo ikke udelukkes, at der fandtes kvaksalvere, 
som havde mere held eller håndelag til at gøre folk raske end lægerne. 
Derfor mildnede forordningen sin egen strenghed ved til sidst at åbne 
mulighed for kvaksalverne til at søge tilladelse til at praktisere i det
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distrikt, de boede i, dog »kun i de dele, han har bevist sig at være 
kyndig udi«.

Enevælden kunne virke, som om den blot trykkede undersåtterne 
ned, tromlede dem flade med love og forordninger, Luthers katekis
mus og tvang i næsten alle livets forhold.

Det gjorde den vel også, men den sørgede hele tiden for at lade 
beboerne have den mere obskure del af deres tilværelse i så nogen
lunde fred, hvis den ikke stødte an mod de ti bud og Danske Lov. Det 
gjaldt også folks tro på og brug af kloge mænd og kvinder.

Når en sag om kvaksalveri derfor alligevel af og til kom for retten, 
var det næsten altid efter anmeldelse fra en læge eller en anden 
kvaksalver. Det, der var gået galt for den sagsøgte kloge mand, var 
ikke, at han slog flere eller færre ihjel end kollegerne og lægerne 
gjorde, men det skyldtes så godt som hver gang, at han havde begivet 
sig ind på nabokvaksalverens territorium. Det var ikke det etablerede 
samfund mod den enkelte borger. Det var ikke brutale mænd mod 
værgeløse kvinder eller omvendt. Det var ikke rig mod fattig. Det var 
slet og ret brødnid og misundelse kloge mænd og koner imellem.

I 1846 blev Peder Nielsen i Brørup anklaget for kvaksalveri. Han 
havde da fungeret som Hylkeegnens uautoriserede læge i mere end 
20 år, uden at nogen havde lagt så meget som et halmstrå i vejen for 
hans virksomhed. Det gik galt, da et ulykkeligt forældrepar så langt 
borte som på Endelave tiggede ham om at forsøge at kurere deres 
tiårige datter, som led af benedder.

Peder Nielsen tog til Endelave. Han tog uden for sit distrikt, og der 
havde han ikke noget at gøre. (38)

Han undersøgte og behandlede det åbne sår, pigen havde på det 
ene ben. Det blev vasket med en blanding af blyvand, vineddike og 
brændevin og smurt ind i en salve, rørt sammen af mange forskellige 
ting. Ovenpå blev der lagt et »Apostolicumplaster«, købt på apoteket i 
Horsens. Behandlingen blev gentaget nogle gange. Der kom ben
stumper ud af såret. Det begyndte at heles, og da sagen endelig var 
kommet for retten, vidnede forældrene, at barnet var fuldstændig 
rask. De havde derfor med let hjerte betalt både apotekerregningen 
og de fire rigsdaler, Peder Nielsen skulle have for miraklet.

Havde denne nøjedes med at behandle den lille pige, var der måske 
ikke sket ham noget, men al den tid på Endelave, hvor han ikke
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kurerede på pigens dårlige ben, den kunne han lige så godt udnytte. 
Han tog andre i kur, når de bad ham om det. En kom med mavesmer
ter. Imod dem skulle hun dagligt tage 77 aloedråber og 37 gange to 
dråber rosmarinolie til at smøre på mellemgulv, navle og nyrer. Man 
må da håbe, den arme kone havde lært at tælle så langt, da hun gik i 
skole.

Peder Nielsen var ud af en gammel, anset kvaksalverslægt, der 
havde talt så navnkundige personer som Mads Weis (39). Hans far 
havde i mange år praktiseret i Horndrup, men havde i modsætning til 
sønnen altid holdt sig inden for sit eget distrikt. Bøden for forseelsen 
faldt. Peder Nielsen betalte den øjensynlig uden større besvær, så 
måske har han nået at tjene endnu mere på de 14 dage, han opholdt 
sig på Endelave, end han skulle af med.

Kun fordi kloge mænd som Peder Nielsen fra tid til anden kom for 
skade at forvilde sig for langt hjemmefra og derfor endte i det 
offentliges søgelys, kan man få et indtryk af en lille del af 1800tallets 
alternative lægekunst og af den brug, folk gjorde af den. Måske har 
Endelaves lokale kvaksalver ikke været meget bevendt. I hvert fald 
stod øens befolkning på nakken af hinanden for at søge hjælp hos 
Peder Nielsen.

Der har været et udækket behov, et behov som praktiserende læger 
og embedslæger ikke har evnet eller er blevet bedt om at opfylde.

De var ikke en del af baglandet. De tilhørte en anden verden. I 
regelen blev der først sendt bud efter lægen, når den syges fødder var 
ved at være kolde, og man skønnede, at alt håb var ude. I 1864 havde 
den 46årige gårdmand, Anders Rasmussen i Toftlund, ligget alvorligt 
syg længe. Dagen før han døde, blev der sendt bud efter doktor 
Kuhlmann fra Skanderborg - »denne eneste gang i hans sygdomstid«, 
som hans søn, Rasmus Andersen beskrev det på et af sine mange løse 
ark papir, da han selv - i modsætning til faderen - var blevet en 
gammel mand og ønskede at give sine efterkommere »God underret
ning om min fader og moder«. (40)

Man anerkendte til en vis grad lægernes håndelag og kundskaber - 
nok mest, når det drejede sig om kirurgi og især om fødsler. Da Peder 
Fiskers kone døde i 1853, noterede præsten i kirkebogen, at hun var 
død i barselseng »efter forløsning ved tre lægers nærværelse«.

Om Peder Nielsen kunne have reddet Ane Fiskers er tvivlsomt.
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Kirkebøgerne vidner om de mange tilfælde, hvor både lægernes 
videnskab og indsigten og de følsomme hænder var kommet til kort.

Når alt kom til alt, så vidste man jo godt, at det var skæbnen, der 
afgjorde et sygdomsforløb. Enten gik man til levesiden, eller også 
gjorde man det ikke. Det skulle sådan være, har de efterladtes suk 
lydt. Herren gav, Herren tog.

OPBRUD
Herren gav mere, end han tog i 1800tallets Hylke. Der blev flere og 

flere beboere i sognet indtil midt i 1860erne. Ved folketællingen 1870 
var her tre gange så mange mennesker, som der havde været 100 år 
tidligere - næsten 1200 - men der var også foregået meget i den 
periode. (41)

Sidste trediedel af århundredet var derimod en næsten ubrudt 
tilbagegang. Omkring 1900 begyndte det igen at gå fremad, og der 
kom mange års ganske vist moderat stigning, efterhånden som sta
tionsbyen voksede frem.

Hverken lægevidenskaben eller skæbnen skal have skylden for 
tilbagegangen. Den var en følge af udviklingen uden for Hylke, af 
industrialiseringen først og fremmest. De sidste 30 år af 1800tallet var 
én lang landbrugskrise. Den sved hårdt til de fleste bønder og var 
katastrofal for dem, der var afhængige af arbejdet på gårdene, tjene
stefolk og daglejere.

Der er ikke noget at sige til, at mange tog chancen og rejste deres 
vej ind til byerne, hvor der var håb om arbejde. Det er blot svært at 
sige, hvor mange og hvem, det drejede sig om.

Efter 1875 var pligten, alle indehavere af skudsmålsbøger havde, til 
at melde sig hos præsten, når de flyttede til eller fra sognet, bortfal
det. Derfor må man efter den tid undvære kirkebøgernes til- og 
afgangslister og nøjes med at gætte og sammenholde det resultat, det 
giver, med folketællingerne hvert tiende år. At der blev færre beboere 
i landsognene i de år gjaldt overalt, hvor der ikke hurtigt voksede en 
stationsby op, som fx. Hovedgård i Ørritslev sogn.

Spørgsmålet, der ikke kan besvares ordentligt, er - hvor rejste 
Hylkekarle og -piger hen? Hvilket arbejde fandt de? Blev de industri
arbejdere, for mændenes vedkommende håndlangere på byggeplad
ser eller havnearbejdere? Tog pigerne plads i huset, som de altid
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havde gjort, og nøjedes med at spadsere aftentur med deres håndvær
kersvende, valgte de den lette måde og blev hel- eller halvpro- 
stituerede?

Svarene dukker kun op i glimt, i skifterne efter forældrene og i 
fattigudvalgets korrespondance med dets magtfulde bykolleger, når 
de ville pådutte Hylke kommune forsørgerpligten for en kone, der var 
forladt af sin søfyrbødermand eller sporvognskonduktør. Sognerådet 
slog sig hver gang i tøjret, men de upålidelige ægtemænd viste sig 
altid at have en fortid i et af Brørups eller Båstrups små huse.

Allerede i de gode tider i 1850erne var en del flyttet fra sognet. Det 
var ikke som 20 år senere af nød man fejste.

Midt i århundredet var der arbejde nok til alle, der gad arbejde ved 
jord- og grundforbedringer og ved pasningen af de flere kreaturer, 
der begyndte at komme i bøndernes stalde.

Ganske vist var det dyrtid, men så længe man tjente hos bønderne 
og spiste af deres grødfade, mærkedes det ikke så meget. Det skete 
først den dag, man stiftede familie, og så var det i regelen for sent at 
tænke på at rejse sin vej.

Arbejderne på landet måtte vente på byernes fabrikker, inden de 
kunne tillade sig at smide mergelhakkerne og tørvespaderne fra sig og 
vende Hylke ryggen. Det blev i gruppen lige over - den der var i 
besiddelse af lidt større overskud og mulighed for opsparing, og som 
havde fået en mere regelmæssig skolegang - det blev i den, opbrud
det startede.

Tilskyndelsen til at flytte kunne være flere ting. Der var de store 
søskendeflokkes traumer fra barndommen, hvor man aldrig havde 
været færre end 4-6 børn om en seng, og hvor det stykke, der blev til 
hver, når pølsen juleaften blev fordelt på de mange tallerkener, var så 
fortvivlende lille.

Da husmand Jens Lading i 1864 blev dræbt i en sandgrav på Brørup 
mark, efterlod han sig foruden enken en ejendom på knap ti tønder 
land og fem voksne børn. De kom ikke til begravelsen allesammen. 
Datteren gjorde. Hun var gift med en af de fa solide høkere, Brørup 
nogensinde havde kunnet opvise.

En søn var hjemme på ejendommen, som han kunne være temmelig 
sikker på ville blive hans en dag. Hans ældste og yngste bror var 
emigreret til Amerika. Den tredie bror var uddannet på handelsakade-
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miet i København, men var, da faderen døde, elev på Gedved semina
rium. (42)

Der havde aldrig været flere end de fem børn i Elbjergkildehus. 
Dem kunne Hylke sogn med lethed have rummet, hvis de ville have 
slået sig til tåls med en tilværelse på sognets betingelser - først at være 
landarbejdere og så måske en dag i stand til at købe en lille ejendom, 
samtidig med at de fortsatte med at arbejde som daglejere på 
gårdene.

Det var opvakte børn, der kom fra Elbjerg. Den ældste søn var i sin 
tid blevet udskrevet af Brørup skole med karaktererne udmærket godt 
for både flid og kundskaber og opførsel. Han emigrerede ikke hver
ken for at slippe for alimentationsbidrag, eller fordi Hylke kommune 
havde givet ham penge til billetten blot for at slippe af med ham.

Måske gjorde han det for at undgå at aftjene sin værnepligt. Det var 
ikke ualmindeligt, men Hans Lading kan også være udvandret, fordi 
han indså, at hvor dygtig, han end var, så ville han aldrig komme til at 
høre til blandt sognets gårdmænd, dem, der havde noget at sige i 
sognet. Lige så nøgternt kan han have vurderet, at han var for god til 
at splitte mergel og grave tørv og tærske bøndernes korn resten af sit 
liv. (43)

Hvordan Hans klarede sig i Amerika, ved man ikke, men mon ikke 
han har skildret forholdene derovre i helt lyse farver i brevene hjem, 
for så snart hans yngste bror var blevet gammel nok til at stå på egne 
ben, rejste han også derover.

Det blev der efterhånden en del, der gjorde, især i slutningen af 
1800tallet, men det var ikke udvandringen, der fik folketallet i Hylke 
til at falde. Den opvejedes nogenlunde af indvandringen af svenske 
landarbejdere. Der var stort set kun den forskydning, at de, der 
udvandrede, næsten alle tilhørte det, man kan kalde sognets lavere 
middelklasse, og de, der kom, var en del af det laveste lag, 
landarbejderne.

Svenskerne dukkede op på de store gårde midt i 1850erne. I 1855 
kom de første til Hylke sogn, til Nissumgård og Lethenborg. Det 
drejede sig både om karle og piger, men flest piger. De blev i reglen 
malkepiger på gårde med mejerier og store besætninger og havde 
ikke meget højere status end køerne. Proprietærerne fæstede dem i 
»sæt« eller »besætninger« fra fæstekontorerne.
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Sådan omtaltes Nissumgårds malkepiger i 1874, da de blev anklaget 
for næsten åbent oprør - ikke så meget over den 16timers arbejdsdag 
- som på grund af det bæst af en mejerikarl, der var deres nærmeste 
foresatte. (44)

Det var barske forhold, de svenske arbejdere gik ind til på de store 
gårde. Disse blev i langt højere grad end bøndernes drevet som en 
forretning med maximal udnyttelse af arbejdskraften, og omkostnin
gerne i forbindelse med folkeholdet holdt så lavt som muligt. Motiva
tionen for at holde ud lå for svenskerne i, at den tilværelse, de var rejst 
fra, havde været endnu mere grå og trøstesløs.

De fleste af dem blev. Fra Hylke sogn var de eneste, der helt sikkert 
tog tilbage til Sverige, en familie bestående af en mor og to børn. Det 
sørgede Hylke sogneråd for, da man ellers skulle have forsørget dem i 
de fire år, husfaderen afsonede en fængselsstraf i Vridsløselille. (45)

De, der blev, klarede sig ikke dårligere end deres danske arbejds
kammerater, og efter et par generationer var de ikke til at skelne fra 
andre Hylkeboere, selv om »Svensker«-navnet kunne blive hængende 
i mange år. Grøndalshuset på Hylke mark blev i 1864 købt af Pehr 
Nilsson og Bengta Hansdatter fra Barre i Sverige. Da Pehr få år senere 
døde, giftede enken sig med en anden svensker, Lars Svensson, og 
datteren Ane Signe kom i daglig tale aldrig til at hedde andet end 
»Svenske-Ane«.

Der var bevægelse i sognet i de år. Svenskere kom, og Hylkesønner 
og -døtre rejste for at finde lykken eller i hvert fald deres udkomme i 
den verden, der var blevet så meget større på grund af dampskibsru
ter og jernbaner og foretagsomme udvandringsagenter.

Sognet og landsbyerne var begyndt at slippe det på engang snæ
rende og beskyttende tag i sine børn, men de fleste blev dog stadig, 
hvor de følte sig mest trygge eller mindst utrygge. Gårdmandsbør
nene fik sjældent så megen udvé, at det gjorde ondt. De var noget 
allerede. De havde en identitet og en arv at overtage i sognet. 
Gårdene, de en dag skulle rykke ind på, lå måske nok i nabosognene, 
men man var stadig bonde, og den gode selvfølelse, det gav, trivedes 
lige så godt nogle sogne borte, som den gjorde i Hylke.

Helt undgå at komme fra hjemegnen kunne sønnerne ikke. De 
måtte ofte helt til København for at aftjene deres værnepligt, men for 
manges vedkommende blev de år også både første og sidste gang, de
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var borte fra sognet mere end en enkelt dag. Nogle tog en vinter på 
højskole, de fleste ikke længere væk end til Gedved. Herfra kom de så 
at sige altid hjem med varme og gode højskoleminder, dybt overbevi
ste om Peter Bojsens og Venstres ufejlbarlighed.

De havde ikke oplevet noget, der havde rokket ved det, de var, da de 
tog afsted - gårdmandssønner, der en dag skulle blive gårdmænd.

Der var enkelte, der brød med deres miljø, rejste bort med det mål 
at lære mere, end landsbyskolen og højskolen havde kunnet give dem. 
De svigtede den tradition, der sagde, at bønder avler bønder. De ville 
noget andet end blot gå i de gamles fodspor, og hvad det har kostet af 
hjemlige skænderier især med fædrene, det er ikke til at holde ud at 
tænke på.

Præst eller degn, det var noget, man blev, når man ikke duede til 
andet end at studere, en udvej for dem, der havde en fysisk skavank og 
ikke egnede sig til bondearbejde.

Det var bøndernes mening om de boglige uddannelser, og så kom 
deres voksne sønner - sunde og raske, uden svage lunger eller 
klumpfod - og sagde, at de ville til København og tage studentereksa
men fra kursus og derfra videre til landbohøjskolen eller 
universitetet.

Det var ikke til at bære, og nogle opgav også deres planer og faldt til 
ro derhjemme. Andre tog afsted, men blev sultet hjem igen af 
faderen. Der var dog slet ikke så få, der gennemførte en lang 
uddannelse, den de havde besluttet sig for.

De blev ikke blot præster og lærere, men også civilingeniører, 
dyrlæger og landbrugskandidater.

Om gårdmandsdøtrene har drømt om mere her i livet end at blive 
gift med gårdmænd og leve deres mødres liv om, det er svært at sige. 
Mange var tre måneder på Åle pigehøjskole. Nogle var ude et års tid 
for at lære mejeribrug og finere husholdning på en stor gård og fik 
måske bagefter et kursus i kjolesyning og mere indviklede håndarbej
der. Om uddannelse til andet end dygtige husmødre var der sjældent 
tale. Andreas Pedersen i Gantrupgård havde en datter, Ane, der 
allerede i 1878 fik lærerindeeksamen med karakteren meget duelig, 
men hun var en enlig svale og satte ikke noget oprør i gang mellem 
Hylkepigerne for at komme ud og skabe deres egen tilværelse. (46)



De lange og de korte strå

SOGNEFOGEDEN
Da den fredsommelige, lidet krævende og vagt formulerede sogne

fogedbestilling i 1791 blev gjort til et - om end beskedent - kongeligt 
embede med klar beskrivelse af pligter og ansvar og allernådigst 
tilståede fordele, da blev der skabt en meget livskraftig og levedygtig 
funktion i landsognene - men det tog tid, inden bønderne lærte at 
leve med risikoen for at blive udnævnt til sognefoged. Den hang i 
mange år truende over hovedet på dem.

Forordningen af 11. november 1791 må ses først og fremmest som 
en følge af landboreformerne. Udskiftningen af jorden og dermed 
ophævelsen af - om ikke landsbyfællesskabet - så dog mark- og 
arbejdsfællesskabet, havde gjort bystævnerne næsten overflødige.

Oldermandens lille kongerige var skrumpet ind til ingenting, og 
mosset kunne i fred og ro brede sig på bymændenes kreds af sten.

Af uvilje mod at afskaffe noget gammelt og velprøvet blev man 
mange steder ved med at vælge oldermand hvert år, men han blev 
mere og mere overflødig. Hvad kunne det nytte, at han gik ned ad 
bygaden og tudede i sit horn? De bønder, der havde flyttet deres 
gårde ud på marken, kunne ikke høre hans kalden.

Det kunne parcellisterne heller ikke, men de havde aldrig hørt til 
bylaget, så det var ikke dem, hans tuden gjaldt. (1)

Den spredte bebyggelse og større afstand mellem beboerne bevir
kede at man ikke længere kunne nøjes med at kalde på dem. Man 
måtte sende bud ud til dem, hvor de boede, således at de ikke kunne 
bruge manglende tilsigelse som påskud for ikke at være mødt til 
vejarbejde eller snekastning. (2)
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PLIGTER OG FORDELE
Det blev blot een af sognefogedens opgaver. Der var mange andre. 

Han skulle optræde som både amtmandens og herredsfogedens 
forlængede arme, øjne og øren i hvert enkelt sogn. Det blev sognefo
gedens ansvar, - ikke blot at holde ro og orden og fyldebøtter og 
slagsbrødre i ørerne, men også at sørge for, at sognets veje var 
nogenlunde i stand, at omstrejfende kreaturer og betlere blev indfan
get, at de første blev solgt ved auktion, og at de sidste blev bragt til 
arresten i Horsens.

Sognefogeden skulle skaffe arbejde til de karle og piger, der kunne 
forestille sig lettere måder at tjene penge på end ved at være tjeneste
folk på gårdene.

Han skulle møde på session med sognets unge karle, udføre 
skifteforretninger, inddrive skatterestancer og bøder.

For alt dette fik sognefogeden - foruden æren, som han godt kunne 
have undværet - frihed for kommunale skatter for op til 8 tønder 
hartkorn og frihed for pligtkørsler, vejarbejde og snekastning. (3) Der 
faldt lidt sportler af i forbindelse med auktioner og udpantninger og 
nogle få skilling, når han optrådte som stævnings- eller vur
deringsmand.

Efter 1857 blev sognefogeden fastlønnet med et beløb, der svin
gede mellem 20 og 100 rigsdalere, efter hvor stort sognet var, og hvor 
meget besvær der var med beboerne; men alligevel kan man sige, at 
lønnen for at være sognefoged aldrig kom til at stå i noget rimeligt 
forhold til ansvaret og anstrengelserne.

BETLERI
Det var først og fremmest den ændrede landsbystruktur, der gjorde 

det nødvendigt at have en lokal mand, som amtmand og herredsfoged 
kunne kræve og forvente samarbejde og hjælp af, men også det - efter 
myndighedernes mening - stærkt tiltagende betleri var en del af 
filosofien bag sognefogedembedet.

Tiggeriet var et stort problem, men hvor regeringens embeds- 
mænd så betlere bag hver busk og husgavl, der så andre - endog 
præster og provster - kun en enkelt soldaterkone i ny og næ. Kunne 
præsterne ikke fa øje på betlerne, hvordan skulle så bønderne med 
deres århundredgamle almissetradition kunne det? (4)
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Ved at lægge ansvaret for disse staklers pågribelse over på en 
bonde, der kun havde haft det uheld at være nogenlunde læse- og 
skrivekyndig og derfor var blevet udset til sognefoged, satte man ham 
i en vanskelig situation.

Hans tro, hans tradition og hans naboer sagde, at man gav dem, der 
bad om det, et brød og en kande mælk eller øl. Kongens love sagde, at 
det måtte man ikke. Tværtimod skulle de arresteres og transporteres 
til herredsretten.

Loyaliteten mod kongen og hans embedsmænd var næsten grænse
løs. Der var kun en ting, der var stærkere. Det var trofastheden mod 
de normer og holdninger, man havde fælles med landsbyens øvrige 
beboere.

Resultatet måtte derfor blive, at sognefogederne lukkede øjnene og 
lod betlerne komme og gå, som de var vant til.

I sognefogedbestallingen nævnes adskillige mulkter, der kunne 
pålægges modvillige vejarbejdere og jordemoderhentere. Kun et sted 
omtales en mulkt, sognefogeden kunne idømmes. Det var to rigsda
ler, han skulle betale, hvis han løslod en anholdt betler. Den mulkt 
undgik sognefogederne ved at lade være med at anholde nogen. (5)

Stiftamtmanden foranstaltede i 1802 en klapjagt på betlere i hele 
amtet. Den blev en total fiasko, fordi, som han beklagede sig til 
herredsfogeden, »dette af sognefogederne enten slet ikke eller med 
forsætlig skødesløshed er blevet forrettet«. (6)

Enten havde amtmanden set syner, da han forestillede sig store 
horder af tiggere drage hærgende gennem de østjyske amter, eller 
også havde betlerne hørt rygter om klapjagten og holdt sig den dag, 
den foregik, inden for deres eget pastorat. Måske var sognefogederne 
hunderædde for dem - de var ikke forklædte engle allesammen - eller 
også var sognefogederne først og fremmest bønder, dybt forankrede i 
den tradition, at fattigfolk var en slags medmennesker, og at de alle i 
tidernes morgen havde ligget ved de samme diger og gærder. (7)

UDPANTNINGER
Stiftamtmandens utilfredshed med de bevidst skødesløse sognefo

geder skulle tage til i de kommende år.
Da statsbankerot og landbrugskrise havde lagt sig tungt over 

landet, og tvangsauktioner og udpantninger kom til at høre til daglig-
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dagen, da var det simpelthen umuligt at finde nogen, der ville være 
sognefoged, og de, der blev det, behandlede efter amtmandens 
mening »skatternes inddrivelse med utrolig ligegyldighed«. (8)

Solidaritet og sammenhold var endnu de bærende elementer i 
sognenes struktur, og ingen bonde ønskede at blive udsat for at skulle 
pante hos sin nabo - ikke engang hos kollegerne i de andre landsbyer.

Man brugte al sin opfindsomhed for at undgå sognefogedværdig
heden under landbrugskrisen.

Var herredsfogedens blik ved at indkredse et emne, så blev den 
udvalgte i reglen forfærdelig dårlig. Han blev pludselig både blind og 
døv, og læse og skrive havde han aldrig fået lært.

I 1821 udnævntes ny sognefoged i Tulstrup ved Ry. Han fandt sig i 
det i tre dage. Da fik han tilsendt restancelisterne til udpantning, og så 
var han færdig med at være sognefoged - troede han. Degnen hjalp 
ham med et bønfaldende brev til amtmanden: »Min gode herre! Jeg 
har i min skoletid ej lært enten at regne eller skrive noget sammen
hængende skrift eller bragt det videre, end at jeg med nød og næppe 
kan skrive mit navn...« (9)

Amtmanden forblev kold og følelsesløs. Mandens påskud var »ikke 
værd at tage i betragtning ...dette bruges almindeligt, når en bonde 
bliver udnævnt til sognefoged«.

JENS RASMUSSEN
I Hylke oplevede man i årene op til landbrugskrisen at have en 

sognefoged, der nød at være det. Han solede sig i værdigheden. Jens 
Rasmussen var ejer af en af de store Ringklostergårde og var en 
ualmindelig oplyst og belæst mand, der blev benyttet som juridisk 
rådgiver af folk på egnen.

Han var et særsyn. Det var ikke engang nok for ham at kaldes 
sognefoged. I breve til amtmanden underskrev han sig »Stedets 
respektive politimester« - men hovmod står for fald, har naboerne 
nok mumlet, utilpas ved at se en af deres egne føre sig frem på den 
måde.

Det gik også så galt for Jens, som det overhovedet kunne. Han tog 
sit hverv meget højtideligt. Der måtte ikke kunne sættes nogen plet på 
hans sognefogedære, så da det begyndte at knibe for folk i sognet, 
kautionerede han for dem, lagde ud af sin egen lomme og stod



DE LANGE OG DE KORTE STRÅ 151

tålmodigt i kø i flere dage for at få lov til at betale deres amtstue
skatter.

Imens Jens sad og ventede på amtstuens trappesten på, at det skulle 
blive hans tur, forfaldt hans gård, hans landbrug blev forsømt, og 
hans unge kone trøstede sig med forkarlen.

I 1822 måtte han se sin gård solgt ved auktion, igennem en 
skilsmisse og aflevere sin sognefogedbestalling. (10)

Jens Rasmussen døde mange år senere i Elbjerg langt ude på 
Brørup mark, hvor han havde fået kost og logi mod at undervise 
børnene, indtil de blev så store, at de kunne klare den lange skolevej. 
Hans skæbne har kun bestyrket bønderne i Hylke i deres tro på de 
gamle dyders fortrin og fortræffelighed.

HANS ANDERSEN
Da Jens måtte tage sin afsked i 1822, var det ikke let at finde nogen 

til at overtage embedet. Herredsfogeden ville have Hans Andersen i 
Agershøj. Derom var der ingen diskussion. Hans forsøgte sig med et 
dårligt helbred og et vissent ben, men der var ikke noget at stille op. 
Han blev sognefoged, og efter herredsfogedens udsagn den bedste i 
både Vor og Nim herreder.

For ikke at slide så god en mand for tidligt op fik han, som den 
første sognefoged i Hylke, lov til at få en budfoged, der skulle være 
hans medhjælp og stedfortræder og især tage sig af vejarbejde og 
snekastning på sognets veje. For det besvær, det kunne medføre, fik 
han lov at udnytte den del af skattefriheden, sognefogeden ikke selv 
kunne fylde ud.

Skattefriheden var beregnet af 8 tønder hartkorn.
Hans Andersens gård var på godt 4 tønder, så Rasmus Andersen i 

Toftlund, der blev den første budfoged, og hvis gård var af samme 
størrelse, blev således fritaget for kommuneafgifter og kongerejser af 
næsten hele sit hartkorn - mod til gengæld at rykke ud, såsnart det 
begyndte at gøre ondt i sognefogedens dårlige ben. (11)

I syv år holdt Hans Andersen ud, men så var hans gård så forsømt, 
at han søgte om at blive fritaget for hvervet. Han skrev til amtmanden, 
at »jeg ser mig ganske ødelagt, dersom jeg skulle holde ud længere at 
være sognefoged, hvorfor jeg beder, at der måtte vorde en anden
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beskikket«. Herredsfogeden ville overmåde nødigt miste denne sog
nefoged, »der ubestridigt er den bedste i min jurisdiktion«, men mod
stræbende måtte han give slip på Hans Andersen. I stedet valgtes 
Johannes Sørensen i Østerløkke, selv om »han ønsker vel at fritages, 
men de i vedlagte skrivelse derfor anførte grunde kan næppe anses 
for gyldige«. (12)

JOHANNES SØRENSEN
Johannes Sørensen holdt kun ud et halvt år som sognefoged. 

Allerede i efteråret 1828 bad han så mindeligt om at måtte slippe. 
Oveni de forhadte udpantninger var nemlig lagt et nyt og tyngende 
hverv.

Det var anlægget af chausseén, den ny landevej mellem Skander
borg og Horsens. Selv var sognefogeden fri for vejarbejde, men hvad 
hjalp det, når han skulle følge med folkene fra Hylke hver dag på 
arbejde og holde opsyn med dem?

Johannes Sørensen skrev i sit brev til amtmanden, at han ikke så sig 
i stand til at bestride embedet, »da sognefogeden må bestandig være 
ved den nye landevej, når der forrettes arbejde«. Der var også andre 
byrder, der tyngede hans sognefogedskuldre, og for at give sine ord 
mere vægt slog Johannes Sørensen efter god, gammel bondeskik over 
i stavelsesrim. Sognefogeden »må rejse om natten og komme om 
skatten«, klagede han. (13)

Johannes Sørensens gribende appel om fritagelse for bestillingen 
blev mærkværdigvis bønhørt, og han fik lov at slippe. Landbrugskri
sen var ved at ebbe ud. Chaussébyggeriet skulle vare nogle år endnu, 
man det blev alligevel mindre belastende at være sognefoged, og 
bøndernes jamren over udnævnelsen forstummede vel ikke, men tog 
af for en tid.

RASMUS THOMSEN
Den ny sognefoged i Hylke var en rolig og besindig gårdmand, 

Rasmus Thomsen i Båstrup. Det eneste, der øjensynligt kunne øde
lægge hans humør, var samarbejdet med præsten i fattigkommissio
nen. Da pastor Stilling i 1834 forsøgte at skyde skylden for sine
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sløsede fattigregnskaber over på sognefogeden, valgte denne at gå. 
Selv om det var præsten, der fik irettesættelserne fra amtmanden, 
skulle de to, præst og sognefoged, fortsat have siddet sammen i 
kommissionen, og det har været mere, end sognefogeden kunne 
bære.

Budfogeden skulle passe embedet, indtil der blev fundet en anden 
sognefoged. Det var ikke så godt. Da han fik overladt ansvaret og 
protokollerne, måtte han tilstå, at han aldrig havde lært hverken at 
læse eller at skrive.

Denne gang passede det nok, for han havde ikke protesteret mod at 
være budfoged, så længe der havde været en sognefoged, der kunne 
læse højt for ham og fortælle ham, hvad han skulle gøre. (14)

HANS ANDERSEN
I 1835 kunne man ikke have en sognefoged, der kun kunne prente 

forbogstaverne i sit navn. Herredsfogeden måtte gå til Hans Ander
sen og bede ham overtage embedet igen. Det var Hans Andersen, 
som havde klaret problemerne under udpantningsbølgen, og det var 
ham, der troligt havde stået på sit dårlige ben og overvåget Hylkebøn- 
dernes chaussébyggeri fire dage i hver uge i næsten tre sommerhalv
år. Hans Andersen sagde ja, men der var ikke noget at sige til, at han 
efterhånden kendte sit værd og lyttede mere til sin egen samvittighed 
end til de ordrer, han fik.

Krisen var i 1835 kommet så meget på afstand, at myndighederne 
for fuld styrke havde genoptaget deres straffeekspeditioner mod 
ulovlige brændevinsbrændere.

Masken dampede »ideligt og næsten offentligt« fra hver eneste 
gård, så det blev en travl tid, både for herredsfogeder og toldbetjente 
og for børn og tjenestefolk, som med træskoene i hånden pilede fra 
landsby til landsby og forpustede råbte, at tolderne var på vej. (15)

Toldmæssigt var Hylke opland til Skanderborg, så det blev næve
nyttige personer herfra, der forstyrrede og forhindrede Hylkebøn
derne i deres fredelige syssel. En dag i 1836 kom en hæsblæsende 
toldbetjent farende ind i sognefogedens gård og råbte, at han straks 
skulle følge med over at konfiskere brændevinstøj hos sin nabo, den 
forhenværende sognefoged Johannes Sørensen. Det nægtede Hans
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Andersen pure at være med til. »Hvad skal jeg der«, spurgte han, 
»Johannes Sørensen er jo en rig mand?« (16)

Sådan sagde man ikke til en justitsråd og herredsfoged, så Hans 
Andersen blev sagsøgt for lydighedsnægtelse.

I retten var han ikke til at overbevise om noget forkert. Johannes 
Sørensen var hans gode ven, forklarede han. Hans Andersen kunne 
have holdt en lang tale om solidaritet og trofasthed og værnen om 
gamle, gode værdier, men han sagde blot, at det drejede sig om hans 
gode ven. Mere var der ikke at sige om den ting, og retten var da 
heller ikke dummere, end at den frikendte ham.

Efterhånden som de gode tider blev endnu bedre, og sogneforstan- 
derskaberne efter 1842 overtog en del af sognefogedens mange 
opgaver, og stillingen efter 1857 blev fastlønnet, så blev det mere 
attraktivt at være sognefoged.

Han blev altid valgt mellem de mest solide og velhavende bønder. 
De boede enten i Båstrup eller Ustrup, så hvervet gik på skift mellem 
de to byer med en enkelt afstikker til Hylke. I de 180 år, der blev 
udnævnt sognefogeder, kom ikke en eneste fra Brørup.

Det siger en del om både sognefogedværdigheden og om Brørups 
manglende værdighed.

CHRESTEN SØRENSEN
I 1858 rystedes det bedre selskab i Hylke af noget, der lignede en 

skandale. Jens Christensen i Ustrupgård ønskede at fratræde som 
sognefoged. Sogneforstanderskabet indstillede tre hæderkronede og 
guldrandede gårdmænd, en fra Hylke, en fra Båstrup og en fra Ustrup 
til det ledige embede.

Herredsfogeden lod lige så stille indstillingerne glide i papirkur
ven. Han havde allerede bestemt sig.

Det var reglen, at sognefogedstillingen og hvervet som lægdsmand 
fulgtes ad. Af en eller anden grund var de to embeder imidlertid 
kommet ud af fodslag.

Husmand og murer Chresten Sørensen i Ustrup var lægdsmand, og 
ham satte herredsfogeden højt, så højt, at han havde besluttet, at han 
skulle være den næste sognefoged i Hylke. Det blev han også, selv om 
sognerådet protesterede og 10 år senere gjorde, hvad det kunne, for 
at få ham afsat, da »han var valgt på ulovlig vis«.
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Chr. Sørensen var sognefoged i 17 år og blev derved en af de 
længstfungerende nogensinde. (17)

MADS MØLLER
Hans efterfølger blev valgt fra den anden ende af den sociale 

pyramide. Det blev Mads Møller i Møllersminde, en af de mest solide 
og velhavende bønder i sognet og ejer af et mønsterlandbrug. Dog, 
det skulle blive fra Mads Møller, oprøret kom og ikke fra den lille 
husmand.

Historien fra 60 år tidligere gentog sig simpelthen.
Mange år var gået, og to generationsskifter havde fundet sted, men 

når der blev trådt tilstrækkeligt hårdt på tilstrækkelig ømme tæer, så 
var det stadig de gamle holdninger og værdinormer, der betød noget.

Solidaritet og venskab var stadig bærende elementer, som de havde 
været det under krisen i 1820erne.

Udfordringen til at mobilisere de gamle dyder kom fra regeringen 
Estrup og dens provisoriske skattelove. De medførte fra 1885 skatte
nægtelser og deraf følgende udpantninger.

Mads Møller, der af sind og overbevisning hørte til blandt skatte- 
nægterne, ønskede ikke at bistå herredsfogeden med panteforretnin- 
gerne og frasagde sig sognefogedbestillingen næsten med det 
samme. (18)

Jens Løvs barnebarn i Kattrup fortæller i sine erindringer om Mads 
Møller, som han nærede en næsegrus beundring for: »Morbroder var 
sognefoged i nogle år, men da skattenægtelsen i provisorietiden kom, 
sagde han hvervet fra sig. På herredskontoret ville de vide grunden. 
Nej, jeg vil ikke omkring i sognet at pante for resterende skatter. Der 
blev skrevet om dette i aviserne. En sognefoged, der har ren halm i 
støvlerne«.

Var provokationen med de provisoriske skattelove aldrig kommet, 
ville Mads Møller nok have fortsat mange år endnu som sognefoged, 
passet sit hverv redeligt og samvittighedsfuldt som den retlinede 
personlighed, han var, men - tryk avler modtryk - og Mads Møller 
valgte at frasige sig værdigheden for at kunne blive ved med at se folk i 
øjnene og for at kunne sove roligt om natten uden at blive holdt vågen 
af forfædrenes bebrejdende blikke fra en fjern himmel.
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BAGLANDET
Sognefogederne var altid besindige og fornuftige mænd med deres 

Hylkebagland i skønneste orden, så der opstod ikke mange eller 
særligt store gnidninger mellem dem og de øvrige beboere.

Der kunne opstå nogen misstemning, når de unge mennesker fik 
lyst til at slå gækken løs og gik til sognefogeden og sagde, at de gerne 
ville have lov til at holde nytårsgilde samme aften, og han så tog sin 
lommebog frem, vædede tommelfingeren og bladede i den for til 
sidst at fortælle dem, at det kunne ikke lade sig gøre, men de kunne få 
lov at holde gilde anden påskedag.

Var det ikke en flok karle og piger, men en profithungrende høker, 
der havde planlagt lystigheden, så kunne han godt finde på at sætte 
sig op mod sognefogedens afgørelse og invitere til det, man kaldte 
»budent bal«. Bøden for forseelsen faldt prompte ved politiretten, 
men var sikkert indregnet i priserne på høkerens bajerske øl og 
brændevin. (19)

Hvervet som sognefoged skiftede efterhånden karakter. En del 
opgaver var overgået til sogneforstanderskabet efter 1842. Det gjaldt 
tilsyn med og vedligeholdelse af sognets biveje, fordeling af pligtkørs
ler, erklæringer om håndværker- og høkerbevillinger og flere andre 
ting.

11868 blev der udnævnt en gående betjent i Vor herred med bopæl 
i Gedved. Mange rent politimæssige opgaver blev derved taget fra 
sognefogeden. Til gengæld fik han med vedtægten om hundetegn en 
ny opgave i 1889, så overflødig blev sognefogeden ikke, før han 
forsvandt sammen med de små landkommuner den 1. april 1970.



KOMMUNALT SELVSTYRE
En efterårsdag i 1841 sad tre af sognets mænd og stak hovederne 

sammen. De diskuterede hverken landbrug eller politik og planlagde 
heller ikke nogen sammensværgelse mod staten. Dertil var de alt for 
ansete og hæderkronede bønder.

Den ene var sognefogeden. De andre var toppen af det store 
hartkorn i Hylke, proprietærerne Christensen, Nissumgård, og An
dersen, der kort tid forinden havde overtaget Ringkloster. Alle tre var 
håndplukket af amtmanden og udgjorde den valgbestyrelse, der 
skulle forberede sognets overgang til selvstændig kommune. (20)

Det var i og for sig ikke noget nyt, at sognene tog sig af deres egne 
indre anliggender, men det var nyt, at beboerne selv skulle vælge de 
mænd, de fandt bedst egnede til det. Til de ting, der indtil nu havde 
fungeret sognevis - fattigvæsen og skolevæsen - havde præsten 
egenhændigt udpeget dem af bønderne, han enten kunne komme ud 
af det med eller tyrannisere i en kommission med ham selv som født 
formand.

Ved oprettelsen af landkommunerne var man rundhåndet med at 
sætte »sogne« foran de nye begreber.

Det kommunale styre hed indtil 1867 sogneforstanderskaber og 
derefter sogneråd, men det var præstekaldene, ikke de enkelte sogne, 
der kom til at danne rammen om en kommune. I Hylke, hvor præsten 
aldrig havde haft mere end een kirke, kom det ikke til at spille nogen 
rolle.

Hylke sogn blev Hylke kommune. (21)

AT VÆLGE OG AT BLIVE VALGT
Stemmeret og valgbarhed fulgtes ad og blev givet til alle mænd i 

sognet, der var fyldt 25 år og ejede mindst en tønde hartkorn. Det var 
dem, valgbestyrelsen sad og fandt frem til hin efterårsdag. Da de var 
skrevet op - 45 ialt - blev datoen fastsat til den 24. november for det 
første valg af sogneforstandere.

Seks sogneforstandere blev anset for passende for et sogn af Hylkes 
størrelse. Af dem var præsten den ene som født medlem. De andre
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fem skulle vælges ved almindeligt stemmeflertal. Der var ikke noget, 
der hed skriftlig eller hemmelig afstemning i de første mange år.

Man stillede sig blot selvbevidst eller forknyt foran valgbestyrelsen 
og bekendtgjorde med rungende eller hviskende røst, hvem man 
foretrak. Man afgav ikke en, men fem stemmer. Ved det første valg var 
spredningen over emner ikke stor. Det var noget nyt, der foregik, og 
derfor holdt man sig til det, man havde grund til at tro var 
bæredygtigt.

Loven havde sikret præsten plads blandt sogneforstanderne uden 
valg. Det skyldtes utvivlsomt, at man ikke havde tillid til, at der blandt 
bønderne overalt kunne findes tilstrækkeligt mange læse- og skrive
kyndige mænd, som evnede at stille et kommunalt regnskab op, 
foretage skatteligning, tolke love og henstillinger og føre ikke blot 
forhandlingsprotokollen, men også korrespondancen med herredsfo
ged, amtmand og andre kommuner.

Bedømmelsen var nok ikke helt forkert. Mange steder skyndte de 
nyudnævnte sogneforstandere sig i hvert fald at vælge præsten til 
formand. De havde set i øjnene, at der var nogle ting, de lige skulle 
have lært, inden de havde lyst til selv at træde alt for offentligt frem.

De lærte sig det utroligt hurtigt - hele det kommunalpolitiske spil, 
arbejdsgangen, den skriftlige udtryksform og det at kunne vurdere 
cirkulærer og henstillinger ud fra deres egen sunde fornuft - enten at 
lade dem oplæse ved kirkestævne, cirkulere i sognet, fremlægge i 
skolerne eller det helt dræbende - henlægge i skabet.

I Hylke havde man været enig om at vælge fem gårdmænd, der 
både kunne læse og skrive. Den ene var største lodsejer og formand 
for valgbestyrelsen. De tre var alle forhenværende sognefogeder. Den 
sidste havde kun den gode egenskab, at han var fra Brørup, men man 
knæsatte allerede i 1841 det princip, at der helst skulle vælges en 
repræsentant for hver landsby.

Af de 45, der havde stemmeret, var de otte blevet hjemme. En, der 
boede ved yderste sogneskel, viste sig også at være taget til indtægt af 
nabosognets valgbestyrelse, så ham slog man foreløbig en streg over. 
Tilbage var 36, og af dem stemte de 34 på Christensen, Nissumgård. 
De to stemmer, han ikke fik, var hans egen - ved mundtlig afstemning 
skal man være mere end almindelig tykhudet for at stemme på sig selv 
- og den anden var pastor Stillings.
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Hvis nogle endnu ikke havde tænkt på muligheden af at bruge sin 
stemmeret som et våben, en kølle man kunne dunke private uvenner i 
hovedet med, så belærte præsten dem om det allerede ved det første 
valg. Der var gammelt nag mellem sognets præst og ejeren af Nissum
gård, og dette pustede Stilling nu nyt liv i ved ene af alle at undlade at 
stemme på Otto Christensen.

Siden skulle bønderne tage godt ved lære af præstens eksempel og 
blive mestre i gravning af sognepolitiske grøfter og skyttegrave, men i 
1841 forholdt man sig afventende og overlod formandsposten til 
proprietær og dansk jurist Otto Christensen. Sogneforstanderne 
valgtes for seks år, og halvdelen var på valg hvert tredie år. Der blev 
ikke opstillet kandidater. Man stemte på dem, man personligt havde 
udset sig blandt hartkornsejerne. Opstillingsmøder og prøvevalg 
forud for kommunalvalg blev ikke almindelige, før valgene i 1870erne 
havde fået politisk farve og betydning.

ALMINDELIG VALGRET 1855
Det var så at sige aldrig de små hartkornsejere, der blev sognefor

standere. Det begyndte de først at blive efter 1855, da valgretten blev 
udvidet til at omfatte alle, der havde lov at stemme til folketingsvalg. 
Kravet om at eje jord eller formue for at kunne stemme bortfaldt. Til 
gengæld skulle man være sat i skat i kommunen, og ikke nok med det. 
Man skulle også have betalt den, og man skulle have egen husstand, 
altså ikke blot være bestyrer af en gård, hvor betroet man end kunne 
være i det daglige. (22)

HØJRE OG VENSTRE
Begge disse krav gik med over i landkommunalloven 1867, og de 

skulle senere vise sig at være brugbare og nyttige våben. Det blev de i 
de ophedede provisorieår, hvor skattenægtere og Estruptilhængere 
førte en forbitret kamp om pladserne i sognerådet.

Havde modparten fået en mand valgt ind i sognerådet, så studerede
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man valglisterne under lup, om der ikke blandt hans tilhængere 
kunne findes nogle suspekte personer, der enten skyldte i skat eller 
blot var bestyrere af deres mors gård eller ikke opfyldte kravet om at 
have boet i kommunen et helt år.

Ved et suppleringsvalg i Hylke i 1886 stod valget mellem en 
moderat højremand og en rabiat venstremand. Sognerådet havde i 
forvejen venstredominans og gjorde alt, hvad det kunne og lidt til for 
at få sin mand valgt. Da der kun var tale om suppleringsvalg, var 
valglokalet ikke åbent mere end en time, men da det fortrinsvis var 
højrefolk, der myldrede ind ad døren, da den blev lukket op, så rejste 
valgformanden sig op og forkyndte, at der i stedet var afsat tre timer 
til stemmeafgivelse.

Rasmus Andersen, Toftlund, der var fanatisk venstremand, forstod 
vinket og strøg af sted ud ad døren og sognet rundt for at mobilisere 
alle gode venstremænd og hurtigst muligt få dem gennet til valgste
det. Det lykkedes: da stemmerne var talt op efter tre timers valg, 
havde venstremanden, Steffen Laursen, et solidt flertal. Det lod 
højremændene sig naturligvis ikke byde. De klagede over den forlæn
gede valghandling og havde ydermere på valglisten fundet ikke færre 
end otte personer, der ikke blot intet havde at gøre der, men som alle 
kunne mistænkes for at være Steffen Laursen tilhængere. (23)

Frejdigt og uden at rødme indrømmede sognerådsformanden fa
dæserne og overlod til amtsrådet at afgøre, om valget skulle erklæres 
ugyldigt og holdes om. Det fandt amtsrådet ingen grund til, velvi
dende at resultatet ville blive det samme ved et omvalg, til hvilket alt 
hvad der kunne kravle og gå af venstremænd, ville møde op, også 
uden Rasmus Andersens opfordring, og tilføje de få højremænd i 
sognet et nyt - og denne gang helt legalt - nederlag. Steffen Laursen 
beholdt derfor sin nyvundne plads i sognerådet, og det var en plads, 
der fa år senere blev byttet om med formandsstolen.

DE TO HALVDELE
Samtidig med at valgretten i 1855 blev gjort mere demokratisk, blev 

valgene gjort mindre demokratiske. Der skulle fra nu af være et ulige 
antal sogneforstandere, og de skulle vælges ad to gange. Forstander
skabet blev delt i to halvdele. I reglen kendetegner det halvdele, at de 
er lige store, men her var tale om en større og en mindre halvdel. Den
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mindre halvdel skulle for Hylkes vedkommende bestå af tre medlem
mer, og til den havde alle valgberettigede stemmeret. De udgjorde 
den såkaldte almindelige vælgerklasse. De fire, der skulle udgøre den 
større halvdel, blev derimod valgt af dem, der ejede mest, det vil sige 
den højest beskattede femtedel af kommunens vælgere.

Regeringen har ræsonneret som så, at de, der skattemæssigt bar de 
største byrder, også skulle have den største indflydelse. Tidligere 
regeringers forkærlighed for det middelstore landbrug havde skabt 
landboreformerne, der både hjalp landbruget frem og i nogen grad 
beskyttede bønderne mod godsejerne.

Ved nu at give gårdmændene mest at sige i forstanderskaberne 
beskyttede man dem mod småkårsfolk, således at man ikke risikerede, 
at de fik flertallet i kommunens styrelse, hvor de kunne finde på at 
bevilge sig selv og andre lige så lidt bemidlede billigt oplagskorn og 
hjælp af den fri fattigkasse netop i de år i 1850erne, hvor kornet var 
ualmindelig højt i pris.

Om ikke denne favorisering af gårdmændene gjorde andet godt, så 
satte den i hvert fald valgdeltagelsen i vejret.

I 1841 havde den menneskelige nysgerrighed fået over 80% af 
vælgerne af hus, men derefter sank interessen for hvert valg, indtil 
stemmeprocenten midt i 1850erne var helt nede på nogle og tyve. 
Indtil da havde der ikke været tale om nogen polarisering af vælgerne. 
Det gjaldt blot om at få valgt fornuftige, sparsommelige bønder, der 
kunne fa færrest mulige skattepenge til at slå til længst muligt.

Ved at forære flertallet i forstanderskaberne til det højest beskat
tede mindretal var regeringen med til at politisere kommunalvalgene. 
De to ikke lige store halvdele blev i løbet af de næste 15-20 år til 
venstre og højre i sognerådslokalet, bortset fra provisorieårene, hvor 
venstre bemægtigede sig begge halvdele. I samme periode steg 
valgdeltagelsen støt for at kulminere i 1887, hvor den var næsten 
100%.

ARBEJDSOMRÅDER
Sogneforstanderskaberne fik overladt tre store arbejdsområder: 

fattigvæsen, skolevæsen og tilsyn med og vedligeholdelse af sognets 
biveje. Forsorg og undervisning havde altid været tæt knyttet til 
kirkens mænd, og præsten fortsatte da også som formand for de to
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kommissioner, der havde deres indtægter og regnskaber uafhængige 
af kommunens øvrige økonomi.

Han var således centralt og solidt placeret i sognets styrelse, men 
hans dage var talte. Venligt, men håndfast skulle præsterne blive ført 
ud af den kommunale scene.

Allerede i 1855, da loven om kommunernes selvbestemmelse blev 
revideret, bortfaldt præsternes privilegium at være selvskrevne med
lemmer af forstanderskaberne.

Hvis præsten faldt i beboernes smag, kunne han naturligvis vælges 
på linie med alle andre, og blev han det, fortsatte han som formand 
for fattig- og skolekommission.

Vedtagelsen af landkommunalloven 1867 betød, at ledelsen af 
fattigvæsenet overgik til - i reglen - sognerådsformanden.

Forsorgen slugte så stor en del af en kommunes indtægter, at 
bønderne foretrak en af deres egne til at afgøre, hvornår og hvor 
meget kommunekassens låg skulle løftes.

Da det var en uskreven lov, at man valgte den mest sparsommelige 
mand til sognerådsformand, var det en selvfølge, at han også blev 
formand for fattigudvalget.

I 1856 havde en provst talt varmt i Rigsdagen for oprettelse af frie 
fattigkasser, meget nært knyttet til præst og kirke. Loven blev vedta
get, men inden den kom så langt, var præsten gledet ud som født 
formand, og al kirkelig pynt var i det hele taget pillet af forslaget. (24)

PRÆSTEN
I Hylke foregreb pastor Stilling denne udvikling. Ved et møde i 

1844 sad forstanderskabet forgæves og ventede på præsten. Man 
sendte til sidst bud efter ham, men fik blot den besked tilbage, »at han 
ikke oftere ønskede at deltage i forhandlingerne«. Grunden til at 
samarbejdet mellem præst og forstanderskab - der hele tiden havde 
gået dårligt - nu kørte helt i grøften, var en meget gammel og meget 
fattig mand fra Båstrup. Han havde intet at leve af, og var derfor en 
dag gået til præstegården for at bede om hjælp, men præsten havde 
blot sendt besked ud, at han ikke havde tid til at tale med ham.

Nu stod den gamle mand foran sogneforstanderne og klagede sin 
nød. Fra studereværelsets vinduer havde præsten nok set ham liste
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ind i skolestuen, hvor mødet fandt sted, og klogeligt holdt han sig 
borte.

Med en af de store armbevægelser, der siden skulle blive så sjældne 
blandt sognerådsmedlemmer, bevilgede man uden videre Jens Smed 
så meget rug og byg, at han kunne komme igennem vinteren uden at 
lide alt for megen nød.

Om denne rundhåndethed skyldtes bøndernes trofasthed mod 
deres traditioner for at give til de fattige, eller om den blot var et 
velrettet spark til en Guds mand, man aldrig havde haft det let 
sammen med, det får så stå hen. (25)

Året efter rejste pastor Stilling fra sognet. Han var da en meget 
gammel mand, og tanken om den forestående evighed har nok vækket 
hans samvittighed, for et par år senere sendte han 50 rigsdaler til 
uddeling blandt de mest trængende i Hylke sogn. (26) Den næste 
præst kom godt ud af det med beboerne, og han indtog den plads, der 
stod til ham i sogneforstanderskabet, og tingene gik igen deres rolige 
og fredsommelige gang.

LANDKOMMUNALLOVEN 1867
Med landkommunalloven 1867 blev den fuldstændige kommunale 

enhed gennemført. Der havde manglet lidt på det økonomiske om
råde, hvor fattigvæsen og skolevæsen havde haft deres egne regnska
ber. Alle kommunens indtægter og udgifter blev nu samlet i og taget 
fra den samme kasse og med et fælles regnskab, der hvert år skulle 
revideres og godkendes af amtsrådet.

AMTSRÅD OG AMTMAND
Det kommunale selvstyre var et selvstyre med store begrænsninger. 

Sognerådet foretog skatteligningen, men kunne ikke forhøje den 
uden amtsrådets accept.

Det blev aktuelt, når der skulle bygges kommunalt i sognet, hvad 
enten det drejede sig om en ny skole eller et hus til brandsprøjten. 
Sognerådet måtte heller ikke stifte gæld eller købe og sælge fast 
ejendom uden amtsrådets tilladelse.

Man kan sige, at amtsrådet var der for at overvåge, at kommunerne 
ikke brugte for mange penge, hvad de dog sjældent var tilbøjelige til.
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Amtmanden derimod fik nok at lave, for han var klageinstans i 
fattigsager og dermed den, fattigfolk henvendte sig til, når sognerådet 
i sin spareiver var faret alt for hårdt frem og havde nægtet dem noget 
af det, de i følge loven kunne tilkomme.

Amtmanden havde også ret til at sætte tåbelige sognerådsbeslut
ninger ud af kraft, hvis sådanne skulle forekomme.

Der var blot det, at en disposition, der så helt forkert ud set med en 
amtmands øjne, kunne være den sunde, klare fornuft set fra 
lokalsamfundet.

ANDERS JENSEN
Hylkes problembarn i 1860erne hed Anders Jensen. Han var tredie 

generation af småkriminelle ballademagere, der desværre alle var 
født i Hylke sogn og alle gladeligt vendte hjem til forsørgelses
kommunen efter udstået straf. Det første, Anders gjorde, når han kom 
til Hylke efter kortere eller længere tids ophold i Vridsløselille, var at 
opsøge sin fraseparerede kone i Ustrup fattighus og gennembanke 
hende.

Hun beklagede sig hver gang og med god grund til sognerådet. 
Lige så tit stillede Anders og ville have penge.

Det var næsten ikke til at holde ud, så da Anders en dag henkastet 
bemærkede, at sognerådet jo blot kunne give ham en billet til 
Amerika, så rettede man sig op i stolene. Her var løsningen på næsten 
alle, eller i hvert fald over halvdelen af problemerne med den familie. 
Der blev sendt en liste rundt i sognet, hvorpå beboerne kunne skrive 
sig for et større eller mindre beløb til det gode formål.

Oven i de indsamlede penge lagde sognerådet næsten 100 rigsdaler 
og en enkeltbillet til Hamborg, hvor - ikke en Amerikabåd - men en 
Australiensbåd lå og ventede på Anders.

Det var noget, man gjorde. De private fængselsselskaber gjorde det 
i bedste forståelse med fængselsmyndighederne og fangernes hjem
stedskommuner, men officielt var det ikke velset.

Amtmanden og Skanderborg amtsråd brød sig heller ikke om den 
måde at løse problemerne på, og Hylke sogneråd fik en endda meget 
kritisk bemærkning i kommunens regnskab for 1871.

Dog, sket var sket, og ingen nok så utilfreds amtmand kunne hente
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Anders hjem igen, så sognerådet tog sig kritikken let og svarede blot, 
»at Anders Jensen var en person, som alle ønskede langt bort... og at 
man betragtede den ydede rejseunderstøttelse som en slags fattigun
derstøttelse, der ville være vel udgivet og i hele sognets interesse«. 
(27)

Sognerådets selvbevidste afvisning af amtsrådets kritik viser, at 
bønderne efter midten af århundredet ikke længere behøvede at 
krybe i ly bag myten om »vi enfoldige bønder«. De havde - især i kraft 
af økonomisk fremgang og kommunalpolitisk skoling - lært at stå på 
deres egne solide ben.

BEBOERNE
Mere forsigtigt gik man til værks, hvis de kritiske røster rejste sig 

som et mere eller mindre taktfast kor fra sognerådets eget bagland, 
beboerne i Hylke sogn.

En gnaven amtmand, det var, hvad det var, men en gruppe util
fredse Hylkeborgere, den måtte man helst tage i opløbet, inden der 
nåede at blive pisket en stemning af fjendtlighed op, som næsten ikke 
var til at dæmpe ned igen.

Allerede i 1850 havde beboerne lært så meget om folkestyre og 
medindflydelse, at de turde og var i stand til at formulere en kollektiv 
protest til sognerådet mod noget, de fandt, var en tåbelig beslutning.

Sagen drejede sig om skolestuens toppede stengulv. Efter længe at 
have vendt det døve, sparsommelige øre til lærerens beklagelser over 
gulvet, indvilgede sognerådet endelig i at lægge et nyt. Man bestemte 
sig for den billigste og mest slidstærke løsning, mursten. At det skulle 
være en forbedring, kunne beboerne ikke indse, så de protesterede. 
Klogeligt valgte sognerådet derfor at kalde folk sammen fra hele 
skoledistriktet og lade dem stemme om skolestuens gulvbelægning.

Resultatet blev, at børnene fik et jævnt og lunende fyrretræsgulv at 
sætte deres strømpefødder på. (28)

Der er intet, der kan bringe borgerne i affekt som spørgsmål, der 
vedrører kommunens skoler. Det erfarede Hylke sogneråd allerede i 
1850, og efter den tid valgte man, hver gang der skulle tages en 
beslutning, der angik skolerne, at sammenkalde beboerne og lade 
dem træffe afgørelsen.
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Da sognerådsmedlemmer havde deres liv lige så kært som alle 
andre, fulgte de også næsten altid afgørelserne. Ved disse beboermø
der gik bølgerne i regelen højt. Måden var besværlig, men den var 
demokratisk, og på den måde med til at skole Hylkeboerne politisk, så 
at de blev veludrustede til at overtage bestyrelsesposterne i alle de 
foreninger, der skulle blive så karakteristiske for tiden omkring 
århundredskiftet.

Det var i regelen indstilling af nye lærere til skolerne, der blev lagt 
ud til folkeafstemning, og nok var det en besværlig og forhalende 
måde at gøre det på, men den kom en måske ellers sønderlemmende 
kritik af sognerådet i forkøbet og forlængede medlemmernes politi
ske liv.

Desuden drejede afstemningerne sig sjældent om særligt vigtige 
ting. De drejede sig aldrig om økonomi.

Hvad enten den ene eller den anden seminarist blev indstillet som 
nummer et til et ledigt lærerembede i kommunen, så lå for det første 
den endelige afgørelse hos amtets skoledirektion, og for det andet var 
lønnen den samme, hvem det blev, blot man sørgede for, at læreren 
var ungkarl og ikke gik med planer om at holde bryllup, så snart han 
havde fået embede.

Sognerådet havde stor respekt for beboerne, når de udgjorde en 
samlet opposition og en kompakt majoritet, men enkeltvis, eller når 
de blot var et mindretal, var man ikke bange for at gå på straffeekspe
dition mod dem, man følte, trængte til at blive sat på plads.

Der var en helt uangribelig og uskyldigt udseende måde at gøre det 
på. Dem, man havde et horn i siden på - og det ville i provisorieårene 
sige højrefolkene, Estrups tilhængere - de blev i 1880erne af det 
venstredominerede sogneråd tildelt alle de besværlige bestillinger og 
ombud.

De blev udnævnt til brandfogeder, snefogeder og ligsynsmænd og 
havde ingen mulighed for at slippe før efter tre års forløb. Hylke 
sogneråd undså sig ikke engang for at udnævne P. J. Christensen, 
Ingergården til brandfoged. Han var en af sognets største gårdmænd 
og erklæret højremand. Ikke blot blev han gjort til brandfoged. Han 
blev også af sognerådet sendt ud at tælle kreaturer i de mest ophe
dede provisorieår, men - som han skrev mange år senere i sine 
erindringer - »det tog man med for troens skyld«. (29)
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P. J. CHRISTENSEN
Fra begyndelsen af 1890erne var P. J. Christensen ikke længere 

hverken brandfoged eller kreaturtæller, men sognerådsformand. Han 
blev nok en af de dygtigste og myndigste sognerådsformænd, Hylke 
sogn har kunnet opvise nogensinde.

Da han skrev sine erindringer, kunne han se tilbage på næsten 20 år 
som formand. Han kunne veltilfreds betragte sit liv og sin indsats.

Den tro, der havde båret ham gennem årene som brandfoged, 
havde været stærk. Den var en grundfæstet tillid til konservatismen og 
de gamle dyder, mådehold og sparsommelighed. Han blev Hylkes 
Cato den ældre, og han blev også sognets Cincinnatus, hentet ind fra 
ploven for at samle stumperne, da skattenægterbegejstringen havde 
lagt sig og var blevet afløst af alvorlige tømmermænd over landbrugs
krise og dårlig økonomi og forsømte arbejdsopgaver.

Christensen havde i provisorieårene ladet de andre om at slås og i 
stedet koncentreret sig om sin gårds drift.

Efter »det store forlig« i 1893 strøg han ind i sognerådet og overtog 
med det samme formandsposten, som han med enkelte pauser be
klædte, indtil første verdenskrig var afsluttet.

Hylke sogneråd ca. 1900. Formand var Anders Jensen, Munkhøj. Han sidder i midten, omgivet af 
fire gode, moderate venstrefolk. Foran sig har han den rabiate, radikale Rasmus Andersen og 
højremanden Niels P. fensen, Damsgård.
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OFFENTLIGE BYRDER OG PLIGTER
Der var i tidens løb lagt mange byrder på bøndernes skuldre og 

rygge, som vel kunne være brede og tåle en hel del, men oftere var 
krumme af slid og barndommens engelske syge. De tungeste - 
menneskeskabte - var skatterne og afgifterne til sognets skole- og 
fattigvæsen, værnepligten, vejarbejdet og de mange pligtkørsler.

HARTKORNSSKATTER
Egentlige formue- og indkomstskatter kendte bønderne ikke i 

1800tallet, i hvert fald kun når ganske særlige omstændigheder gjorde 
sig gældende.

De havde således ikke engang muligheden for at snyde i skat. Det 
var jorden, især den dyrkede bondejord, der var skatteobjekt mere 
end noget andet, og sådan havde det altid været.

Fra tid til anden udtænkte statsmagten nye skatter og afgifter på 
ejendomme og afgrøder, eller den ændrede gamle naturalafgifter til 
pengeafgifter. 11813 blev alle landbrugets jordskatter slået sammen i 
en hartkornsskat. (30)

Den fik i 1818 navnet landskat og blev ansat til godt og vel 8 
rigsdaler af hver tønde bondehartkorn og ca. 6 rigsdaler af det 
privilegerede hartkorn, så ganske vist var det en fordel at eje hoved
gårdsjord, men skattefrie var godsejerne ikke. (31)

Landskatten var en skatteforhøjelse, der kunne mærkes. På knap 
tyve år var skatten på bøndernes jord næsten blevet fordoblet. (32)

Landskatten trådte oven i købet i kraft samtidig med, at lavkonjunk
turerne satte ind, så efter nogle års forløb måtte regeringen forbarme 
sig over det kriseramte landbrug og nedsætte landskatten til ca. 6 
rigsdaler for en tønde hartkorn.

Den hvilede og skulle blive ved med at hvile til evig tid på bondejor
den som en fast årlig afgift og fulgte med over i den ny matrikel, der 
trådte i kraft i 1844, under navn gammelskat. For gårdene i Hylke 
sogn, som i regelen var på 4-5 tønder hartkorn, beløb gammelskatten 
sig til 25-35 rigsdaler om året og for proprietærgårdenes 18-20 
tønder hartkorn var den 150-160 rigsdaler.

Matriklen 1844 var et resultat af landboreformerne. Opdyrkning af 
overdrev og jordforbedringer havde allerede omkring 1800 bevirket,
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at der var mere dyrket bondejord, som kunne sættes i skat, end det 
fremgik af matriklen 1688. Derfor tog man i 1806 fat på at opmåle og 
omvurdere al landbrugsjord, og det resultat, der kom ud af det, blev 
til matriklen 1844. (33)

Den udgjorde grundlaget for beregningen af landmændenes skat
ter indtil 1903, da hartkornsskatterne blev erstattet af skat på ejen
dommenesjord og bygninger i forhold til deres handelsværdi, fastsat 
ved ejendomsskyldvurderinger foretaget hvert 4-5. år. (34)

Hartkornsskatterne var statsskatter og ikke til at komme udenom. 
Den eneste gang, det blev forsøgt, var i provisorieårene, da det at 
nægte at betale skat til staten blev bøndernes foretrukne og i nogle år 
meget benyttede protestform.

INDKOMST- OG FORMUESKATTER
Samtidig med skyldvurderingerne indførtes i 1903 statsskat af 

indkomst og formue. Også inden den tid havde bønderne dog betalt 
skat af formue og lejlighed til kommunen. Ligningen blev foretaget en 
gang om året af sognerådet, og ved samme lejlighed blev afgifterne til 
sognets skole- og fattigvæsen fastsat. Formueansættelserne foregik 
stort set efter sognerådets slag på tasken.

Det var ikke altid dette skøn stemte overens med skatteydernes 
egne vurderinger af deres formueforhold. Hvert år var der nogle, der 
beklagede sig og luftede den formodning, at de resultater, sognerådet 
var kommet til, var afhængige af, om det drejede sig om personlige 
venner og nære slægtninge eller det modsatte.

Skatter har aldrig været populære, og de har heller aldrig været 
opfattet som retfærdige. I 1864 blev der vedtaget en ekstraskat på 
grund af krigen. Den skulle lignes dels på hartkornet og dels på skøn.

Hylke sogneforstanderskab valgte at ansætte beløbene udeluk
kende efter ejendommenes størrelse. Tønder og skæpper var så 
meget lettere at gå ud fra end fornemmelser og formodninger.

Det gav anledning til en del utilfredshed især blandt gårdmændene 
i Brørup. Som Niels Matthiassen udtrykte det, »så var alt hartkorn 
efter hans mening ikke lige indbringende«.
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Det var sogneforstanderne nok ikke uvidende om, så meget mere 
som de selv sad på det mest indbringende.

De svarede, at »da agerbrug og kapitaler er den eneste indtægts
kilde i sognet (på få undtagelser nær) så må man nødvendigvis bruge 
hartkornet som ligning«. (35)

Uretfærdigheden lå efter Brørupgårdmændenes mening deri, at 
den gårdmand, der ejede tre tønder hartkorn og havde en gæld på 
2000 rigsdaler skulle betale lige så meget i ekstraskat som naboen, 
hvis gård var af samme størrelse, men som alle vidste, havde 4000 
rigsdaler i sparekassen og under hovedpuden.

UDJÆVNING AF HARTKORN 1850
Indtil 1850 havde den største uretfærdighed for bønderne været, at 

de skulle betale mere i hartkornsskat end de privilegerede, dvs. 
hovedgårdsejere, præster og degne. (36) Disse betalte nok skat af 
deres jord, men ikke så meget som bønderne, og mange mindre 
afgifter, der var lignede på hartkornet, var de helt fri for. Af Hylke 
sogns 235 tønder hartkorn var der knap 10, der var privilegerede.

Det var præstegården og den forhenværende degnegård og endvi
dere et stykke jord, Hylke kirke havde ejet mellem Ustrup og Testrup. 
Da bønderne i slutningen af 1700tallet købte deres kirke ved auktion 
over Testrup, glemte de at få kirkejorden med - sikkert fordi ingen på 
det tidspunkt anede, hvor jorden lå.

Derfor blev den under Testrup, skattefri, men forpligtende ejeren 
til at holde Hylke kirke med altervin og -lys. Det har begge parter nok 
været stillet godt tilfreds med. Værre føltes det for ejeren af Testrup, 
kaptajn Sehested, da loven om hartkornsudjævning trådte i kraft i 
1851. Han mistede da sine privilegier og hans jord blev ligestillet med 
bøndernes. Ikke blot blev den sat i skat, men Sehested fik også tildelt 
pligtkørsler af en tønde hartkorn, kørsler for et sogn, han ikke boede i, 
af et stykke jord, ingen vidste hvor lå. (37)

Den lov, der kom i 1850 om udjævning af hartkorn, var nok set med 
bøndernes øjne en af de allermest opmuntrende landboreformer. 
Den fjernede - ikke ved et trylleslag, men ved passende erstatning til
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de tidligere privilegerede - den store ulighed i beskatningen af 
jorden.

Alle blev næsten lige for skatteloven nu.

ALMINDELIG VÆRNEPLIGT
Det var ikke byrder og besværligheder alt sammen. Fra slutningen 

af 1840erne kom en del love, der blev hilst med tilfredshed af 
landboerne. Forordningen om indførelse af almindelig værnepligt 
kom få måneder før Junigrundloven 1849 og blev i nogen grad sat i 
skyggen af denne.

For de konservative og kongetro bønder betød grundloven måske 
ikke så meget de første år. Det kom den til gengæld til i 1866, da den 
blev mindre demokratisk, og de allerfleste bønder i mellemtiden var 
blevet liberale venstremænd.

Den almindelige værnepligts indførelse var ikke nogen speciel 
positiv særbehandling af landboerne, men den udjævnede og fjer
nede den århundredgamle uretfærdighed, at kun de bondefødte unge 
mænd skulle være soldater.

Det skulle alle fra nu af, alle, der opfyldte kravene »uden hensyn til 
stand eller herkomst«. De eneste, som stadig var fritagne, var lærere, 
præster og kriminelle. (38)

Dermed var en byrde, om end ikke fjernet fra landboskuldre, så 
fordelt på mange fleres og derfor lettere at bære.

HUSMÆND
Året før - i 1848 - var der kommet en forordning »om forbedring i 

husmænds og indersters kår«. Den afskaffede vel ikke ret mange af de 
ting, der tyngede denne alt andet end privilegerede samfundsklasse, 
men den indhentede endelig forsømmelsen og forglemmelsen i fæ
steloven 1791 og forbød legemlig afstraffelse af husmænd og deres 
koner og voksne børn, når de arbejdede hos en godsejer eller 
gårdmand.

Til megen hjælp i deres økonomiske trængsler var forordningen 
ikke. Der skulle gå 50 år endnu, inden der blev lovgivet om blot 
nogenlunde tålelige forhold for denne meget store gruppe landbo
ere. (39)
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Der kom også andre love af betydning for folk på landet. Det gjaldt 
blandt andet loven om afløsning af hoveri, der dog ikke kunne vække 
nogen særlig interesse eller glæde hos Hylke sogns trediegene- 
rationsselvejere.

PLIGTARBEJDE
Der var andre former for hoveri end det at arbejde på herreman

dens marker. En af dem kendte bønderne i Hylke lige så vel som alle 
andre. Det var arbejdet for det offentlige, pligtarbejderne, der på 
samme måde som skatterne først og fremmest hvilede på hartkornet.

Det drejede sig om vedligeholdelse af vejene, om snekastning og 
om fribefordring - fra kongerejser til jordemoderkørsler for 
fattigfolk.

Snekastningspligten hvilede i modsætning til vejarbejdet og pligt
kørslerne ikke på hartkornet, men på beboerne personligt, så på det 
punkt havde husmænd og indsiddere ingen fordele fremfor bøn
derne. Småkårsfolk, der ikke ejede jord, havde pligt til årligt at 
arbejde tre dage uden løn i kommunens tjeneste. Sognerådet be
stemte så, hvem der skulle bruges til snekastning, hvem der skulle 
stille som håndlangere og arbejdsmænd i forbindelse med kommu
nalt byggeri, og hvor der i øvrigt kunne være behov for ekstra hænder 
og skovle.

VEJARBEJDE
Pligten til at vedligeholde veje og broer og stenkister havde bøn

derne været underkastet i århundreder.
Med vejforordningen 1793 (40) blev både vejene og arbejdet 

systematiseret. Det gjorde dog ikke tingene lettere.
Vejarbejdet - især når man var kommet et lille stykke hjemmefra - 

var et af de åg, bønderne aldrig fandt sig til rette under uden jamren 
og protester.

Herredsfogeden rev sig i håret, når han stod over for bønderne og 
skulle tage de vejstykker i øjesyn, som de forventedes at have repare
ret i løbet af foråret.
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I 1803 klagede han med stor forbitrelse til amtmanden over bøn
derne, der trygt hvilende i deres skæbne- og forsynstro, var af den 
overbevisning, at huller og store sten i vejene, de var der bare, og var 
det Guds vilje, at man skulle vælte med vognen, ja, så skulle det være 
på den måde.

Herredsfoged Carøe påpegede i brevet, »hvor uvillig bonden er til 
at forbedre vejene, beviser mange ting«.

Et af beviserne var landsbyernes gader og bøndernes gårdspladser. 
»Ofte er der et stort hul inden for bondens port, hvori han hellere 
vælter ti gange end opfylder hullet med fire læs sand«. (41)

Havde bønderne et år fået ordre om at jævne vejene, så vendte de 
enten det døve øre til, eller også kørte de blot nogle læs af de 
allerstørste sten, de kunne finde, ud i vejenes huller. Når herredsfoge
den så skældte ud, svarede de blot, at det havde de gjort efter 
amtmandens ordre.

Sand til vejene var ikke til at opdrive, og hvor det kunne findes, var 
ikke til at få oplyst. En enkelt gang lykkedes det herredsfogeden at få 
opsporet og afmærket en sandgrav i Tvingstrup, og bønderne havde 
således ingen undskyldning for ikke at køre sand og grus på deres 
vej stykker.

Da Carøe ankom for at besigtige resltatet, viste det sig, at man blot 
havde gravet omhyggeligt uden om sandet og i stedet strøet store 
lerknolde ud på vejen.

Herredsfogeden ville simpelt hen ikke finde sig i mere. Der var kun 
en ting, der kunne bringe »de modvillige til pligtopfyldelse«, og det 
var dagbøder, indtil herredets veje var til at færdes på. Om Lundum 
sogn vidste Carøe, »at intet andet end høje mulkter kan bringe det til 
at opfylde sin vejpligt«, og i nabosognene stod det ikke meget bedre 
til. Om bøderne - eller truslerne om dem - virkede befordrende på 
bøndernes lyst til vejarbejde, er ikke godt at vide, men i hvert fald 
forstummede herredsfogedens voldsomme beklagelser.

CHAUSSÉEN
25 år senere skulle bønderne føle, at de var kommet fra asken og i 

ilden og ønske sig tilbage til den gang, hvor man kunne nøjes med at 
jævne de værste ujævnheder i vejene og ellers få en god del morskab
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ud af at tirre øvrigheden ved at stille sig mere end almindeligt 
enfoldig an.

Det skete i slutningen af 1820erne, da den planlagte 20 alen brede 
chaussé mellem de østjyske byer nåede Vor herred, og arbejdet skulle 
udføres fortrinsvis af bønderne herfra og med deres heste og vogne 
og under sognefogedernes opsyn og ingeniørofficerers kommando.

Det blev så hårdt, at selv bøndernes gamle ærkefjende og yndlings- 
modstander, Carøe, fik medlidenhed med dem.

Han efterlyste over for amtmanden en anden ordning, således at 
det blev muligt at betale sig fra arbejdspligten med et pengebeløb. 
Sådan blev det også efter nogle års forløb, men da var chausséanlæg- 
get ved at være færdigt for Vor herreds vedkommende, og det havde 
alligevel ikke hjulpet stort, at bøndernes spand- og gangdage var 
blevet ændret til et kontant beløb, for det var ikke netop penge, nogen 
havde flest af så kort tid efter landbrugskrisen. (42)

BIVEJENE
I en ny vejforordning, der kom i 1841, blev det fastslået, at vejarbej

det til stat og amt skulle betales med penge, og kun sognevejene 
stadig vedligeholdes af bønderne og deres karle.

Arbejdet på de hjemlige veje var altid foregået på den måde, at hver 
gård havde sit anviste stykke at stå til ansvar for - indtil 1842 over for 
sognefogeden, og derefter over for sogneforstanderne. Deres første, 
større opgave blev at foretage en ny vejinddeling, og at gøre alle 
tilfredse var ikke muligt, selv om de sled bravt i det og forsøgte at 
snakke sig til rette med alle de vejpligtige lodsejere.

Det var lige ved at lykkes at få vejstykkerne fordelt, uden at nogen 
skældte ud eller gik fornærmet hjem. Undtagelsen var Niels Pedersen, 
ejer af Brørup Nygård. Da det gik op for ham, at man havde tiltænkt 
ham ca. 200 favne vej, der slet ikke lignede dem, han var fortrolig 
med, så gav han sig til at råbe højt på sit gamle vejstykke.

Det kunne sogneforstanderne ingen hensyn tage til, var de enige 
om, og til gengæld nægtede Niels Pedersen at udføre sit vejarbejde 
overhovedet.
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Der blev udvist næsten uendelig tålmodighed og overbærenhed 
med den stivnakkede gårdmand, bortset fra at man ikke ville give ham 
hans gamle vej, men han var hverken til at hugge eller stikke i.

Tiden gik, og årene gik. Efterhånden var der kun Niels Pedersens 
200 favne vej, der lå og råbte på sand og grus, og den kommunale 
tålmodighed var ved at være opbrugt. Man henvendte sig til herreds
fogeden og bad om assistance. Det lykkedes denne at overtale eller 
true Niels Pedersen til at køre 80 læs sand på sin vej.

Så langt, så godt - men da der var gået næsten et år mere, måtte 
sogneforstanderskabet igen have hjælp fra herredsfogeden - denne 
gang til at overtale Niels Pedersen til også at sprede sandet, der havde 
ligget, siden det blev kørt ud, som store ufremkommelige bunker i 
vejsiden. (43)

Det var som om den nærtagende gårdmand ikke tålte, at noget blev 
ændret i hans livs- og arbejdsrytme, for da der i 1867 kom en ny lov 
om vejvæsenet, der igen krævede ny vejinddeling, gjorde han sig 
kontrær for anden gang.

Igen nægtede han at køre grus og sand, men denne gang tog 
sognerådet ikke så blidt på ham som første gang.

Han blev stævnet for politiretten, der pålagde ham at køre 90 læs 
grus på vejen inden 14 dage. Klog af skade tilføjede sognerådsfor
manden i forhandlingsprotokollen »og til fordeling på vejen«. Niels 
Pedersen følte sig virkelig forurettet. Han beklagede sig til amtman
den, men han var ikke i stand til at se anderledes på tingene end 
sognerådet.

Der var intet at stille op, så meget mere som de kommunale 
myndigheder overhovedet ingen tålmodighed havde med ham mere. 
I et mødereferat 1869 kom der kort og godt til at stå: »Da Niels 
Pedersen vedblivende nægter at modtage sit vejstykke, blev det 
vedtaget at tvinge ham dertil«.

Det må man have gjort på en overbevisende måde, for de ord blev 
de sidste i sagen om Brørup Nygårds vejarbejde.

Krakilere som Niels Pedersen havde lovgiverne haft fantasi til at 
forestille sig, og derfor bestemte loven, at nægtede nogen at udføre 
det arbejde, der tilkom ham, så kunne sognerådet blot lade arbejdet 
udføre af lejet arbejdskraft for vedkommendes regning.

Det var en fremgangsmåde Hylke sogneråd hele tiden veg tilbage
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for at benytte - i hvert fald over for en ellers agtværdig og respekteret 
gårdmand - og derfor bestræbte man sig allerede fra slutningen af 
1860erne på at bortlicitere arbejdet på sognets veje.

Da det skete, blev der ro om vejene og samtidigt var et af de mest 
besværlige pligtarbejder ryddet af bøndernes vej.

SNEKASTNING
Forpligtelsen til at kaste sne på de offentlige biveje bevaredes 

derimod som naturalarbejde langt op i 1900tallet, og det får stå hen, 
om den overhovedet nogensinde er blevet ophævet ved lov. I snekast
ningsloven 1904 blev det således fastslået, at bivejenes rydning fortsat 
skulle udføres af beboerne. (44)

»Den slags ydelser må med rette betegnes som hoveri i moderne 
form«. Sådan udtrykte et læserbrev i Skanderborg Amtsavis i 1931 
bøndernes utilfredshed med det stadig eksisterende pligtarbejde, der 
var »uden vederlag og med udsigt til en eller flere bøder i tilgift«.

Indsenderen af læserbrevet forestillede sig, at man havde taget 
mere lemfældigt på snerydningen i de gode, gamle d$ge, hvor der 
ikke fandtes biler, og hvor posten ikke skulle frem hver dag. Han var af 
den mening, at man i 1800tallet havde kunnet nøjes med at spænde et 
par heste for en slæde og lade den lave et spor, som andre kunne finde 
vej efter, eller også havde man blot afmærket en kørebane tværs over 
markerne med pinde forsynet med halmviske. (45)

Så let havde det nu aldrig været, og så skødesløst havde beboerne 
bestemt ikke fået lov til at behandle snerydningen. Alle voksne mænd 
under 60 år, der var i stand til at løfte og svinge en skovl og ikke var 
skolelærere eller havde karle nok til selv at kunne blive hjemme, skulle 
møde, når de blev tilsagt af snefogeden.

Det at holde vejene fremkommelige om vinteren var »en foranstalt
ning til det offentliges nytte«. Derfor var ikke engang det privilege
rede hartkorn fritaget.

Både præstens karle og herregårdenes »mandlige tjenestefolk af 
den simple klasse« havde pligt til at møde. (46)

Sognene kunne være inddelt i en eller flere snefogedkredse. I 
Brørup var der både en snefoged for chausséen og en anden for 
bivejene. Da Brørup - også i 1800tallet - altid blev velsignet med langt
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mere sne end resten af sognet, var der i regelen nok at gøre for dem 
begge.

Det var alt det, at der kunne findes tilstrækkeligt mandskab, når 
snestormene rasede. Det kunne give anledning til sammenstød og 
knubbede ord, når de samme mænd blev kommanderet ud at kaste 
sne to forskellige steder på samme tid.

Heldigvis var vinteren sjældent så lang og streng, som det var 
tilfældet i 1888. Allerede omkring kyndelmisse - den anden februar - 
var snefogeden i Kattrup kørt træt. Han orkede ikke mere snerydning 
den vinter og slog derfor en handel af med smeden. Denne overtog 
formedelst ti kroner snefogedens bestilling for det, der måtte være 
tilbage af vinteren. Det blev en rigtig dårlig forretning for smeden, 
hvorimod den officielle snefoged kunne gnide sig i hænderne.

Fra kyndelmissedag og indtil den 22. april var der det år ikke færre 
end 64 snekastningsdage. (47)

PLIGTKØRSLER
I modsætning til vejarbejde og snekastning var pligtkørslerne 

udelukkende bøndernes byrde, indtil hartkornet blev udjævnet 1850. 
Man skelnede mellem fire forskellige former for fribefordring. Der 
var kongerejser, kongelige tjenesterejser, amtsrejser og sognerejser.

Kongerejser var sjældne. Det var langtfra alle bønder, der kom til at 
opleve dem. Der gik mange år imellem, at majestæterne drog gennem 
Østjylland med deres store følge, og det var både godt og dårligt. Det 
var godt, fordi kongerejserne skulle ydes uden spor godtgørelse eller 
vederlag.

Den ære, det var at få lov at køre med den kongelige bagage eller at 
få sine køreheste spændt for en af kareterne, blev anset for betaling 
nok. Det var dårligt, fordi bønderne var glade for deres konge - i hvert 
fald indtil han kom til at hedde Christian den 9. - og ikke havde noget 
imod at bruge en dag i Skanderborg på at få ham at se.

I Juni 1861 var Frederik den 7. og grevinde Danner i Skanderborg, 
og blot fra Hylke sogn blev der tilsagt ikke færre end 12 spand heste 
»til mulig afbenyttelse for hans Majestæts ophold i Skanderborg«. 
(48)
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Om der blev brug for de mange striglede og blankpudsede heste, 
melder historien intet om, men helt spildt har dagen ikke været for 
kuskene. De fik deres elskede konge at se.

Søren Johannesen i Østerløkke var ikke tilsagt til at møde, men han 
tog alligevel til byen den dag med sine tre smådrenge, for at de kunne 
opleve, hvordan en konge så ud.

De kongelige tjenesterejser var mange forskellige ting, men hoved
parten af dem bestod af kørsel for og med militærpersoner og 
transport af militært grej og fourage til soldaterne og deres heste. I 
fredstid tyngede den slags fribefordringer derfor ikke særlig hårdt, 
men i krigstider, eller når faren for krig var overhængende, måtte 
bønderne lægge både krop, vogne og heste til næsten dagligt.

Pligtkørslerne var ved at tage helt overhånd i 1812, da risikoen for at 
blive draget ind i krigen som Napoleons forbundsfælle var større end 
nogensinde. Hele foråret var Sjælland i højeste alarmberedskab, 
afventende et svensk angreb, som dog udeblev. Krigsfrygten og 
forberedelserne kunne spores helt til Hylke - til sognefogedens 
befordringsprotokol.

De fredsommelige ture til Horsens eller Århus med præstens korn 
eller med lægdsmanden, når der skulle afholdes session, blev næsten 
helt indstillet.

I stedet blev bønderne alle som en tilsagt til at køre med krudt
vogne, flintvogne og officerer og matroser til afskibning i Horsens. 
(49)

I 1812 varede den hektiske aktivitet kun nogle få måneder, men 
under krigen 1848-50 varede den lige så længe, som krigen gjorde. 
Kørslerne kulminerede i foråret 1849.

Midt i maj måned opholdt general Rye sig i Skanderborg og de 
tyske tropper ikke længere borte end i Horsens, og Hylke var opland 
og forsyningsområde til Horsens.

Nervøsiteten hos beboerne var stor. En deputation af ængstelige og 
forknytte, men forholdsvis fædrelandskærlige sogneforstandere rej
ste til Skanderborg for at få klar besked om, hvordan man skulle 
forholde sig.

General Rye gav dem den letfattelige instruks »under ingen om
stændigheder at efterkomme rekvisitioner fra fjenden, om de så var 
udstedt af amtmanden selv«. Hvis generalens ordre var blevet adlydt,
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og bønderne var blevet hjemme med alt det brød og kød og flæsk og 
havre og halm, de skulle levere til det tyske depot, så ville der ikke 
have været mange kørsler.

Modet var forholdsvist højt, så længe Rye var i nærheden. Dagen 
efter, at han havde forbudt bønderne at levere forsyninger til ty
skerne, skulle der have været afgivet 24 befordringer til fjendens 
brug. Den ordre vovede man helt at overhøre, »ligesom en rekvisition 
af fødevarer blev upåagtet«. (50)

En uge senere havde general Rye trukket sig længere nordpå, og 
modet begyndte at dale i sognet. Kørslerne for tyskerne kom så småt i 
gang igen, men ikke i så stort omfang, at fjenden var tilfreds. »Nogle 
ville ikke levere, nogle kunne ikke«, noterede den bekymrede for
mand for sogneforstanderskabet. Samtidig bad han en bøn til et 
nådigt forsyn, at »den danske krigsmagt skulle komme og frigøre os 
for al restance og leverance«. (51)

Da krigen var afsluttet og med den alle de militære kørsler for 
skiftevis danske og tyske tropper, viste det sig, at der under normale 
forhold var meget få kongelige og amtslige tjenesterejser for bøn
derne at udrede.

I en forordning 1844 var der givet som retningslinie for embeds- 
mændene, at de i så stort omfang som muligt skulle benytte egne 
heste og køretøjer eller lejede vognmænd og kun undtagelsesvis lade 
bønderne køre for sig.

11864 vardet galt igen. Proprietær Andersen har fra formanden for kørselsudvalget fået ordre om at 
lægge heste og vogn til for at køre for de tyske tropper.
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Denne henstilling viste sig at være blevet fulgt i så høj grad, at der 
næsten kun var sognerejserne tilbage for bønderne. (52)

Da sindene og tingene i 1851 havde fundet deres rolige leje igen 
efter krigen, og der samme år var kommet en ny lov om pligtkørsler, 
så blev der indkøbt en ny protokol af sogneforstanderskabet. I den 
blev alle kørepligtige skrevet op med angivelse af deres gårdes 
hartkorn.

Det magiske tal var en tønde. Hvad der var derunder, var hus
mandssteder og uden hestehold og derfor også uden kørepligt. 
Gårdmændene fik tildelt en tur for hver tønde hartkorn, og udregnin
gen blev foretaget med hårfin nøjagtighed og retfærdighed, og 
systemet fungerede.

Alle vidste, hvad de havde at rette sig efter, og kun de tidligere 
privilegerede kunne finde på at slå sig i tøjret - i reglen dog kun en 
enkelt gang - så fandt de sig til rette og kørte uden at protestere, når 
der kom besked om, at der skulle hentes jordemoder eller læge til 
småkårsfolk eller transporteres mursten og lægter til kirkens repara
tion. (53)

I 1897 var befordringsprotokollen udskrevet, men om bønderne 
fortsatte deres pligtkørsler for sognet nogle år endnu, er ikke godt at 
vide. De var nok en byrde, men den blev båret kollektivt og solidarisk 
og var billig for kommunen, og øjensynligt accepterede bønderne den 
på en helt anden måde end vejarbejdet og snekastningen.



Præst og menighed

»Forhærdede tidselgemytter« har Sankt Peder hovedrystende vris
set, da han engang i slutningen af 1800tallet kom ud og så de 
hartkornsejere fra Hylke, der i tidens løb havde taget plads på 
ventebænken.

Spørgende og forurettet har de kikket på ham. Hvad kunne han 
mene med det? Med sig selv vidste bønderne, at ingen havde bedre 
samvittighed end dem, der kom fra Hylke, og at der heller ikke var 
nogen, der havde mere grund til at have det. De havde altid været 
gudfrygtige mennesker i Hylke sogn. De havde aldrig brudt hverken 
de ti bud eller de kongelige forordninger. En sjælden gang havde det 
måske nok knebet med at overholde et enkelt afbudene, men kun når 
man havde været mere end almindelig groft provokeret, og så havde 
man næsten været i sin gode ret til det. Der havde vel også været love, 
det tog tid at lære at overholde, men det var ikke bøndernes fejl. Det 
var lovene, der gik helt på tværs af traditioner og sund fornuft, men 
før eller senere havde man altid lært at leve med dem og at få det 
bedst mulige ud af dem. I det hele taget skulle man lede længe, inden 
man fandt en mere gudfrygtig og kirke- og kongetro menighed end 
den i Hylke.

GUDSTJENESTE
Hver eneste søndag havde man enten selv siddet i kirken, når der 

var gudstjeneste, eller sendt sine store børn eller tjenestekarlen. Der 
havde altid været mindst en af sted fra hver gård i sognet, hvis ikke de 
lige netop faldt sammen, højmessen og det gode så- eller høstvejr, 
man havde gået og ventet på. Skete det, måtte alle mand i marken, og 
præsten for en gangs skyld nøjes med at prædike for fattiglemmer og 
gamle koner - for man var jo - af bibelens egne ord - forpligtet til at 
forvalte de jordiske pund, man var blevet betroet. (1)
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OFFER
To gange om året, ved pinsetid og efter høst, havde man passet sit 

skriftemål og sin altergang, havde ofret til præst og degn og lagt et par 
skilling i kirkeblokken. Også til de store højtider havde man betænkt 
de to kirkens tjenere. I de blå og gule offersedler, børnene havde med 
hjem fra skole, pakkede man omhyggeligt ind, en rigsdaler til præ
sten, fire mark til degnen - hvis pengene ikke ved en beklagelig 
fejltagelse var blevet byttet om, således at præsten græmmede sig, og 
degnen gned sig i hænderne, når de talte deres offerpenge op.

Også gode ting til saltkarret eller julebordet havde man betænkt 
dem med. De havde faet deres julenannest. Den blev til minde om 
Jesu fødsel kaldt »Mariabarn« - og til Sankt Hans havde de fået en ost 
af hver gård i sognet. De var et par dyre herrer at føde på, og oven i 
købet havde både præst og degn, hvad enten man kunne lide dem 
eller ej, været selvskrevne gæster til hvert eneste gilde i sognet. (2)

EVANGELISK SALMEBOG
På dette tidspunkt i bøndernes tale har Sankt Peder rømmet sig og 

løftet øjenbrynene. Mon ikke han lige skulle høre lidt mere om det 
med ikke at kunne lide sine embedsmænd? Bønderne skyndte sig at gå 
videre. Aldrig havde der været vrøvl med menigheden i Hylke, og det 
selv om man havde hørt de frygteligste historier om nabosognene. 
Her havde folk i begyndelsen af 1800tallet pure nægtet at skifte til den 
ny, evangeliske salmebog, men stædigt og højrøstet fortsat med at 
synge efter Kingos gamle salmebog. Man havde ganske overdøvet 
degnen, spoleret andagten og vakt præstens vrede. (3)

På den måde havde man aldrig opført sig i Hylke. Her havde man 
uden at kny sat sig i den udgift, det var at anskaffe nye salmebøger. 
Lige så medgørlig havde man været få år senere, da præsten foreslog 
at indføre Balles katekismusforklaringer og lærebog i stedet for 
Pontoppidans. Ingen havde beklaget sig så højt, at det kunne høres, 
oyer den ekstra udgift, man blev pålagt, eller over det indhug den 
skete forandring gjorde i skolekassens sparsomme midler. (4)

I 1845, da der kom et tillæg til evangelisk salmebog »til brug i de 
menigheder, som måtte ønske at afbenytte det«, viste det sig, at der i 
provstiet var endog mange menigheder, der frabad sig det på det 
bestemteste. 40 år tidligere havde evangelisk salmebog været ny og



PRÆST OG MENIGHED 183

provokerende og fået lidenskaberne til at blusse op. Nu var den på en 
gang den gode, gamle samebog, som ingen skulle prøve at komme og 
lave om på. Præsterne gik på kattepoter og forsøgte først efter nogle 
års forløb med list og lempe at få tillægget indført. Som tidspunkt 
valgte de den hellige juletid, hvor folk forventedes at være mindst 
krigeriske. Dog forårsagede det i Kattrup »betydelig uro« og i Væhr 
og Nebel »nogen uro«. Det var næsten kun i Hylke, de gode menne
sker ikke havde kunnet nænne at gøre deres sognepræst ked af det. (5)

VÆKKELSER
Her - og det gjaldt hele egnen - havde man heller aldrig lånt øre til 

religiøse sværmere eller missionærer fra tvivlsomme sekter, der i 
1850erne huserede mange steder. De førte sig frem med »mormonsk 
frækhed og tungefærdighed«, som præsten i Ousted-Tåning udtrykte 
det. (6) I Hylke dukkede en enkelt baptistfamilie op, men det var kun i 
et daglejerhus langt ude på Nissumgårds mark, og i et andet lige så 
fattigt hus sad i nogle år en mormonkone og ventede forgæves på, at 
hendes mand, der var rejst i forvejen til Saltsøstaden, skulle sende 
penge til billetten. Der var ikke mange, og de få der var, var alle 
tilflyttere - oven i købet fattigfolk - så de talte ikke med. (7)

Bønderne i Hylke havde tværtimod altid trofast værnet om sognets 
kirkelige liv og fællesskabet i menigheden. Aldrig havde vækkelser 
eller religiøse bevægelser vundet indpas og fundet fodfæste her.

KIRKEEJERE
Lige så samvittighedsfuldt og redeligt havde bønderne taget sig af 

deres kirke og ofret på den, både penge til og arbejde med dens 
vedligeholdelse. Det havde man gjort, næsten lige siden sognets 
hartkornsejere overtog den i slutningen af 1700tallet. Et af de allerfør
ste år havde det været nødvendigt med en enkelt påmindelse fra 
biskoppen, men efter den tid havde der så godt som aldrig lydt andet 
end ros til Hylkeboerne ved provstesynene og bispevisitatserne. (8)

Der var måske lidt tilløb til mislyd i 1860erne, da provsten den ene 
gang efter den anden var ved at falde over den kommunale brand
sprøjte, der stod i kirkens våbenhus. Bønderne kunne godt se, at der 
var lidt knebent med plads, for samme sted havde man nogle år før
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Hylke kirke 
1925.

gravet en kalkgrube. Provsten risikerede dog ikke at falde i den, for 
det sparsommelige sogneråd havde taget den gamle ligbåre, der i 
umindelige tider havde haft sin plads i kirken, og brugt den som låg 
over gruben. Alligevel brød provsten sig ikke om, at man benyttede 
en del af Guds hus til sprøjtehus, men det var der rådet bod på. 
Omkring 1870 var der bygget et rigtigt sprøjtehus på byens jord ved 
Hylkes gadekær.

At det tog så lang tid at imødekomme provstens henstillinger, 
forklarede sognerådet med, at man havde måttet vente på en ny 
brandvedtægt. Af den ville det fremgå, hvor mange sprøjter, sognet 
skulle have og således også, hvor stort huset skulle være. (9)

I 1845 havde sognerådet gjort en virkelig god gerning. Man havde 
ansat Jens Christian fra Båstrup som kirkegårdsgartner formedelst 25 
rigsdaler om året - en løn, man ovenikøbet fik held til at trykke til 20 
rigsdaler nogle år senere, uden at han sagde op af den grund. (10)

Allerede tre år senere - i 1848 - strålede provstens ansigt af glæde, 
da han så, hvor smuk kirkegården var blevet. Sognerådet indkasse
rede rosen, fordi »det har ladet kirkegården forskønne med passende 
gange og smuk beplantning og antaget en gartner«. Ved samme 
lejlighed bemærkede provsten også, at kirken var vel vedligeholdt, så 
Hylkeboerne havde kun grund til at være godt tilfredse med sig selv.



Der var kun en ting, ingen 
ville have takken for eller 
kunne give forklaring på. 
Det var det ejendommelige 
trækors, der stadig star på 
kirkegården. Ingen ved, 
hvem der har sat det der, 
eller hvornår det er sket, 
men det stod der i hvert fald 
i 1860. Til provstesynet det 
år foreslog provsten, at »et 
på kirkegården oprejst træ
kors med inskription males 
med passende oliefarve«.

Hvis ikke det var tilstrækkeligt, så kunne de uden besvær finde flere 
ting at rose sig selv for: da provsten i 1875 havde erklæret, at kirkens 
middelalderlige, trefløjede altertavle var ikke blot gammel, men også 
»et anstødeligt, slet billedskærerarbejde«, så gav kirkeejerne ham ret. 
Fire år senere var »det afhjulpet på den skønneste måde, idet der var 
anskaffet et af kunstmaler Fritz imponerende malet billede af Herrens 
møde efter opstandelsen med Marie Magdalene«. (11)

I løbet af 1880’erne og 90’erne blev der sat bænke i tårnrummet, 
hvilket gjorde en mængde uvedkommende skrammel hjemløst. Ved 
samme lejlighed blev pulpituret fjernet. Den nordre indgangsdør, der 
i mange år blot havde været skjult bag et træpanel, blev muret til. Der 
blev stillet en kakkelovn op, og Mads Møller i Ustrup gav - først et 
harmonium, og da det ikke var godt nok - så et rigtigt pibeorgel.

RELIGIØSITET
Man havde arvet sin kristendom, og man havde overtaget forfædre

nes kirke. Begge dele havde man taget godt vare på og holdt ved lige, 
så at næste generation kunne få den samme åndelige ballast med sig, 
som man selv i sin tid havde fået.
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En del - i hvert fald nogle - tog sig samvittighedsfuldt af både 
tjenestefolkenes og børnenes religiøse opdragelse. Dagligt eller ved 
passende lejligheder læste de højt for den samlede husstand af 
bibelen eller af forrige århundredes opbyggelses- og andagtsbøger.

Det var med bøger som med tøj og møbler. Man anskaffede ikke 
nyt, før det gamle var helt slidt op. Denne sparsommelighed og 
snusfornuft hos bønderne kan godt have været medvirkende til at 
fastholde størstedelen af menigheden i en gammelpietistisk fromhed, 
der ikke havde noget at gøre med de tidlige vækkelser i 1820’erne og 
30’erne. Disse var ganske vist pietistisk farvet, men deres tilhængere 
var efter Grundtvigs mening nogle hængehoveder, og man kan sige 
meget om Hylkefolk, men hængehoveder har de aldrig været.

Pietismen i Hylke dannede øjensynligt en ubrudt linie fra 1730’erne 
og 40’erne. I 1800’årene havde den derfor ikke den kraft og de 
spændinger, som den havde haft hos dem, for hvem den havde været 
en personlig åbenbaring og oplevelse. Bøgerne, der blev læst højt af i 
første halvdel af 1800tallet var i sin tid anskaffet af de forældre og 
bedsteforældre som i en menneskealder havde været udsat for den 
stærkt pietistiske sognepræst Johannes Wichers påvirkning. Nu var 
man trediegenerationspietister, men det behøvede troen og fromhe
den ikke at blive mindre ægte og mindre bæredygtig af. (12)

En religiøsitet, der kan rummes inden for kirken, og som ikke er 
udsprunget af det enkelte menneskes oplevelser og anfægtelser, vil på 
et tidspunkt komme til at virke noget stivbenet og fattig på ånd. 
Kristendommen ville komme til at give sig udslag blot i overholdelse 
af ritualer og vedligeholdelse af symboler. Det kunne i hvert fald se 
sådan ud.

RITUALER
Den far, der hver aften prikkede sine to små piger i maven med sin 

krogede pegefinger og hver aften stillede dem de samme tre spørgs
mål: Hvem har skabt dig - hvem har forløst dig - hvem helliggør dig - 
han forventede, og han fik de samme rigtige svar hver gang uden 
tøven. Både faderens spørgsmål og småpigernes svar var indlærte 
reflekser, men de var mere end det. De var et udtryk for det livssyn og 
den holdning, der var i hjemmet, og som forældrene ønskede at
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videregive til deres børn. De var en lille del af en stor tryghed. Da den 
ene af pigerne var blevet en gammel kone, havde hun bevaret 
faderens aftenandagter som en varm og værdifuld erindring, der 
havde været med til hele livet at fastholde hende selv i det samme 
fromme livssyn. (13)

Når man bad bordbøn, når man fastede morgenen før altergang, 
når man mumlede »I Jesu navn«, før man satte brødene i ovnen eller 
drejede ud af porten for at køre til købstaden, så var det blot ritualer, 
man overholdt, og ikke noget, nogen tænkte særligt over. Det var det 
samme, man gjorde, når man så nogenlunde overholdt de ti bud og de 
kongelige befalinger, og ligeledes når man holdt sin kirke smukt ved 
lige. Man gjorde det, man burde gøre og som forventedes af en. Til 
gengæld ventede man også at blive rimeligt behandlet i dette liv og at 
blive taget ordentligt imod i det næste.

PRÆSTERNE
Under denne næsten fejlfri og glatte kirkelige overflade, der var 

uden dybe revner og huller, levedes der også et andet kristenliv. Her 
fik lidenskaber og aggressioner helt anderledes spillerum. Det var 
her, tidselgemytterne stak hovederne frem. Det var her, de stivsin
dede Hylkeboere fik luft for deres helt personlige meninger om ret og 
uret, om tradition og forsorg, om prædikener, der handlede om 
svingplove, når man havde forventet at høre om Jesu uddrivelse af en 
ond ånd. Det var kort sagt menighedens forhold til sin præst.

Hvis man kun så på kirkelivets ydre fremtrædelsesformer, ville man 
ikke kunne kende Hylkebønderne igen i de drabelige, verbale slags
mål, de gang på gang kastede sig ud i med præsten som modpart. 
Vorherre skændtes man ikke med, men hans tjenere, de skiftende 
præster i sognet, fik ofte en ublid behandling. Det fik de, hvis de som 
bondegårdsejere ville gennemtvinge reformer, som ingen af de andre 
bymænd var indstillet på. Så kunne det gå, som det gik for pastor 
Dorschæus i 1777, at han måtte høre på sine »nærmeste sognemænds 
urimelige besværinger, der er ledsaget med de græsseligste eder og 
fæleste forbandelser, ej at tale om deres nærgående udtryk og plumpe 
beskyldninger imod min person«. (14)

Præsterne mødte også indædt modstand, hvis de var alt for egenrå
dige i bestyrelsen af sognets anliggender og kom til i deres reform-
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Hylke præstegård 1925.

eller spareiver at støde mod bøndernes traditionelle holdninger. De 
blev også mødt med tværhed og uvilje, hvis de i deres forkyndelse 
afveg for meget fra det, menigheden vidste, var den sande lære. I 
sidste trediedel af århundredet var det mest ukloge, præsterne kunne 
gøre, at lufte højresympatier offentligt i et venstredomineret Hylke 
sogn.

Præsten var nok forkynder af Guds ord. Han var også kongelig 
indsa.t embedsmand, men han måtte ikke glemme, at han var beboer i 
Hylke sogn og som sådan forpligtet til at opføre sig som en Hylke- 
mand og ikke forsøge at bryde traditioner og normer eller bilde sig 
ind, at han var mere end andre.

CHR. ANDRESEN
Det var en balancekunst for de skiftende præster at komme ud af 

det med dem, der havde noget at sige i sognet, gårdmændene. Det 
lykkedes for enkelte af dem. Det lykkedes for pastor Andresen, der var 
præst i Hylke i begyndelsen af 1800’tallet, og allerbedst lykkedes det 
for pastor Pedersen midt i århundredet. Andresen havde det held at
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følge efter den inderligt afskyede pastor Dorschæus. Det var den 
bedst tænkelige start, en præst kunne få. Hylkeboerne havde intet 
imod præsten som institution, og tog altid imødekommende mod en 
ny præst. Havde den forrige været ilde lidt, var der begrundet håb 
om, at efterfølgeren ville blive en forandring til det bedre. Derfor tog 
man altid godt imod ham og gav ham et år eller to til at vise, om han 
var et ordentligt menneske.

LAURITS SATTERUP
I 1828 var den svage og forknytte Laurits Satterup død fra sin 

menighed i Hylke. Ham havde man aldrig forfulgt, kun omfattet med 
mild foragt. Bønderne havde vurderet, at han havde problemer nok 
hjemme i præstegården. Han var ungkarl og havde intet styr på sin 
husholdning. Tjenestefolkene lå blot og gantedes i høstakkene i 
stedet for at køre dem hjem. (15) Huset fyldtes efterhånden af ikke 
færre end to søstre, der var blevet enker, og af deres børn og af 
præstens bror Frederik, der var lidt til en side og derfor krævede et 
vist tilsyn.

HENRIK STILLING
Hans efterfølger kom fra Adslev sogn, nord for Skanderborg. Her 

havde han nået at gøre sig endog særdeles upopulær - i så høj grad at 
han til sidst blev nødt til at fortrække til det langt mindre kald i Hylke. 
Et af hans gamle sognebørn i Mesing gav ham et smædedigt med på 
vejen. Det sluttede således:

Eksempelværdig var du ej.
Nu er du fjern. Rejs kun din vej!

Stilling var dog ikke mere fjern, end at han nu sad en mils vej på den 
anden side af Skanderborg, så mon ikke Hylkeører også havde 
opfattet tonerne fra Mesing? (16)

Ikke desto mindre tog menigheden i Hylke pænt mod pastor 
Stilling. Han skulle bedømmes på sine gerninger her, ikke på det, han 
havde bedrevet andre steder. Denne chance forspildte præsten uhjæl
peligt, inden der var gået ret mange år. Han var af typen »Her
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kommer jeg« og havde overhovedet ingen forståelse for nødvendig
heden af at holde en lidt lav profil i begyndelsen og varsomt føle og 
lytte sig frem, men begyndte straks at ville indføre forandringer.

Stilling havde heller ikke sat sig ind i Hylkes ældre præstehistorie, 
for han begik akkurat den samme fejl, som Dorschæus havde begået 
60 år tidligere. Han gav sig til at kommandere med læreren og 
krævede - nøjagtigt som Dorschæus - at denne skulle ringe med 
kirkeklokken morgen og aften. (17) Det nægtede lærer Holmboe, og 
bønderne holdt med ham, men da præsten var ny endnu og ikke 
havde sat al den sympati over styr, man nærede for ham, så længe han 
var et ubeskrevet blad, så strakte de sig endda et godt stykke for at få 
uenigheden ryddet af vejen. Kirkeejerne ansatte »af ærbødighed og 
for ej at tilsidesætte vores sognepræsts ønske« en mand fra kirkebyen 
til at ringe med klokken. Måske glemte de dog at betale ham hans 
klokkerløn, for han holdt snart igen op med at ringe, og så var man 
lige vidt. Præsten krævede i et endnu mere bydende tonefald end 
første gang, at Holmboe skulle ringe. Det ville han under ingen 
omstændigheder, og denne gang kastede bønderne sig med stor 
veloplagthed ind i kampen på lærerens side. Han var en udmærket 
mand, dygtig til at undervise og altid parat til at give gode råd, hvis en 
mand var kommet i forlegenhed med et juridisk problem, og så var 
han gift med en Hylkepige. Det var ikke vanskeligt for bønderne at 
vælge side. Stilling var stadig forholdsvis ny i embedet, så det var 
beklageligt, at man allerede nu skulle til at gøre ham livet surt. Det var 
der dog ikke noget at gøre ved. Præsten havde selv været ude om det. 
»Omstændighederne har forandret sig som jo så meget i verden«, 
skrev bønderne til Danske Kancelli i 1832. De ændrede omstændighe
der skyldtes efter deres mening »præstens mod menigheden udviste 
sindelag«. (18)

Om Holmboe nogensinde kom til at ringe med kirkeklokken i Hylke 
får stå hen. Kancelli og biskop gav pastor Stilling medhold, men 
modparten var ikke sådan at køre træt eller lukke munden på.

Den dybere mening med kirkeklokkens daglige freds- og bedeslag 
var gået hen over hovedet på bønderne. Det var ikke et ritual, der 
sagde dem spor. Derfor foreslog de, at hvis man ikke kunne få lov at 
slippe for den daglige ringning, om så ikke den kunne indskrænkes til 
en gang midt på dagen? Da havde læreren alligevel et par timer fri og
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forsømte mindre med det, end når han skulle af sted både morgen og 
aften.

Når forholdet til Stilling blev endog efter Hylkeforhold ualmindelig 
dårligt, skyldtes det hans fejlvurdering af situationen i klokkestriden. 
Den kunne man måske have slået en streg over, hvis han ellers havde 
opført sig, som det sømmede sig for en Guds mand i Hylke, men han 
bestræbte sig tværtimod på at begå alle de fejl, en sognepræst kunne 
komme afsted med.

I kirken luftede Stilling sine meget jordnære, rationalistiske menin
ger. De var i høj grad i modstrid med menighedens fromme kristen
dom, så der trådte han på meget ømme tæer. En mundtlig overleve
ring vil vide, at han i stedet for at høre de store børn i katekismusfor
klaringer, stillede dem spørgsmål som »Hvad værger hunden sig 
med?«, »Hvad værger katten sig med?« Det var da ting, der var til at 
svare på, har konfirmanderne syntes, men det var ikke den form for 
forkyndelse, forældrene ønskede deres børn skulle modtage under 
konfirmationsforberedelsen. (19)

I 1835 fik Stilling en overhaling af stiftamtmanden for sin vilkårlige 
og egenrådige måde at lede sognets fattigkommission på. Blandt 
andet havde han for at genere sin personlige uven, ejeren af Nissum
gård, sat dennes fattigbidrag klækkeligt i vejret uden at spørge 
kommissionens øvrige medlemmer. Sognefogeden havde underskre
vet præstens fattigplan uden at have læst den først. Af den grund 
måtte han stå skoleret for herredsfogeden, og han undskyldte sig 
med, at der havde været mere end halvmørkt i præstens studerekam
mer, da han fik planen forelagt. Præstens håndskrift havde altid været 
vanskelig at tyde, og for øvrigt havde han stolet på Stillings forsikrin
ger om, at der kun stod det i planen, der skulle stå. Sagen gjorde 
sognefogeden forståelig bitter på præsten. (20)

Stilling kunne måske endnu have reddet stumperne af sit præsteliv i 
Hylke, hvis han ikke nogle år senere havde trådt på den ømmeste af 
alle Hylketæer. Han fraveg på det groveste bøndernes uskrevne lov 
og solide tradition, der sagde, at de fattige var medmennesker, som 
man i barmhjertighedens navn tog sig af, når de bad om hjælp. Det 
var denne hjælp til et menneske i nød, præsten afslog, og så var målet 
fuldt. Han kunne lige så godt søge sin afsked med det samme, og det 
gjorde han. (21)
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Beboerne i Hylke bad nu biskoppen, om de ikke denne gang måtte 
få en ung præst til sognet. Stilling havde været over 80 år, da han 
rejste, så gamle præster var i hvert fald ikke lykken. Det var man blevet 
klar over i Hylke.

HØEGH-GULDBERG
Den ny præst, Høegh-Guldberg, var ganske ung, men det kom blot 

til at betyde, at han ikke blev i Hylke længere tid, end det tog at 
kvalificere sig til et større embede. Det havde han gjort efter tre års 
forløb og flyttede til Væhr som sognepræst, og det varede ikke længe, 
før han blev udnævnt til provst. Som sådan fik han en del med Hylke 
at gøre igen, især ved kirkesyn og visitatser. Måske havde han nået - i 
løbet af de tre år i Hylke - at samle en vis irritation sammen mod 
Hylkeboerne og følte, at han havde et eller andet at sige dem tak for 
sidst for. I hvert fald var det påfaldende med den hjertelighed, 
hvormed han og lærer Ottosen faldt hinanden om halsen - i alt hvad 
der havde med Hylke skole at gøre - tværs hen over det nærige 
sogneråd, præst og skolekommission i de første år, hvor Ottosen 
havde svært ved at komme ud af det med sognets spidser.

F. C. PEDERSEN
Pastor Pedersen, der efterfulgte Høegh-Guldberg, viste sig at være 

»mere klog på livets gang end på livsens bog«. Han var ingen 
gudbenådet prædikant. Man skulle tværtimod gøre sig umage for 
overhovedet at forstå, hvad han mumlede fra prædikestolen. Ofte var 
han syg, og folk måtte gå hjem igen med uforrettet sag. Ikke desto 
mindre var han meget afholdt af næsten hele menigheden. Han havde 
den i sin hule hånd, fordi han havde indset, at »man må vel tage 
menneskene, som de er«. Det skrev han til biskoppen i et brev, hvori 
han bad om tilladelse til at rykke gudstjenesten frem fra klokken ti til 
klokken ni søndag morgen. Det kunne ellers knibe for mange af 
kirkegængerne at nå hjem til den tid, de plejede at spise til middag. En 
lille ting, måske, men nok til at vise menigheden, at man havde fået en 
præst, der ikke blot krævede, at der blev taget hensyn til hans 
embedsværdighed, men som også selv kunne vise hensyn. (22)

Pastor Pedersen var det middelstore hartkorns præst - bøndernes 
og dermed sognerådets mand. Gårdmændene var ikke de ringeste at
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holde sig til i 1850’erne og 60’erne, da præsterne mistede så meget af 
deres verdslige myndighed og position i sognene. Midt i 1850’erne 
måtte de give afkald på det privilegium at være fødte medlemmer af 
sogneforstanderskaberne. I de frie fattigkasser fik de samtidig kun 
den indflydelse, beboerne valgte dem til at have. Kirkeligt måtte de 
fra 1855 affinde sig med, at var der nogle, som følte lyst til det, havde 
de ret til at løse sognebånd og søge en anden kirke og en anden 
forkyndelse.

SOGNEBÅNDSLØSNING
Sognebåndsløsning havde også været mulig tidligere, men der 

skulle anføres endog meget vægtige grunde, før tilladelsen blev givet. 
Allerede i 1839 havde Otto Christensen på Nissumgård, der afskyede 
pastor Stilling mere end nogen anden, søgt Danske Kancelli om »i sin 
saligheds sag at måtte lade sig betjene af hvilken uvedkommende 
præst, han dertil kan formå«.

Christensen var dog for kultiveret en mand til at skrive rent ud, 
hvor led en karl, præsten efter hans mening var, og han fik derfor 
afslag med den begrundelse, at ansøgningen ikke var tilstrækkelig 
motiveret. (23)

UDMELDELSE AF FOLKEKIRKEN
Pastor Pedersens embedstid i Hylke - fra 1848 til 1864 - var ikke 

nogen let tid for præsterne. Med grundloven havde beboerne fået 
mulighed for helt at melde sig ud af det kristne fællesskab, ikke blot af 
en menighed, men af hele folkekirken. Den ret benyttede en husmand 
og væver på Båstrup mark sig af i 1861. Præsten blev først forvirret og 
næsten grædefærdig og senere kold og hævngerrig. Den formastelige 
væver var vokset op i Ustrup fattighus og havde gået der for lud og 
koldt vand. I skolen havde han været en af de få, læreren brugte 
tampen på, når sult og nød havde tvunget drengen til at rapse. Ole 
Peder havde hverken Vorherre eller Hylke sogn at takke for, at han 
som voksen ikke blot havde haft kræfter til at holde sig fri af kriminali
tet, men også havde været i stand til at købe en ejendom på en halv 
snes tønder land og at forsørge en familie.



194 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

I 1861 kvitterede Ole Peder for kløene og det kolde vand ved at 
udmelde sin kone og sig selv af folkekirken, og pastor Pedersen blev 
fuldstændig konfus. Han havde aldrig hørt om en lov, der tillod noget 
sådant, så Ole Væver kendte øjensynligt grundloven bedre, end 
præsten gjorde. Hvordan samtalen mellem de to ellers spændte af, er 
ikke godt at vide, men Ole Peder var urokkelig. Pastor Pedersen kørte 
frem med skriftsteder og dunkede ham i hovedet med Jeremias’ andet 
kapitel vers 17 »Hvad der volder dig sådant, er det ikke dette, at du har 
forladt Herren din gud den tid, han ledte dig på vejen?« Nu er 
mennesker, der har besluttet at udmelde sig af folkekirken vel ikke det 
mest lydhøre publikum, når det gælder skriftsteder, så Ole Peder stod 
fast.

Da præsten havde sundet sig, satte han sig og skrev til både 
herredsfoged og biskop - ikke blot om den aktuelle sag, men om hvor 
skidt en fyr, Ole Peder var, og hvor få i sognet, der kunne lide ham, og

Pastor Pedersen og hans kone 
(fot. ca. 1860).
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at det ærlig talt var mere en vinding end et tab for kirken, at den var 
sluppet af med ham. Når det ikke gjaldt bønderne og deres varme 
middagsmad, glemte pastor Pedersen fuldstændigt at tage menne
skene som de var. (24)

FORMAND FOR FATTIGKOMMISSIONEN
Fattigfolk gav ham i det hele taget myrekryb, eller også blev han 

bange, når de råbte for højt og slog i hans bord. I begyndelsen af 
1860’erne var der en husmand, David Pedersen i Tebstrup, der 
benyttede indtil flere lejligheder til at fortælle pastor Pedersen og 
Hylke sogneråd, hvad han mente om dem - om mænd, der kun tænkte 
på penge og ikke på, hvordan de børn, fattigvæsenet havde ansvaret 
for, ville få det, når de blev bortliciteret.

David og hans kone havde en lille Hylkepige i pleje mod betaling. 
De havde ingen børn selv og havde fattet »megen godhed« for Ane 
Marie. Hylke sogneråd var ikke begejstret for at sende plejeløn ud af 
kommunen og fandt en husmand i Brørup, der ville tage barnet. Der 
var bare det, at David ikke ville af med det. Derfor mødte han op i 
sognerådslokalet i Hylke og fortalte præsten og fattigkommissionen, 
hvordan han så på dem. Samtlige tilstedeværende blev smækfornær
mede. »Når vi har sat børn i kost, har vi aldrig taget hensyn alene til 
det billigste tilbud«, skrev formanden uden at blinke i forhandlings
protokollen. (25)

Man bad herredsfogeden om assistance til at få pigen fjernet fra 
Davids hus med magt, og en dag, denne var på vej til Skanderborg, 
holdt han ind i Tebstrup og aflagde et besøg hos David og hans lille 
familie. Her fandt han et trygt og lattermildt, legende barn, og 
sognerådet i Hylke fik besked om, at Ane Marie skulle blive, hvor hun 
var, og hvor hun havde det særdeles godt. Så let ville man ikke 
overgive sig i Hylke, og skænderierne fortsatte, indtil David en dag 
erklærede, at blot han og hans kone måtte beholde barnet, ville de 
overhovedet ikke have noget som helst for at have hende. Der kunne 
måske blive tale om en halv snes rigsdaler, når hun til sin tid skulle 
konfirmeres, men ellers ikke noget. Sognerådet foretog nu en drej
ning på 180°, og på en gang var hjemmet i Tebstrup det eneste sted, 
man kunne tænke sig for lille Ane Marie. Alt var idyl og store smil i 
sognerådslokalet. Den eneste, der ikke deltog i munterheden, var
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pastor Pedersen. Han skulede ondt til David, som var rendt med alle 
præstens tidligere forbundsfæller. Han kunne ikke lide ham og havde 
altid anset ham »for en person, man ikke kunne stole på«. Davids 
følelser for barnet kaldte præsten »væmmeligt hykleri«, men der var 
intet at stille op. Sagen var afgjort til næsten alles fordel. Ane Marie 
fik lov at blive, hvor hun var, og lov til at vokse op i fred og ro.

POLITISK SKEL
Mange år senere, da David var blevet en gammel mand, oprettede 

han testamente og indsatte plejedatteren som enearving. Det nåede 
pastor Pedersen ikke at opleve. Han var for længst flyttet fra Hylke til 
et kald i Vendsyssel. Det gjorde han i 1864, og det var i sidste øjeblik, 
hvis han ikke, havde villet risikere at sætte det gode forhold til 
bønderne i Hylke over styr. Så længe det kun havde drejet sig om ikke 
at støde an mod sognets kristendom i sin forkyndelse og at kunne 
finde sammen med bønderne i bestræbelserne på at holde fattig- og 
skoleudgifter på det mindst mulige, havde det ikke været vanskeligt 
for den elskelige præst at bevare sin gunstige stilling i sognet. Helt 
anderledes skulle det blive i sidste halvdel af 1800’tallet, da bønderne 
blev politisk vakte venstremænd. Et nyt ståsted giver nye synsvinkler. 
Det, man nu fik øje på, når man betragtede sin sognepræst, var 
hverken en pietist eller en rationalist, men en Christian den 9endetro- 
ende højremand.

Det politiske skel, der blev mellem næsten hele menigheden og 
dens skiftende præster i de år, var blot et enkelt led i den udvikling, 
der var foregået i hele århundredet. Afstanden blev større og større 
mellem præsten og hans sognebørn.

FREMMEDGØRELSE
Begyndelsen til denne fremmedgørelse blev gjort allerede med 

landboreformerne. Udflytninger og bebyggelser langt fra landsby
erne bevirkede, at mange mennesker ikke blot fik langt til kirke og 
præstegård, men de slap i nogen grad også ud af den spændetrøje, 
der hed, hvad naboerne kunne høre og se og forestille sig. Det var 
både godt og ondt, men kom i hvert fald til at betyde, at præsterne 
ikke længere havde det indgående kendskab til beboerne som tidli
gere, hvor de enten ved selvsyn eller ved at lytte til sladderen havde
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kunnet holde sig underrettet om det meste af det, der foregik i deres 
sogn.

Efter 1777 - da Hylke by blev udskiftet - var præsten også sluppet 
ud af de omstændelige kollektive beslutningsprocesser og den fælles 
arbejdsrytme. I 1814 blev præstegårdens landbrug for første gang 
bortforpagtet. Senere præster drev selv i perioder landbruget, men 
det almindelige blev, at præsten ikke længere var landmand. Han 
fremstod derfor i langt højere grad som embedsmand, og det gjorde 
også sit til at gøre ham fremmed for bøndernes verden.

I 1850’erne og 60’erne kom de love, der satte præsten næsten helt 
ud af spillet med hensyn til alle de ting, der ikke havde med menig
hedslivet at gøre. Han beholdt formandspladsen i skolekommissio
nen, men det var også den eneste post, hvortil han ikke skulle lade sig 
opstille til valg på lige fod med andre.

MENIGHEDSRÅD
Samtidig med loven om sognebåndsløsning 1855 var der tanker 

fremme om oprettelse af menighedsråd. Præsterne blev bedt om at 
afgive erklæringer om beboernes og deres eget syn på spørgsmålet. 
De viste tydeligt, at tiden endnu ikke var moden, og at den kirkelige 
medbestemmelse, som venstre ønskede for menighederne, ikke var et 
folkeligt krav.

Hvis man kan tro præsterne - der selv var part i sagen - anså 
bønderne ikke menighedsråd for en udvidelse af demokratiet og 
deres egen medindflydelse. De betragtede nærmest rådene som et 
forsøg på at skabe usikkerhed og at svække den solidaritet, der stadig 
fandtes mellem et sogns beboere. Ingen ønskede at blive »præstens 
politibetjente«, og præsterne ønskede selv mindst af alt, at bønderne 
skulle tages med på råd om mere end højst nødvendigt. De var 
besværlige nok i forvejen.

Hovedindtrykket af sognepræsternes erklæringer blev derfor, at 
bønderne ikke anså menighedsråd for at være et led i nogen demokra
tiseringsproces af kirken, og at præsterne afgjort ikke ønskede nogen 
folkelig medindflydelse og medbestemmelse inden for deres arbejds
områder. (26)
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BISKOP BRAMMER
Alle religiøse strømninger bøjede af i god tid, inden de nåede 

Hylkeegnen. I Århus sad biskop Brammer i mere end en menneskeal
der - han var biskop fra 1845 til 1880 - og gjorde, hvad han kunne for 
at holde grundtvigske præster ude af sit stift. Helt undgå dem kunne 
han ikke, men i hvert fald kunne han sørge for, at der ikke kom flere 
end højst nødvendigt. Blandt andet derfor kom der aldrig til at lyde 
nogen grundtvigsk forkyndelse fra prædikestolen i Hylke kirke, en 
forkyndelse, der kunne have sat sindene i bevægelse og som måske 
kunne have ført til, at der var opstået kirkelige retninger både til den 
ene og til den anden side.

Den eneste af Hylke sogns præster, der efter biskop Brammers 
mening var lidt suspekt og kunne mistænkes for »at være tilbøjelig til 
sekten«, var pastor Ostenfeld, der rejste fra sognet i 1880. Da han

S. R. Ostenfeld (1872-1880) som efter biskoppens mening næsten var grundtvigianer.
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nogle år tidligere - i 1877 - havde søgt et andet kald, også i Århus stift, 
havde biskoppen haft Ostenfeld i forhør om hans tilbøjeligheder i 
grundtvigsk retning. Brammer skrev i den anledning til kultusministe
ren om Ostenfeld, at »han har for mig erklæret, at han ikke er 
grundtvigianer. Gid han, dersom han opnår embedet, ej heller må 
blive det«. (27)

Biskop Brammer havde sine meninger om grundtvigianere, men 
også om det lille præstekald i Hylke. Han anså det for at være et 
udmærket sted at begynde for en ung mand, der endnu ikke havde 
pådraget sig forsørgerpligter og et lige så velegnet sted at slutte for en 
ældre præst, der havde overstået de fleste af sine forpligtelser over for 
familien. Desuden var Hylke sogn godt at søge ly i i nogle år for ikke- 
retningsbestemte præster, der skulle samle kræfter efter at være 
skræmt næsten til døde af højskolekredse, valgmenigheder og frisko
lefolk, hvor de tidligere havde været. (28)

R. B. Brorson (1880-1892). Pastor Brorson kom fra nabosognet Kattrup, hvor han trivedes dårligt 
p.g.a. den grundtvigske højskole i Gedved.
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De gamle præster holdt sig væk fra Hylke, der blev et udpræget 
begynderkald for unge teologer. De afløste hinanden med få års 
mellemrum - udmærkede mennesker, dannede mænd, yndede prædi
kanter og kærlige sjælesørgere. De var højkirkelige højremænd, og 
levede et beskyttet præstegårdsliv uden at tage synderlig megen del i 
sognets anliggender ud over de kirkelige. De valgte overlevelse 
fremfor åndelig kamp.



Skolen og børnene

Når forårsarbejdet var afsluttet, når høet var kørt ind og tørvene sat 
i stakke, når kornet var i hus, kartoflerne taget op og markerne 
efterårspløjede, ja så var der egentlig ikke noget i vejen for, at 
børnene kunne få lov til at gå i skole.

1 1803 kom der ny præst til sognet. En dag i juli måned gik han over 
i skolen for at finde ud af, hvordan den fungerede. Der sad kun 
skoleholderen Anders Lemming og tre børn. Det faldt præsten en del 
for brystet, men Lemming, der var mere fortrolig med landsbyliv og 
bønderbørn, end præsten var, forklarede, at sådan var det bare i 
sommerhalvåret. Et stykke ind i oktober måned ville der være et helt 
anderledes liv i rytterskolen. Klogeligt valgte pastor Andresen derfor, 
næste gang han ønskede at inspicere undervisningen, at aflægge sit 
besøg om vinteren. Han bemærkede da også i skolens protokol, at der 
nu var 40-50 børn mødt op, og at de gjorde gode fremskridt under 
skoleholderens utrættelige flid. (1)

RYTTERSKOLEN
Rytterskolens elever kom fra Hylke, Brørup og Ustrup. Der burde 

også have været nogle fra Tebstrup i nabosognet, Ousted, der indtil 
1808 hørte til Hylke skoledistrikt. De var der bare ikke. Enten har 
vejen til Hylke været for lang og besværlig, eller også har Lemming 
taget turen til Tebstrup et par gange om ugen og undervist børnene 
derfra i en husmands- eller bondestue. (2)

I Båstrup lå degnegården. 1 1792 havde den daværende skoleholder 
- imod at blive forfremmet til degn - indvilliget i at undervise børnene 
fra Båstrup og Ringkloster uden at få noget for det. Da han først var 
installeret i degnegården, aftog lysten til at være ulønnet lærer 
hurtigt. Bønderne satte heller ikke hans undervisning højere, end at 
de sendte deres børn til rytterskolen, når de blev 10-11 år gamle, og 
begyndte at nærme sig konfirmationens på en gang truende nåleøje 
og forjættende perleport. (3)
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Konfirmationen havde bønderne respekt for. Den var betingelsen 
for, at deres børn kunne træde ind i den fagre voksenverden med alt 
det, den indebar. Havde konfirmationen ikke været der, ville skolen 
have haft endnu trangere kår, end det nu var tilfældet. Nytten af at 
kunne læse og endnu mere af at kunne regne og skrive, havde blot de 
allerfærreste indset i begyndelsen af 1800tallet.

Selv børn, der næsten aldrig havde fået lov til at sætte deres ben i en 
skolestue, fik travlt med at komme afsted, når konfirmationen var 
inden for synsvidde. Da en boelsmand på Ringkloster mark i 1813 
overlod gården til en svigersøn, betingede han sig i aftægtskontrak
ten, at hans yngste datter Maren skulle »tillades vinteren før sin 
konfirmation at nyde undervisning i Hylke eller Båstrup skole«. (4)

Anders Lemming var skoleholder i Hylke fra 1802 til 1817. Han var 
en ualmindelig dygtig og samvittighedsfuld mand, der fik en ualmin
delig dårlig behandling af skoledistriktets bønder.

LEMMINGS LOD
Da Hylke by blev udskiftet i 1777, blev der ikke udlagt en skolelod til 

lærerens to køer og seks får. De var altid blevet græsset sammen med 
bøndernes, og det fortsatte de med. Da skoleholderen var blevet 
udnævnt til degn, flyttede han til Båstrup og tog sin lille besætning 
med sig. Med hans efterfølger i skolen blev det da aftalt, at bønderne i 
Hylke årligt skulle give ham penge og til gengæld være fri for 
græsning og vinterfoder.

Det gik nogenlunde gnidningsløst det første år, men allerede det 
følgende år var det næsten umuligt at få samlet skoleholderens 5-6 
rigsdaler sammen. Græs og hø havde så nogenlunde været til at afse, 
men da bønderne i skolebyen Hylke skulle betale med rede penge, 
oplevede de det som en stor uretfærdighed, at de alene af hele 
skoledistriktet skulle betale for skoleholderens husdyr. De klagede til 
amtmanden, men fik blot det svar, at det skulle blive, som det var, »da 
de som nærmestboende havde mest gavn af skolen«. (5)

Nogle år senere blev udgiften dog udlignet på hele distriktet, 
ligesom de 24 rigsdaler, der udgjorde skoleholderens årlige løn, var 
det, og de 10-12 læs tørv og halvt så meget favntræ, der var beregnet 
til skolens opvarmning. (6)



SKOLEN OG BØRNENE 203

Tørvelæssene blev for hvert år mindre og mindre. Træet så Lem
ming aldrig noget til. Han beklagede sig til amtmanden over, at han 
formedelst de vrangvillige bønder ikke havde »kunnet fa den for
nødne varme i de store, kolde skoleværelser, der dog er så nødvendig 
for de små børn, som besøger skolen og må formedelst den lange vej 
opholde sig i skolen hele dagen«. (7)

Siden loven 1781 om fællesskabets ophævelse havde skoleholderen 
kunnet kræve en skolelod på 5-8 tønder land udlagt. Det kunne nu slet 
ikke lade sig gøre, var Hylkebønderne enige om. Ingen ville afgive 
jord til skolen, men måske - hvis Lemming ville tage til takke - så 
kunne der vel findes en stump overdrev til ham langt fra by og 
mennesker. Det mente Lemming ikke, nogen kunne være tjent med. 
Han klagede sin nød og forurettelse til amtmanden den ene gang 
efter den anden. Lige så ofte fik bønderne besked om at udlægge jord 
i nærheden af byen, og lige så ofte vendte de det døve øre til.

Som altid, når der var strid mellem bønder og lærer eller præst, var 
det bønderne, der holdt længst ud. Det ene år gik efter det andet, 
uden at Lemming fik hverken de penge, han havde krav på eller den 
jord, han kunne tilkomme. Han blev vissen og tynd i toppen. Stadig så 
han ingen udvej for at blive så godt aflagt, at han kunne tænke på at 
stifte familie. I 1807 klagede han for Gud ved hvilken gang: »Jeg er 
over 40 år gammel. Længe har jeg attrået ægteskab, men trængende 
omstændigheder har stedse afholdt mig derfra«.

Ti år senere var han blevet over 50 år. Problemerne var bestemt 
ikke blevet mindre, og Lemming valgte da at vende den utaknemme
lige by Hylke ryggen og at overlade til sin eftermand i embedet at 
strides med de nærige bønder. Han tog - officielt som den første i 
Hylke sogn - sit eget liv. (8)

DEGNEGÅRDEN NEDLÆGGES
Det skulle nu ikke have været på den måde, har de måske lidt 

ildeberørte bønder tænkt, og de fik fuldt fortjent nogle hårde år. Om 
det var Lemmings selvmord, der gjorde myndighederne opmærk
somme på skoleforholdene i Hylke, er ikke godt at vide, men i 1818 fik 
bønderne besked om hurtigst muligt at få rammerne om børnenes 
undervisning bragt i forskriftsmæssig stand. Uden at have lært at 
regne i skolen i sin tid, kunne de, der skulle betale for mange års



204 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

forsømmelser, udmærket forestille sig, hvor dyrt, det ville blive. Til 
alt held var degnen død, og da hans embede var blevet nedlagt med 
skoleloven 1814, fik bønderne tilladelse til at sælge degnegården. 
Dens englod faldt i præstens smag, og han fik den mod at afgive otte 
tønder land af præstegårdens jord, der 1821 blev til Hylke skolelod. 
(9)

LÆSE- SKRIVE- OG REGNEFÆRDIGHEDEN
Hvor var børnene i hele dette spil? Det havde øjensynligt ikke været 

Lemmings mening, at bøndernes drillerier skulle gå ud over deres 
børn. Fra 1810 og til sin død vaccinerede han alle sognets børn mod 
kopper. I skolen sled de med ABC, lærebog og først og fremmest med 
Luthers lille katekismus. I de 15 år, Lemming var lærer, var præsten 
fuld af lovord om undervisningen og om de fremskridt, der var sket 
for hver gang, han besøgte skolen.

Målet med undervisningen var at lære børnene at fatte religionens 
sandheder og at læse trykt skrift. Hvad der var derudover, måtte 
forældrene betale ekstra for. Det var der ikke mange, der var indstillet 
på, men der var dog altid nogle få, der var villige til det.

I 1812 blev 17 børn antaget til konfirmation. De kunne alle læse 
både udenad og indenad i lærebog og katekismus. Seks af dem kunne 
også læse og skrive skrift. (10) Af dem var de fem gårdmandsbørn. 
Den sjette var søn af en husfæster og skrædder i Båstrup, der havde 
indset, at kunne man ikke give sine børn ret meget jordisk gods, så var 
kundskaber og boglig viden nok ikke det dårligste middel til at komme 
ud af fattigdommen. Han lagde alle kræfter i og syede og vendte 
vadmelstøj, så han kunne betale for, at i hvert fald hans tre sønner 
kunne gå ud i livet, udlært i skrivningens kunst. De to af drengene 
drog - som de fleste kloge sønner - ud i verden. Derfor er det svært at 
se, hvordan og hvor godt, det gik dem. Den yngste blev hjemme, fik 
en ejendom på Båstrup mark og arbejdede som murermester i Hylke i 
over 50 år.

Hvis forældrene var villige til at betale endnu mere for deres børns 
uddannelse, kunne læreren også lære dem at regne. Af de elever, der 
var i rytterskolen i årene 1804 til 1813 - fra hvilken periode skolepro
tokollen er bevaret - var der af et par hundrede børn ialt 16, der lærte 
at skrive, og ikke mere end to, der også fik lært at regne. De to, ikke
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blot velbegavede, men også heldige drenge, var begge gårdmands
sønner fra Ustrup, men det har nok først og fremmest været deres 
gode evner, der bragte dem så vidt og ikke blot deres høje Ustrupsta- 
tus, for ingen af deres søskende nåede så langt.

Kom det så til at betyde noget for dem, at de havde fået en bedre 
undervisning i landsbyskolen end deres jævnaldrende? Ja, for de to 
kom det til - ikke længe efter deres konfirmation - at betyde farvel til 
den velsignede fødeby. Den ene blev købmand i Horsens, og den 
anden, Jacob Andersen, blev Hylke sogns første bondestudent. Han 
var ganske vist midt i trediverne, inden han nåede så langt. Han havde 
været vejen omkring seminariet først. Derefter havde han privat læst 
til studentereksamen og opnåede endog at blive teologisk kandidat. 
Præst blev Jacob Bådstrup, som han nu kaldte sig, dog aldrig.

Måske var barnetroen blevet sat over styr på hans lange lærdoms
vandring. Han blev i stedet papirhandler i København, så spildt var de 
penge ikke, der i sin tid var givet ud på hans regneundervisning i 
Hylke skole. (11)

Mellem de 16 skrivekyndige børn i 1812 var to piger, gårdmandsdø
tre, der begge senere blev gift med nogenlunde solide gårdmænd i 
Hylke. Der var en husmandssøn mere, foruden de tre skræddersøn
ner. Han rejste også fra sognet, så det er ikke muligt at se, om hans 
skrivefærdighed blev fulgt op af nye færdigheder og måske blev en 
social løftestang senere i livet.

Nogle år efter var der en opvakt husmandssøn fra Brørup, der kom i 
skriverlære på amtstuen i Skanderborg og derfra på Lyngby semina
rium for til slut - få år senere - at dø ung og ugift som lærer i 
Ørritslev. (12)

Der var en stor svaghed ved skolesystemet. Det ansporede i høj 
grad børnene til at anstrenge sig til lidt mere end deres yderste, hvis 
de var blot en lille smule ærekære og nødigt ville udsættes for de 
ydmygelser, de halvårlige rokeringer i klasseværelset let kunne føre 
med sig. Efter endt eksamen blev børnene oprangeret og anbragt på 
bænkene efter flid og resultater. Når de skulle konfirmeres, blev de 
igen stillet op efter dygtighed, eller - hvis ingen havde udmærket sig 
særligt - efter forældrenes sociale status. Det var et stolt øjeblik for 
pigen fra det jordløse hus og den udensogns tjenestedreng, der havde 
lært næsten hele salmebogen udenad, at stå øverst på kirkegulvet
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foran alle gårdmandsbørnene, men dagen efter, da passede de igen 
kreaturer. (13)

Skoleloven åbnede ingen muligheder for at højtbegavede børn 
kunne hjælpes til en videregående uddannelse, hvis ikke forældrene 
var villige til at ofre den på dem. Børnene skulle blive gode kristne og 
loyale samfundsborgere, men de skulle blive, hvor de var og en dag 
overtage gårde og huse og værksteder i landsbyerne, og være tilfredse 
med det. Embederne var forbeholdt embedsmændenes børn først og 
fremmest. Dem skulle der naturligvis også være plads til, men de 
tænksomme børn i landsbyskolen kan godt have spurgt sig selv, om de 
sled og masede med udenadslæren og åndløst terperi til ingen nytte, 
blot for at sidde øverst på bænken i klasseværelset. Det var næsten 
den eneste måde, læreren kunne belønne dem på. De kunne dog også 
få lov at sidde og læse i en fædrelandshistorie eller en geografi,mens 
de andre børn blev hørt i lærebogen, eller - hvis det gik meget højt - 
kunne de efter skoletid få undervisning af læreren i at pode og 
beskære frugttræer. (14)

SKOLELOVEN 1814
I 1814 var loven om almueskolevæsenet på landet kommet. Der 

skulle med den skabes ensartede forhold for alle børn i kongeriget, 
således at ikke blot de, der voksede op på de gamle rytterdistrikter 
eller under vingerne på en filantropisk godsejer, fik mulighed for at 
lære noget. Med loven 1814 blev den almindelige undervisningspligt 
indført i Danmark. (15)

Den kommission, der havde udarbejdet loven, nåede at sidde i 25 
år, så den tog hele turen med fra højkonjunkturer og oplysningsopti- 
misme over inflation og dyrtid til statsbankerot. Mange af de store 
visioner blev sat til eller blegnede undervejs, men der var mange at 
sætte til af. Loven blev slet ikke så dårlig, og den blev nogenlunde 
praktisk gennemførlig.

Formålet med undervisningen af almuens børn, fra 6-7 årsalderen 
og indtil de kunne nok til at blive konfirmerede, var, at de skulle 
»betimeligen lære at kende, hvad enhver skylder sin Gud, sig selv og 
andre«. Børnene skulle blive gavnlige for borgersamfundet, og inden 
de blev sluppet løs i de voksnes verden, skulle de have lært »sand 
religiøsitet og borgerlige dyder«.
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Kirke og undervisning havde akid været lige så sammenflettede i 
hinanden som molboernes ben. Med biskop Balle i Den store skole
kommission skulle der ikke blive ændret på det forhold. Han sørgede 
for, at Gud fik, hvad Guds var. Dyderne, der var lige så lutherske, som 
de var borgerlige - flid og fortagsomhed - tog andre i kommissionen 
sig af.

TIMEPLAN
Undervisningen blev, som den altid havde været, en massiv, bedø

vende indlæring. Luthers lille katekismus skulle stadig læres udenad. 
Det kunne foregå ved hjælp af tørre tærsk eller ved samtaler og 
forklaring af teksten. Det har nok i reglen været en blanding af begge 
dele. I den første timeplan, der blev lagt for Hylke skole efter den ny 
skolelov, havde Lemming afsat timen hver morgen fra klokken 8 til 9 
til katekismusforklaring, og desuden var de to sidste timer om lørda
gen også helliget Luther og biskop Balle. (16)

Regning og skrivning blev nu gjort til obligatoriske fag. I læsning 
skulle børnene have lov til at få »et kort begreb om historie og 
geografi«, men det, de læste, skulle først og fremmest være med til »at 
danne børnenes sindelag«. Desuden skulle teksterne helst også være 
belærende, og det læste skulle hjælpe med at udrydde alle de gode, 
gamle fordomme, som forældrene fyldte deres børn med.

Et nyt fag var gymnastik. Det krævede seminarieuddannede lærere, 
mere end noget andet fag gjorde. Her kom de til kort, alle de, der var 
blevet hjulpet til et lærerembede på grund af et eller andet fysisk 
handicap. Der skulle være 2-3 gymnastiktimer om ugen. Det var slemt 
nok, men ikke det værste. Det blev pålagt skolekommissionerne at 
indrette gymnastikpladser med dyrt indkøbte klavreredskaber og 
-apparater. I Hylke nøjedes man med en enkelt bom og et tov indkøbt 
i 1830, og ellers varede det her - som mange andre steder - næsten 50 
år, inden de udsendte gymnastikinspektører fik truet sognet til at 
bruge penge på noget så overflødigt. (17)

SKOLEDAGE
En skoledag var lang - oftest mere lang end effektiv. Børnene 

mødte klokken otte om sommeren og fik først fri klokken fire. Om 
vinteren mødte de en time senere og fik en time tidligere fri. Midt på
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dagen havde de fri i to timer, så at de, der ikke havde for langt, kunne 
løbe hjem at spise til middag, og læreren kunne synge i kirken til 
bryllupper og begravelser, der af samme grund altid skulle finde sted 
klokken halv tolv.

Børnene skulle enten gå i skole tre hele eller seks halve dage om 
ugen, havde skoleloven bestemt, men her sagde bønderne fra. Ikke 
tale om, at de ville undvære deres store børn og billige arbejdskraft så 
mange dage. Allerede fire år senere blev loven derfor lavet om, 
således at de store kun behøvede at gå i skole en dag om sommeren 
mod til gengæld at gå fire hele dage om vinteren. For de små blev det 
omvendt.

Da skoleloven blev ændret i 1856 (18), var bønderne ikke længere 
blot en stor, tvær pressionsgruppe. De havde fået politisk indflydelse 
og kunne være med til at præge lovgivningen. Kommunerne blev nu 
stillet frit og kunne helt sløjfe sommerundervisningen for de store 
børn. I Hylke fortsatte de dog med at gå i skole to halve dage om 
ugen. Det kunne bønderne lige netop leve med, men da de to dage i 
1901 blev ændret til tre, foranstaltede en af sognets gårdmænd en 
underskriftindsamling med en fortørnet protest fra næsten 100 af 
sognets beboere over, at man skulle give afkald på sine tjeneste
drenge så meget af tiden. Sognerådet var dog allerede dengang så 
vant til beboerprotester, at det var blevet immunt over for den form 
for terror, og børnene fortsatte med at gå i skole tre ugentlige dage. 
(19)

Skoleloven 1814 havde taget store hensyn til landmændene. Høst
måneden var helt skolefri. Alle, der havde jord, måtte lade deres store 
børn blive hjemme et par uger om foråret, og de, der ingen jord 
havde, måtte lade deres børn tage kartofler op for bønderne lige så 
længe hvert efterår.

Det var temmelig forvirrende, hvem der skulle gå i skole og 
hvornår. Det var næsten kun i vintermånederne i den koldeste og 
mørkeste tid, at alle børn kunne forventes at møde nogenlunde 
regelmæssigt i skolen. Helt planmæssigt blev det aldrig, for loven 
havde bestemt, at ondt vejr og ufremkommelige veje var lovlige 
grunde til forsømmelse. At skulle tørre tøj for måske 20 gennem
blødte børn omkring en tørvefyret kakkelovn, det kunne selv embeds- 
mænd indse var umuligt.
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Skoleloven var langt fra umenneskelig. Den havde med den kortere 
skoledag om vinteren taget det hensyn, at børnene skulle kunne nå 
hjem, inden det blev mørkt. I 1831 kom oven i købet et cirkulære, der 
helt forbød eftersidning om vinteren, da børnenes udeblivelse 
»kunne foranledige uro hos forældrene«. (20)

LILLE OG STORE KLASSE
Børnene blev delt i første og anden klasse, og det var ikke blot 

tiårsfødselsdagen, der afgjorde, hvornår man rykkede op i de stores 
klasse. Børnene skulle, inden det skete, kunne læse tydeligt, kunne 
skrive og have gennemgået den lille katekismus. Der var ingen 
egentlig eksamen efter første klasse, men læreren kunne, hvis han var 
i tvivl om et barns standpunkt, nøjes med at lade det rykke op på 
prøve. Andre var der slet ikke noget at spekulere over. De blev, hvor 
de var et år eller to endnu, så der sad altid et par stykker i den lille 
klasse, som var et hoved højere end kammeraterne. Før eller senere 
forbarmede skolekommissionen sig dog over de tungnemme - dem 
med »det mådelige begreb«, og de opnåede alle at blive konfirme
rede, selv om en næsten tåbelig pige blev 38 år, inden hun kom op at 
stå, allernederst, i kirkegulvet.

ANNE CORTS
Anne Corts havde dog ikke gået i skole uafbrudt i 30 år, inden hun 

blev antaget til konfirmation. Hun var først kommet til Hylke som 
voksen efter to gange at have fået et barn uden at være gift. Allerede i 
1803 forespurgte præsten i Hylke hos biskoppen, hvad han skulle 
stille op med den meget fremmelige, ukonfirmerede pige. Personligt 
mente pastor Dorschæus, at der skulle skrappe midler til Annes 
skurvede hoved: »...under tilbørlig tvang tror jeg, hun kunne tæm
mes«. (21)

Sognefogeden gav hende det skudsmål, at »hun er fattig, vanvittig 
og ond«. Han foreslog, at hun blev konfirmeret, så ville hun sikkert 
kunne fa plads som voksen tjenestepige og på den måde holde sig fri 
af fattigvæsenet.

Herredsfogeden så også gerne, at Anne blev konfirmeret. Han 
vidste, at hun i naboherredet var dømt til et halvt år i tugthuset, fordi 
»hun lod sig besvangre, før hun blev konfirmeret«. Han kendte også
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det danske fængselsvæsen så godt, at han vidste, at Anne i tugthuset 
»ville forværres og ej forbedres og absolut gøres endnu fattigere«. 
Derfor indstillede han hende til eftergivelse af straffen.

Der skete ikke mere i den omgang. Anne blev ikke konfirmeret, 
tværtimod lagde hun sig et barn mere til og en dom mere for betleri. 
Hun blev benådet på den betingelse, at hun skulle gå i skole, og der 
skulle hun blive, indtil hun kunne antages til konfirmation. Havde 
Anne været i stand til at formulere spørgsmålet i sit forvirrede hoved, 
ville hun nok have spurgt, hvad der var værst: nogle måneder i Viborg 
tugthus eller at skulle sidde på skolebænk sammen med 7-8 årsbørn?

Annes skolegang blev naturligvis en stor fiasko. Lemming og 
præsten sled bravt og gjorde, hvad de kunne, men 37 år gammel 
havde hun blot lært enkelte bogstaver. I 1807 spurgte pastor Andre
sen sin biskop, om han måtte få lov til at konfirmere Anne, og i 1808 
skete det endelig. (22)

Det var både til elever og til lærerne, der blev stillet store krav. 
Regeringen havde gerne set seminarieuddannede lærere overalt, men 
det varede mange år, inden det kom så vidt. I Hylke skole blev 
Lemmings efterfølger Bernt Winther den sidste præsteforberedte 
lærer, men i biskolen, der midt i århundredet blev bygget i Ringklo
ster, blev der først ansat en seminarist i 1865, og andre steder varede 
det endnu længere.

Der skulle mere end en eksamen fra et seminarium til for at blive en 
god lærer, og mange uden eksamen blev endog særdeles dygtige 
lærere. Dem hørte Winther vel ikke til. Han blev kun en lidt rodet 
parentes - med mange næringssorger - i Hylkes skolehistorie,men 
han var øjensynligt en venlig og omgængelig mand, der som den 
første lærer i mange år ikke lagde sig ud med bønderne.

INDBYRDES UNDERVISNING
Det var i Winthers embedstid - omkring 1830 - at man i Hylke skole 

indførte fænomenet »den indbyrdes undervisning«. Allerede i 1822 
havde Danske Kancelli udsendt det kongelige ønske, at skolerne 
indførte denne form for kollektiv indlæring, der - kort fortalt - bestod 
i ophængning af tavler og tabeller, som børnene holdvis, under en af 
de ældste elevers kommando, stavede, råbte og regnede sig igennem. 
En lærer skulle på denne måde kunne have endda rigtig mange børn i
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en klasse samtidigt, så der var økonomi i den måde at undervise på. 
Kunne man så oven i købet indpode lidt halvmilitær disciplin i de små 
lam, så var det heller ingen skade til. (23)

Man skal nok ikke overvurdere den negative indflydelse den indbyr
des undervisning havde på skoleforløbet. Det drejede sig kun om to 
halve timer ugentlig. Midt i 1840erne gled metoden helt ud af 
skemaet. Børnene fik nu igen deres geografitime, der havde været 
inddraget til den indbyrdes undervisning.

BØRN OG LÆRERE
I den instruktion for lærere, der kom samtidig med skoleloven 1814, 

kom til at stå, at man i undervisningen skulle forene kærlighed med 
alvor. Den skulle indrettes efter børnenes forskellige fatteevne og 
»gemytstemning«. I det hele taget ønskede lovgiverne alle hårde 
straffemidler afskaffet. Mishandling af børnene måtte aldrig finde 
sted. Det var lettere at lovgive om end at overholde i praksis, når man 
som lærer stod med en flok vidtforskellige børn, dårlige og utilstræk
kelige undervisningsmidler, et mørkt og lavloftet klasseværelse, hvor 
tre-fire årgange skulle lære forskellige ting på samme tid - og af et 
pensum, der var næsten uforståeligt.

Hylke var i det meste af 1800tallet og langt ind i 1900tallet et 
udvalgt sogn, når det gjaldt dygtige, tålmodige og børnevenlige 
lærere - i hvert fald i hovedskolen. Uden klø foregik undervisningen 
dog ikke, men børnene har sikkert hurtigt rystet de knubs af sig, der 
faldt, når de larmede alt for meget eller alt for ofte gik i stå i lektien. 
Klø var en del af barndommen, både hjemme og i skolen.

I erindringer, der næsten alle er kærlighedserklæringer til blide og 
ømme og forlængst afdøde mødre, fortælles gang på gang - som den 
naturligste ting i verden - om de bank især moderen med rund hånd 
havde uddelt. Jens Løvs barnebarn mindedes sin første skoletid på 
denne måde: »Jeg kom våd hjem hver aften. Moder blev vred. Det må 
du vænnes af med, min dreng. Så fik jeg af riset. Det hjalp ikke. Ris og 
gråd og moders vrede hver aften, jeg kom fra skole«. (24)

TAMP
Alvorlige afstraffelser i Hylke sogn hørte til sjældenhederne. Holm- 

boe, der var lærer fra 1832 til 1853, indførte på en enkelt side i
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skoleprotokollen alle de gange, han havde straffet et barn med tamp. 
(25)

Disse indførsler var ikke en gammel mands erindringer. De stam
mede ikke fra en mediterende olding, der i halvglemslens formil
dende lys så tilbage på sin lærergerning, men var øjebliksbilleder fra 
en skoles hverdag, skrevet, mens hånden endnu dirrede af vrede eller 
var øm efter at have svunget tampen over en synders rygstykker. 
Holmboe var en god lærer. Han vidste udmærket godt, at tampen ikke 
var et lovligt straffemiddel. Derfor har han sikkert ønsket at forklare 
og dermed retfærdiggøre de gange, han havde slået - måske for 
hårdt.

Det var ikke hvert år, det skete. Kløene faldt oftest for skarnsstre
ger, begået uden for skoletiden. De kunne være rapserier af alt - fra 
æbler og værktøj til karusser i Ringklosters dam og plovjern, solgt til 
smeden i Horndrup -. Gerningsmændene var i regelen Ole og Mads. 
De var halvbrødre, født uden for ægteskab af en mor, der var mere 
end almindelig løs på tråden. Hun boede under det meste af børnenes 
opvækst i Ustrup fattighus. De fleste tyverier har nok haft den daglige 
sult som drivkraft.

Endnu mere lyste nød og nagende sult ud af Holmboes begrundel
ser for at give Rasmus Peter tamp. I modsætning til Ole og Mads var 
det i skoletiden, han forså sig. Så ofte, han kunne komme afsted med 
det, stjal han kammeraternes madpakker. Efter i en fart at have gumiet 
nogle rundtenommer med fedt og pølse eller reven ost i sig - og når 
tyveriet var blevet opdaget - så modtog han sine klø. De var omkost
ningerne ved at fa lov at spise sig mæt engang imellem.

Om Holmboe inderst inde har grædt af afmagt over den fattigdom, 
der var den egentlig skyldige, ved ingen. Kun en enkelt gang virkede 
han hævntørstig over for et barn. Det gik ud over en pige, der 
gentagne gange havde løjet for ham og bedraget ham ved at skrive 
sine regnestykker af efter en venindes og ved at have hugget hans 
facitliste. Det blev taxeret hårdt.

POGESKOLER
De ydre rammer om undervisningen i Hylke sogn var rytterskolen i 

Hylke og de små pogeskoler. Sidstnævnte dukkede op og forsvandt 
igen med den gamle mand eller kone, der var i stand til at undervise
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de mindste børn i ABC hjemme i landsbyen, indtil de kunne så meget, 
at de var velsete i Hylke skole. Lærerne foretrak først at få børnene, 
når de var indviede i de helt elementære ting, bogstaver og tal. (26) 
Denne førskolegang beskrev Jens Løvs barnebarn således: »Moder 
havde ikke tid eller tålmodighed til at prente mig ABC i hovedet. Jeg 
kom til at gå ned til naboen. Konen syede. Manden hed Jeppe, lille Jep 
... Konen var meget større. Hun hed Rikke. Rikkemor kaldte vi hende. 
Hun lærte mig begyndelsen til børnelærdommen. Det skete, at Rikke 
ikke var hjemme. Så læste lille Jep med mig. Det gik godt, når han var 
skolemester. Han lavede flitsbuer til mig«. (27)

På et tidspunkt kom pogeskolens børn til den store skole. Efterhån
den som der blev flere børn og færre forsømmelser, slog den ikke til. 
Med års mellemrum blev der bygget lidt til rytterskolen her og der, 
men i 1842 fik det nyoprettede sogneforstanderskab besked om at fa 
de helt kaotiske forhold med de mange børn bragt i orden. Bønderne 
forsøgte først med det gamle, velprøvede middel - de døve øren - 
men de var ikke længere nogen undskyldning. Når man havde fået 
indflydelse, måtte man også påtage sig pligter og ansvar. Provsten 
satte til sidst tommeskruerne på dem, dagbøder, indtil man kom i 
gang med at opføre to biskoler, en i Brørup og en i Ringkloster. (28)

BRØRUP SKOLE
Det var det, der skulle til. To år senere stod Brørup skole færdig, 

opført på den gamle smedetoft midt i byen. Jens Lassen, der var den 
første seminarieuddannede lærer ved skolen, har beskrevet den såle
des: Skolen var et lille hus, tarveligt i alle måder, murstensgulv i 
skolen, to værelser til læreren, hvoraf det ene var en dagligstue, og 
det andet, hvor der var åben skorsten, samtidig sovekammer, spise
kammer og køkken«.

Læreren var en dreng på 20 år, frisk fra Lyngby seminarium og for 
første gang i sit liv alene i verden. Der var ikke noget at sige til, at han 
følte sig ensom og fortabt, da han en høstdag i 1861 var blevet læsset 
af sin fars vogn ved skolen i Brørup. Hans forknythed varede dog kun, 
indtil han lærte børnene og deres forældre at kende. Alle var åbne og 
venlige, hjælpsomme og uhyre gæstfrie, og skønt Jens Lassen nåede 
at være lærer mange steder, mindedes han som gammel mand 
beboerne i Brørup således: »Jeg har næppe været noget sted, hvor
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Brørup skoles første lærer (1846- 
49) Sofus Xielsen og Johanne 
Teller.

forældrene har været flinkere til at samarbejde med læreren eller har 
vist mere interesse for undervisningen end i Brørup«. (29)

Unge Lassen blev kun to år i Brørup. Hans forgænger havde været 
en arbejdsløs, noget fordrukken handelsbetjent, men efter ham fulgte 
en række ganske udmærkede, i regelen meget unge lærere.

RINGKLOSTER SKOLE
Helt anderledes formede skoleforholdene sig i den modsatte ende 

af sognet, i Ringkloster distrikt. Det var en såre ubekvem og afsides
liggende del af Hylke sogn. I 1842 havde provsten foreslået, at man 
afstod hele skoledistriktet med beboere og hartkorn til nabosognet 
Fruering. Tilfældigvis boede formanden for sogneforstanderskabet 
netop i denne afkrog. Han klamrede sig forståeligt nok til Hylkesiden.
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Det gjorde resten af beboerne også. De havde selv i mange år sørget 
for deres børns undervisning ved hjælp af en velbegavet, afdanket 
sognefoged. Kunne de nu ikke få deres egen skole, ville de helst 
fortsætte med en vinterskolelærer og sende børnene til Hylke et par 
gange om ugen i sommerhalvåret.

Det var en billig løsning for kommunen. Det blev derfor i nogle år, 
som beboerne gerne ville have det. Undervisningen foregik først på 
gården Bjørnsholm, hvis ejer »Skrædder-Erik« selv var lærer. Efter et 
par års forløb flyttede skolen til en naboejendom, og der blev ansat en 
vinterskolelærer, som om sommeren var husmand og skrædder i 
Brørup. Efter ham fulgte Hylkes kirkegårdsgartner Jens Christian 
Andersen. Tyve år tidligere havde han forgæves søgt om hjælp til at 
komme i gang med vekseldrift og svingplov på sin lejede jordlod. Nu 
kom han i stedet til at undervise udflytterbørn i Ringkloster. Det 
gjorde han så godt, at præsten var fuld af lovord over de børn, han fik 
fra den del af sognet til konfirmationsforberedelse. (30)

I 1853 var Jens Christian træt, og forstanderskabets undskyldning 
for ikke at have bygget en skole i Ringkloster - det var Treårskrigen - 
gjaldt ikke længere. Nu blev skolen bygget, endnu mindre og endnu 
mere skrabet end Brørup skole. Læreren, der blev ansat, var helt 
uduelig. Af sin kollega i kirkebyen blev han omtalt som »forhenvæ
rende bissekræmmer«. (31) Han blev afskediget. Den næste lærer var 
om muligt endnu ringere. Han løste dog selv problemet om afskedi
gelse ved at komme ulykkeligt af dage på grund af »hans uregelmæs
sige ungkarleliv«. (32)

Nu blandede amtet sig i de miserable forhold i Ringkloster. Sogne
rådet blev bedt om at lægge 20 rigsdaler på lærerlønnen, således at 
man ikke skulle have nødigt at skrabe bunden, når der skulle ansættes 
en lærer. Embedet var dog stadig det dårligst lønnede i Skanderborg 
amt, og den næste lærer gav hurtigt op, og i følge en af sine 
efterfølgere i embedet levede han siden »et meget omstrejfende liv til 
sin død«. (33)

Efter tre sådanne fiaskoer bestemte sognerådet endeligt, at nu ville 
man have en seminarieuddannet lærer, et menneske, der havde 
myndighedernes blå stempel. På lærer Jacobsens stempel stod der 
kun »ej uduelig«, men det var da bedre end ingenting, troede 
bønderne i Hylke. De tog grusomt fejl. Han fo’r meget hårdt og meget
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Ringkloster skole (foto ca. 1900).

vilkårligt frem mod børnene. De græd, når de skulle i skole, og de 
tudbrølede, når de gik hjem. Forældrene klagede gang på gang, og i 
1876 erklærede sognerådet, »at det ville være et stort gode for 
beboerne i Ringkloster skoledistrikt, om Jacobsen blev fjernet fra 
embedet«. Det blev han, men afskedigelsen var ikke skrevet på mere 
gråt papir, end at han kunne søge en ny stilling som lærer og nye børn 
at mishandle. Præsten i Hylke havde til det formål givet ham en 
nydelig anbefaling. Han fandt efter nogen søgen et sogn nordvest for 
Thisted, hvor man ikke havde hørt om hans særprægede måde at 
undervise på. (34)

Endelig faldt der nu ro over Ringkloster skole. Der kom lærere, der 
forsøgte at få det bedst mulige ud af de små forhold i skolen og de 
meget dårlige, for ikke at sige elendige kår, flertallet af distriktets 
børn voksede op under. De få gårdmands- og husmandsbørn druk
nede fuldstændigt i sværmen af landarbejderbørn fra de store gårde 
Nissumgård og Ringkloster.

En velmenende lærer havde den frimodighed at ansøge sognerådet 
om 16 par sivsko til de børn, der ikke engang om vinteren havde 
strømper på fødderne, men fik et forarget afslag. (35)
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Undervisning i den nye skole i Ringkloster (foto ca. 1910).

LÆRER OG SOGNERÅD
Sparsommelige sogneråd kendte de fleste lærere blot alt for godt. 

Besværet med at få nyt skolemateriel og nyt tapet i privatlejligheden 
tog nok lige så meget på lærerens kræfter, som undervisningen 
gjorde. Holmboe var, ved at gifte sig med en datter fra Hylkegård, 
næsten blevet bøndernes ligemand. Han havde derfor ikke de store 
vanskeligheder med at fa de ting, han manglede, som hans efterføl
ger, Knud Ottosen, fik. (36)

I sine erindringer har lærer Ottosen beskrevet både sin forgænger, 
Holmboe, og de forhold, han selv fik at arbejde under i de første år. 
Om Holmboe skrev han: »...havde min formand været en begavet og 
anset mand, meget indgået med gårdmandsklassen, ved sit første 
ægteskab besvogret med en del af de toneangivende og mest formå
ende af beboerne, en juridisk kløgtig rådgiver og pennefører og en 
livlig selskabsmand. Skolen var god, vel nærmest meget god«.

En del af forklaringen på Holmboes harmoniske forhold til bebo
erne kan have ligget i den mærkværdige, men meget livskraftige 
traditon i sognet, at man aldrig kunne lide præst og degn på samme 
tid. I det meste af Holmboes embedstid havde man en præst, man
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inderligt afskyede, og jo mere præsten var på nakken af læreren, jo 
tættere rykkede beboerne sammen om denne og gav ham deres fulde 
støtte, når han trængte til den.

Ottosen derimod kom til sognet, mens pastor Pedersen var Hylkes 
højtelskede præst, og det satte ham uden tvivl en del i skyggen de 
første år.

Pastor Pedersen blev sat højt af så at sige alle, også sogneforstan- 
derskabet. Han delte dets mening om de fleste udgifters unødvendig
hed og var derfor en udmærket mand til at administrere både skole- 
og fattigvæsen. I 1856 blev skoleloven ændret. Der blev nu stillet 
langt større krav til både skolebygning og undervisningsmateriel end 
tidligere. Ved at gå uden om præsten og direkte til provsten, der 
havde tilsynet med skolerne i Vor og Nim herreder, lykkedes det 
efterhånden Ottosen at fa de mest nødvendige ting købt ind til sin 
skole. De gamle, nærige bønder, der havde terroriseret ham i sogne- 
forstanderskabet, døde eller gik på aftægt, og den ny generation af 
gårdmænd var langt mere oplyst og let at forhandle med, end den 
foregående havde været.

Lærer Ottosen og elever foran rytterskolen i Hylke (foto ca. 1872).
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Ottosen fortæller om sine første år i Hylke, at når han bad om nye 
læsebøger, fordi de gamle var slidt fuldstændigt i stumper og stykker, 
så fik han det svar, »at vi jo kunne læse de steder, der var hele, og 
overspringe de mangelfulde steder«. Efter Ottosens mening bestod 
sogneforstanderskabet af mænd, »der mente, at deres første, ja eneste 
pligt,var at spare på sognets penge«.

KNUD OTTOSEN
Tiden gik, og tingene føjede sig efterhånden, som Ottosen gerne 

ville. Beboerne kom til at holde af ham. Han var en fremragende lærer 
og et elskeligt menneske. Den sparsommelige præst flyttede til Vend
syssel. Tiden blev mere og mere politisk. Ottosen meldte kulør som 
venstremand og var i 1863 med til at stifte Hylkeafdelingen af Jydsk 
Folkeforening, der kom til at tegne den bjørnbakske linie på egnen. 
Det var en forening eller i hvert fald en politik, der huede de fleste 
Hylkefolk, indtil de delte sig i moderate venstrefolk, som Ottosen 
sluttede sig til, og de næsten revolutionære radikale venstremænd i 
Ustrup. Præsterne blev mere og mere højredrejede i samme periode, 
så Ottosen kom fuldt fortjent til at nyde den tilbedelse, beboerne altid 
havde vist en af deres embedsmænd - oftere læreren end præsten.

Det grundtvigske livssyn tiltalte på mange måder Ottosen, men han 
blev aldrig grundtvigianer. Han brugte i sin undervisning de bedste 
ting af de grundtvigianske skoletanker - først og fremmest den 
levende genfortælling af bibel- og fædrelandshistorien. Han afholdt 
jule- og fastelavnsballer i skolen for børnene, så de lærte den at kende 
som andet end et undervisningssted. (37) Han var en bedre lærer end 
de fleste, men han var den officielle skoles lærer. Han afskyede 
friskolefolkene af et godt hjerte og fandt dem intolerante, sekteriske 
og utåleligt frelste.

I 1886 revnede Hylke sogn næsten i to dele. Det skyldtes Ottosens 
dårlige øre og Estrups provisoriske skattelove. Lærerens nedsatte 
hørelse bevirkede, at han måtte søge sin afsked efter at have været 
lærer i Hylke i 33 år. Af hengivenhed for Ottosen ønskede flertallet af 
beboerne, at hans svigersøn skulle afløse ham. Det var lærer Hede- 
gaard, der sad og hutlede sig igennem i Ringkloster skole og gerne 
ville være lærer i kirkebyen. Han havde dog den - i de år - helt 
utilgivelige fejl, at han hældede mod højre. Ustrups rabiate skatte-
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Lærer Ottosen

nægtere modarbejdede derfor Hedegaards kandidatur med næb og 
klør og alle midler. De opnåede også, at han kun blev indstillet som 
nummer to, men i amtets skoledirektion gemte sig både konservative 
og måske også udlevede nationalliberale, så Hedegaard blev lærer i 
Hylke. Skæbnen ville, at han blev en udmærket lærer, der især gjorde 
meget for aftenskolen for voksne. Han oprettede en sangforening og 
en foredragsforening, og kunne have udrettet meget godt, men få år 
efter, at sindene var faldet nogenlunde til ro efter provisorietiden, 
døde han, ung og udslidt. (38)

Efter Hedegaard fulgte Viggo Lassen. Han var lærer i Hylke i mere 
end en menneskealder og var en afholdt og meget vigtig del af 
sognets liv lige så længe. Han begyndte som lærer i den gamle 
rytterskole, men den opfyldte ikke længere lovens krav til landsbysko
ler. Det begyndte igen at knage i alle sognets led, og de, for en tid, 
nedgravede stridsøkser blev fundet frem igen. Endnu engang trak
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Lærer Hedegaard

man det gamle øg ud af stalden om afgivelse af Ringklosterdistriktet 
til nabosognet. Derefter skulle der bygges nye skoler i Brørup og 
Båstrup, og Hylke by skulle have lov at visne hen, helt uden skole. 
Disse krigeriske toner lød naturligvis fra Ustrup, fra den lille, hårde 
kerne af forhenværende skattenægtere. De nærede en dybtfølt afsky 
for embedsmandsbyen Hylke, hvor Højre havde haft sin stærkeste 
bastion i provisorieårene.

De fik ikke deres vilje. Tingene faldt i lave - eller rettere - blev 
håndfast bragt i lave af en formidabel sognerådsformand. P J Chri
stensen vidste, at han var ikke blot dygtig, men uundværlig. Det gav 
en vis selvsikkerhed. Han frygtede hverken Gud eller Fanden eller 
beboerne i Hylke sogn og sørgede for, at der blev opført nye, lyse og 
rummelige skoler i sognet, i 1902 i Brørup og Ringkloster og i 1909 i 
Hylke. (39)



Forsorg

»Folk var så bange for fattigdom«. Sådan lød standardforklaringen i 
Gunner Jensens erindringer - med tydelig påvirkning af bedstefade
ren Jens Løv’s livsfilosofi - når han skulle forklare alt det i forfædre
nes adfærd og holdninger, som kunne være vanskeligt at finde en 
rimelig begrundelse for.

Det var angsten for fattigdom, der havde gennet hans mormor ind i 
ægteskabet med en 30 år ældre enkemand, for han var en velhavende 
enkemand, ejer af Møllersminde i Ustrup. De blev gift i 1824 midt 
under landbrugskrisen, og på den baggrund kunne selv en 16års pige 
indse, at økonomisk tryghed vejede tungere end en halvgammel mand 
og en flok stedbørn, der næsten var hendes jævnaldrende. (1)

PEDER RASBORG
I 1816 var Peder Rasborg i Tåning også bange - ikke for fattigdom, 

for han havde aldrig kendt andet - men for nød og total elendighed. 
Alderen var begyndt at trykke, og det, han og konen kunne tjene ved 
at væve, blev til for lidt. De havde ikke den fornødne arbejdsro, fordi 
deres husleje skulle betales med arbejde for den gårdmand, der ejede 
huset, de boede i. De indså, at de ikke ville kunne undgå fattigvæse
net, at de i en ikke fjern fremtid måtte lade sig skrive op til forsørgelse 
af sognet. Dog, der var forskel på sogne og på fattigkommissioner. I 
Rasborgs hjemsogn blev der ført en sparsommelig politik over for 
almisselemmer, men blot på den anden side af sogneskellet, i Hylke, 
så det helt anderledes forjættende ud. Der sad en ældre, ugift præst 
som formand for fattigkommissionen. Han var kendt for hverken at 
kunne styre sin private husholdning eller sine tjenestefolk, så der 
skulle være muligheder for en kløgtig mand som Peder Rasborg. (2)

Fattigreglementet af 1803 dannede rammen om den tids forsorg og 
grænserne for Peder Rasborgs spillerum. Det fastslog, at de fattige
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havde ret til af det sogn, de boede i, at få det, der var »uundværlig til at 
vedligeholde liv og helbred«. For at høre til et sogn krævedes, at man 
var født og hjemmehørende der eller havde boet der i mindst tre år. 
(3)

Peder Rasborg havde udset sig sit forsørgelsessted, og nu gjaldt det 
for ham at finde et sted at bo i Hylke sogn og at kunne klare sig selv i 
tre år, således at han - når de var gået - kunne blive forsørget af sit nye 
hjemsogn. Han gik til værks, og det stod hurtigt klart, at investeringer 
og langsigtet planlægning ikke var forbeholdt industriens og hande
lens folk. Disse ting mestrede Peder Rasborg til fuldkommenhed. Han 
fandt frem til en gårdmand i Brørup, som havde et gammelt stuehus i 
overskud. Der boede ganske vist to fattige familier i det, men da 
Rasborg tilbød at betale det dobbelte i husleje, blev kontrakten 
underskrevet uden tøven eller skrupler fra nogen af parterne. Da den 
side af sagen var i orden, fik gårdmanden i Tåning, Peder Rasborg 
boede til leje hos, at vide, at han måtte finde en anden til at stakke sit 
hø og skære sine tørv, for nu skulle der væves hver dag fra morgen til 
aften for at han kunne betale de næste tre års høje husleje.

I første omgang havde Peder Rasborg dog undervurderet præsten i 
Hylke. Første maj, da han og hans kone skulle flytte ind i huset i 
Brørup, stillede den frygtsomme præst sig frygtløst i døren og 
nægtede dem at komme nærmere. Der var intet at stille op den dag, 
for hvem lægger hånd på en Guds mand? Tilbage igen i Tåning med 
foreløbig uforrettet sag satte Peder Rasborg sig så og skrev og 
klagede sin nød til stiftamtmanden. Sagen var dermed i de bedste 
hænder. Her var hjælp at hente både for den aldrende væver og for 
ejeren af det ombejlede hus.

Amtmændene var en del af centraladministrationen, og stiftamt
manden i Århus delte dens stort set meget humane syn på fattigfolk. 
Den kommission, der havde udarbejdet fattigreglementet 1803, var 
blevet nedsat allerede i 1787 og havde taget den periodes store 
visioner om menneskeværd og personlig frihed med over i reglemen
tets paragraffer som en del af både lovens ånd og bogstav. (4)

Ånden skulle komme til at blegne og bogstaverne blive ændrede af 
nye forordninger og love i løbet af århundredet, men i 1816 var de 
fattige endnu ikke blevet andenrangsmennesker. (5) De var borgere 
som alle andre og nød stort set de samme rettigheder. Da Peder
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Rasborg anråbte stiftamtmanden om hjælp, kom denne derfor straks 
fejende ind på scenen og løb præsten og hans argumenter og indven
dinger helt over ende.

Han fastslog, at undersåtterne havde ret til at slå sig ned, »hvad sted 
i landet, de lyster«, og at »det ville være et betydeligt indgreb i 
ejendomsretten at pålægge gårdmand Iver Jeppesen ikke at bortleje 
bemeldte sted til nogen anden ...« Stakkels pastor Satterup, her 
troede han lige, han havde gjort det så godt - for en gangs skyld 
optrådt med fasthed og myndighed over for en af de mange, der helt 
sikkert var ude på at tage ham ved næsen. Nu måtte han i stedet for ros 
og anerkendelse læse i amtmandens brev, »at De er aldeles uberetti
get til at indlade Dem i disse mænds private akkord, og jeg forventer, 
at De ikke direkte eller indirekte søger at lægge hindringer i vejen for 
sammes opfyldelse«. (6)

De gode græd ikke, og de onde lo ikke i den historie. Den havde 
hverken helte eller skurke. Peder Rasborg brugte blot sine gode evner 
til at betrygge sin og konens livsaften, så godt det lod sig gøre. 
Gårdmanden, hårdt klemt af renter og skatterestancer, greb den 
fortjeneste, der blev tilbudt ham.

Præsten i Hylke kæmpede heroisk for sit eget sogns fattige, og 
stiftamtmanden slog sit slag for det enkelte menneskes personlige 
frihed og værdighed.

Var der ikke gode og onde, så var der tabere og vindere. De 
mennesker, historien gik hårdest ud over, og som var de eneste helt 
sagesløse, var de to familier, som blev gjort husvilde, og som stiftamt
manden blot foreslog Hylke fattigkommission at sende på omgangs
forsørgelse, indtil der var fundet et andet sted til dem at bo.

Taber blev også præsten i sin egenskab af formand for fattigkom
missionen. Ganske vist gik der lidt mere end tre år, inden Peder 
Rasborg måtte bede om hjælp, men i 1821 stillede han hos præsten og 
anmodede om, at han og hans kone måtte blive optaget på listen over 
almisselemmer i Hylke sogn. (7)

Det kunne pastor Satterup dårligt nægte dem, og de levede endnu i 
14 år, indtil de begge døde i 1836 i Ustrup fattighus. Ved auktionen 
over deres ejendele, som var tilskrevet Hylke fattigvæsen, indkom 
ikke mere end 14 rigsdaler, så præsten havde i sin tid vurderet rigtigt: 
Peder Rasborg blev et dyrt bekendtskab for Hylke sogn. (8)
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Blandt de ting, Rasborg og hans kone efterlod sig, var ikke færre 
end otte bøger. Det var den største bogsamling i Hylke sogn i 
1800tallet - bortset fra præsters og læreres - i hvert fald af dem, der 
nåede frem til skifteprotokollerne. Peder Rasborg havde således haft 
god lejlighed til at opbygge ikke blot sin ånd, men også sin læsefær
dighed og evne til at fortolke de tekster, han læste, således at han 
uden besvær kunne finde frem til de muligheder, fattigreglementet af 
1803 indebar.

FATTIGREGLEMENTET 1803
Den store fattigkommission, som blev nedsat i 1787, var en del af 

det imponerende reformarbejde, der prægede slutningen af 
1700årene. Det var en periode fuld af optimisme, visioner og luft 
under vingerne og ikke blot af gode viljer, men også af handlekraft og 
høje konjunkturer.

Resultatet af kommissionens arbejde blev to fattigreglementer i 
1803, et for landdistrikterne og et for købstæderne. Dermed skulle 
grundlaget være skabt for et ensartet fattigvæsen for hele landet og 
også muligheden for at få ryddet op i gammel slendrian og tilfældige 
udslag af godgørenhed.

Reglementerne understregede - hvis nogen skulle have glemt det - 
at de fattige, selv de allerfattigste, havde ret til at få netop så meget, at 
de var i stand til at opretholde livet. For at det kunne lade sig gøre blev 
der i hvert sogn oprettet en fattigkommission til at forvalte fattigkas
sens midler. Den skulle fastsætte beboernes - og det ville næsten 
udelukkende sige bøndernes - årlige bidrag til fåttigvæsenet. Fattig
reglementet 1803 hvilede på det gamle princip, at de enkelte sogne 
tog sig af deres fattige. Det har altid været en fordel, når nye love 
skulle administreres, at de byggede på holdninger og normer, som 
fandtes i forvejen. I Hylke sogn var der ikke blot tradition for at give 
en pølse i slagtetiden eller nogle skilling, når man stod og behøvede 
Guds hjælp til et eller andet større forehavende, men også 70 års 
tradition for at være sat i fattigskat og for at yde et fast årligt kvantum 
korn til fordeling blandt de fattige. (9)

Hylke sogns konsekvente fattigpolitik i 1700tallet var ikke alminde
lig. Den lå nok et godt stykke over sognenes gennemsnit og viste sig at 
være næsten identisk med den, der blev lov i 1803. Bønderne fortsatte
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som tidligere med hver at give fra en til fire skæpper rug og byg årligt 
og et beløb i penge, der svingede mellem ejeren af Nissumgårds fire 
rigsdaler og husmændenes ene mark.

Hartkornsejernes ydelser til fattigvæsenet blev sat i vejret, da det 
nye reglement trådte i kraft. Fra Mikkelsdag 1802 til årsdagen 1803 - 
det sidste år efter den gamle ordning - var der 48 bønder og 
husmænd om at give 12 tønder korn og et uvist beløb i penge til 
fordeling mellem 11 fattige. Året efter indkom der 20 tønder korn og 
knap 100 rigsdaler, af hvilke de 65 var lignet på hartkornet.

Resten var indkommet ved frivillige gaver, afgifter ved gårdsalg og 
tilskud fra amtsfattigkassen til indkøb af medicin. Der blev ikke flere 
almissesøgende efter 1803. Der var, som der havde været i mange år 
og blev ved at være mange år endnu, 10-13 personer, som måtte have 
varig hjælp af sognet. (10)

Havde forsorgen i Hylke sogn fungeret dårligt under det gamle 
system, ville det have givet sig udslag i antallet af fattiglemmer, da det 
nye reglement blev indført.

At denne stigning udeblev, viser at loven 1803 ikke betød noget 
brud på den praksis, man kendte i Hylke.

PRÆST OG FORSORG
Pastor Andresen, der kom til Hylke samtidig med, at fattigregle

mentet trådte i kraft, havde en sjælden evne til at komme ud af det 
med beboerne. Han lempede og lyttede sig frem, hørte tålmodigt på, 
hvad bønderne havde af indvendinger i fattigkommissionen og hvad 
almisselemmerne havde at foreslå, når de en gang om året var 
samlede for »selv at skulle opgive deres trang«. (11) I reglementet var 
det blevet henstillet, at understøttelsen blev givet i form af forædlede 
fødevarer. Det ville sige brød og gryn og ærter og flæsk - ting, der 
ikke så let som korn og penge lod sig omsætte i brændevin. Præsten i 
Hylke kaldte de implicerede parter sammen, bønder og fattiglemmer, 
og spurgte om deres mening. De svarede begge, at de ville foretrække 
det gamle system, og derfor blev man i Hylke sogn ved med at give 
understøttelsen i rug og byg og rigsdaler.

Der kom nye henstillinger fra kancelliet i 1809 og 1811, men nu 
havde pastor Andresen fundet et argument mere for at holde fast ved 
det, man var fortrolig med og tilfreds med i sognet.
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Han påpegede, at forædlede fødevarer, fx. brød, alt for let kunne 
forfalskes. På hans fornyede forespørgsel havde de fattige da også 
erklæret »at være mere fornøjede med kornvarerne og udbad sig 
disse fremdeles«. (12)

En del af fornøjetheden over kornet lå måske nok i, at det forholds
vis let kunne blive til brændevin. Det nævnte præsten ikke noget om. 
Øjensynligt har de fattige efter hans mening kunnet gøre med kornet, 
hvad de ville, blot de ikke stillede midt i kvartalet og bad om mere. De 
var endnu ikke sat under formynderskab, men det var på vej.

Præstens personlighed spillede en meget stor rolle for forsorgens 
administration i et sogn. De seks bønder, der kom til at sidde i Hylke 
fattigkommission, kunne få indflydelse, når præsten, som Andresen 
gjorde, tog dem med på råd.

Var præsten derimod selvrådig og i forvejen på kant med beboerne 
- og det forekom - så havde tradition og bondesind ingen mulighed 
for at præge beslutningerne.

1 1834 hed præsten Stilling. Han havde ikke været mange år i Hylke 
sogn, men havde allerede nået at blive uvenner med alt og alle, også 
medlemmerne af fattigkommissionen. Bønderne sad til møderne som 
tvære og tavse bisiddere. Den eneste, der kunne finde på at sige 
noget, var sognefogeden, men - som han beklagede sig til amtman
den - så bed præsten ham af, hver gang han åbnede munden. (13) 
Stilling udfærdigede selv planerne til fordeling af fattighjælpen uden 
at forelægge dem for resten af kommissionen. Manglede præsten et 
par rigsdaler hist og her, satte han blot Nissumgårds og Ringklosters 
bidrag til fattigkassen i vejret, indtil pengene passede.

Den ny ejer af Nissumgård, Otto Christensen, var ikke sådan at bide 
skeer med. 11834 var han endog ekstra pirrelig. Han havde det år tabt 
en retssag, som pastor Stilling havde anlagt mod ham angående 
Nissumgårds tiende. Der blev sendt en klage over præsten til amt
manden. Underskriverne var ikke blot Christensen og Arentoft på 
Ringkloster, men en stor del af sognets gårdmænd. Resultatet blev, at 
Stilling fik en alvorlig irettesættelse fra amtmanden for uregelmæssig
heder i fattigregnskabet og egenrådighed og vilkårlighed i fattigvæse
nets bestyrelse. Han fik også påbud om at møde op til kommissionens 
møder, hvilket ikke kan have været noget urimeligt krav, da han var 
formand for den.
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Kommissionen skulle holde møde hvert kvartal for at kontrollere, at 
alle sognets fattiglemmer stadig var i live. En gang om året foretog 
man ligning på hartkorn og formue og fastsatte næste års fattigskat. 
Til møderne skulle de fattige, der ikke længere mente at kunne klare 
sig selv, møde op og fremlægge deres sag. I regelen har vejen nok 
været banet og beredt for dem i forvejen, for det gik tilsyneladende 
temmelig smertefrit og uden de lange moralprædikener.

11836 beklagede Chresten Enevoldsen i Brørup sig dog over Hylke 
fattigkommission til amtmanden: »...mange gange er jeg så dårlig, at 
jeg næppe kan rejse mig fra det sted, hvor jeg ligger. Med nød og 
næppe listede jeg mig til kommissionssamlingen, som var i Hylke 
skole og bad om nogen understøttelse. Jeg blev afvist med de ord, at 
jeg nok kunne ernære mig. Her ligger jeg i den mørke vrå, og kun få 
ser til mig i min elendighed, og jeg er færdig at krepere af hunger...« 
(14) Chresten Enevoldsen var ikke et af Guds allerbedste børn. Han 
havde en dom bag sig på otte dages vand og brød for løsgængeri, så 
kommissionen har i hans tilfælde anlagt den vurdering, at en arbejds- 
før mand, som ikke engang havde forsørgerpligter, måtte klare sig, 
som han bedst kunne.

Understøttelsen var nok en ret for de mennesker, der ikke længere 
mente at kunne klare sig selv, men det var fattigkommissionen og ikke 
den almissesøgendes vurdering af hans forhold, der afgjorde, om 
hjælpen kunne bevilges.

REGISTRERINGER
En ting, man havde bragt med fra den gamle fattigordning, og som 

kunne virke umyndiggørende og barsk, var kommissionens ret til at 
lade fattiglemmernes ejendele registrere. Det skulle ikke ske efter 
deres død, men fra den dag, de begyndte at få understøttelse. 
Fattigvæsenet var efter 1803 ikke egentlig arveberettiget efter fattig
lemmerne, men det havde krav på at få dets udgifter godtgjort af boet, 
inden der blev noget til arvingerne. Det blev der aldrig. Efter 1808 
skulle disse registreringer tinglæses og var dermed ikke til at komme 
udenom. (15)

Sådan set var det ikke værre end det, der skete, når en gammel 
bonde eller hans enke lod gården gå videre til næste generation blot 
mod at få ophold. Den ny ejer overtog rub og stub og garanterede til
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gengæld, at han ville holde liv i de gamle, så længe det var rimelig 
muligt. Det var stort set den samme overenskomst, der blev indgået 
mellem fattigvæsenet og den almissesøgende.

Ved at registrere ejendelene tog fattigkommissionen retten til at 
disponere frit fra fattiglemmerne. De kunne ikke sælge det gamle 
klokværk for en flaske brændevin eller forære yndlingsbarnebarnet 
bedstefars stribede vest. Tingene skulle være i behold den dag, de var 
døde og boet blev stillet til auktion.

I 1804 gjorde Birthe Pedersdatter sig dog kontrær. Hun var gam
mel og så fattig, at hun var værdig til at blive fattiglem af første klasse, 
men ikke tale om, at hun ville have kommissionen ind i huset for at 
rode i hendes kiste og skab - så hellere nøjes med understøttelse af 
anden klasse. Her stilledes ikke krav om registrering, men til gengæld 
udgjorde hjælpen i reglen kun halvt så meget som til de fattige af 
første klasse. (16)

Ved at overtage, hvad et fattiglem efterlod sig, blev sognet fra tid til 
anden ejer af et hus. Det kunne straks være blevet videresolgt for at 
skaffe lidt ekstra penge i fattigkassen, men blev det aldrig, før det var 
så faldefærdigt, at ingen kunne være tjent med at bo i det. Kommissio
nen beholdt husene og brugte dem som bolig for andre fattiglemmer. 
I henhold til en tilføjelse til fattigreglementet havde sognene nemlig 
pligt til at skaffe deres husvilde tag over hovedet. (17)

Derfor var der god brug for de små huse. På yderne af fattighjælpen 
har det virket mindre pinagtigt, at en familie flyttede ind i et hus, der 
lå der i forvejen, end at man blev tvunget til at bygge et regulært 
fattighus.

ANKEMULIGHEDER
Fordi man var fattig, behøvede man ikke at være dum. Småkårsfolk 

var lige så drevne som bønderne til at læse forordninger og til at finde 
smuthullerne i lovene. De kom blot ikke så ofte godt fra det. Der var 
for mange til at falde over dem. Deres bedste forbundsfælle var i 
reglen centraladministrationens repræsentant, stiftamtmanden, og 
hans høje, ideale fordringer om menneskeværd og personlig frihed. 
Han var ikke den ringeste ven at have i nøden, men vejen til amt
mandskontoret var næsten ufremkommelig for mennesker helt uden 
ressourcer. Affældige og syge havde ingen mulighed for at tilbage-
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lægge de 3-4 mil fra Hylke til Århus, og de ejede heller ikke de penge, 
som var nødvendige for at få et brev skrevet og afsendt. Kom man end 
ved gode venners hjælp så langt, var det ikke hver gang, den fattige 
kunne finde medhold hos amtmanden, men sagen blev undersøgt og 
vurderet, og var den af mere principiel karakter, blev den ekspederet 
videre til Danske Kancelli.

En anden ankeinstans var provsten. Han var sognepræsternes 
nærmeste foresatte, og bedømtes et afslag om fattighjælp til først og 
fremmest at være præstens afgørelse, kunne de almissesøgende klage 
til provsten. Det kom der sjældent noget ud af, for provsten var selv 
sognepræst og formand for en fattigkommission og så derfor lige så 
pragmatisk på tingene, som præsten gjorde i den fattiges hjemsogn.

SØREN SØRENSEN
I 1819 forærede Søren Sørensen i Brørup sit gældfri hus til sin 

svigersøn. Huset var alt, hvad han ejede, så da det ikke længere 
tilhørte ham, mente Søren, at han var i sin gode ret til at »blive 
meddelt lidt af sognets fattiges almisser«. Det mente Hylke fattigkom
mission bestemt ikke. Enten måtte svigersønnen yde Søren Sørensen 
aftægt af huset, eller også skulle det overgå til fattigvæsenet efter hans 
død.

Der havde nogle år før været to husmænd i Brørup, der var sluppet 
godt fra at forære deres børn hus og obligationer for derefter selv at 
have ladet sig forsørge af fattigvæsenet.

Tre gange - det var for mange at lade sig føre bag lyset, mente 
kommissionen, og den nægtede at give Søren Sørensen noget som 
helst, hvis ikke Hylke sogn fik ret til huset. Han klagede til provsten, 
der gav fattigkommissionen medhold - ret til hus for understøttelse. 
Søren Sørensen klagede igen, denne gang til amtmanden, men døde 
samme år, inden denne havde nået at kaste sit sværd i vægtskålen. (18)

Præsten i Hylke havde på stående fod kunnet nævne tre forsøg på at 
opnå understøttelse uden at være berettiget til den - deraf to vellyk
kede. Endvidere kunne han forestille sig, at hvis Søren Sørensen slap 
godt fra forsøget, »så ville følgerne blive, at enhver, endog gård
mænd, kunne uden ophold overlade gård og alt, og da gøre fordring 
på sognehjælp«.
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Når det var tilfældet i 1819, kan der på det tidspunkt ikke have været 
forbundet noget særligt ydmygende eller nedværdigende ved at 
modtage understøttelse af det offentlige.

STÆNDERFORSAMLINGER
I 1835 var stænderforsamlingerne blevet oprettet som en slags 

prøve på, hvordan et lidt mere demokratisk samfund kunne fungere. 
Heri sad en del bønder. Hjemme på deres egen egn var de sognekon
ger og foregangsmænd, men i Roskilde og Viborg sagde de ikke ret 
meget. En undtagelse var Ole Kirk. Han kendte også Søren Sørensen- 
problemet fra sit vestjyske sogn.

Da man i 1842 som så ofte før diskuterede fattigdom og selvfor
skyldthed, sagde Ole Kirk i den jyske stænderforsamling næsten 
ordret det samme, som præsten i Hylke havde sagt 20 år tidligere, at 
mange husmænd overlod ejendommen til et af deres børn blot mod at 
få husly. Resten kunne de regne med at få af fattigkassen. (19)

Stænderforsamlingernes medlemmer var dels de kongevalgte - de 
kom fra overklassen og var ikke de værste - og dels dem, der var 
blevet valgt fra den velbjergede middelklasse. De var bønder og 
proprietærer, fabrikanter og herredsfogeder - alle mennesker, der 
kendte de fattige fra deres egen hverdag, enten fra et tjenesteforhold 
eller fra politirettens og fogedrettens mange sager. I stænderforsam
lingerne fandt de hinanden, alle de, der ikke havde baggrund for at 
dele regeringens humane syn på fattigfolk og heller ikke havde 
personligt mod til at stå frem og bekende, at de inderst inde var 
gammeldags, traditionelttænkende bønder, hvis salighed til sin tid var 
afhængig af, hvor godgørende de havde været i levende live.

For denne mellemgruppe, der klart var på vej opad, var de fattige 
en trussel. Deres tilstedeværelse betød en svækkelse af et samfund, 
der var ved at komme i gang igen efter kriseårene. De fattige ejede 
ikke ansvarsfølelse. De fik alt for mange børn, og disse børn var ikke 
engang forpligtede til at tage sig af deres gamle forældre, når de ikke 
kunne arbejde mere.

Der blev stillet det ene uhyrlige forslag efter det andet om indgreb i 
de fattiges forhold - især fra forsamlingen i Viborg. Heldigvis kunne 
den blot foreslå, ikke vedtage, så kancelliet lugede de værste tidsler
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fra, men umærkeligt fik regeringens embedsmænd splinter af trold
spejlet i øjnene og kom lidt efter lidt til også at bære ved til det bål, 
der hed nedværdigelse og ydmygelse af dem, der ikke kunne klare sig 
selv.

KRISETIDER
Stænderforsamlingerne skal ikke have hele skylden. De elendige 

økonomiske forhold i 1820erne var baggrund for den første forord
ning, der begrænsede almisselemmernes handlefrihed.

Den kom i 1824. Allerede i 1806 havde en amtmand spurgt kancel
liet, hvordan han skulle forholde sig, når to fattiglemmer ønskede at 
gifte sig med hinanden. Præsten, de var gået til, havde haft fantasi til 
at forestille sig, at der i løbet af nogle år ville være kommet en stribe 
små potentielle fattiglemmer til, og havde derfor vægret sig.

Svaret fra kancelliet var kategorisk: De, der blev forsørget af 
fattigvæsenet havde samme ret som alle andre til at indgå ægteskab 
uden nogen indblanding fra myndighederne. (20)

I 1824 var det ulvetider, og da lød det helt anderledes. Fra nu af 
måtte ingen offentligt forsørgede gifte sig uden fattigkommissionens 
tilladelse. Loven blev ændret lidt frem og tilbage i årenes løb, men så 
sent som i 1889 nægtede Hylke sogneråd en mand at gifte sig igen 
efter sin første kones død, fordi han i den anledning havde fået 
begravelseshjælp. Han havde aldrig modtaget fattighjælp og havde 
selv kun anset beløbet til begravelsesomkostningerne som en midler
tidig hjælp uden fattighjælps virkninger, men sognerådet belærte 
ham om noget andet. (21)

GRUNDLOVEN
I grundloven 1849 blev det slået helt fast, hvis nogen endnu skulle 

svæve i uvidenhed, at de fattige ikke var borgere, men allerhøjest 
andenklasses mennesker, meget lidt velsete i et samfund i vækst, en 
torn i øjet på alle ordentlige mennesker.

Havde man modtaget fattighjælp og ikke enten betalt den tilbage 
eller faet den eftergivet, så havde man ikke stemmeret til folketinget 
og langt mindre til landstinget.
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Det var ikke tiden til at beskæftige sig med fattigfolk i de år. Det var 
bønderne, der i en kort periode skulle blive de nationalliberales 
kæledægger. Bønderne var så mange, og de fyldte så meget i landska
bet, at meget få kunne få øje på den endnu større gruppe, der skjulte 
sig bag dem - husmænd, landarbejdere og fattiglemmer.

VÆRDIGTRÆNGENDE
I 1848 så alle med venlige øjne på de bondefødte. Kun de var 

underkastet værnepligt og udgjorde størstedelen af den danske hær i 
Treårskrigen. De nød i de år borgerskabets bevågenhed, men for 
mange af dem blegnede soldateræren helt i forhold til spekulatio
nerne over, hvordan kone og børn skulle få føden, mens de var væk. 
Hertil kom, for de soldater, der var husmænd, også problemet, 
hvordan deres marker skulle blive pløjet, tilsået og høstet, når de ikke 
selv var der til at sørge for det. Det sidste skulle sognet, dvs. bønderne 
tage sig af. Det var der tradition for helt tilbage til Napoleonskrigene, 
og det gik også temmelig gnidningsløst, selv om Hylke sogn forsøgte 
at skelne mellem dem, der var indkaldt i anledning af krigen - for dem 
ville man gerne lægge karl og heste til - og dem, der alligevel skulle 
have været indkaldt for at aftjene deres værnepligt, også selv om der 
havde været fred i landet.

Dem syntes man ikke, man havde nogen forpligtelse overfor. (22) 
Problemet med de mange landarbejder- og husmandsfamilier uden 
forsørgere på grund af krigen var en hårdere nød at knække end 
dyrkningen af deres jordlodder. Her var ingen praksis, for under 
krigen i begyndelsen af århundredet havde de, der trængte til hjælp, 
blot kunnet tage imod den. Den havde ikke bevirket, at de mistede 
hverken almindelig agtelse eller borgerlige rettigheder.

For ikke at komme i det dilemma, at den tapre landsoldat vendte 
hjem til en familie, det var blevet fattiglemmer, mens han sloges for 
fædrelandet, så skabte man begrebet hjælp uden fattighjælps virk
ning. Da krigen og de værste følger af den var overståede, opstod der i 
begyndelsen af 1850erne et andet problem.

Det var de meget høje kornpriser, der gjorde det næsten umuligt 
for fattigfolk at få råd til det allernødvendigste. Der måtte tænkes og 
handles utraditionelt, og for ikke at skabe en »sultens slavehær« i
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Danmark med risiko for at den kunne finde på at tage sig selv til rette, 
gav man igen kommunerne lov til at yde hjælp, der ikke medførte tab 
af rettigheder.

FRIE FATTIGKASSE
I 1856 havde diskussionen om værdige og uværdige stået på så 

længe i rigsdagen, at der kom en lov ud af den. Man opfandt begrebet 
»De fattiges kasse« - et nyt fænomen, byggende på gamle principper. 
Det blev aldrig andet end en utrivelig gøgeunge. Fra den skulle der 
kunne ydes hjælp til alle dem, der ikke selv var skyld i deres fattigdom. 
Det var gamle og syge mennesker og småkårsfolk, der var slået ud af 
uheld, de ikke selv havde ansvar for. (23)

For at disse mennesker kunne tage imod hjælp uden at miste deres 
værdighed, måtte pengene komme fra frivillige gaver og ikke fra det 
offentlige fattigvæsens kasser.

Lovens bagmænd havde den frimodighed at kalkulere med bønder
nes traditionelle godgørenhed, deres »utidige given«, som myndighe
derne havde raset over og søgt at bekæmpe i hele århundredet. Det 
var derfor tanken, at de tavler, der blev båret om i kirkerne nogle 
gange om året, og hvori kirkegængerne forventedes at lægge nogle 
skilling til de fattige, skulle ændres til dirkfri kirkebøsser, der kunne 
tømmes ned i den frie fattigkasse. Det forslog ikke til ret meget.

Bøndernes skærv til en stakkel havde altid været en sag mellem de 
to. Giverne ville selv have lov til at trykke skillingen i den fremstrakte 
hånd, og de ville selv have takken. Det, der fik bønderne til at give, var 
noget dybt i dem selv, langt uden for politikeres og embedsmænds 
fatteevne, en impuls, som ikke kunne ledes ind i en officiel penge
kasse. Derfor blev de fattiges kasse aldrig rigtig til noget, og den ville 
være afgået ved en hurtig død, hvis ikke sognerådene næsten hvert år, 
indtil loven om alderdomsunderstøttelse kom i 1891, havde lagt 
anselige beløb i den. (24)

Det begyndte de med i den værste dyrtid i 1850erne, og de fik lov at 
fortsætte med det, selv om det aldrig havde været tanken, at den frie 
fattigkasse skulle fyldes med offentlige midler. Det viste sig, at det var 
den eneste måde overhovedet for at få et nogenlunde rimeligt beløb 
at dele ud af til alle dem, der var i nød, alle dem, som var stræbsomme



FORSORG 235

og flittige, og som man ønskede at hjælpe, uden at de skulle tabe 
altfor meget i almindeligt omdømme.

Der var mange, der uforskyldt var kommet i nød i de år. Havde der 
kun været tale om en enkelt eller to, der var ramt af en ulykke, så ville 
man i stedet have sendt en liste rundt i sognet, hvorpå man kunne 
tegne sig for et bidrag - stort eller lille. Da en ellers velhavende 
gårdejer i Hylke mistede ikke blot en af sine karle, men også et helt 
kobbel heste, der alle druknede i søen, da bar man listen rundt i 
sognet, men i regelen skete det, »når en småkårsmand ved uheld er 
kommet tilbage«. (25)

Al respekt og sympati for de værdigtrængende. Den frie fattighjælp 
var dem vel undt, men ved at udskille dem i en gruppe for sig, gjorde 
man det helt klart for alle andre, der ikke kunne klare sig selv, at de var 
uværdige.

MØRKETID
Sidste halvdel af I800tallet blev en af de mørkeste perioder i dansk 

socialhistorie. Det var fremskridtets og den tekniske udviklings tid 
også på landet. Priserne på korn var, bortset fra mindre udsving, i 
mange år meget høje og stabile. »En gård kunne føde en mand«, 
sådan beskrev en gårdmand i Ustrup 1860erne og 70erne. Der var 
endelig noget ved at være bonde, og man indså, at ville man have del i 
de gode tider, måtte man tænke og handle i nye baner.

De gamle hjulplove forsvandt under gruekedlerne eller fik Valborg- 
blussene til at flamme op, hvis de ikke blev plumpet i mergelgravene, 
men blandt al den gamle slendrian, der blev kasseret, var også 
bøndernes traditionelle, solidariske holdning til sognets fattige. Hvor 
den havde været, blev der et tomrum, og ind i det sivede borgerska
bets filosofi, at de fattige var helt igennem ringere mennesker end 
andre.

De var enten dorske og drikfældige, eller også var de alt for opvakte 
og råbte op og krævede ind og forlangte en urimelig løn for deres 
arbejde.

Det havde bønderne vel aldrig været uenige med borgerskabet i, 
men nedvurderingen af fattigfolk og ønsket om at udskille dem som 
en gruppe for sig i sognets liv var blevet holdt i ave af den solide
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ballast af sammenhold og gavmildhed, man havde haft med sig i 
århundreder.

Den var ikke længere en ballast, men en dødvægt, der bremsede 
bøndernes fremmarch, så den måtte ofres og overlevede kun i enkelte 
varmende glimt.

Derfor blev sidste halvdel af 1800tallet fornedrelsens tid for de 
offentligt forsørgede. Den blev børnelicitationernes, tvangsarbejds
anstalternes og fattiggårdenes tid. Selv i et ikke særlig stort sogn som 
Hylke skete det jævnligt, at der ved kirkestævne blev forkyndt, at nu 
var der to-tre fattige børn, som kunne udleveres til de lavestbydende 
ved henvendelse til sognerådet. Det, disse børn i regelen gik ind til af 
sult og prygl og hårdt arbejde, burde mindst fastholde den tids 
sognerådsmedlemmer i en evig skærsild. Først i 1891 - med den nye 
fattiglov - blev disse børnelicitationer afskaffet. (26)

Tvangsarbejdsanstalterne var beregnet for betlere og løsgængere, 
alle disse arbejdssky personer, som bønderne afskyede mere end alle 
andre fattige. Ingen behandling var for hård til dagdrivernes skurvede 
hoveder. Selv om arbejdsanstalterne var indrettet for disse to grup
per, så tog de åbenbart mod alt, hvad sognene ønskede at skille sig af 
med. (27)

De var en billigere løsning for kommunerne end sygehuset eller det 
næsten helt ruinerende asyl i Risskov. I 1865 og 67 blev to Hylkeyng- 
linge sendt afsted til Tvangen i Horsens. Den ene var en sindssyg ung 
mand og den anden en stor dreng. Man gjorde det »for«, som 
sognerådet udtrykte det, »at man kan finde ud af, om det er doven
skab, der er grund til hans udygtighed til arbejde«. (28) Man var ikke 
værre i Hylke end alle andre steder.

Tendensen til at behandle sine afvigere hårdt var generel i de år. 
Derfor blev den periode også fattiggårdenes store tid på landet. 
Tanken var, at de skulle afløse de gamle fattighuse, der dels var de 
huse, kommunerne havde overtaget efter fattiglemmers død og dels 
dem, der var blevet bygget specielt til formålet. (29)

I Hylke havde man i 1856 opført et regulært fattighus. Det lå i 
Ustrup og bestod af fire små - meget små - lejligheder, som to og to 
måtte dele forgang og køkken. Det var skrabet og billigt byggeri, men 
de fattige havde deres egen stue og kunne gå ind til sig selv og lukke 
deres dør. Her var ingen justits, og her var ingen arbejdspligt, og man
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Stuehus i Brørup, brugt som fattighus indtil midt i 1800tallet. Ved gårdens udflytning var stuehuset 
blevet liggende i byen, indrettet til tre lejligheder og solgt til fattigfolk. De overgik med tiden alle til 
fattighjælp, og kommunen blev ejer af huset. Det er nedrevet omkring 1900 i forbindelse med 
omlægning af Brørup gade.

Fattighuset i Ustrup var bygget til formålet i 1856, men kun i brug som sådant til 1882. 1 de år 
ændrede bøndernes syn på fattigfolk sig. De var ikke længere ynkværdige, men strafværdige personer 
og overførtes fra fattighusets forholdsvis ubekymrede syndige liv til fattiggårdens lukkede og 
fordømmende verden. (Foto ca. 1900).
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ff

Grundplan over Ustrup fattighus, indsendt til herredsfogeden 1856.

betalte husleje for at bo i fattighuset. Beløbet var i reglen en del af 
fattighjælpen, men med lidt god vilje kunne man godt føle sig som 
lejer.

Fattighuset kom til at stå som et symbol på den gamle ånd, - den 
sidste lille rest vel nok - af menneskelighed og anerkendelse af selv 
fattiglemmers ret til en tilværelse uden mere formynderi og indblan
ding, end de selv lagde op til.

De første, der flyttede ind, var et par gamle, skikkelige mænd, der 
levede fredeligt og roligt med de alkoholvaner, der i sin tid havde 
bevirket, at de var blevet fattiglemmer.

Efterhånden blev klientellet mere uroligt. Huset begyndte at 
trække ballademagere og småkriminelle til, og planen om en fattig
gård begyndte at tage form i sognerådslokalet.

SOGNERÅDET OM FATTIGGÅRD
Tilskyndelsen til at gå i gang med så stor en opgave for så lille en 

kommune som Hylke lå på flere planer. Sognerådet havde fået tilbudt 
43 tønder ugivtigt jord, der var velegnet til en fattiggård. En del 
kunne med tiden blive til landbrugsjord, og resten udgjordes af en
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meget stor tørvemose, der kunne give beskæftigelse til både store og 
små. Beliggenheden var så langt fra landsbyer og smugkroer, at den 
forhåbentlig ville kunne lægge en dæmper på fattiglemmernes hang 
til brændevin.

I et brev til amtsrådet 1879 (30) forklarede sognerådsformanden 
hvad der lå bag beslutningen om at opføre en fattiggård: »Da vort 
nuværende fattighus er temmelig indskrænket og måske i en ikke fjern 
fremtid kan ventes at blive kasseret, og udgifterne til fattigvæsenet i 
de senere år har været i hastig tiltagende, og navnlig de mange børns 
ingenlunde gode opdragelse, har sognerådet tænkt sig, det kunne 
blive bedre med oprettelse af en fattiggård med jorder, hvor de kunne 
blive stillet under en duelig mands ledelse«.

At man forudså kassation af det »temmelig indskrænkede fattig
hus«, var helt korrekt. Det havde man haft al mulig grund til i de 25 år, 
huset havde ligget der. Det var blevet bygget i en periode, hvor 
bønderne på alle måder - også kommunalpolitisk - havde fundet ud af 
at stå på deres egne solide og selvbevidste ben, så da sogneforstan
derne i 1856 fik planer og tegninger over det projekterede fattighus i 
hovedet igen fra amtmanden med besked om rettelser, hvor regulati
ver og minimumskrav ikke var opfyldt, da arkiverede man blot amt
mandens brev under »intetsigende indvendinger« og byggede, som 
man hele tiden havde planlagt. (31)

Det var også rigtigt, at de børn, der voksede op i fattighuset, ikke 
havde de bedste forbilleder, men det problem løstes ikke af en 
fattiggård, for forbillederne flyttede med. Forøvrigt havde det aldrig 
været regeringens mening, at fattiggårdene skulle fungere som bør
nehjem eller opdragelsesanstalter. Det blev hele tiden understreget, 
at børn kun måtte anbringes der for en kort periode, indtil der blev 
fundet - hvis det var muligt - gode plejehjem til dem.

Nogle steder havde der måske nok i beslutningsprocessen været 
glimt af visioner om, at et sogns fattiggård skulle være rammen om en 
nøjsom, men tryg tilværelse - et sted, hvor børn kunne lære arbejdets 
velsignelse, afvigere føres tilbage på den rette vej og gamle menne
sker blive belønnet med en fredfyldt livsaften. Der var blot den 
kedelige omstændighed, at de, det hele drejede sig om - de fattige - 
var aldeles utilbøjelige til at se fattiggårdene i det lys. Fra den første 
dag var de et skræmmebillede, en trussel mod alle, der havde svært
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ved at klare sig selv eller underordne sig samfundets krav om flid og 
stabilitet og regelmæssig livsførelse.

I 1879 - inden Hylke fattiggård var mere end en tanke i sogneråds
formandens hoved - blev Ole Smeds enke, der boede til leje i Båstrup, 
anklaget for at have benyttet sin mands næringsbrev som høker på 
»ikke helt reglementeret vis«. Udtrykt på en anden måde, så havde 
hun holdt smugkro i gartnerenkens hus i Båstrup. På herredsfoge
dens spørgsmål, hvad hun havde at leve af ud over den ulovlige 
fortjeneste ved at sælge brændevin, svarede hun: »30 kroner om 
året«.

Det var der ingen, der kunne leve af, men når hun havde bedt om 
mere, havde hun hver gang faet afslag og var i stedet blevet truet med 
indlæggelse på fattiggården, og »det ville hun på ingen måde«. (32)

Herredsfogeden nøjedes med at formane enken til at holde sig 
inden for næringsbrevets rammer, men sluttede med at sige, at hvis 
hun ikke gjorde det, ville hendes understøttelse blive taget fra hende, 
og hun ville med tvang blive indlagt på fattiggården.

De 30 kroner, Ole Smeds enke fik om året, var et standardbeløb, 
sognerådet gav til gamle mennesker, en forløber for den lovbefalede 
alderdomsunderstøttelse i 1891 - men med fattighjælps virkning. Man 
kaldte i regelen beløbet huslejehjælp. Så vidste formanden, af hvilken 
kasse, pengene skulle tages, den almindelige og ikke den frie fattig
kasse. (33)

I 1870erne var der hele tiden 5-7 personer, der modtog disse 30 
kroner, minimumsbeløbet, når det gjaldt fast understøttelse. Ingen af 
dem blev tvunget til at lade sig indlægge på fattiggården, da den blev 
indviet i 1882. Hylke kommune skal have den ros, den fortjener for at 
vedblive med at yde understøttelse til fattiglemmer uden for fattiggår
den, også når det drejede sig om gamle og syge, som sognet kunne 
regne med at skulle forsørge resten af deres liv. At understøttelsen så 
var så kneben, at man ikke kunne leve af den, var en anden historie.

HYLKE FATTIGGÅRD
Den 2. oktober 1882 blev fattiggården officielt indviet, og 12 

personer blev indskrevet som beboere. De fleste var gamle menne
sker, de to af dem så affældige, at de hurtigt døde. Tre var børn, hvis 
forældre var døde, faderen kort tid før fattiggårdens åbning.
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Hvis de tilsynsførende, der foruden det samlede sogneråd bestod af 
stiftamtmand og embedslæge, var kommet med den indvending, at 
børn kun måtte være på fattiggården den tid det tog at finde egnede 
plejehjem til dem, så kunne fattigudvalget have svaret, at det var man 
udmærket vel klar over. Det kunne henvise til »Vedtægter for Hylke 
sogns fattiggård og forsørgelsesanstalt«. Heri stod klart og tydeligt, at 
i anstalten »må anbringes børn, hvis forsørgelse, fattigvæsenet har 
måttet overtage, dog kun sålænge indtil disse kunne udsættes for 
fattigvæsenets regning hos gode plejeforældre«. At det så kunne tage 
så mange år at finde de gode plejehjem, at børnene nåede at blive 
konfirmerede og at komme ud at tjene, inden det skete, det kunne 
fattigudvalget ikke gøre for. (34)

Af de tre børn rejste den ældste, en pige, allerede året efter, og selv 
om fattigvæsenet havde myndighed over børnene, til de var 18 år, 
hørte man ikke mere til hende. Hun må have kunnet klare sig selv, for 
på intet tidspunkt dukkede hun op igen, hverken på fattiggården eller 
i kommunens regnskaber. Hendes brødre kom i nogle år ud at tjene 
om sommeren, men hvert efterår den første november vendte de 
tilbage for at overvintre på fattiggården. Det gjorde de, så længe de 
var hjorddrenge, men så snart de kom til at tjene som voksne karle, 
hørte fattiggården heller ikke mere til dem. De har også været i stand 
til at holde sig fri af fattigvæsenet. (35)

I slutningen af 1890erne kom der igen en søskendeflok, tre piger og 
en dreng. Deres far var en noget vidtløftig handelsmand, og deres 
morfar var gårdejer i Båstrup. Disse børn klarede sig også senere i 
livet trods flere års ophold på fattiggården. To af pigerne valgte at 
emigrere til Amerika. Derovre var der i hvert fald ingen, der kendte 
deres fortid som lemmer på Hylke fattiggård.

Om det liv, der udfoldede sig i gården på Båstrup mark, vides ikke 
meget. Fattiglemmer skrev ikke erindringer. Planen over gården er på 
et tidspunkt forsvundet i en eller anden kommunal rodekasse, men de 
fleste protokoller og regnskaber er bevaret. I en af bøgerne (36) er 
rummene og deres anvendelse beskrevet. Der var fem sovestuer, hver 
med to senge, og et kammer med en enkelt seng. Myndighederne 
krævede, at hver voksen person skulle have sin egen seng. Det har 
kunnet knibe i perioder i begyndelsen, men senere blev der god plads 
i både senge og værelser. Foruden sengene bestod møbleringen i
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Hylke sogns fattiggård og forsørgelsesanstalt 1882-1938.

regelen af et lille bord og en enlig stol. Der var kakkelovne i enkelte af 
værelserne, men hvor tit og hvor meget, der blev fyret i dem, melder 
historien intet om.

Der kunne godt være flere møbler i de små rum. Især kvinderne 
medbragte ofte minder om tidligere tiders højere status, et chatol 
eller en dragkiste, som de havde lov at have hos sig, så længe de 
levede, men som efter deres død tilhørte fattigvæsenet og i regelen 
bortsolgtes ved auktion.

Foruden soverummene var der en arbejdsstue med bord og bænk 
og spinderok. Der var en spisestue, og til børnene - som ikke hørte 
hjemme i fattiggården, men som ikke desto mindre var der - fandtes 
et læseværelse. Her var foruden bord og bænke en boghylde, hvori 
der højtideligt blev stillet en ABC, som bestyreren egenhændigt 
roede til Skanderborg og købte. Børnene hørte til Ringkloster skole
distrikt, men dukkede først sent op i skolens protokoller. Undervis
ning har de dog fået, for i fattiggårdens regnskaber nævnes jævnligt 
tavler og grifler, og fra tid til anden kom læreren fra Hylke med bøger 
til børnene, som sikkert er blevet undervist af bestyrerens kone.

Som sådan blev arbejdsstuen noget af en fiasko. De få arbejdsdue- 
lige - i hvert fald hvad alder og legemskræfter angik - der blev indlagt 
på fattiggården, var i regelen i allerhøjeste grad arbejdssky. Det var 
om dem, en sognerådsformand skrev: »Disse mennesker bærer lige-
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frem skræk for et roligt, ordentligt, regelmæssigt levned. De ligger 
hellere i en skovgrøft af og til end i en seng til stadighed om natten, vil 
hellere have sprut i urette tid end til stadighed mad i rette tid. 
Fattiggårdsopholdet er dem derfor en pine«. (37)

Det var dem i så høj grad en pine, at de oftest kun opholdt sig der 
nogle dage, enten ved juletid, eller når vinteren bed alt for hårdt. Så 
snart de var kommet lidt til hægterne, strøg de af sted igen for atter at 
dukke op efter kortere eller længere tid på landevejene.

De mere fastboende var i regelen så gamle og værkbrudne, at de 
intet kunne udføre af det arbejde, der var på en gård. Det har været 
noget af en streg i regningen for Hylke kommune, at der måtte lejes 
arbejdskraft til så at sige alle gøremål ud over den daglige drift. Ikke 
blot måtte der lejes folk til at grave og stakke de mange tørv, men også 
i høst måtte man have fremmed hjælp. Ikke engang fredsommelige 
sysler som kartning og spinding havde gården mandskab nok til, og 
der måtte tages penge ud af gårdens drift for at få arbejdet udført eller 
gives tilskud af kommunekassen. Det kan også have spillet ind, at der 
fortrinsvis var tale om kvindesysler, og kvinderne havde øjensynligt 
lettere ved at holde sig fri af fattiggården end mændene. Somme tider 
var de blot rappere til bens og stak af lige så hurtigt, de var blevet 
læssede af sognefogedens vogn. Fra 1896 til 1901 var der overhovedet 
ikke indlagt kvinder på Hylke fattiggård. (38)

Livet her var ikke nogen dans på roser, men de, der kom her, havde 
aldrig prøvet at danse på roser, og nedværdigelsen ved at være fattig 
havde de følt på deres krop længe før, de flyttede ind på fattiggården. 
For børnenes vedkommende var tilværelsen her ikke mere umenne
skelig hård, end den deres jævnaldrende oplevede som hjorddrenge 
og -piger hos gårdmændene. De to søskendeflokke, der voksede op 
på fattiggården havde om ikke andet så i hvert fald det privilegium, at 
de ikke blev skilt fra hinanden, som de var blevet til lige så mange 
gård- og husmandsfamilier, hvis de var blevet forsørget ved licitation.

For fattiggårdens beboere har det mest ydmygende og afskræk
kende ligget i den umyndiggørelse og indskrænkning i bevægelsesfri
heden, man var underkastet. Ingen kunne komme og gå, som de 
havde lyst til eller modtage besøg uden bestyrerens tilladelse. Gjorde 
man det alligevel, havde bestyreren og fattigudvalget lov til at udøve 
en ikke ringe strafmyndighed.
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REGLEMENT
Vedtægterne fra 1882 for Hylke sogns fattiggård og reglementet, 

der var en følge af den ny fattiglov 1891, og som kom i 1892, var 
næsten enslydende. Ti års erfaringer med at afsondre en del af en 
kommunes beboere for sig selv i en fattiggård havde ikke afsløret så 
store mangler, at det var nødvendigt med ret mange tilføjelser eller 
stramninger. Begge indeholdt de sædvanlige paragraffer med forbud 
mod at drikke brændevin og mod at tænde en pibe tobak, mod at 
forlade fattiggården uden tilladelse og vægring mod det arbejde, man 
blev sat til. Alle, med undtagelse af meget gamle eller syge mennesker 
og spædbørn, havde arbejdspligt - dog ikke mere »end hvad med 
jævn flid og uden overanstrengelse kan forrettes«. Det opskruede 
arbejdstempo, der var en del af det kapitalistiske evangelium, nåede 
aldrig inden for fattiggårdens mure.

Evangelierne havde i det hele taget ikke megen plads i reglemen
terne. I vedtægterne 1882 var der ikke nævnt et ord om fattiglemmer
nes åndelige og religiøse velfærd. Ingen paragraf opfordrede dem til 
flittigt at besøge kirken. Der skulle ikke bedes hverken til eller fra 
bordet, og ingen skulle lytte til en opbyggende bibeltekst om sønda
gen.

Sognerådet i Hylke, der havde udarbejdet vedtægterne, var hver
ken mere eller mindre fromt og kirkeligsindet end de fleste andre 
sogneråd, men fattiggården blev besluttet så relativt sent, at den 
netop kom i de år, hvor beboerne politisk stod allermest fjendtligt 
over for hinanden. Sognerådet var helt domineret af venstremænd. 
Præsten var derimod en af sognets få erklærede højremænd, og ingen 
har ønsket at tage ham med på råd i de år, og derfor fik Hylke 
fattiggård i modsætning til de fleste andre ingen kristendomspara
graf.

I reglementet 1892 var de bitre konfrontationers tid ved at være 
ovre for den gang, og nu opfordredes de fattige i §22 til flittigt at 
besøge kirken, og bestyreren formanedes til hver søndag at læse en 
prædiken højt - dog kun för dem, der ønskede det.

BESTYRERE AF FATTIGGÅRDEN
Den første bestyrer af fattiggården var en høker, der var gået bagud 

af dansen. Han viste sig dog at være et lykkeligt valg for kommunen.
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Ikke blot havde han pinlig orden i sine regnskaber og indberetninger, 
men han mishandlede øjensynligt heller ikke dem, han var sat til at 
passe på. For ham blev bestyrerpladsen i Hylke et springbræt til noget 
større, for efter ganske få års forløb blev han udvalgt blandt næsten 
100 ansøgere til stillingen som forstander for Silkeborg fattiggård. 
(39)

De fleste bestyrere af Hylke fattiggård blev hentet udefra. En eneste 
gang valgte man en ung mand barnefødt i et lille hus i Båstrup, og han 
blev ikke den dårligste. Han var bestyrer omkring århundredskiftet, 
og det var ham, der samlede gårdens børn sammen og tog dem med 
sig, da han rejste derfra. Uden at kunne bevise det må man tro, at det 
har været til deres bedste, for på det tidspunkt var fattiggårdens 
klientel langt mere broget og langt tungere belastet end tidligere. Det 
bestod nu overvejende af landevejens løse fugle og af personer, andre 
kommuner betalte for selv at slippe for.

FATTIGGÅRDENES KORTE LEVETID
De første år lovede godt for fattiggården i Hylke. Den var næsten 

fuldt belagt med et gennemsnit på 14-16 personer. Derefter begyndte 
tallet at falde nogenlunde jævnt, for efter indførelsen af loven om 
alderdomsunderstøttelse at lægge sig fast på en 4-5 beboere om året.

Fattiggården ophørte som institution i 1938, da kommunen endelig 
fik taget sig sammen til at sælge den til en landmand. Da var de fleste 
beboere afgået ved døden, og måske var der heller ikke flere tørv 
tilbage i den store mose, der havde været den eneste begrundelse for 
at beholde gården sålænge. (40) Fattiggårdsbestyrer Jacob Rindom 
har givet en skildring af de sidste år af gårdens liv som kommunal 
institution.

Han blev ansat i 1932, og da var fattiggården nærmest et kommu
nalt landbrug med visse forpligtelser. Da han kom, var der to beboere 
tilbage. Den ene var en sengeliggende, gammel kone og den anden en 
dårligtgående ældre mand. Fra tid til anden dukkede et af landevejens 
børn op, medbringende en seddel fra sognerådsformanden, at besty
reren skulle tage imod vedkommende. Han fik så mad, en seng at sove 
i og et solidt morgenmåltid, hvorefter han drog videre på sin livslange 
vandring, men - som Jacob Rindom tilføjede - »flinke var de allesam
men«. (41)
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Fattiggårdene blev kun en parentes i forsorgens historie, men en 
parentes, der klemte hårdt nok om dem, den omsluttede.

Inden år 1900 havde de overlevet sig selv og lå tilbage i sognene 
som små alderdomshjem og herberger for hjemløse - mere end 
halvtomme mindesmærker over den totalforvirring, som havde be
mægtiget sig flertallet af bønder i sidste halvdel af 1800tallet.

Da Hylke kommune havde undfanget ideen til en fattiggård, sam
menkaldte sognerådet alle stemmeberettigede beboere til et møde, 
hvor man kunne udtale sig for eller imod planerne. Med en for sognet 
ganske usædvanlig enighed sluttede man op om sognerådets plan. 
Kun en eneste vovede at stemme imod.

Hvem han var, eller hvorfor han stemte på tværs af alle andre, vides 
ikke. Måske var han blot en tvær og kontrær fyr - dem kendte man 
også i Hylke - eller måske var han en så sparsommelig og forsigtig 
natur, at han blev svimmel ved tanken om det lån på 20.000 kroner, 
det blev nødvendigt for kommunen at optage for at realisere pla
nerne. (42)

LOVENE 1891
Bøndernes hårdhændede behandling af de fattige blev efterhånden 

et stort problem for regeringen, der ellers ikke var særlig blødsøden. I 
1889 havde den udbedt sig erklæringer fra landets amtmænd, og alle 
- især fra Jylland - havde understreget, at der måtte gøres noget for at 
afbøde de største uretfærdigheder og den værste vilkårlighed i 
fattigforsorgen.

I 1891 kom efter lange og mange diskussioner i rigsdagen to love, 
loven om alderdomsunderstøttelse og en ny fattiglov. De var kompro
miser og studehandler mellem højre og venstre, men indeholdt dog 
nogle ting, der gjorde tilværelsen lidt mindre uudholdelig for de 
allerdårligst stillede. (43)

Man forbød udlicitation af børn og omgangsforsørgelse. For frem
tiden skulle det ikke hedde fattiggårde, men forsørgelsesanstalter - 
uden at de blev mere tillokkende af den grund. Der blev givet faste 
retningslinier for eftergivelse af fattighjælp, således at modtageren 
havde ret til at forvente at blive erklæret for at være så god som 
nogen, hvis han havde holdt sig fri af fattigvæsenet i fem år; og havde
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et sogneråd et mildt øje til en tidligere understøttet, kunne han 
rehabiliteres allerede efter et års forløb.

Tidligere fattiglemmer fik muligheden for at blive borgere i det 
danske samfund, men den overmenneskelige opgave at nå så langt, 
måtte de selv løse.

Alle de gamle, der af frygt for at komme under fattigvæsenet, havde 
forsøgt at hutle sig igennem deres sidste år uden at ty til den 
offentlige forsorg, fik med loven om alderdomsunderstøttelse et 
tilbud om en hjælp, der ikke gjorde dem til mindreværdige og 
foragtede mennesker.

Man havde ret til alderdomsunderstøttelse, hvis man var over 60 år, 
var ubemidlet og ikke havde modtaget fattighjælp de senest foregå
ende fem år. Selv om de allerfattigste derved blev afskåret fra alder
domsunderstøttelse, var der dog en stor gruppe tilbage. Studehande- 
lernes lov havde sørget for, at heller ikke disse mennesker skulle føle 
sig for sikre. Venstre havde måttet opgive sit krav om, at understøttel
sen til de gamle skulle være en fast ydelse. Den blev ved at være et 
marked for sognerådenes personlige syn på og sjakren med de fattige 
og deres værdighed eller mangel på samme.

Understøttelsen skulle stadig gives efter skøn og beholdt derved en 
del af de ydmygende og nedværdigende elementer, der havde præget 
forsorgen i sidste halvdel af 1800tallet.

I 1894 ansøgte Jens Væver, som boede til leje i Hylke, om forhøjet 
alderdomsunderstøttelse, men fik af sognerådet det svar, at »han 
trods sin alder kunne udføre sit arbejde så godt som nogen. Han er 
tillige noget hengiven til drik, og ved at forhøje alderdomsunderstøt
telsen vil der gives ham lejlighed til at tilsidesætte sin daglige syssel og 
ødelægge sig ved berusende drik«. (44)

En sådan afgørelse kunne et sogneråd træffe, men det kunne ikke 
forhindre, at Jens, da han ikke længere kunne se nogen udvej for at 
klare sig, tog et reb, gik ud i Hylke skov og hængte sig. Et par år 
tidligere havde en gammel kone i Brørup ansøgt om den alderdom
sunderstøttelse, der var hendes soleklare ret, men hun fik blot det 
svar, at hun var ejer af et hus. Det kunne hun sælge. For pengene 
kunne hun købe en livrente, leje sig ind hos en familie og leve godt af 
de 3300 kroner, huset var vurderet til. (45)
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Denne given efter skøn gjorde, at alderdomsunderstøttelsen blev 
næsten lige så ydmygende at søge som fattighjælpen.

Der skulle gå mange år endnu, inden gamle og udslidte mennesker 
kunne se på understøttelsen som en rente af deres arbejdsindsats og 
ikke som en almisse.



Tradition og nytænkning

EN MAND OG HANS TID
Søren Johannesen var født 1812 på Østerløkke i Ustrup, og her 

levede han hele sit liv, kun afbrudt af fem rædsomme soldaterår og to 
år i karetmagerlære i Grumstrup. (1) Han overtog sit fødehjem i 1840 
efter sine forældre. Midt i 1870erne afstod han det til sin ældste søn. 
Ved at lægge mærke til det, der foregik omkring Søren Johannesen og 
til de ting, han selv foretog sig, kan man få et indtryk af den meget 
lange økonomiske op- og medgangstid for landbruget, der fulgte 
efter krisen i 1820erne og som først omkring 1880 blev afløst af nye 
dårlige tider.

Ejeren af Østerløkke er så meget lettere at følge end alle andre i 
Hylke sogn i 1800tallet, fordi han førte dagbog. Den er bevaret for 
årene 1854 til 1867. Ved at have skrevet den skiller han sig ud fra 
andre gårdmænd i sognet, og kan derfor ikke anses for at have været 
en helt typisk 1800talsbonde.

Sørenjohannesen knugede ikke krampagtigt om penneskaftet, men 
skrev let og flydende, selv om han kun havde fået den samme 
undervisning som andre landsbybørn. Han fulgte interesseret med i 
meget af det, der skete i den del af verden, der lå uden for Hylke sogn.

Han holdt avis længe før, det blev almindeligt. Han rejste til 
København og var med til at følge Frederik den 7endes kiste til 
Roskilde domkirke.

Han deltog i landmandsforsamlinger rundt om i landet, og i 1863 
blev han formand for Hylkeafdelingen af den nystartede Jydske 
Folkeforening. (2)

Af dagbogen fremgår det også, at han næsten hele sit liv var mere 
end mådeholden, når det gjaldt stærkt øl og brændevin, og at han var 
en elendig, evigt tabende kortspiller. Ud over disse ting skilte Søren 
Johannesen sig ikke mere ud fra andre, end at man kan sige, at han var 
som Hylkebønder, når de var bedst.
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Søren Johannesen varen Job, der aldrig havde været udsatfor prøvelser. På sin 80årsdag-i 1892- 
sad han i Østerløkkes have omgivet af seks børn, lige så mange svigerbørn, foruden portrættet af en 
afdød svigerdatter og et bredt udsnit af de 26 børnebørn, han på det tidspunkt havde.

SVUNDNE MINDER
Det år Søren Johannesen fyldte 80 år, satte han sig og gjorde nogle 

notater, »Svundne minder«, om sit liv.
De var en slags status over det, han følte, havde været og stadig var 

et lykkeligt liv.
Heri mindedes han de ting, som fortjente at huskes, med taknemlig

hed. (3) Han glemte heller ikke at sende en ydmyg tak til det forsyn, 
der altid havde holdt sin hånd mere omhyggeligt beskyttende over 
Søren Johannesen end over de fleste andre.

Hans kone var død få år tidligere, men først efter et langt og - som 
han mindedes det - meget lykkeligt og harmonisk ægteskab. Sammen 
havde de set børnene vokse op, »set dem leve i lykkelige ægteskaber, 
vandre frem i en retskaffen vandel«. Det var en lykke, han måtte 
opgive at beskrive, »en glæde, der kun kan føles i hjertet«.

Det gav fortrøstning til fremtiden at se sine tre døtre gift med solide 
og velanskrevne Hylkegårdmænd, der alle trods forskellig politisk 
farve opnåede at blive sognerådsformænd. Det gav tryghed at se sin 
egen gård ført videre af en søn, samtidig med at de to andre var 
hjulpet til gårde nogle mil fra Hylke.
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Søren Johannesen har siddet den dag i solen i sin have og kunnet 
føle sig som et træ, et stort træ med en krone af børn og børnebørn og 
med rødder så dybt og solidt i Ustrups grundfjeld, at intet nogensinde 
havde kunnet rokke det.

Lige så omhyggeligt han redegjorde for sine efterkommere, lige så 
nøje forklarede han, hvad han vidste om sin egen herkomst. Søren 
Johannesen undlod heller ikke med stolthed at gøre opmærksom på, 
at hans mors slægt havde boet på Østerløkke i hvert fald i 150 år.

SØNNEN FRA ØSTERLØKKE
Fremtiden så ud til at være sikret, og baglandet var i skønneste 

orden, men hvordan havde hans eget liv formet sig?
Søren Johannesen var et indirekte resultat af Napoleonskrigene. 

Hans mor havde været en stålsat pige, som ikke lod sig slå ud af ret 
meget. På et tidspunkt var hun dog tæt på at møde sin overmand i det 
militære udskrivningsvæsen. Det ville ikke lade Ingör Pedersdatter 
have gårdens avlskarle i fred. Hun var enke efter den unge gårdmand 
Anders Jacobsen i Båstrup, der havde druknet sig i søen. Få år senere 
havde hun overtaget sine forældres gård i Ustrup. Den drev hun med 
stor dygtighed, så da først den ene og derefter den anden avlskarl 
kom og fortalte, at nu skulle han altså ind som soldat, kom det hende 
meget på tværs. Da karl nummer to kom for at sige farvel, tog hun 
ham derfor resolut med til præsten i stedet og bestilte lysning for 
dem.

Ud af dette ægteskab kom Sønnen Søren. (4)
Han havde sin barndom under landbrugskrisen. Da der aldrig var 

problemer med terminerne for ejeren af Østerløkke, må man have 
sparet og spinket sig gennem de år, og forkærlighed for tyndt øl og 
melgrød fulgte øjensynligt også Søren Johannesen resten aflivet.

I begyndelsen af 1830erne aftjente han sin værnepligt, men blev 
hjemsendt på grund af et svagt bryst og en hul hoste. Selv var han ikke 
i tvivl om, at hans stærkt forringede helbred skyldtes en ondsindet 
gymnastiklærer og hans urimelige og hårdnakkede krav om, at de 
bondefødte landsoldater skulle have svømmeundervisning. (5)

Nogle år senere skulle Søren Johannesen få god brug for sit dårlige 
bryst, men nu kom han foreløbig hjem.
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Som eneste søn skulle man have forventet, at han var gået med i 
arbejdet på gården, indtil der var blevet fundet en kone til ham, 
hvorefter han havde været selvskreven til at overtage Østerløkke.

Sådan kom det ikke til at gå i første omgang. Søren blev sendt i 
karetmagerlære i Grumstrup. (6)

Det var et meget usædvanligt skridt, der blev taget - at en velha
vende gårdmandssøn - eneste søn oven i købet - blev håndværker, 
eller i hvert fald fik en håndværkeruddannelse. Måske har de bekym
rede forældre anset arbejdet som karetmager for mindre opslidende 
end at skulle stå for en gårds drift, men beslutningen kan også have 
været en eftervirkning af kriseårene. Et håndværk kunne vise sig at 
være en niche, der kunne udnyttes, hvis landbruget igen skulle vise sig 
at blive helt urentabelt.

Søren udstod sin læretid og fandt sin kone, også i Grumstrup. 
Sygdommen mærkede han øjensynligt intet til.

I hvert fald overtog de unge Østerløkke kort tid efter - imod at 
underskrive nok den mest benhårde aftægtskontrakt, man havde hørt 
om i Hylke sogn.

Det var især moderen, der satte tommeskruerne på Søren Johanne
sen, og han gik ind på alle krav, lykkeligt uvidende om, at aftægten 
skulle komme til at hvile på ham og hans gård i 35 år. (7)

BONDEN PÅ ØSTERLØKKE
Der gik et par år, og så kom soldatertidens tvungne svømmeunder

visning ganske uventet Søren Johannesen til hjælp. Det var ikke, fordi 
han var ved at drukne, men herredsfogedens øjne var faldet på ham, 
da man stod og manglede en sognefoged i Hylke.

Da han havde fået sin udnævnelse, blev han på engang forfærdelig 
dårlig. Han hostede og hev efter vejret, så at det var en ynk, og 
allerede efter kort tids forløb måtte der findes en anden. Glad var 
Søren Johannesen.

Han kunne ånde lettet op og igen begynde at trække vejret på 
normal vis.

Hans indstilling til sognefogedembedet var - i 1842 - ved at være 
gammeldags. Tidligere tiders motiveringer for at undslå sig fandtes 
ikke længere. Det var gode tider for landbruget, så risikoen for at
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skulle foretage udpantninger hos venner og kolleger var næsten ikke 
til stede.

Søren Johannesens forklaring kunne have været, at hvervet som 
sognefoged ville have berøvet ham alt for meget af hans tid som 
landmand og have forhindret ham i at drive et effektivt landbrug. Det 
ville have bevirket, at han ikke havde haft det overskud, der var 
nødvendigt for at omlægge sin velkonsoliderede, men gammeldags 
bedrift til en ny tids krav. (8)

Mere sandsynligt er det dog, at det tværtimod var hans trofasthed 
over for gamle idealer og arvede holdninger, der fik ham til at 
protestere mod æresbevisningen.

Søren Johannesen var i næsten alle livets forhold indædt og kom
promisløs konservativ.

Både hans far og hans onkel havde gjort, hvad de kunne for at 
undgå den samme udnævnelse, og når de gamle ikke havde villet være 
sognefogeder, så ville han heller ikke.

Nogle år senere blev han valgt ind i sogneforstanderskabet. Der 
befandt han sig øjensynligt udmærket, og han blev få år senere dets 
formand. Det skete næsten samtidigt med, at han begyndte at føre 
dagbog.

Det er nærliggende at tro, at der var en sammenhæng mellem de to 
ting. Med sin smukke og sirlige skrift førte han som formand selv 
forhandlingsprotokollen. I den kunne han blade tilbage og se, hvad 
tidligere forstandere havde forhandlet og besluttet, hvilke tanker man 
havde gjort sig og hvilke ændringer, der var foretaget.

DAGBOGEN
Det samme kunne man gøre med en dagbog. Heri kunne han se, 

hvor mange fold byggen havde givet det år, da foråret havde været så 
koldt, at ungkreaturene døde af kulde på marken i juni måned. Han 
kunne genkalde sig, hvordan avlen var blevet det år, vejret teede sig så 
mærkeligt på kyndelmissedag, og om Poulsdag havde været lys eller 
mørk.

Man kunne sammenligne, hvornår storken havde slået sig ned på 
taget de forskellige år, og hvornår den brune hoppe havde taget 
hingst.
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En dagbog var en god og nyttig ting, men den var mere end det. 
Om sin begrundelse og tilskyndelse og om de tanker, han havde gjort 
sig, skrev Søren Johannesen i forordet: »Denne bog har jeg købt for at 
huske nogle af de vigtigste ting, som foregår, i eftertiden, da der er en 
stor forandring af tiden, så kan det være interessant at lægge mærke 
dertil«.

Så betydelige ændringer skete der på landet i midten af 1800tallet, 
at Søren Johannesen sansede dem og bemærkede dem allerede, mens 
de foregik og ikke først længe efter, da afstanden til begivenhederne 
havde gjort det store overblik muligt.

Mens tiden gik, og mens han skrev, ændrede Søren Johannesens 
synsvinkel sig. Fra at være interessant blev tiden og udviklingen 
foruroligende. De gode tider havde deres pris. Af sind og overbevis
ning tilhørte han 1700tallet, eller i hvert fald de gode gamle dage, 
hvor man satte tæring efter næring, levede i fred med sine naboer og 
hjalp hinanden, når det kneb.

Sommeren 1860 var den vådeste, han kunne mindes, men det blev 
alligevel et godt år. Det gik »lykkeligt og vel for os med helsen og 
sundhed i vor huskreds og omgang og fred med vore medmennesker 
og det nødvendige til livets ophold«. Sådan kunne der næsten have 
stået over alle de 13 år, dagbogen spænder over. Det var ikke i Søren 
Johannesens huskreds, der skete ting, der var til at græmme sig over. 
Her rådede han nemlig selv, men udenfor regerede tidsånden, og den 
var ikke en af de gode ånder.

TIDSÅNDEN
Det var landboreformernes forsinkede indvirkning på bondesindet, 

han oplevede i de år. To generationer havde skullet afløse hinanden, 
før man begyndte at foretage, hvad man kan kalde den indre udskift
ning og udflytning, og på godt og ondt at udvikle sig til 
individualister.

Denne udvikling begyndte for alvor at tage fart midt i 1800tallet, 
forstærket og accelereret af bøndernes gode økonomi.

Det var den, der fik dem til at tro, at de kunne stå alene, uafhængige 
af og hævede over hensynet til andre og medansvaret for, hvordan det 
gik hos naboen.
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De ydre forudsætninger for individualisering var skabt 60 år tidli
gere. Det var dem, der nu var ved at trænge ind i bøndernes 
bevidsthed.

Det økonomiske grundlag var til stede, og samtidig havde det 
kommunale selvstyre og Junigrundloven givet bønderne noget at 
have deres standsfølelse og selvbevidsthed i. Derfor begyndte deres 
verden og de selv at ændre sig.

Bønderne strøg fællesskabets grime af sig. De kasserede holdnin
ger og traditioner - og solidaritet og hjælpsomhed har ikke gode kår i 
et liberalistisk samfund, hvor enhver er sin egen lykkes smed og sig 
selv nærmest.

Man kastede århundreders åndelige ballast over bord uden at have 
sørget for at have andre værdier at sætte i stedet. Derfor blev det efter 
Søren Johannesens mening en tid, hvor alting flød, og intet var, som 
det før havde været.

Om året 1861 skrev han: »Den ene trængte ikke til den anden«. I 
dette suk har han lagt hele sin bekymring over tiden. Selv gjorde han, 
hvad han kunne for at holde de gamle værdier i ære og i live. Han 
pilede rundt på besøg hos naboerne. Han samlede alle Ustrups 
gårdmænd i en fælles truende holdning over for byens høker og hans 
smugkro, da han yar blevet træt af karle, der ikke var til at få ud af 
sengen dagen efter, at de havde været til legestue.

Han vågede om nætterne hos sin syge ven, manden i Stougård, 
indtil lungebetændelsen endelig fik bugt med ham, og da stråtaget på 
Toftlund var ved at løfte sig under enkens og hendes søns skænderier, 
så var det Søren Johannesen, der gang på gang forsøgte at tale dem til 
besindelse.

Ingen kunne ene mand vende tidens strøm, men Søren Johanne
sen, udrettede meget godt, mens han forsøgte. Han irriterede nok 
også en del med sin - set fra deres side - utidige indblanding og 
nævenyttighed.

Da han i 1867 afsluttede dagbogen, var han 55 år og så overbevist 
som nogensinde om, at det var ham, der havde ret og de fleste andre, 
der opførte sig forkert. Da han i 1892 - 80 år gammel - så tilbage på sit 
liv, havde han glemt alt om de bekymrede tanker, han engang havde 
gjort sig, og var yderst tilfreds med, hvad han så.

Med usvigelig sikkerhed havde han fulgt sin reaktionære, fælles-
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skabsbevarende vej, der havde været uden store sving og helt dybe 
huller. Den modløshed og bitterhed, der havde kunnet gribe ham, var 
aldrig over ham selv, men over de medmennesker, der sorgløst havde 
ladet sig føre af tidens strøm og over den holdningsløshed, han i 
nogle år havde bemærket næsten overalt. Svir og lediggang var taget 
til for hvert år.

I dagbogens efterskrift advarede han sine læsere: »Vogt eder, kære 
læser, disse dele bringer kun fordærvelse«. Lidt senere tilføjede han: 
»Der er mange laster, kære, men den værste har udvidet sig betydeligt 
i de sidste 10 år. Når jeg engang imellem kommer med i dette selskab, 
da må man grue for den ondskab, denne last medfører«.

Ved at slutte dagbogen med at henvende sig til læsere, bliver det 
klart, at den fra at være en arbejdsjournal og en regnskabsbog var 
vokset under Søren Johannesens hænder. Den var blevet til sagsakter 
om en periode og en udvikling, et vidnesbyrd om menneskers opbrud 
og manglende evne til at finde et nyt sted at stå.

Nøjedes man med at betragte bogens regnskabssider, så det dog 
ganske lyst ud.

KORN OG KØER OG SMØR
Grønt og gult og rødt - og for den sags skyld også blåt og hvidt - 

svævede for lærer Ottosens øjne, da han som gammel forsøgte at 
genkalde sig en tidlig julidag i 1840erne. (9) Det var den gule raps, de 
blå hørmarker, de hvidmerglede brakmarker og den blomstrende 
rødkløver, han så for sig. Forskellen var stor til det Hylkeland, han 
havde taget afsked med i slutningen af 80erne.

De grønne kornmarker var de samme, men bredte sig nu overalt, 
kun afbrudt af enkelte lige så grønne roemarker.

I de mellemliggende år havde korndyrkningen gået sin sejrsgang 
over landet. Den engelske kornhandel var blevet frigivet i 1849. Der 
havde været mange gode høstår. Byerne voksede. Der var et marked 
for bøndernes varer. Produktionen blev sat i vejret for hvert år. 
Jorden var ved hjælp af mergel og ikke ret meget andet blevet presset 
til at give fra sig, hvad den rummede af næringsstoffer og gammel 
kraft. Der havde været krige, blodige og meningsløse, men nyttige for 
dansk landbrugseksport.

For bønderne var det de gyldne lykkeår, der blot engang imellem
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blev afbrudt af prisfald på landbrugsprodukter og tilløb til panik og 
selvransagelse, som man dog hurtigt fik bugt med, om ikke før så i det 
øjeblik priserne igen begyndte at gå den rigtige vej. (10)

TILLØB TIL KRISE
De, der sad på gårdene i 1850erne og 60erne var for en stor del 

børn af 20ernes krise. Den var ikke sådan at ryste af sig.
Søren Johannesen var et af disse børn. Derfor reagerede han 

nervøst, så snart kornpriserne viste tendens til at falde. 1 1857 var der 
mangel på penge. Kornpriserne faldt i løbet af efteråret til under det 
halve af, hvad de havde været blot få måneder tidligere. »Midt i 
oktober kostede en tønde sæderug 8 å 9 rigsdaler, brødrug 6 rigsdaler 
og derover, men denne pris forandrede sig således, at en tønde rug 
sidst i december kostede ikke mere end 3^2 rigsdaler«, klagede Søren 
Johannesen, da han i sin dagbog så tilbage på det år, der var endt så 
dårligt, og på de foregående, der havde været endda mere end 
almindelig gode. Hvad var der galt?

Fra pengerigelighed i begyndelsen af 50erne, blandt andet på 
grund af store guldfund i Californien og Australien, var det indtrådt 
en følelig afmatning.

Tilstrømningen af guld havde ført til en økonomisk højspænding 
både i Nordamerika og i Europa. Seddelmængden og priserne var 
blevet sat voldsomt i vejret. En økonomisk krise i Amerika forplantede 
sig til Vesteuropa, hvor den rystede de store banker og handelshuse.

I Danmark mærkedes den som en meget følelig pengeknaphed i 
løbet af efteråret 1857.

Søren Johannesen vidste ikke meget om krisens internationale 
årsager, men han kendte pengeknapheden. Den blev hurtigt så stor, 
»at rede penge ikke var til at opdrive for nok så god sikkerhed«. Han 
forudså, at mange landmænd, der under indtryk af de gode tider - og 
måske i tillid til de nyoprettede kreditforeninger - havde købt eller 
bygget både stort og dyrt, nu ville få svært ved at redde sig.

MARKEDSORIENTERING
Søren Johannesen havde et ligeså ambivalent forhold til udviklin

gen i 50erne, som hans bedstefædre havde haft til landboreformerne i 
slutningen af 1700tallet.



TRADITION OG NYTÆNKNING 259

Ligesom de lynhurtigt havde fattet de økonomiske muligheder, 
selvejet og udskiftningen indebar og havde forstået at udnytte dem til 
egen fordel, ligeså let og naturligt var det faldet for Søren Johannesen 
at omstille sig til den ny tids udfordringer.

Han blev markedsorienteret. Om 1854 skrev han: »Udførslen var 
det, som bidrog til de høje priser«. At kornsalget på grund af 
Krimkrigen samme år havde taget et ekstra opsving, gjorde bare 
fremtidsudsigterne endnu lysere. Krigen viste sig da også at fortsætte 
i 1855, og »altså blev produkterne i den vedvarende høje pris«.

Han fattede uden besvær sammenhængen mellem den lette briga
des landgang på russisk gebet og den afregning, han fik for sit korn 
hos købmanden i Horsens.

Ikke blot kom der ingen eller meget lidt hvede til Vesteuropa fra 
Sortehavsegnene i de år, krigen varede, men den bevirkede også, at 
meget andet kunne sælges til høje priser, både kreaturer og heste. 
Selv den mest udslidte gamle krikke, der havde stået og ludet med sit 
trætte hoved i et hjørne af stalden, var i de år penge værd på Set. 
Hansmarkederne.

BESINDELSE
Så langt var alt såre godt, men 1857 havde været en påmindelse om, 

at intet her i livet varer evigt, og at medgang er en ubestandig 
størrelse.

Tilværelsen var da også mere end kornsalg og konjunkturer, lige
som den 70 år tidligere havde været mere end blot lettjente penge ved 
salg af parceller.

Det blev Søren Johannesen klar over, da han funderede over 
årsagerne til, at de høje priser faldt.

Ligesom folk var tilbøjelige til at blive konservative i dårlige tider 
for dog at værne om den smule, de havde i behold, lige så kulrede i 
hovedet kunne de finde på at blive i stærke reform- eller opgangstider 
og tankeløst begynde at kassere gamle værdier.

Det behøvede ikke at gå sådan, men risikoen var der. Under 
landboreformerne havde bønderne undgået eller i hvert fald udskudt 
denne udvikling på alle andre områder end det økonomiske ved 
simpelt hen at lade som om, reformerne aldrig havde fundet sted.
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Hvis ikke priserne havde taget det store dyk i 1857, var der måske 
også ting, Søren Johannesen ville have accepteret eller ladet gå 
upåtalt hen, men han var virkelig skræmt. Der måtte findes en 
forklaring på det, der lignede begyndelsen til en økonomisk krise.

Hvad var nærmere end at søge årsagerne i de gyldne år selv og i de 
forandringer, den ny velstand var i færd med at skabe i bondesindet?

De gamle dyder, forsigtighed og sparsommelighed, var ved at være 
hårdt trængte. I sit tilbageblik i 1857 spurgte Søren Johannesen sig 
selv, om fejlen kunne være »den liden begyndelse til overdåd i 
levemåde og klædedragt«, men nej, selv om tendensen var der, havde 
den »ingenlunde faet overhånd«. Man levede også nogenlunde frede
ligt med hinanden, dog var det nu som om, folk i højere grad end 
tidligere havde nok i sig selv.

Havde han selv kunnet sige sig fri for at have været grebet af de 
gode tiders overmod? Nej, han havde glemt det vigtigste af alt. I de år, 
pengene strømmede så rigeligt ind, havde han næsten glemt 
Vorherre.

Han havde glemt at tage Gud med på råd, glemt at sige ham tak for 
ophævelse af engelsk korntold, Krimkrig, befolkningsvækst og stort 
foldudbytte. Ligesom bønderne, Søren Johannesen kendte, ikke læn
gere mente, de behøvede hinandens hjælp, således havde han troet, at 
han kunne klare sig uden Vorherres.

Brødebetynget skyndte han sig at råde bod på tre års forglemmelse 
og forsømmelse, og siden den tid huskede han hvert år, hvad han 
skyldte sin skaber af bøn og taksigelse. (11)

Derfor blev Søren Johannesen - fra kriseåret 1857 og resten aflivet 
- alvorsmand. Den post i hans regnskab, der tidligere jævnligt var 
forekommet, som hed »tabt i kortspil« blev fra nu af meget sjælden, 
og aldrig mere måtte han med tungt hoved notere »Høstfest, jeg var 
svirendes«.

Virkningen udeblev heller ikke. Der kom igen en række velsignede 
år med jævnt stigende priser. Der var stadig flere gode høstår, end der 
var dårlige. Mergelen havde endnu ikke udmattet jorden, og 
kløvertrætheden havde heller ikke indfundet sig.
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LANDBRUGET MODERNISERES
Bønderne begyndte omkring 1860 at dræne deres marker. Tidli

gere havde man så nogenlunde ledet vandet væk ved hjælp af åbne 
grøfter, der både besværliggjorde markarbejdet og optog alt for 
meget af den dyrkede jord.

Bønderne fik nu deres jord igen ved at bruge drænrør i stedet. I 
1861 havde ejeren af teglværket i Båstrup anskaffet en drænrørsma
skine, og næsten inden den var monteret, stillede Søren Johannesen 
for i første omgang at købe 600 rør.

De blev lagt ned i forsommeren 1861. Da der ikke på det tidspunkt 
fandtes nogen i Hylke eller nærmeste omegn, der forstod sig på 
afvanding og dræning, blev arbejdet betroet forkarlen, Knud. Han var 
en snild fyr, og hans dræning havde kun den svaghed, at rørene ikke 
kom dybt nok i jorden.

Noget vand må der dog være strømmet igennem dem, for samme 
efterår hentede Søren Johannesen 1000 drænrør mere.

De var alt andet end billige og henstod længe i hans regnskab som 
»ej betalte«, men han må have vurderet, at det var en investering, der i 
det lange løb ville kunne betale sig. (12)

Selv om Knuds rør næsten lå oven på jorden - og han kom til at 
lægge mange ned i Hylke sogn i årenes løb - selv om ingen kendte til 
nivellering, og grøfterne derfor blev gravet efter øjemål og bedste 
beskub og på trods af, at rørene var dyre, så blev dræningen ikke 
desto mindre sammen med merglingen og de bedre redskaber, man 
havde anskaffet - svingplove og svenskharver - et af de store frem
skridt i jordens behandling i 1860erne og 70erne.

Opmuntrede af de høje kornpriser var bønderne simpelt hen blevet 
interesserede i deres landbrug. En gård var ikke længere alene 
rammen om en families tilværelse, det, der gav dens ejer identitet og 
mening med tilværelsen. Jord, bygninger, dyr og redskaber var blevet 
en kapital, der ikke blot skulle forrentes, men udnyttes, således at 
fortjenesten blev så stor som overhovedet mulig.

Når bønderne kom sammen, talte de, som Jens Løvs barnebarn 
udtrykte det, næsten lige så meget om landbrug som om politik, og 
det ville fra 1860erne og resten af århundredet sige en hel del. (13)

I deres ærlige øjeblikke har landmændene måske allerede da indset, 
at det var noget i retning af rovdrift, de bød deres marker. Udover
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mergel i store mængder fik de næsten intet at leve af. Omkring 1860 
var det, som om bøndernes salighed til sin tid var afhængig af, hvor 
meget mergel de havde nået at grave og få kørt ud på jorden, mens de 
var på den.

Næsten al nytænkning og næsten alt arbejde gjaldt jorden og dens 
behandling i de år. Man ryddede træer og sten, merglede og dræ
nede, såede det dyrebare korn, og mens det skød i vejret, harvede og 
pløjede man brakmarken på kryds og tværs, så at den kunne blive 
tjenlig til næste års kornafgrøde.

Alt drejede sig om kornavl. Græsmarkerne kunne være forbedrede 
med rødkløver, men den var tilbøjelig til at blive træt og forsvinde i 
løbet af et år eller to. Da den mest benyttede markdrift var græs i fire 
år ad gangen, kunne der blive lidt nok til køerne at leve af selv i 
sommerhalvåret, der skulle være deres bedste tid, hvad fodring angik.

FRA KORN TIL KREATURER
Bøndernes interesse samlede sig om korndyrkningen, men allerede 

midt i 1860erne- i takt med udbygningen af jernbaner og dampskibs
ruter - begyndte især det amerikanske og russiske korn at strømme til 
Europa.

Det var forholdsvis billigt, og der var meget af det. De første år 
indvirkede det dog ikke på det høje prisniveau, men fra slutningen af 
70erne skulle det få afgørende betydning for dansk landbrug og give 
det sidste store skub hen mod en større vægt lagt på produktion af 
foderafgrøder og animalske fødevarer.

Allerede inden den hårde nødvendighed bød det, var danske 
landmænd dog stille og næsten umærkeligt begyndt på omstillingen 
til en driftsform, der var baseret på - ikke kornsalg alene - men også 
på produktion af smør og kød og flæsk.

Det er vanskeligt at sige, hvornår bønderne gav sig til at interessere 
sig for deres husdyrs trivsel og ydeevne. At Søren Johannesen i de år, 
han førte dagbog, var mest optaget af kornpriserne og deres udsving, 
var helt naturligt. Det var her hans indtjening lå, og af dem afhang det 
meste af de kapiteltakster, der bestemte hans tiende, aftægten og flere 
af de kommunale afgifter. Når han havde funderet længe og inderligt 
over kornpriserne, glemte han dog aldrig at notere markedspriserne 
på både kreaturer og heste, der blev eksporteret især til Tyskland.
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Midtvejs i dagbogen begyndte der øjensynligt at foregå noget nyt i 
Søren Johannesens alt andet end dumme hoved. Han gav sig da til at 
interessere sig for smørpriserne og at notere dem i dagbogen, og når 
den lokale slagter kom i gården og falbød et større eller mindre stykke 
af den nødslagtede kvie eller ko, han havde bag i vognen, så fik Søren 
Johannesen travlt med at spørge ham ud om priserne på kød.

Smørpriserne var begyndt at stige mere end andre ting allerede 
omkring 1850. Senere var flæsket fulgt efter, og det skulle vise sig, at 
denne udvikling fortsatte, også da kornpriserne fra slutningen af 
70erne for alvor begyndte at falde.

Med eftertænksomt og fuldstændigt uudgrundeligt blik stillede 
bønderne sig nu i stalden og betragtede den række, de havde stående, 
af i reglen skindmagre køer, som gumlede på ikke ret meget andet end 
halm. At de var nyttige husdyr, vidste man nok. Om sommeren kunne 
køerne udnytte de græsarealer, der ikke egnede sig til kornavl. Var 
hestene i brug ved andet arbejde - og havde man ingen stude - så 
kunne et par af de stærkeste og sejeste køer spændes for mergelvog
nen, og i vinterhalvåret kunne der samle sig i hvert fald en del kostelig 
gødning bag ved dem.

Gødning til de forpinte marker var et dilemma for bønderne. Ajlen 
skulle endnu i mange år få lov frit at løbe ud og sive ned, hvor den 
havde lyst. Kunstgødning var opfundet og til at få, men den kostede 
penge, og man havde ingen garanti for, at det var den fosforsyre- eller 
kaliblanding, man havde fået anbefalet og bestilt, der befandt sig i de 
dyre sække.

Kogødning kendte bønderne, og de vidste, hvor meget godt den 
gjorde på markerne. Flere eller bedre fodrede køer betød mere 
gødning, så blot for kornavlens skyld kunne det måske betale sig at 
lægge mere vægt på kvægholdet.

Der var virkelig noget for bønderne at spekulere over. Hvad betalte 
sig bedst - at sælge alt det korn, der ikke skulle bruges som brødkorn 
eller udgøre næste års sædekorn og samtidig se på, at avlen blev 
mindre og mindre for hvert år, fordi jorden blev mere og mere udpint 
og mere fattig på næring - eller at beholde en del af kornet og få det 
malet til grutning til køerne, som til gengæld ville kvittere både med 
mere mælk og mere gødning?

Uden at tage de store skridt blev det den sidste vej, bønderne slog
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ind på. Det forslog vel kun lidt, men var da en begyndelse. Om 
vinteren fik man stadig ikke ret meget ud af køerne. Næsten kun den 
gødning, der kunne skrabes sammen.

De kælvede om foråret, kom på græs og malkede nogenlunde, 
indtil de omkring første november blev bundet ind.

Så slog de hurtigt mælken af. Den smule, de gav, var der ikke meget 
ved. Den smagte dårligt, og det var næsten umuligt at få fløden til at 
samle sig, og endnu vanskeligere at få den sparsomme fløde til at blive 
til smør.

Jens Løvs svigerdatter var grædefærdig over den lille smule bitter 
fløde, hun kunne samle sammen om vinteren. Den stod til syrning på 
kakkelovnen og havde det skiftevis for varmt og for koldt. Det eneste, 
hun kunne måle temperaturen med, var lillefingeren. Den var ikke 
altid pålidelig, og resultatet blev derefter. (14)

Halvkogt, helsur fløde, der ikke ville lade sig kærne til smør, var 
ikke meget værd. Ingen kunne længere få nogen til at tro på, at det var 
landsbyernes gamle koner og deres stikkende øjne, der havde skylden 
for det mislykkede resultat.

På de store gårde med uddannede mejersker og svale mælkekæl
dre, blev der lavet endog udmærket smør, som kunne eksporteres til 
England, der i den hellige frihandels og den bitre nødvendigheds 
navn havde lempet sin smørtold allerede i 1853 og helt ophævet den i 
1860. Der var således et marked for dansk smør, ikke kun i udlandet, 
men også herhjemme. Væksten, der både var økonomisk og befolk
ningsmæssig, havde skabt en langt større efterspørgsel ikke blot efter 
brødkorn, men også mere forædlede produkter som kød og smør og 
ost.

HERREGÅRDSMEJERIER
Dette marked bemægtigede det store landbrug sig i første omgang. 

Her var mulighederne til stede for at holde de lange rækker af 
malkekøer. Her var piger nok til at malke dem, og lønnøjsomme 
husmænd og landvæsenselever til at passe dem. Herregårdene havde 
også fra studefedningsprivilegiernes tid tradition for at fodre mere 
forsvarligt, end bønderne nogensinde havde brudt sig om. De store 
gårdes forvaltere led ikke bøndernes sjælekvaler ved at bevilge et 
dagligt tilskud af korn og rapskager sammen med stråfoderet.
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Hingkloster
Mejeri-Oste

laas bos J. H. Flach.

Ri il gk 1 oster Mej c ri oste, 
fede norske Floniinesild, 
dansk røget Spæk, 
prima Svinefedt 
f,ils ’•«« .1. II. Flach.

Ejerne af proprietærgårde og godser havde også meget ofte en 
mere eller mindre tysk fortid. De kunne være vokset op i det holsten
ske eller have haft deres læreår som landmænd der og være vendt 
hjem udlærte i holstensk mejeribrug og måske medbringende en af 
landsdelens dygtige mejersker.

Ringkloster, Nissumgård og Lethenborg var de tre største gårde i 
Hylke sogn. Det var også her, der først blev indrettet mejerier. På 
Lethenborg og Nissumgård skete det allerede i 1830erne med opfø
relsen af særskilte mejeribygninger og hestetrukne kærner og besæt
ninger på næsten 100 malkekøer. (15)

Fra slutningen af 1830erne begyndte Landhusholdningsselskabet 
at sørge for uddannelse af mejersker og senere af mandlige mejerilær
linge. Uddannelsen foregik på gårde med privatmejerier af en vis 
standard, og i årenes løb blev der lært ikke så få op på både 
Lethenborg og Nissumgård. (16)

Omkring 1830 havde ejeren af Nissumgård hjemført sin kone fra 
Adelshof i Holsten, og i over 40 år styrede hun personligt og med 
meget fast hånd mejeridriften og så godt det lod sig gøre, også de 
mange malkepiger.
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På Ringkloster blev der indrettet mejeri i begyndelsen af 1840erne, 
da der kom ny ejer. I samme periode blev præstegårdens mejeri og 30 
malkekøer overladt til en uddannet mejeriforpagter, så bønderne i 
Hylke havde muligheder nok for at se på og at sætte sig ind i 
professionel smør- og ostefremstilling, hvis det var det, deres hu 
havde stået til. (17)

BØNDERSMØR
Bøndernes hu stod måske nok til bedre smør, men der var bare en 

ting, der skulle tages med i betragtning. Mælken og dens behandling 
var kvindearbejde og kvindeansvar.

Hvad godt kunne der komme ud af at vende hjem fra et besøg i 
præstegården og fortælle konen, at hende den kønne, ny mejerske, 
hun var vel nok en knag? Mage til smør og blanke, runde oste skulle 
man lede længe efter. Det ville i bedste fald fremkalde et hvast blik og 
gnaven bemærkning om, at der også var mænd, der ikke føjtede om, 
men blev hjemme og passede deres arbejde. I værste fald risikerede 
man at blive holdt vågen i flere nætter af beklagelser over evigt 
forårskælvende køer og ingen eller dårlig vintermælk, og af selvmed
lidende, anklagende spørgsmål om, hvem det var, der ikke kunne afse 
noget af sit dyrebare korn til malkekøerne? Det var i hvert fald ikke 
konen.

Det var klogest at holde sin mund, og selvfølgelig kunne husets 
kvinder lave smør. De satte noget af en ære i, at en gård skulle være i 
stand til at smørføde sig selv også om vinteren, men let var det ikke. 
Der måtte samles fløde sammen i mange dage, inden der kunne blive 
nok til kærnen.

Mælken stod i flade træfade på hylden under loftet. Stuens støv og 
kakkelovnens aske lagde sig til rette på det efterhånden seje flødelag, 
så at både smag og udseende led derved.

NYTÆNKNING
Det tog sin tid, men efterhånden fik mændene lært, at der ikke var 

noget, der kom af ingenting. De gav sig til at fodre rimeligt. De 
overvandt en del af deres uvilje mod det trykte ord og mod folk, der 
ville belære dem. De begyndte at læse artikler om landbrug og at lytte 
til foredrag om mejeridrift og rodfrugtavl, om ajlens og gødningens
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opbevaring, om ukrudtsbekæmpelse og kunstgødning, om staldfod
ring og græsfrøblandinger og om alle de nye maskiner, der blev 
opfundet.

Gamle Jens Løv i Kattrup klukkede af beundring, da han hørte om 
den bredsåer, Mads Møller i Ustrup havde anskaffet, og han sagde 
anerkendende, at »sådan en kunne man så med, om det blæste aldrig 
så hårdt«. (18)

Gårdmændene sendte deres sønner på landbrugsskole i den 
blanke, nyslåede tro, at kundskaber var bedre end 1000 kroner mere i 
arv til sin tid. De unge mænd kom hjem igen og tog - opmuntrede af 
deres mødre - helt pusten fra den gamle.

Jens Løvs krønikeskriver, Gunner, kom tilbage til gården i Kattrup 
efter at have været ni måneder på Tune landbrugsskole.

Nu skulle der sås roer. Hans far slog sig i tøjret. »Det er udgift det 
hele og meget mere arbejde«, jamrede han.

Moderen holdt med Gunner. Han fik sine roer. De blev sået med en 
maskine lavet af den lokale blikkenslager, blev holdt rene og tyndede 
med en lånt radrenser, et skuffejern og fingrene.

Gunner jublede: »Det blev nogle mægtige roer. Turnips ...Folk så 
det. Folk talte om Rasmus Peters roer«.

ROER
Det var omkring 1890, Rasmus Peters naboer faldt i staver over 

hans turnipsmark. Det var måske nok ønsket om husfred, der havde 
fået ham til at gå ind på at så nogle rækker med roer, men inderst inde 
havde han sikkert vældig lyst til at gøre forsøget. Mislykkedes det, var 
det ikke hans skyld, men hans kloge søns.

Hans progressive og velhavende svoger, Mads Møller på Møllers
minde, var allerede midt i 80erne begyndt at dyrke roer.

Han var dygtigere end de fleste, og han nød at være det. Derfor blev 
det store, årlige familiebesøg på gården i Ustrup altid henlagt til 
første søndag efter roetynding.

Den dag var det svogeren fra Kattrup med den langt mindre gård, 
der faldt i staver og ikke kunne sige sig helt fri for at misunde Mads 
Møller.

Misundelse kan virke lammende og ødelæggende på humør og 
arbejdsglæde, men den kan også være lige netop det skub, en
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forsigtig mand skal have for at give sig i lag med noget nyt. Den var en 
ikke uvæsentlig del af det middelstore og middelgode landbrugs 
motivation for at slutte op om andelsbevægelsen, og den var i det hele 
taget drivkraften bag mange af datidens driftsmæssige fremskridt.

Der var lyssyn og gåpåmod over Gunners turnipsforsøg på hans 
fars brakmark. Der var idyl og evig sol over sommersøndagene på 
Møllersminde, når roerne stod der i lange, snorlige, nytyndede 
rækker og lod sig beundre af velbespiste, tilfredse gæster, der villigt 
lod sig føre rundt af værten - om ikke for andet - så for at samle 
appetit til det næste måltid.

Helt anderledes tog roerne sig ud på de opblødte efterårsmarker, 
hvor husmandskoner med opkiltede skørter og bare ben i træskoene 
møjsommeligt trak dem op af jorden en efter en og slæbte dem 
sammen i dynger, som et par daglejere kørte hjem og anbragte i kuler.

I de journaler, forvalteren på Ringkloster førte over det daglige 
arbejde, omtales roer fra begyndelsen af 70erne.

De første par år var der ikke flere, end at to koner og en enkelt karl 
kunne få dem fra hånden, men efterhånden kom næsten alle gårdens 
folk på roearbejde fra slutningen af oktober til et godt stykke ind i 
november. (19)

De længere og længere rækker af roer på markerne og køer i 
staldene gav især arbejde til husmændenes og daglejernes koner. 
Udviklingen og ændringerne i landbruget både gav og tog. Der var 
arbejder, der forsvandt, og der blev skabt andre.

LUGEKONER OG MALKEKONER
De muntre koner fra Brørup, Tørve-Karenmarie, Vand-Kathrine, 

Kirsten Bøgeskovs og Spil-Nielses kone var på nippet til at blive gjort 
arbejdsløse af udviklingen i 1870erne.

De var skagekoner og drog i sæsonen rundt til gårdene og heglede 
og skagede hørren, men en dag var der ikke mere nogen, der havde 
hørmarker. (20) Bønderne kunne ikke længere afse et par skæpper af 
deres jord til hør.

Måske var det dem, der først var blevet til roemark for ikke at gøre 
indhug i arealet med korn. Der var enkelte, som endnu i nogle år 
fortsatte med at købe importeret hør, Rigahør, for også om vinteren 
at kunne udnytte tjenestepigernes tid fuldtud ved hjælp af spinderok-
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kene. Egentlig kunne det dårligt betale sig, så omkring århundredskif
tet var det kun ulden fra gårdenes efterhånden få får, man selv 
forarbejdede og fordrev vinteraftenerne med at spinde.

Da skagekonernes tid var forbi, måtte de søge andet arbejde. De 
blev i stedet malkekoner og lugekoner i roesæsonen for at supplere 
den krone, deres daglejermænd tjente om dagen. Kvinderne havde 
altid været medhjælpere ved tørvegravning og i høst, så de var vant til 
det hårde slid.

Omlægningen af landbruget fra korn til køer gav en mere stabil 
indtjening.

Køerne skulle malkes hver dag, og var lønnen ikke stor, så fik de da i 
det mindste en kande mælk med hjem til børnene.

Tanken om den har måske bødet på de bælgmørke vintermorgener, 
hvor konerne fra hytterne og de små huse har trasket, måske med 
hjertet oppe i halsen hen til den gård, hvis køer stod og brølede efter 
dem.

BEDRE SMØR
Det var ikke blot husmandskonernes verden, der ændrede sig i de 

år. Det gjorde gårdmandskonernes også. Deres dygtighed måltes ikke 
så meget som før i de vadmels- og hørlærredsruller, der blev lagt ned i 
kisterne og i de stabler af dyner og puder, der fik gæstesengen i 
overstuen til at svulme.

Det blev brugen af knofedt, soda, grøn sæbe og varmt vand, der fra 
nu af skulle angive kvindernes dygtighed.

Det var godt for noget. De mælkefade og smørkærner, der tidligere 
blot var blevet tørret lemfældigt af med en halmvisk, blev nu skuret og 
skrubbet, indtil de var skinnende hvide både indvendigt og 
udvendigt.

Det var en af de ting, der skulle til for at få en bedre smørfremstil
ling også på de jævntstore bøndergårde. De uddannede mejersker 
havde altid vidst, hvor stor betydning renlighed og omhu med 
mælken havde for et godt resultat. Nu var de ikke længere alene om 
den viden.

Renlighed krævede ikke de store investeringer, så ingen lagde 
kvinderne hindringer i vejen, da de gav sig til at skure og skolde og at



270 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

lade træfadene tørre ude i solen eller inde ved kakkelovnen. Omkring 
1880 blev de nye stuehuse med de kølige mælkekældre opført, og 
smørret blev bedre og bedre.

Når en uges eller 14 dages smørproduktion var blevet pakket i 
bøtter, og en stok var stukket ind under hanken i låget, og manden var 
kørt til smørhandleren i købstaden, så var der nerver på, indtil han var 
vel hjemme igen og havde uddelt kys og klap for det smør, som havde 
indbragt ham en hel krone pundet.

Fra 1880 var grossererne begyndt at inddele smørret i klasser - ikke 
blot i herregårdssmør og bøndersmør - men i 4-5 forskellige prisklas
ser efter kvalitet. Det gav noget at arbejde hen imod, noget at 
anstrenge sig virkelig meget for.

Besøgene i C. F. Hansens smørforretning i Horsens var blandt de 
gode minder, den senere sognerådsformand i Båstrup havde bevaret, 
da han nedskrev sine erindringer. Glæden over at få en krone for 
pundet af Ingergårdens smør blev vel heller ikke mindre af, at den 
gårdmand, der stod ved siden af med sin bøtte, ikke fik mere end 60 
øre. (21)

FORUDSÆTNINGER FOR ANDELSTANKEN
Da det i reglen er dem, der har klaret sig bedst i tilværelsen, der 

finder det umagen værd at skrive erindringer, så får man næsten 
aldrig at vide, hvad dem med afregningen på 60 øre tænkte, men 
tænkt har de - eller i begyndelsen måske i højere grad følt. Det kunne 
være ærgrelse over den gamle sjuske derhjemme, som ikke kunne lave 
ordentlig smør. Det kunne være en afmægtig bitterhed og vrede mod 
de velhavende bønder, deres prima smør og alle de glæder, de rige nu 
engang havde. Det kunne være selvbebrejdelser over, at man ikke 
havde kunnet gøre tingene bedre.

I slutningen af århundredet skulle bøndernes vrede vende sig mod 
rigsdagen og regeringen. De skulle gå sammen om at stille krav om 
love, der gjorde det lettere at være bonde, men i 70erne og et stykke 
ind i 80erne stod de alene og hver for sig med deres mørke fremtids
udsigter på grund af kornsalgskrise og faldende priser og deres 
afmagt over og misundelse på de mere privilegerede.

Man skal ikke overse de forpinte bønder med den lave afregning for
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smør, for det er nok hos dem, man skal finde en stor del af forklarin
gen på, at tilslutningen til 80ernes fænomen, andelsmejerierne, blev 
så massiv og næsten fuldtallig.

Inden bønderne var kommet så langt og havde istemt andelsbevæ
gelsens taktfaste »en for alle og alle for en«, var der faldet mange 
brikker på plads. Først skulle de mange stridsøkser begraves - dog 
ikke længere borte, end at de hurtigt kunne findes frem igen.

Der skulle sættes over alle de grøfter, bønderne selv havde gravet 
eller holdt ved lige i årenes løb. De kunne findes mellem naboer med 
fælles hegn eller vejret, mellem landsbyer - uden at nogen egentlig 
kunne huske hvorfor - mellem højremænd og venstremænd, mellem 
det gældfri og det prioritetshærgede landbrug og mellem det lille og 
det store hartkorn.

Andelsbevægelsen var ingen himmelsk åbenbaring, bragt til Guds 
udvalgte folk, de danske bønder, i Elias’ ildvogn forspændt Thors 
gedebukke. Den var den foreløbige slutsten på en lang udvikling, 
konsekvensen af, at så mange forudsætninger for nytænkning og 
nødvendig handling på samme tid var til stede.

Vigtigst af alle forudsætninger var nok den lange, stabile periode på 
30-40 år med jævnt stigende smørpriser, der i modsætning til det 
følsomme kornmarkeds var sædvanepriser uden store udsving. Det 
var de fremskridt i mælkens behandling, der havde fundet sted på 
mange gårde.

Det var den tekniske udvikling - først og fremmest centrifugens 
opfindelse. Den blev sat i produktion omkring 1880 og blev anskaffet 
meget hurtigt på de store gårdes privatmejerier og fællesmejerierne. I 
1881 blev der oprettet et fællesmejeri på Havreballegård i Tåning 
sogn. Ejeren, van Deurs, begyndte da at købe mælk op i flere miles 
omkreds og havde ikke færre end 12 BWcentrifuger stående på rad og 
række. (22)

Det var den trafikmæssige udvikling - jernbaner og dampskibsruter 
- der bevirkede, at både Rusland og Amerika rykkede så tæt på 
Europa, at steppernes og præriernes korn fik priserne på korn til at 
falde. Det var den meget sårbare eksport af levende svin og kreaturer 
til især Tyskland og England, der begge havde det med at lukke for 
import, når det var allermindst belejligt. Det var afmagtsfølelsen - der 
kunne være den enkelte landmands problem, når pengene for smør
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ikke fyldte ret meget i pungen - men som også kunne være en fælles 
og almen følelse af mindreværd, som den var det i årene efter 1864.

Danmark var da også blevet føleligt mindre. Blandt andet hørte 
mejerilandet Holsten ikke længere til kongeriget, og jydernes uoffici
elle handelshovedstad, Hamborg, mistede efterhånden sin tillokkelse 
og store betydning.

Når bønderne kom sammen i de år, talte de meget om Dalgas, om at 
vinde indad, hvad man havde tabt udad. Det var det de - på deres 
måde - gjorde, da de lagde landbruget om fra ekstensiv kornavl til 
intensiv avl af foderafgrøder og til husdyrbrug.

Der lå også en ^tilskyndelse i det politiske klima efter den revnede 
grundlov i 1866, et klima, der blev endnu mere polart efter 1877, da 
Estrup udstedte den første provisoriske finanslov. Til alt det andet 
dårlige, bønderne vidste at fortælle om ham, kom også det, at han 
repræsenterede godsejerne.

For den mere og mere venstredrejede landbefolkning stod han 
derfor som eksponent for det store landbrug, hvorfra netop det gode 
smør kom.

De folkelige bevægelser, den grundtvigske vækkelse og højskolerne 
satte mange tanker i sving i de år og var med til at give den luft under 
vingerne, der var nødvendig, når der skulle tænkes og handles 
utraditionelt. Om ikke andet, så blev det meget ofte højskolebøn
derne, der kom til at tegne foretagenderne udadtil og kom til at sidde i 
bestyrelser og repræsentantskaber.

De var de bedst formulerede og havde lettere ved at tage ordet i en 
forsamling end de kolleger, der ud over soldatertiden aldrig havde 
været uden for sognets grænser, og som inden for hjemmets fire 
vægge havde været vant til at kunne gøre sig forståelige med enstavel
sesord og misbillligende eller bifaldende grynt.

I Hylkes nabosogn, Kattrup, blev der oprettet et andelsmejeri i 
1888. I kommunen lå Gedved højskole. Her havde Peter Bojsen i 
næsten 30 år prædiket sit venstrepolitiske og grundtvigske evange
lium, der ikke kan have undgået af og til at have handlet om lige 
værdighed i borg og hytte. Alligevel blev det ikke højskoleånden, der 
kom til at præge andelsmejeriets vedtægter.

Det blev tværtimod de store proprietærgårde i sognet, der dikte
rede dem. I Kattrup - Møballe mejeri hed det - skulle der 19 køer til at
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give en stemme ved generalforsamlingerne, så der skulle mange 
boelsmænd til at opveje en storbonde. (23)

Hylke var et mageløst uvakt sogn, og her var også store gårde. Ikke 
desto mindre blev der fra den første dag stemt efter det demokratiske 
princip - en mand, en stemme. Af den samlede bestyrelse var der 
siger og skrive en, der havde været elev på en højskole, og han fik ikke 
udpræget meget at skulle have sagt. En af de få andre gårdmænd i 
sognet, der havde haft sin gang på en højskole, holdt sig helt borte fra 
andelsmejeriet i de første år og tilsluttede sig først, da han kunne se, 
at udviklingen gik i den rigtige retning, og at det ville kunne betale sig 
for ham at være med.

I Hylke var man længe om at få bygget sit andelsmejeri. Det skete 
først i 1893, da næsten alle nabosognene havde fået deres mejerier, 
hvilende på solidarisk grundlag og med overskuddet fordelt mellem 
andelshaverne i forhold til den leverede mælkemængde. I Hylke 
skulle man først, inden man kunne gå i gang, have overvundet alle de 
hindringer, som sognets mere end almindelig massive uenighed lagde 
i vejen. De blev endelig så nogenlunde overvundet, og man skred til 
værket. (24)

Hvem var det så, der skred? Det var ikke de åndeligt vakte bønder 
med de store visioner. Dem var der ingen af i Hylke sogn.

Det var ikke landbrugets elite. Den sørgede for at holde sig på 
tilbørlig afstand, indtil begyndervanskelighederne var overstået, og 
mejeriet begyndte at give regelmæssigt overskud, og risikoen for at 
der skulle blive brug for det solidariske ansvar, var blevet meget lille.

Bønderne med de dybe mælkestuer og de høje smørpriser, de 
vidste, at de kunne bedre selv. Når man opnåede topnotering for 
smør og ost allerede, hvorfor skulle man så overlade sin førsteklasses
mælk til en eller anden mejeribestyrerklovn? På mejeriet ville den 
blive hældt sammen med al den ringere mælk fra de andre leverandø
rer. Tilsidst ville man få den tilbage - i form af mælkepenge ganske 
vist, men også som vandtyndt skummetmælkspjask.

Mads Møller, der nok var en af sognets mest fremtrædende land
mænd i mange år, kom aldrig med som andelshaver i Hylke mejeri. 
»Vi kan få mere ud af vor mælk ved selv at behandle den«, proklame
rede han. På Møllersminde havde man hestetrukken kærne. Mælken 
blev ikke skummet. Det hele blev syrnet og kærnet, og det, der blev
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tilbage, var ikke tynd skummetmælk eller syrnet mælk, men første
klasses kærnemælk, der var et fortræffeligt foder til både kalve og 
grise. Af samme grund var Mads Møller heller ikke spor interesseret, 
da Horsens andelssvineslagteri blev grundlagt i 1887. Han fedede 
sine grise, indtil de vejede over 300 pund og solgte dem derefter til 
hjemmeslagtning. (25)

Sin højtydende besætning havde han overtaget efter sin far. Han 
arbejdede troligt videre med den. I tidens løb indbragte den ham 
adskillige fløjpladser og ærespræmier på dyrskuerne i Skanderborg. 
Hvad skulle en sådan mand i et andelsmejeri?

Gårdmejeri eller andelsmejeri. Køerne skulle malkes hver dag, morgen, middag og aften. Det kunne 
foregå i stalden eller på marken eller, som i Gåsholm, ude på gårdspladsen - sikkert i anledning af 
fotografens besøg.
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Hylke andels mej eii i begyndelsen af 1900tallet. Den firkantede skorsten blev kort efter udskiftet med 
en rund og højere skorsten.

OMKRING HYLKE ANDELSMEJERI
Andelsmejerierne blev ikke skabt af en elite, men af de mange. De 

blev resultatet af samarbejdet først og fremmest mellem de middel
store gårdes middeldygtige ejere og nogle enkelte med sko, der ikke 
var for små og en sikker fornemmelse af, hvad vej vinden blæste.

Sådan var det i hvert fald i Hylke sogn. Toppen af det store 
hartkorn, Nissumgård og Lethenborg, gik deres egne mejeriveje til 
nabosognet. Til gengæld var Jordbjerggårds og Hylke mølles ejere 
blandt de første, der sluttede op om tanken om et andelsmejeri i 
Hylke. Secher på Jordbjerggård var oven i købet i stand til at overtale 
proprietær Andersen på Ringkloster til at blive andelshaver med 80 
malkekøer, selv om gården i mange år havde haft og stadig havde et 
velfungerende privat mejeri. (26) Ringklosters mange køer var helt 
afgørende for, at mejeriplanerne kunne realiseres. De udgjorde næ
sten en fjerdedel af alle de 340 køer, som 59 interessenter kunne 
præstere ved tegningen af andele i foråret 1893.
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RASMUS JACOBSEN
Det var godt at disse mænd turde, og det var godt, at en så 

velanskreven mand som Rasmus Jacobsen i Hylkegård turde stille sig i 
spidsen for foretagendet.

Han var en troende, men ikke fanatisk venstremand, der ikke havde 
teet sig særlig vildt i provisorieårene. Han hørte hele tiden til de 
moderate, en af dem, næsten alle kunne samles om, da det bar mod 
forlig i rigsdagen mellem højre og en del af venstre. De eneste, som 
havde ondt ved at indse hans fortræffelighed, var flertallet af gård
mændene i Ustrup. Her havde man aldrig været moderat, og derfor 
kunne ingen heller ikke for deres død forlige sig med tanken om, at 
mejeriet skulle ligge i Hylke, i kirke- og embedsmandsbyen.

Rasmus Jacobsen havde ikke færre end tre svogre i byggeudvalg og 
bestyrelse, så i de tilfælde, hvor der ikke var politisk fodslag, der var - 
må man gå ud fra - familiesammenhold.

Skænderierne mellem Ustrups og Hylkes hartkornsejere fandt 
overvejende sted i mejeriets planlægningsfase, inden man var be
gyndt at skrive i forhandlingsprotokollen.

Derfor kunne formanden, da byggegrunden var købt midt i Hylke 
by, nøjes med den lidetsigende og lidenskabsløse bemærkning, at 
»efter nogen rådslagning opnåedes enighed«.

Hvad denne sætning har dækket over af uenighed og skænderier, 
kan man så forsøge at forestille sig.

Mejeriet kom i gang i slutningen af september 1893. Der havde da i 
det halve år, byggeriet stod på, meldt sig flere leverandører, hovedsa
geligt gårdmænd fra Tebstrup i Ousted sogn. Man var dermed 
næsten nået op på de 500 malkekøer, mejeriet var beregnet til at 
skulle aftage mælken fra.

DEN FØRSTE MEJERIBESTYRER
Der blev ansat en mejeribestyrer. Han kom fra et herregårdsmejeri 

og blev valgt mellem 74 ansøgere. Det var ikke længere et problem at 
skaffe uddannede og kvalificerede mejeribestyrere, som det havde 
været få år før, da opførelsen af andelsmejerier kulminerede, og 
mejerister ikke var til at opdrive.

Om vanskeligheden med at skaffe dygtige folk til de nye mejerier i
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de år, funderede Gunner fra Kattrup: »Jeg kendte en skomager, der 
lige havde udstået læren. Han løb fra læsten, fik plads på et mejeri. 
Kort tid efter var han mejeribestyrer«. (27)

Måske blev skomagersvenden en udmærket mejeribestyrer. I 
1890erne ville han overhovedet ikke have fået chancen for at vise sine 
evner for mejeridrift, for da var udbuddet af mejerister allerede langt 
større end efterspørgslen.

Den første mejeribestyrer, Peder Nielsen, blev kun fem år i Hylke. 
Det var de svære læreår, hvor erfaringerne skulle gøres, hvor over
skuddet var lille og gælden og udgifterne store, og hvor leverandø
rerne endnu ikke havde lært at lægge bånd på deres individualisme og 
særstandpunkter.

Det var bøndernes første virkelige møde på lokalt plan med det 
besværlige demokrati, med årlige generalforsamlinger, valg af besty
relsesmedlemmer, mundhuggeri og håndsoprækning og sammentæl
ling af ja- og nejstemmer.

KRAV TIL LEVERANDØREN
Meningen med mejeriet var, at der skulle laves smør, og det skulle 

være smør, der kunne sælges - helst lidt over topnotering. Derfor var 
det nødvendigt, at den leverede mælk var, ikke blot frisk, men også 
uden bismag eller tilsætning af vand. Fra den første dag var det en 
betingelse for at være leverandør, at hver malkeko om dagen fik et 
pund raps- eller kokoskager. Det svarede til et pund oliekager for hver 
25 pund mælk. Det var virkelig en kamel at sluge for mange af de 
sparsommelige bønder, og spørgsmålet blev stillet ved hver eneste 
generalforsamling de første år, om det nu også var nødvendigt? 
Bestyrelsen var ubøjelig og krævede oven i købet at se alle betalte og 
ubetalte foderstofregninger, så at ingen fik held til at smyge sig uden 
om kravet om foderkager.

Kom en af vanvare til at fodre malkekøerne med roetop, som gav 
afsmag i mælken, så var der fastsat en mulkt for forseelsen.

Bønderne havde i sandhed fået nyt herskab og ny ridefoged, men 
de havde selv valgt dem. Det havde de gjort, fordi de vidste, at det i 
det lange løb kunne betale sig. Har man forventning om økonomisk 
udbytte, så kan man affinde sig med mange ting.
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Når der i vedtægterne var lovgivet om tvungen brug af kraftfoder, 
var det egentlig mærkeligt, at man i Hylke var totalt afvisende over for 
planerne om et andelsselskab for foderstofindkøb, men det var man. 
Spørgsmålet om at tilslutte sig et påtænkt andelsfoderstofselskab blev 
forelagt allerede på generalforsamlingen i 1897, men ikke en eneste 
var interesseret.

Af skummetmælken blev der i de første godt og vel 20 år lavet ost 
på Hylke mejeri. Det var 10, 20 og når det gik højt 30% ost. Fik nogen 
lyst til og længsel efter sødmælksost i Hylke sogn, måtte han gøre sig 
et ærinde på Møllersminde, der få år efter mejeriets start var den 
eneste større gård, der ikke afleverede sin mælk til andelsmejeriet.

MÆLKEKUSKE
Mælken skulle hentes hver dag af seks - senere syv - mælkekuske på 

mejeriets vogne. Denne kørsel blev senere, da de billige russerheste 
havde gjort mange husmænd til hesteejere, en kærkommen og til
trængt mulighed for at tjene lidt ekstra for folk, der ikke sad for godt i

Jens Evisens ejendom på Brørup mark var kun på 7 tønder land. Takket være to russerheste og en 
mælketur kunne han ikke desto mindre have en voksen søn hjemme som karl. Han var - som hans 
dattersøn har fortalt - »ikke grådig efter arbejde«. (28)
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det, men de første mange år, var det fortrinsvis gårdmændene, der 
afgav tilbud og overtog mælkeruterne for et beløb, der svingede 
mellem 300 og 700 kroner om året.

Gårdmændene ville gerne have mælketurene i de første år. Der var 
ligefrem rift om dem. Nogle havde måske et par voksne sønner, der 
gik derhjemme og faldt over hinanden, eller et folke- og hestehold, 
som var i overkanten af, hvad gården kunne bære, især i de økonomisk 
meget vanskelige år i slutningen af 1800tallet.

En af gårdmændene i Båstrup, Søren Jensen i Nedergård, havde 
ikke haft travlt med at blive andelshaver i mejeriet, da det startede. 
Nogle år senere søgte han om at blive optaget som leverandør. Det 
blev han uden større besvær imod at betale et beløb på nogle få 
kroner til mejeriet for hver malkeko. Ruten skulle ikke laves om for 
hans skyld. Mælkekusken kørte lige forbi hans gård. Havde der været 
tale om en efternøler, hvis ejendom lå upraktisk for mælkekusken, 
eller hvis vognen ikke kunne bære flere transportspande, end den 
allerede var læsset med, så ordnedes problemet i reglen på den måde, 
at den ny leverandør selv måtte sørge for at få sin mælk til mejeriet, 
indtil ruterne næste gang skulle revideres.

Der kunne være mange bevæggrunde til at slutte sig til et andels
mejeri. Søren Jensens var meget jordnær. Han ønskede at få en af 
mælkeruterne, og en betingelse for at kunne afgive tilbud var, at han 
var andelshaver i mejeriet.

LEVERINGSPROBLEMER
Et mejeri var en forretning. Det var et producentejet andelsmejeri 

også. Fik man sit smør og sin ost godt betalt, var det oven i købet en 
god forretning, men for at den kunne blive indbringende måtte 
varene hen, hvor prisen var højest.

Smørret blev pakket i smørtræer - dritler - fremstillet i mange år af 
den lokale bødker, Thorvald Jensen i Brørup.

Hver mandag skulle dritlerne leveres - i de første år hos købmand 
Sass i Skanderborg og senere i Horsens, og det ville sige ved 
Hovedgård station.

I begyndelsen forsøgte bestyrelsen at løse transportproblemet ved 
hjælp af det gamle sognerejsesystem, der havde fungeret udmærket, 
da mejeriet skulle opføres, men som bønderne nu var ved at være
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Thorvald Jensen, bødker i Brørup og i mange år leverandør af smørdriller til mejeriet. Foto ca. 1920.

grundigt trætte af. De foretrak at bruge lidt af deres overskud, således 
at mejeriet kunne leje en mand til at køre smørret til Skanderborg 
eller Hovedgård.

HYLKE HOLDEPLADS
Allerlettest og billigst ville det dog være, hvis man kunne nøjes med 

at køre det til billetsalgstedet i Hylke. Kampen for at få en rigtig 
holdeplads blev derfor ført med indædt stædighed og totalt mang
lende evne og vilje til at tage et ministerielt nej for andet end et »prøv 
bare igen«.

Man mobiliserede ikke færre end tre folketingsmænd, Jens Søren
sen, Vitved, fra Skanderborgkredsen og Bødtker fra Brædstrupkred
sen og endelig også Jens Busk, der ganske vist var valgt i Ribe amt og 
afskyet af alle gode og moderate venstremænd på grund af sine 
radikale meninger. Intet måtte lades uforsøgt. Folketingsmændene 
havde nok den gode vilje, men heller ikke ret meget andet. Det havde 
bønderne derimod. De blev ved, indtil det lykkedes at få en holde
plads.
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Havde Hylke ikke haft sit andelsmejeri, havde det aldrig opnået i 
næsten 70 år at have status af stationsby.

I 1899 fik en af de utallige Hylkedeputationer endelig tilsagn fra 
daværende indenrigsminister Hørring. De måtte få deres holdeplads, 
de gode Hylkefolk, således at de både kunne komme af med deres 
smør og få mejeriets kul bragt næsten til døren. (29)

Hørring stammede selv nogle generationer tilbage fra Ingergården 
i Båstrup, så måske har det gjort ham lidt sentimental at sidde over for 
bønder fra det lille østjyske sogn, hans bedstemor kan have fortalt 
ham om. (30) Mere sandsynligt var det, at han var blevet inderlig træt 
af at se Rasmus Jacobsen sidde i forkontoret og vente på at komme i 
audiens og for Gud ved hvilken gang anråbe om, at Hylke måtte få sin 
holdeplads.

Det var både godt og ondt med den holdeplads, viste det sig, da den 
i 1900 var en realitet. Det var mest godt både for mejeriet og for 
bønderne. Det var efterhånden ikke bare smør, der skulle sendes med 
toget fra Hylke. Det var også svin til andelssvineslagteriet i Horsens - 
men holdepladsen bragte et irriterende fremmedelement ind i sog
nets verden.

Gårdmændene var vante til, at næsten alt drejede sig om dem, og at 
alle var afhængige af dem. Nu kom der ikke blot en stationsmester, 
men også banearbejdere og portører. Den allerførste - portør Aasted 
- tillod sig oven i købet at være socialist og at have frimodighed til at 
spørge, om han måtte låne mejerisalen til et socialistisk agitations
møde. Han fik afslag. (31)

MEJERISALEN
Mejerisalen var et lidt ejendommeligt vedhæng til andelsmejeriet. 

Den bestod sådan set blot af det store, uopvarmede loft over mejeriet, 
skrabet forsynet med bænke og borde og beregnet til først og 
fremmest mejeriets årlige generalforsamling, men også til folkelige 
foredrag og møder. At møder i reglen var politiske, var man vant til 
fra provisorieårene, men ingen havde forestillet sig, at de kunne være 
andet end venstrepolitiske, så efter oplevelsen med den røde portør 
og en forespørgsel igen året efter fra den socialdemokratiske redaktør 
i Skanderborg, også om at måtte leje salen til et møde, blev det 
vedtaget i bestyrelsen, at der kun måtte afholdes politiske møder i
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Forsamlingshuset afløste mejerisalen. Det blev indviet den 75. januar 1906, to år efter at det var 
vedtaget på en brugsforeningsgeneralforsamling at »opføre en bygning med forsamlingslokale«.

Hylke mejerisal, når Skanderborgkredsens folketingsmand, Jens Sø
rensen, Vitved, var til stede.

Højrefolk var man derimod ikke bange for at lukke ind. De havde 
været hovedmodstanderne ti år tidligere, men nu sad man fredeligt 
sammen både i mejeriets bestyrelse og i Agrarforeningen. Den havde 
intet besvær med at låne mejerisalen til sine møder, på hvilke der nok 
er blevet råbt lige så højt som på socialisternes - blot om ganske andre 
ting. (32)

Salen blev også benyttet til det årlige interessentbal, og de unge 
kunne fa lov til at afholde totalfest en gang imellem, når de bad pænt 
om det og lovede at opføre sig ordentligt. Totalfest lyder af mere, end 
det var. Det var en sammentrækning af totalafholdsfest, et begreb, 
gårdmændene satte stor pris på, når det gjaldt deres unge mennesker.

Mejerisalen var simpelt hen Hylke sogns første forsamlingshus. 
Hvor man andre steder oplevede en åndelig og folkelig vækkelse i 
Grundtvigs og Chresten Koids ånd og bagefter tog sig af den økono
miske vækkelse ved at bygge andelsmejerier, der gik man den mod
satte vej i Hylke.
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På et fuldstændig følelsesløst og forretningsmæssigt grundlag 
havde bønderne besluttet, at de ville have et andelsmejeri. Da det stod 
færdigt, var der helt bogstaveligt et rum, der stod tomt i bøndernes 
hus. Ind i det rykkede, om ikke åndelig vækkelse, så dog folkelig 
oplysning, fest og underholdning og fællesskab. Mejeriet var - især på 
grund af sit loft - mere end blot en virksomhed og et produktionssted. 
Det var også sognets midtpunkt, indtil forsamlingshuset i 1906 over
tog de kulturelle og selskabelige aktiviteter i sognet.

BIBLIOTEK
Da lærer Lassen i 1898 kom til Hylke, var der i skolen de sørgmo

dige rester af en 60 år gammel sognebogsamling. Den var i sin tid 
blevet grundlagt af den rationalistiske pastor Stilling. Pengene til
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indkøb af bøger - der fortrinsvis handlede om Martin Luther og om 
agerdyrkning - var kommet fra Det beenfeldtske legat, der egentlig 
var tiltænkt en præsteenke i Hylke. Den eneste, der havde været, var 
død, og i stedet blev pengene brugt til bøger.

I 1845 var de næsten nyvalgte sogneforstandere nølende gået ind 
på at give et årligt tilskud til bogsamlingen. (33)

Det kommunale tilskud forsvandt dog hurtigt fra kommunens 
regnskaber, og bogsamlingen forfaldt og var i en ynkelig forfatning, 
da lærer Lassen kom til sognet. Han fik en læsekreds til at fungere 
igen som en slags biblioteksforening - og hvem valgte bestyrelsen? 
Det gjorde mejeriets andelshavere på generalforsamlingen i 1898 - 
ganske vist først som punkt 6 på dagsordenen, da alle vigtige emner 
var færdigdiskuteret.

Dermed var Hylke bibliotek igen blevet en fælles, halvkommunal 
opgave med en repræsentant for sognerådet i bestyrelsen.

Lærer Lassen blev formand, og foruden en lille murermester fra 
Båstrup, der havde været på højskole, kom bestyrelsen til at bestå af 
de to mest højtråbende radikale venstremænd i sognet, Rasmus 
Andersen fra Toftlund og Steffen Laursen ligeledes fra Ustrup. Her 
var et sted, hvor de ikke kunne gøre megen skade.

Hylke andelsmejeri var et økonomisk foretagende, baseret på pro
duktion og salg. Det var partiet Venstres bastion i sognet, utilgænge
lig for alle andre end tilhængere af Jens Sørensen, Vitved. Mejeriet 
fungerede som forsamlingshus, gav husly og dækkede kaffeborde for 
foredragsforeningens medlemmer, sangforeningen og ungdommens 
totalfester.

Ved starten havde bestyrelsen også haft noget, der lignede en social 
holdning, men den manifesterede sig dog kun en enkelt gang. Det var 
i 1895, da sangforeningen havde bedt om at måtte låne salen til 
koncert med efterfølgende bal.

Det fik man lov til på den betingelse, at en del af festens eventuelle 
overskud blev givet til en husmand i Brørup, der i et helt år havde 
været forfulgt af uheld og sygdom.



Hylkebønder og politik

Næsten alt, hvad der foregik i sognet i sidste halvdel af 1800-tallet, 
havde politiske over- og undertoner, der i perioder tog til i styrke og 
kunne udvikle sig til et øresønderrivende spektakel.

Andelsmejeriet var udtryk for et udbredt ønske om at få larmen 
dæmpet og at få tingene til at falde på plads, at fa uenigheden bragt, 
om ikke ud af verden, så i hvert fald under kontrol.

Mejeriet var - blandt mange andre ting - også et resultat af de 
smertelige tømmermænd, der havde meldt sig efter provisorieårenes 
muntre besærkergang. Det blev en samling af gode, moderate og 
forhandlende venstrekræfter og af højrefolkenes mange køer - en 
kraftpræstation, der skulle hjælpe bønderne med at indhente 80’er- 
nes forsømmelser, de år hvor de allerfleste næsten havde glemt at 
tage vare på de nære og nødvendige ting - deres landbrug og 
udvejene for at overleve en lang og meget alvorlig økonomisk krise.

Alt for mange kræfter, blev man klar over, var brugt i en politisk 
kamp, der i den sidste ende ikke havde ført til ret meget. Imens man 
sloges med herredsfoged og gendarmer, var der nogle af gårdmæn- 
dene, der havde betalt deres skatter som den naturligste ting af 
verden, og som, da det hele var ved at være overstået, og alt tegnede 
til forlig, viste sig at være dem, der havde klaret sig mindst dårligt.

De havde i fred og ro og kun forstyrret af deres hverv som 
brandfogeder samlet sig om deres landbrugs drift og nogenlunde 
konsolideret økonomien, mens alle andre var draget til politiske 
møder og havde brugt deres kræfter på at råbe hurra for Junigrundlo
ven, Berg og Jens Busk. (1)

VALG TIL STÆNDERFORSAMLING
Bøndernes politiske vækkelse faldt ikke sammen med deres begyn

dende politiske indflydelse. Det første skridt til anerkendelse af



286 HYLKE SOGN I DET NITTENDE ÅRHUNDREDE

bondestanden som andet og mere end leverandør af fødevarer, 
soldater og hartkornsskatter var valgretten til de rådgivende stænder
forsamlinger midt i 1830’erne.

Den ret var ikke en portion linser værd, var mange bønders mening. 
Den havde ikke været et folkekrav og blev aldrig nogen folkesag. (2)

Hvor bønderne var selvejere, krævedes mindst fire tønder hartkorn 
for at have valgret. Det ville for Hylke sogns vedkommende sige 
næsten 80 tønder land, og der var i hele sognet kun 18 gårde, der var 
så store. Af de 18 vælgere, der kunne blive tale om, pillede herredsfo
geden med det samme fire fra.

En var enkekone og dermed diskvalificeret. Det var tre af kirkeby
ens gårdmænd også. De havde aldrig sørget for at få tinglæst skø
derne på deres gårde og kunne derfor ikke anerkendes som hart- 
komsejere. Det tog de dog med en knusende ro. Det kunne være lige 
meget, for de havde - som de erklærede - alligevel ikke tænkt sig at 
udnytte deres stemmeret.

Det stod lige så sløjt til i nabosognene med antallet af stemmeberet
tigede. Gårdmænd med over fire tønder hartkorn udgjorde en alt for 
lille del af bondestanden til, at stænderforsamlingsvalgene kunne 
sætte sindene i bevægelse, men det var vel heller ikke netop bevæ
gelse, regeringen ønskede at fremkalde - snarere gjaldt det om at 
komme en eventuel bevægelse i forkøbet.

Havde man så endda kunnet stemme på en af sine egne, så havde 
interessen måske været større, men for at være valgbar krævedes, at 
man var ejer af mindst otte tønder hartkorn.

Var der få, der ejede fire tønder, var der langt færre, der besad det 
dobbelte. Til den første stænderforsamling i 1834 var der for Hylke 
sogns vedkommende kun tale om prokurator Kastrup på Jordbjerg
gård. Ganske vist var både Ringkloster og Nissumgård større end 
Jordbjerggård, men deres ejere var for unge, endnu ikke fyldt de 
krævede 30 år.

Til det næste valg i 1841 var der to valgbare Hylkemænd, Otto 
Christensen på Nissumgård og Søren Friis i Hylke mølle, men ingen 
af dem havde ambitioner i retning af at blive deputerede til en 
stænderforsamling.
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POLITISK VÆKKELSE
Der var ting nok, bønderne var utilfredse med og kunne ønske sig 

anderledes, men det var en diffus utilfredshed, som ikke var samlet 
hverken i en faglig organisation eller et politisk parti. Bondebevægel
sen var endnu ikke blevet en forening.

Almuevennen begyndte først at udkomme i 1842 og blev et over
vejende sjællandsk fænomen. Den fik sit østjyske sidestykke i 1850 
med Nørrejydsk Tidende, men hvor meget den blev læst er svært at 
sige.

Bondevennernes selskab blev stiftet i 1846, men på det tidspunkt 
var der endnu ikke meget politisk liv i Hylkebønderne. (3)

Det kom der, men det tog sin tid. Det kommunale selvstyre i 1842 
betød i og for sig ikke meget for den politiske interesse, men havde 
alligevel betydning.

Det gav i løbet af nogle år bønderne større selvtillid og noget af den 
sikkerhed, der var en forudsætning for at kunne gøre sig gældende 
over for andre end deres egne og dem, der havde mindre at skulle 
have sagt end en selv.

RIGSDAGSVALG
Bøndernes politiske vækkelse kom ikke fra den ene dag til den 

anden, og nogle var længere tid om at vågne end andre.
Til valget i efteråret 1848 til den grundlovgivende rigsforsamling 

kunne de valgberettigede ikke nøjes med at møde op på valgdagen og 
afgive deres stemmer. I god tid inden valget skulle de stille hos 
sogneforstanderskabet og »lade sig antegne som valgberettigede.« I 
Hylke sogn var der godt og vel 150, der havde ret til at stemme, men 
kun 76 fandt det ulejligheden værd at anmelde sig som vælgere, så 
interessen var ikke overvældende stor.

De allerfleste gårdmænd lod sig skrive på listen. Det var især de 
meget små hartkornsejere, der valgte at blive hjemme, og desuden - 
af en eller anden uforklarlig grund - alle uden undtagelse fra Ringklo
ster- og Nissumgårddistriktet, bortset fra de to proprietærer.

Mange år senere skulle det netop blive herfra Højre hentede de 
fleste af sine stemmer, men i 1848 ville ingen af parcellisterne i den 
fjerne ende af Hylke sogn spilde en halv dag med at gå til Hylke og 
lade sig skrive op. (4)
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Til det første rigsdagsvalg efter grundlovens vedtagelse i 1849 var 
der 157 vælgere i sognet. Det var et andet tal end stænderforsamlin
gernes 18. Alene denne bredde burde have givet valgene større 
gennemslagskraft, men det gjorde den øjensynligt ikke. Afstandene 
var for store, både på den ene og den anden måde.

BRÆDSTRUPKREDSEN
Til valget i 1848 var Skanderborg amt delt i fire kredse, Horsens, 

Skanderborg, Brædstrup og Linå. Hylke hørte til valgstedet i Skan
derborg, men allerede året efter blev kredsene reduceret til tre. Linå 
udgik, og Hylke - der altid har haft det uheld at være frynse på alting - 
blev overflyttet til Brædstrup. Havde det stået sløjt til med valginter
essen i 1848 blev det endnu ringere i 1849. Sogneforstanderskabet 
forudså i et brev til indenrigsministeriet at resultatet ville blive, at den 
eneste, der ville begive sig de fire mil til Brædstrup, var den sognefor
stander, der var tilforordnet ved valget, »..kun enkelte, måske slet 
ingen, af sognets 157 valgberettigede vil rejse til dette så langt 
fraliggende valgsted«. (5)

Det blev Hylkefolk dog nødt til i næsten 50 år, hvis de ville have 
indflydelse på, hvem der blev valgt. Først i 1894 blev valgloven 
ændret, og Hylke blev igen en del af 2. valgkreds, Skanderborg.

Fra 1849 til 1852 repræsenteredes Brædstrupkredsen af den natio
nalliberale sønderjyde Laurids Skau. Hvem der ude i vesteregnen 
havde fundet frem til ham, er ikke let at sige, og han blev heller aldrig 
andet end en episode i kredsens historie.

VENSTREVANDRINGER
Efter 1852 skiftevis kårede og valgte man i mange år gårdejer 

Rasmus Mathiassen fra Emborg ved Ry. Han hørte til Bondevennerne 
og var en lige så indædt helstatsmand, som hans forgænger havde 
været Ejderdansker. Han var begyndt i Det jydske Venstre og havde i 
1862 været med til at stifte Jydsk folkeforening. Som fortaler for den 
nåede han endog til Hylke og fik oprettet en lokalafdeling her med 
Søren Johannesen som formand. (6)

Ingen af dem følte sig dog særlig godt tilpas i den meget bjørnbak- 
ske forening, som for øvrigt øjensynligt aldrig fik rigtigt fodfæste i
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Hylke sogn. Både Mathiassen og Søren Johannesen forkalkede - om 
end i forskellig grad og i forskelligt tempo - til højre. Mathiassen 
fulgte J. A. Hansen i hans forbrødring med godsejerne, så længe den 
varede, og Søren Johannesen fandt sig efterhånden til rette som 
konge- og gudfadertroende venstremand.

Venstre var et meget rummeligt parti, eller rettere et parti, hvis 
folketingsmænd var på konstant vandring ud af den ene gruppe og 
ind i den anden. I 1870 havde man forsøgt at finde nogenlunde 
samme fodslag og havde dannet Det forenede Venstre.

Et partiprogram så dagens lys i 1872, men enigheden varede ikke 
længe. Det eneste, man kunne samles om, var Junigrundloven i sin 
fulde ordlyd i stedet for den langt mindre demokratiske reviderede 
grundlov i 1866. Ikke engang i provisorieårene kunne man finde 
sammen mod den fælles modstander, Estrup og hans ministre.

Når Venstre alligevel kunne have et solidt flertal i folketinget, 
skyldtes det, at vælgerne stemte på enkeltpersoner, ikke på et parti. 
Hvis kredsens folketingsmand kunne få jernbanen til at slå et slag 
igennem de sogne, hvor han havde sine vælgere, så betød det mindre 
om han var moderat eller radikal.

Efter nogle år i folketinget kunne de rastløse venstremænd være 
vanskelige at genkende. Mathiassen var fra begyndelsen så langt fra 
det nationale, grundtvigske Venstre, som han på nogen måde kunne 
komme, i stedet tæt knyttet til J. A. Hansen og hans godsejervenlige 
politik, og han opnåede i nogle år at sidde i Oktoberforeningens 
bestyrelse. (7)

På et tidspunkt blev han vraget af sine konservative venner som 
kongevalgt landstingsmand, og han endte sine dage som troende 
grundtvigianer, mild og afklaret, afventende alt af Guds nåde.

Kroejer Faaborg fra Tebstrup, der fra 1866 var Brædstrupkredsens 
folketingsmand, begyndte derimod i Det nationale Venstre og deltog 
i Peter Bojsens og Testrup-Nørregaards korstog mod den efter deres 
mening åndløse Lars Bjørnbak i Viby. (8)

Faaborg blev med årene mere og mere radikal og støttede først 
Berg og Hørup og senere blot Hørup i folketinget.

Til sidst blev han så radikal, at han ved et vælgermøde i 1892 faldt 
en partifælle i ryggen og anbefalede de tilstedeværende venstremænd 
at stemme på socialisternes kandidat.
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Jens Busk i Ås, der i mange år holdt venstrefolket i sin hule hånd og 
blev tilbedt som ingen anden i provisorieårene, endte med at konver
tere til katolicismen, så der var noget for enhver smag. Det sikreste for 
vælgerne var at de ikke lagde sig alt for tæt op ad deres ledere, men 
fandt deres egne politiske ben at stå på. (9)

PETER BOJSEN
Heldigvis havde de Peter Bojsen. Han var blevet hentet til den 

næsten nyoprettede Gedved Højskole midt i 1850’erne af blandt 
andre Faaborg. Formålet med at ansætte Peter Bojsen som forstander 
var ikke så meget at udbrede det levende ord og højskolesangen som 
at skabe et kraftcenter for venstrebevægelsen på egnen. (10)

I 1800-tallet var ånd og politik ikke sådan at adskille, og Bojsen 
kæmpede for begge dele - for åndens sag mod Bjørnbak og - især 
sammen med broderen Emil Bojsen, der var redaktør af Horsens 
Folkeblad, og Jens Busk - for Venstre. Endvidere var han uddannet 
som landinspektør og i stand til at give bønderne gode råd. Han var 
foregangsmand med sit eget landbrug og blev den, der tog initiativet 
til oprettelse af Horsens andelssvineslagteri i 1887, da Tyskland 
havde lukket for importen af fedesvin fra Danmark. Han var sogne
rådsformand og skattenægter i 1880’erne, og med årene blev han lige 
så moderat og forhandlende som de fleste andre venstremænd, 
dengang man var ved at køre grundigt træt af protest- og visnepolitik- 
ken. Peter Bojsen var bøndernes mand, om nogen var.

SKATTENÆGTELSEN
Skattenægterbevægelsen er en historie for sig - ikke fordi den kom 

til at betyde noget som helst for den politiske udvikling, men fordi 
den fik liv i de vælgere, der endnu ikke var kommet til politisk 
bevidsthed, og så var den skæg og ballade, opfindsomt drilleri og 
hjertelig latter og - i hvert fald i de første år - også mod og 
mandshjerte. Den mere end moderate venstrefører, Frede Bojsen, 
kaldte gnavent skattenægtelserne »løjer og mere eller mindre lystige 
demonstrationer« og tillagde dem ingen betydning. (11)

Latter og munterhed har altid haft trange kår i det politiske liv, så 
når de endelig forekommer, er der grund nok til at standse op og 
lytte.



HYLKEBØNDER OG POLITIK 291

GRUNDLOVSVÆRNEFORENING
I 1877 var man begyndt at samle sig i grundlovsværneforeninger 

som en forholdsvis fredsommelig form for protest mod den revide
rede grundlov og Estrups regime.

Hylke sogn fik også sin grundlovsværneforening. Det skete i løbet 
af sommeren 1877 ved to store friluftsmøder, af hvilke det sidste var i 
stand til at samle over 200 mennesker. Det var mange efter Hylkefor- 
hold, og høj mødeaktivitet er en af de ting, der viser, at den politiske 
interesse er vakt.

»Stemningen var for Venstre«, skrev Skanderborg Amts Avis i sit 
referat, og det kan nok ikke være kommet bag på nogen. (12)

DEMOKRATISK FORENING
Flag og bøgegrene og hurraråb alene kunne ikke vinde kampen 

mod de provisoriske finanslove, og da Estrups første forsøg i 1877 
blev gentaget med fuld styrke i 1885, blev der oprettet demokratiske 
fond til støtte for venstresagen. Få år senere ændredes navnet til 
demokratiske foreninger, men de fortsatte som fondene med at samle 
penge ind blandt medlemmerne.

Pengene blev dels sendt til folketingsgrupperne, dels brugt til at 
understøtte de højskoler, der var kendt for at udklække de mest 
venstreglødende karle og piger og som af den grund var frataget 
deres statstilskud. Skoene klemte ikke i de år. Den demokratiske 
forening i Skanderborg skænkede ikke mindre end 500 kroner til de 
arbejdsløse smede og maskinarbejdere i København. (13)

SOLIDARITET
By og land har aldrig brudt sig meget om hinanden. 11840’erne var 

byerne overvejende liberale, og bondelandet var konservativt. 30 år 
senere var borgerskabet blevet konservativt, og bønderne var nu 
liberale. Det er ikke let at finde hinanden, når man aldrig er samme 
sted på samme tid, men i det, der senere blev til Venstres lokale 
partiforeninger - grundlovsværneforeninger og demokratiske for
eninger - lykkedes det i nogen grad.

Til møderne i Ustrup skov blev der ikke blot råbt hurra for 
grundloven og folketinget og ned med provisorierne, men der blev
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også udbragt »et smukt motiveret leve for et godt forhold mellem by 
og land«. (14)

Der blev gravet mange nye grøfter i provisorieårene, men der blev 
nok tilkastet og jævnet endnu flere. Der blev bygget broer, som holdt i 
hvert fald en tid, indtil begejstringen for den fælles kamp havde lagt 
sig igen. Skattenægterbevægelsen blev det sidste vemodige farvel til 
den gamle tids holdninger og dyder og udyder. Den næsten glemte 
solidaritet fik nyt liv, og det ellers stadig dybere skel mellem husmænd 
og gårdmænd udjævnedes i nogle år.

Husmand og fast daglejer i Toftlund Hans Asmussen blev ved 
bøndernes stemmer valgt ind i sognerådet i 1879 som den første 
ikkehartkornsejer. Nogle år senere tolkede han ikke blot sogneråds- 
flertallets, men de allerfleste beboeres følelser for de provisoriske 
skattelove ved at protestere mod dem på vers.

Der var andre end Hans Asmussen, der formulerede skriftlige 
protester. De var i regelen henvisninger til §2, 25 og 49 i grundloven 
der handlede om provisoriske love og om, at skatterne ikke måtte 
opkræves, før finansloven var vedtaget.

Når bønderne kom rigtig højt op, greb de af og til til de gamle 
nationalliberale uvenner og citerede Orla Lehmann eller deklame
rede Carl Ploug, men Hans Asmussen kunne selv. (15)

Der gik en lige linie - i mange år usynlig, men i god behold - fra de 
bønder, som i slutningen af 1700-tallet med runde øjne og let 
måbende havde lagt alle mulige hindringer i amtmandens og landvæ
senskommissionens vej og til de børne- og oldebørn, der i 1880’erne 
med lige så tomme og uudgrundelige blikke og hænderne foldede 
over maven stillede sig i vejen for herredsfoged og gendarmer, når 
der skulle afholdes auktioner over skattenægternes hestehårssofaer 
og fjedervogne.

Man mødte talstærkt op til disse auktioner, ikke for at byde på 
effekterne, men for at hindre at andre gjorde det. Ved en auktion hos 
Jens Busk i Ås var alt, hvad der kunne kravle og gå af venstrefolk, 
troppet op for at vise deres hengivenhed. (16)

Der var dog en mistelten - en udenbys kræmmer - som var kommet 
for at gøre en god handel, ikke for at demonstrere. Han var let at 
kende fra de gode venstremænd, idet han havde en tynd guldring i det 
ene øre. En mumlen gik gennem forsamlingen: »Hvad om vi i stedet
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gav ham en ring i næsen?« Stilfærdigt og roligt klemte bønderne sig 
sammen om forrædderen, og et øjeblik efter lå han kneblet og bundet 
på hænder og fødder i gårdens svinesti. Der blev han, indtil herreds
fogeden havde aflyst auktionen på grund af manglende bud.

En anden efterkommer var den tjenestekarl i Såby, der kom for 
retten, anklaget for at have ramt en gendarm bagi med et skud hagl.
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Han stod med plirrende øjne og hængende underkæbe og kløede sig i 
nakken og kunne ikke fatte, hvordan uheldet var sket. Han havde 
været på geddejagt i Østbirk mose, så det måtte være geværet, der var 
noget i vejen med, når han kunne ramme så meget ved siden af. (17)

Den historie lo de nok en del af i Østbirk og Yding. De frydede sig 
ikke mindre, når de stod og så baron Giildencrone til Urup køre ud 
med kusk og lakaj for at syne skorstene, en bestilling han og proprie
tæren på Julianelyst var blevet betroet af det venstredominerede 
sogneråd. (18)

Havde beboerne ikke mod og mandshjerte til at nægte at betale 
skat, så viste de deres gode vilje ved at stemme de mere frygtløse ind i 
sognerådene. Det var en af de ting, kredsens folketingskandidater 
slog på hele tiden i deres taler til vælgerne. Sørg for at Kjeres mænd 
valgt ind i sognerådene.

Det lykkedes i regelen over al forventning. End ikke de merebemid- 
ledes større halvdel var i stand til at dæmme op for venstrebølgen. 
Tværtimod var det i den, man fandt de mest frihedselskende og 
højlydt protesterende bønder.

Det var dem, der vidste, hvor meget de havde opnået og derfor 
havde at værne om, og de var ikke i tvivl om, at det var i folketinget, 
deres interesser skulle tilgodeses og ikke i det ufolkelige landsting. 
Når Estrup kunne kræve skatterne betalt uden vedtaget finanslov, så 
kunne han og hans godsejerkolleger i regeringen nok også finde på 
andre ting, så det var bedst at være på vagt. Skattenægterbevægelsen 
var ikke en kamp for at opnå eller erobre noget nyt, men for at værne 
om det, man havde opnået og for ikke at miste mere, end man havde 
gjort ved den reviderede - eller revnede - grundlov 1866.

HYLKE SOGN
Hylke sogn lå i udkanten af bevægelsens kraftfelt på Horsensegnen. 

Allerhedest gik det til nogle sogne borte - i Søvind, hvor Jens Busk 
boede, i Gangsted og i Tvingstrup. Det var om bønderne herfra, 
Beenfeldt 100 år tidligere havde sagt, at de var oprørske mennesker, 
der nedstammede fra oprørske forfædre.

Han havde ikke kunnet forudse, at de også ville få oprørske bør
nebørn.

Der var store forskelle fra sogn til sogn på protesternes antal og
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styrke og på skattenægternes udholdenhed, først og fremmest afhæn
gig af om man i sin midte havde en Peter Bojsen eller Jens Busk. De 
store personligheder var dog ikke hele forklaringen. Også inden for et 
sogn kunne der være landsbyer, hvor så at sige alle, både husmænd og 
gårdmænd, var nægtere, og i nabolandsbyen to kilometer borte var 
der måske kun en enkelt.

Det sidste var tilfældet i Båstrup, og især i Hylke. Det forpligtede at 
bo i kirkebyen, har man følt. Så længe regeringen blev bekæmpet med 
alle lovlige midler i grundlovsværneforening og demokratisk for
ening, havde bønderne i Hylke by været aktive nok, men da midlernes 
lovlighed blev mere problematisk i skattenægterbevægelsen, blev 
man endog meget forsigtig og moderat i embedsmandsbyen. I Hylke 
by lå skolen, så her var, indtil mejeriet blev bygget, det eneste lokale, 
der kunne bruges til møder.

Det har kunnet høres helt op til præstegården, når der blev råbt 
hurra for Junigrundlov og folketing. Præsten var bestemt ikke ven
stremand, og det var Hedegaard, der fulgte efter Ottosen som lærer, 
heller ikke.

De forsøgte at udkonkurrere de politiske møder - dem »med de 
overvejende radikale tendenser« - ved at indbyde til tiøresforedrag 
om H. C. Andersens forfatterskab i den foredragsforening, lærer 
Hedegaard fik oprettet i slutningen af 1880’erne. (19)

I Brørup og Ringkloster var antallet af skattenægtere og- betalere 
nogenlunde lige stort, men her var så mange småkårsfolk, at det kan 
være svært af restancelisterne at se, hvem der manglede betalingsly
sten, og hvem der ikke havde evnen. (20)

USTRUP
Skattenægternes højborg i Hylke sogn var Ustrup. I den udpræ

gede gårdmandsby var der, bortset fra familien på Lundgård og dens 
aflæggere i Lille Lundgård og Gammeltoft, så at sige ikke andre end 
stride og stejle skattenægtere. De protesterede og deklamerede 
utrætteligt, lige indtil det politiske forlig var en kendsgerning i 1894.

Bønderne i Ustrup havde altid været vant til frihed og uafhængig
hed. De havde aldrig glemt, at deres forfædre var de eneste i Hylke 
sogn, der på intet tidspunkt havde prøvet at være fæste- og hovbøn
der under en privat godsejer. De havde altid haft svært ved at stå med
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huen i hånden og bede om noget, men let ved at stille krav til både 
amtmand og regering, og de var - hver gang de fik afslag - blevet 
umådeligt overraskede og fortørnede.

Gårdene i Båstrup og Hylke var gennemgående større, end de var i 
Ustrup, men selvfølelse er ikke blot afhængig af hartkornsstørrelse og 
god økonomi, selv om det ingen skade gør, at begge dele er i orden. 
Fundamentet til de selvbevidste Ustrupbønder blev temmelig sikkert 
støbt, da de gik direkte fra at være rytterbønder til selvejere. Siden 
den tid havde tingene stort set formet sig efter bøndernes hoveder. 
Der var aldrig sket ting i Ustrup, der havde kunnet rokke ved 
beboernes tro på deres egen fortræffelighed.

De var virkelig noget for sig selv den gang, de Ustrupbønder. Ingen 
skæpper var store nok til deres lys, og de markerede sig helt anderle
des tydeligt end sognets øvrige gårdmænd.

Søren Johannesen havde noteret flittigt i sin dagbog, og da hans 
søn overtog gården, gjorde han det også i en del år. Det var omhygge
ligt førte arbejdsjournaler. De gav sig ikke ud for at være mere og 
andet, end det de var, og manglede fuldstændigt det liv og den glød, 
der havde været over hans far, mens han skrev. (21)

I det hele taget var de højtflyvende faner og det personlige engage
ment ikke sønnen, Johannes Sørensens, stærke side. Han blev skatte- 
nægternes akilleshæl i Ustrup, og herredsfogeden må have haft et 
skarpt blik for svage led i kæder. Da den dybt konservative og 
bundhæderlige Mads Møller i 1886 efter 13 år som sognefoged 
nedlagde sit hverv i protest mod provisorierne og motiverede sin 
afgang med, at han ikke ønskede de lyseblå gendarmer ind på sin 
gårdsplads, når de ville aflægge deres rapporter til sognefogeden, så 
udpegede herredsfogeden blot hans nabo, Johannes Sørensen. Han 
må have sat pris på udnævnelsen, for så snart han havde fået sognefo
gedkasketten og skiltet fra Mads Møller, byttede de to plads på 
skattelisten. (22)

Johannes Sørensen havde hørt til skattenægterne i 1885, men da 
han var blevet sognefoged, gav han sig straks til at betale sin skat med 
glæde. Mads Møller havde derimod betalt sin skat i 1885 - dog sikkert 
uden større begejstring - men i det øjeblik han ikke længere var 
øvrighedsperson, fandt han sin plads mellem nægterne.

Han blev oven i købet en af de få, der holdt ud til den bitre ende i
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1894. Hvert halvår, når restancerne skulle inddrives, stod han parat 
med en lang og omstændelig skriftlig protest.

Var der tilstrækkeligt mange, der gjorde som Mads Møller - og det 
var der i regelen i Ustrup - og kunne de komme af sted med at læse 
protesten højt for herredsfogedens fuldmægtig, inden han havde nået 
at tage ordet, så opnåede de - om ikke andet - i hvert fald at forsinke 
ham så meget, at den tidsplan, der var lagt for udpantningerne, ikke 
kunne overholdes.

Havde Hylke sogn ikke nogen imponerende høj skattenægterpro- 
cent, så opnåede man dog herfra i provisorieårenes løb at indgive de 
fleste skriftlige protester i hele herredet. (23)

RASMUS ANDERSEN
Denne smukke placering i en ganske vist ikke særlig vigtig disciplin 

kunne sognet takke Hans Asmussen og bønderne i Ustrup og til dels 
Brørup for. Mest skrivende af alle var Rasmus Andersen i Toftlund. 
Han var nok også den bedst begavede, men rastløs og utilpasset, med 
et ben i den gamle tid og det andet lidt forud for sin egen.

Som landmand var han ikke meget bevendt, men ved at betale høje 
lønninger var han i stand til at få dygtige og pålidelige karle, der lige 
så roligt fulgte deres egen sunde fornuft og vendte det døve øre til 
Rasmus Andersens driftsplaner.

Religiøst kom han aldrig ud over 1700-tallet. Hans kone, Petrine, 
var den allersidste i Hylke sogn, der holdt kirkegang efter overstået 
fødsel, så kirkeligt har familien været mere konservativ end de fleste 
andre.

Han var en gårdmandsenkes eneste barn, og var derfor nok blevet 
pylret rigeligt om som lille. I hvert fald var han som voksen meget 
optaget af sit helbred og brugte i nogle år næsten alt, hvad gården 
kunne kaste af sig, til månedlange badeferier på Fanø. Om de hjalp på 
hans skavanker er ikke godt at vide, men gjorde de ikke andet godt, så 
resulterede de i en hel stak lommebøger fulde af dagbogsnotater om 
Fanøopholdene.

Her lærer man Rasmus Andersen at kende som en kejtet, men 
selvfølende og nærtagende bondekarl, uden evne til at komme i 
kontakt med ret mange mennesker. Han passede omhyggeligt sine 
strandbade, opsnappede den sladder, han kunne komme afsted med
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og sad ellers muttersalene på sit værelse og snittede i træ og sleb de 
ravklumper, han havde fundet under sine morgenvandringer på 
stranden. (24)

Hjemme igen i Toftlund, var han hverken sky eller genert, men 
terroriserede sin mor, der ellers ikke var sådan at bide skeer med, 
indtil hun endelig i 1887 overlod ham gården.

Da havde han allerede været politisk vakt i mange år. Som ung var 
han en vinter elev på Gedved Højskole, og det mærkede Rasmus 
Andersen for livet. Han blev et af højskolens ofre, men ville nok ikke 
have undværet det for alt i verden. Han havde der lært en verden at 
kende, som var så forskellig fra den i Ustrup, at han aldrig fandt sig til 
rette i gårdmændenes kreds. Da 80’ernes politiske kamp havde lagt 
sig, og samtaleemnerne til nabogilderne igen var blevet landbrug og 
l’hombremeldinger, så fortælles det om Rasmus Andersen, at han 
blot lagde hovedet tilbage i stolen og faldt i søvn.

Han havde ikke noget at tale med de andre om - men sådan havde 
det ikke altid været.

For ham var skattenægtelse ikke blot fornuftbetonet, som den 
havde været for Johannes Sørensen det ene år, han var med - sikkert 
mest for ikke at skille sig ud fra flertallet.

Det var ikke en traditionsbunden holdning til ret og uret, som hos 
Mads Møller.

For Rasmus Andersen var det at nægte at betale skat et livsindhold 
og en mening med en ellers indviklet tilværelse.

Alt var så let i de år, hvor der næsten kun var to slags mennesker - 
venstremænd og højremænd - og flest af de første.

Han agiterede, og han protesterede og følte virkeligt, at han var 
noget, at han var med, hvor tingene skete, når pantefogeden hvert 
halve år drog af med en af Toftlunds kvier. Dog, en rus varer ikke 
evigt, og som årene gik kølnedes, ikke Rasmus Andersens, men de 
fleste andres begejstring, og for hver udpantning skrumpede hans 
beundrende publikum ind.

Det gik, som Gunner fra Kattrup skrev om en masseafsoning af 
bøder efter ballade ved en panteauktion i Tvingstrup: »Da det første 
hold blev løsladt, var der mange landboere i Horsens for at tage imod 
dem. De løsladte var politiske martyrer. Ved det sidste holds løsla
delse var der ingen«. (25)
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Allerede efter folketingsvalget i 1887, hvor Højre gik frem, be
gyndte venstrefolket at køre træt. Det flyttede sig stille og næsten 
umærkeligt over mod højre. Det gjorde de fleste venstremænd i 
folketinget. Der gik det dog ikke stille af.

Venstrepressen sansede, hvad vej vinden blæste og flyttede sig 
også. Skanderborg Amts Avis, der havde holdt venstrefanen højt, blev 
mere og mere moderat, og radikal blev næsten et skældsord i redaktø
ren Oluf Jørgensens ledere og artikler.

I mødereferater fra vælgermøder i Hylke efter 1894, da sognet var 
blevet en del af Skanderborg valgkreds, kan man læse, at her »var de 
radikale tendenser overvejende, medens man ikke mærkede stort til 
Hylke sogns forhandlende venstremænd, og af dem er der dog ellers 
mange -«.

Det var vist en opfordring til de moderate om at komme mere op på 
mærkerne.

En uge senere havde der igen været vælgermøde i Hylke, og Oluf 
Jørgensen, der selv tilhørte de forhandlende folketingsmænd, skrev 
syrligt, at »flertallet var radikale. Dirigent Steffen Laursen var ligele
des radikal, men ikke desto mindre aldeles uskikket til ordstyrerhver
vet.« (26)

Det var ikke blot partiet og pressen, der flyttede sig. Det gjorde de 
lokale høvdinge også.

Peter Bojsen blev moderat, og som Gunner konstaterede: »hele 
egnen fulgte deres fører.« Dertil må dog tilføjes, at han ikke har kendt 
hverken Steffen Laursen eller Rasmus Andersen.

Steffen Laursen havde i en periode været sognerådsformand, men 
blev så forbitret over at blive vraget til fordel for en højremand, at han 
arrigt skovlede hele Hylkes kommunale arkiv i en sæk og hældte 
indholdet ud på Ingergårdens gulv hos den ny formand, der så måtte 
se, om han kunne finde ud af sagerne.

Det kunne han til fuldkommenhed.
Det var køligt overblik og gustent overlæg, der var brug for efter de 

ophedede og opslidende provisorieår.
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Måske er Rasmus Andersen blot faldet i søvn i Toftlunds have. Måske drømmer han sig tilbage til 
provisorieårenes kampglæde og sammenhold.
I hvert fald kan han sige som Jeppe Aakjær, at

»ungdom og gled' de er henn, 
og sommerens daw de er drøwn, 
og den der ett mir får en lærki å hør', 
han tinker på dem, der erfløwn«.

Krigerne, de rene af hjertet, havde intet at gøre længere i en 
verden, der ikke var hvid og sort, men jævnt grå.

Der var ikke flere lærker. Rasmus Andersens fugle var hverken i 
hånden eller på taget. De var allesammen forlængst fløjet deres vej, 
da han som gammel mand blundede i kurvestolen i Toftlunds have.

Blodomløbet i hans konstant kolde fødder blev ikke længere stimu
leret af vesterhavsbade fra stranden på Fanø. Det problem måtte, så 
godt det lod sig gøre, klares ved hjælp af store sivsko.

De drabelige slag han med liv og sjæl, men fuldstændig humorfor-
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ladt havde deltaget i under Estrupstyret og i forbindelse med ansæt
telse af lærere, de var glemt af alle andre end ham selv.

Moderen, som i sin tid i uforsonlig bitterhed havde forladt sin søns 
gård og slået sig ned i et hus i byen, var forlængst død, uden at de to 
nogensinde nåede at komme til forståelse med hinanden.

Petrine var også død, efter troligt at have slidt og slæbt og holdt 
sammen, ikke blot på det, der var hende betroet, men også på meget 
af det, Rasmus Andersen burde have taget sig af.

Der var flere døde end levende i Rasmus Andersens verden den 
sommerdag i haven. Måske har han lukket øjnene for at genkalde sig 
nogle af dem. Måske har han gjort det for at holde en besværlig nutid 
ude et øjeblik, for at kunne lade tankerne kredse om det, der lå længst 
tilbage i tiden, men som med årene var kommet til at stå tydeligst i 
erindringen.

Det kunne være mindet om det nye stuehus, faderen havde ladet 
bygge, da Rasmus var en lille dreng. Det kunne være lillesøsterens 
fødsel kort tid efter og hendes død ti år senere. Det kunne være den 
bitre erindring om faderens sygdom og død, som den var blevet 
oplevet af en halvstor dreng.

Måske har Rasmus Andersen drømt sig tilbage til den vinter på 
Gedved Højskole, hvor han fik et svimlende indblik ind i en verden, 
der var så helt anderledes, end den han kendte, en verden, der var 
uendelig stor og ikke standsede ved et sogneskel, men - som han 
måtte se i øjnene - var så godt som lukket land for enkens søn i 
Toftlund. Han vidste blot alt for godt, at når de fem måneder var gået, 
så skulle han hjem igen at gøre karls arbejde på den gård, han en dag 
skulle overtage.

Hvad var der i vejen med Rasmus Andersen, og hvorfor blev han så 
ulykkeligt et menneske det meste af sit liv - for ulykkelig det følte han 
sig? Det lægger han ikke skjul på i alt det, han i tidens løb skrev om sin 
tilværelse og om alle de besværligheder, den rummede.

Rasmus Andersen var langtfra den eneste, der som barn havde 
oplevet døden i den nærmeste familiekreds. Der var mange andre end 
ham, der havde været en vinter på højskole og som, da den var gået, 
som den naturligste ting var kommet hjem og havde genoptaget deres 
gamle arbejde og vante tilværelse.

Hvorfor var Rasmus Andersen så ofte elendig til mode og hele
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tiden rastløs og utilpasset i kredsen af Ustrupgårdmænd - en kreds, 
det ellers ikke var så ringe at tilhøre, og som han var besvogret med på 
kryds og tværs?

Fejlen ved Rasmus Andersen var nok, at han var næsten historieløs. 
Når man har læst alt det, han gennem et langt liv har skrevet, så sidder 
man tilbage med indtrykket af et menneske, der var uden føling med 
slægtens og landsbyens liv og traditioner. Det er så meget mærkeli
gere, som Rasmus Andersen nok af alle i sognet havde de solideste 
Hylkerødder.

Gennem sin mor stammede han i lige linie fra Lundgård. Det var de 
skiftende fæstere og ejere her, der hele tiden havde gjort sig bemær
ket og ført det store ord på bystævnet i Ustrup i 1700’årene. Det var 
Lundgårdbonden, som havde indset fordelen ved jordreformer og 
havde krævet udskiftning, længe før andre havde fattet nytten af en 
sådan forandring. Det var Rasmus Andersens oldefar, der ene af alle 
havde flyttet sin gård ud, så langt fra landsby og naboer, som han 
overhovedet kunne komme. Det var bedstefaderen, der som den 
naturligste ting var flyttet tilbage igen til en gård midt i byen.

Rasmus Andersen nævner dem aldrig med et ord i alt det, han 
gennem årene funderede over og skrev ned. Han omtaler heller ikke 
sin farfar, den velhavende og højt ansete ejer af Toftlund, som ganske 
vist overlod Rasmus Andersens far den bedste gård, men selv foretrak 
at bo hos en anden af sine sønner.

Åbenbart så Rasmus Andersen aldrig sig selv som et led i en slægt, 
en trofast traditionsbærer og forsigtig fornyer af driftsformer og 
holdninger. Historien begyndte for ham med de ting, han selv havde 
oplevet. Derfor måtte han opfatte personen Rasmus Andersen som et 
fænomen og ikke som et produkt af en lang udvikling.

På grund af dyb uenighed og splittelse i slægten fra Toftlund fik 
Rasmus Andersen ikke den ballast med ud i livet, som fx. Gunner fra 
Kattrup gjorde. Han oplevede aldrig den gode tryghed, det var at gå 
med sin bedstefar ved hånden og at hjælpe ham med at flytte køerne 
og fårene. Rasmus havde aldrig været fælles med nogen af sine 
bedstefædre om en alkove og næsten hver aften ligget musestille og 
lyttet med store øjne og øren til alle historierne om den tid, der var 
engang.

Tilværelsen havde formet sig sådan for Rasmus Andersen, at han
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blev et menneske uden anden fortid end sin egen, og derfor blev den 
tid, han levede i, så vanskelig at finde et ståsted i og så indviklet at 
finde ud af.

Her, midt på Toftlunds græsplæne en sommerdag omkring 1914, 
standser historien om Hylke sogn - i hvert fald for en tid. Den kunne 
være blevet både længere og bredere og meget bedre. Der er alt for 
mange sider af beboernes tilværelse, jeg er gået for let henover eller 
helt udenom, men det får være.

Med beretningen om både den unge og den gamle Rasmus Ander
sens genvordigheder kom jeg nogenlunde derhen, hvor jeg gerne 
ville komme til - at turde sige, at det dårligst fungerende af alle 
mennesker er det historieløse, det, der har afskåret sig fra sin fortid og 
derfor ikke forstår sin nutid eller føler noget medansvar for den.

Vi er ikke blot produkter af og udtryk for den tid, vi lever i, men 
også - på godt og ondt - af den, der er gået. Fortiden er en del af 
nutiden. Det vidste de gamle god besked med, bedre end Rasmus 
Andersen gjorde og meget bedre, end vi gør i dag.

Der var vel ikke mere mening i forfædrenes tilværelse, men der var 
større sammenhæng.

Den ydre verden ændrede sig. Menneskesindet ændrede sig også, 
men meget langsommere. Bevidsthedsmæssigt kom bønderne først 
ud af fællesskabet midt i 1800-tallet. Da begyndte de endelig - under 
indtryk af mange økonomisk gode år og opvågnen til politisk indfly
delse og medbestemmelse - at turde tro på, at forfædrenes ufrie, 
risikofyldte og ressourcefattige tilværelse aldrig ville komme igen.

De havde overtaget de gamles holdninger og normer - tilpasnings
evnen, forsigtigheden, sparsommeligheden og solidariteten over for 
dem, der ikke kunne klare sig - fordi de vidste, at det var de 
egenskaber, der havde bevirket, at tidligere slægter ikke blot havde 
overlevet, men havde fået en tilværelse ud af det.

De havde forvaltet en meningsfyldt arv, fordi de kendte dens 
baggrund, og vel også fordi de frygtede, at tidligere tiders fattigdom 
kunne blive deres egen virkelighed.

Det er ikke nogen smertefri proces at kassere traditioner og hold
ninger og at finde en ny identitet og nyt ståsted, og det gik heller ikke 
stille af. Sidste halvdel af 1800-tallet var en periode med så store 
forandringer i bøndernes tilværelse, at det kunne være svært at følge
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med. Derfor er der en fornuftig og rimelig forklaring på, at man havde 
så svært ved at enes.

Forvirring og usikkerhed er, sammen med nyvakt, stærk selvfølelse, 
god grobund for stridbarhed og fjendtlighed, men det skal siges til de 
gamles ros, at der var virkelig format og storslåethed over deres 
slagsmål. Hver gang man tørnede sammen - om placeringen af 
mejeri, brugsforeninger, nye skoler og forsamlingshus - kom der et 
smukt resultat ud af uenigheden.

Så godt som alle disse ting er borte igen. Det eneste, der er tilbage, 
er forsamlingshuset og uenigheden. Vi er endnu ikke kommet ud af 
1800-tallet, men skal vi have en udvikling i gang igen i et sogn, der 
ligger hen, ribbet for næsten alle funktioner og for al ydre identitet, 
må vi nok se i øjnene, at det er nødvendigt at finde en ny holdning til 
problemerne, en holdning, der ikke er skabt af forholdene for 100 år 
siden, men af de muligheder, vi har i dag.

Tager vi historien til hjælp, så rummer den blandt mange andre 
ting også det opmuntrende budskab, at hvor håbløst det end har 
kunnet se ud til tider, så har Hylke sogns beboere - som alle andre - 
altid i løbet af længere eller kortere tid lært at tilpasse sig en ny 
struktur og ændrede livsvilkår og ikke blot fået en tilværelse ud af det 
for sig selv, men også haft noget at give videre til næste generation.
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Møller, Jens Pedersen, boelsmand, Ringkloster mark............................... 76, 120, 132
Møller, Mads, gdr. Ustrup ..........................................  86, 130, 155, 185, 267, 273, 296
Møller, Niels Jensen, hmd. Ustrup.................................................................................. 323
Møller, Peder Simonsen, gdr. Brørup ............................................................................321
Møllershvile...........................................................................................................................130
Møllersminde .......................................................... 72, 86, 131, 155, 222, 268, 273, 277
Nebel...............................................................................................................................62, 183
Nielsdatter, Karen gm. hmd. Båstrup mark................................................................... 321
Nielsen, Peder (»Doktor«) hmd. Brørup mark...............................................................140
Nielsen, Peder, mejeribestyrer.........................................................................................276
Nielsen, Poul, rytterbonde, Jordbjerggård............................................................... 11, 315
Nielsen, Sofus, lærer, Brørup............................................................................................214
Nilsson, Pehr, hmd. Hylke mark....................................................................................... 145
Nissumgård . 11, 28, 38, 46, 53, 65, 74, 75, 79, HO, 115, 117, 145, 157, 159, 191, 193,

.............................................................................. 227, 265, 275, 286, 315, 318, 320, 331
Nørlem, Hans, proprietær, Jordbjerggård........................................................................ 11
Nørregaard, højskoleforstander.......................................................................................289
Nørre Vissing ......................................................................................................................330
Ole Smeds enke (Karen Laursdatter) Båstrup.............................................................. 240
Olesen, Niels, høker, stationsbyen...................................................................................126
Ostenfeld, sognepræst .................................................................................................... 198
Ottosen, Knud, lærer, Hylke ....................................................................... 192, 217, 257
Ousted..........................................................................................62, 138, 183, 201, 317, 318
Pape, Asmus, proprietær, Nissumgård.............................................................29, 115, 130
Pedersdatter, Anne Kirstine gm. lærer Holmboe ........................................................328
Pedersdatter, Inger gm. gdr. Båstrup og Ustrup........................................ 55, 252, 330
Pedersdatter, Karen gdr. Brørup.....................................................................................321
Pedersdatter, Maren, gm. gdr. Ustrup............................................................................316
Pedersdatter, Michelle Ottilie, syerske, Hylke...............................................................103
Pedersen, Andreas, gdr. Hylke..........................................................................................146
Pedersen, bager, Brørup og Hylke....................................................................... 127, 322
Pedersen, David, hmd. Tebstrup .................................................................................. 195
Pedersen, F.C. sognepræst............................................................................................. 192
Pedersen, Gunder, murer, Hylke mark .......................................................................... 119
Pedersen, Jørgen P. gdr. Ustrup .......................................................................................85
Pedersen, Niels, gdr. Brørup ................................................................................ 174, 326
Pedersen, Rasmus gdr. Brørup ....................................................................................... 319
Pedersen, Thomas, gdr. Båstrup ..................................................................... 58, 71, 320
Polakhuset............................................................................................................................ 38
Poulsen, Simon, gdr. Ustrup ........................................................................................... 328
Randlev, Søren, høker Hylke mark .................................................................................123
Rasborg, Peder, almisselem............................................................................................. 222
Rask hovedgård...................................................................................................................... 15
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Rasmusdatter, Ingeborg d. af gdr. Ustrup......................................................................113
Rasmussen, Anders gdr. Ustrup......................................................................................141
Rasmussen, Erik s. af gdr. Ustrup ................................................................................... 113
Rasmussen, Ingvard gdr. Ustrup .................................................................................... 330
Rasmussen, Jens gdr. Ringkloster ........................................................ 56, 150, 318, 324
Rasmussen, Jens Smed, smed i Ustrup ............................................................................32
Rasmussen, Johannes, boelsmand, Ringkloster mark ................................................... 98
Rasmussen, Niels gdr. Brørup ........................................................................................... 34
Rasmussen, Peder, gdr. Hylke ......................................................................................... 321
Rasmussen, Rasmus, gdr. Ringkloster..............................................................................56
Rasmussen, Rasmus (»fra Knolden«) hmd. Brørup........................................................34
Rathlousdal..............................................................................................................................11
Rindom, Jacob, bestyrer af fattiggård ............................................................................246
Ring, Peder, degn i Båstrup.........................................................................................23, 43
Ringkloster 11,28, 39,43,53, 56,59,65, 75, 79,136,150,157,179, 265,268, 275,286, 
320
Ringkloster skole .......................................................................................................214, 221
Rodal................................................................................................................................38, 134
Rodalshus ...............................................................................................................................38
Rothausen, Andreas, møller...............................................................................................111
Rothausen, Inger gm. gdr. Båstrup..................................................................... 106, 323
Rye, Chr. almisselem, Ustrup............................................................................................123
Rye, Olaf, general................................................................................................................178
Satterup, Laurits, sognepræst....................................................................... 189, 222, 320
Schjødt, Jens, boelsmand Brørup mark......................................................................... 320
Secher, proprietær Jordbjerggård ....................................................................... 275, 331
Sehested, kaptajn, Testrup................................................................................................ 170
Sejersbjerg ............................................................................................................................ 29
Sejersdal ............................................................................................................... 29, 39, 115
Serridslevgård.................................................................................,.......................................15
Silkeborg fattiggård ...........................................................................................................246
Skanderborg...............................  122, 132, 133, 141, 152, 153, 177, 274, 280, 288, 291
Skau, Laurids, rigsdagsmand ........................................................................................... 288
Skivholme ............................................................................................................................ 330
Skrædder-Erik, Ringklostermark.....................................................................................215
Skårup, Fruering............................................................................................................. 12, 29
Sietkær ................................................................................................................................... 29
Slyngborg ...............................................................................................................................29
Slukop..................................................................................................................................... 29
Snedker, Laurs (Laursen) boelsmand, Ringkloster mark............................................. 134
Soelegård, Båstrup.............................................................................................  58, 71, 321
Smed, Jens almisselem, Båstrup....................................................................................... 163
Sommer, Ole, København ................................................................................................332
Stilling, Henrik, sognepræst.........................37, 152, 159, 162, 189, 193, 227, 319, 327
Stouenberg, væver, Ustrup................................................................................................ 124
Stougård, Ustrup .............................................................................................  32, 256, 317
Svenske-Ane, d. af hmd. Hylke mark...............................................................................145
Svensson, Lars, hmd. Hylke mark ...................................................................................145
Søltoft, Ole, Tyrrestrup ...................................................................................................... 42
Sønderborg, Niels, indsidder Båstrup mark.....................................................................39
Sørensdatter, Ane gm. gdr. Brørup................................................................................ 330
Sørensdatter, Grethe gm. gdr. Hylke................................................................................ 91
Sørensdatter, Inger Petrea, gm. møller Friis................................................................ 330
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Sørensen (Jacobsen) Anders Jacob, gdr. Nr. Vissing................................................... 330
Sørensen, Chr. (Lundgaard) gdr. Ustrup..............................................................71, 321
Sørensen, Chr. sognefoged, Ustrup..................................................................... 154, 324
Sørensen, Hans Winther, gdr. Skivholme .....................................................................330
Sørensen, (Vitved), Jens, rigsdagmand .............................................................. 280, 281
Sørensen, Johannes (d.æ.) gdr. Ustrup ............................................... 55, 152, 252, 330
Sørensen, Johannes (d.y.) gdr. Ustrup................................................................  296, 330
Sørensen, Rasmus, almisselem.........................................................................................330
Sørensen, Søren, hmd. Brørup.........................................................................................230
Søvind........................................................................................................  73, 104, 106, 294
Såby....................................................................................................................................... 294
Tamdrup Bisgård ............................................................................................................ .• 324
Tammestrup Øde..........................................................................................12, 29, 117, 125
Tebstrup......................................................................................... 139, 195, 201, 289, 322
Teilum....................................................................................................................................130
Teller, Johanne, gm. lærer i Brørup .............................................................................. 214
Testrup, Kattrup.....................................................................................................10, 15, 170
Thomsen, Ane Marie, barn............................................  195
Thomsen, Rasmus gdr. Båstrup.......................................  58, 71, 152, 320
Thykjær............................................................................................................. 16, 28, 30, 35
Toftlund ........................... 29, 88, 108, 113,141,151, 160, 256, 284, 292, 297, 321, 328
Tran bjerglund ......................................................................................................................84
Troelsen, Niels hmd. Ringkloster mark......................................................................... 320
Tulstrup ............................................................................................................................... 150
Tune landbrugsskole ...................................   . ................ .'..............................................267
Tvingstrup................................................................................................................. 173, 298
Tyrevoldsdal.................................    30
Tyrrestrup..................................  42
Tøj kurven .............................................................................................................................. 54
Tåning......................................................................................................... 135, 139, 222, 271
Underup ...................................................................................................................... 62, 329
Ustrup Kjærsgård..................................................................................................................21
Ustrupgård ....................................................................................................... 18, 70, 72,90
van Deurs, proprietær, Tåning......................................................................................... 271
Vedslet .................................................................................................................................322
Weis, Mads, benbrudslæge................................................................................................ 141
Vester Tammestrup .............................................................................................................29
Wieher, Johannes, sognepræst..........................................................................................186
Winther, Bernt, lærer, Hylke............................................................................................210
Winther, Bodil Hansdatter, gm. gdr. Ustrup.................................................................. 330
Winther, Jørgen, murermester, Hylke............................................................................ 119
Wolff, Joachim, hmd. Brørup mark .......................................................... 32, 33, 60, 319
Vrold........................................................................................................................................37
Væhr............................................................................................................................. 183, 192
Yding.................................................................................................................  294, 317, 324
Ørritslev ...............................................................................................................................205
Østbirk .................
Østerløkke, Ustrup 
Øster Tammestrup 
Åle...................... .
Ås ..........................
Åsted, portør.........

.................................................................................................. 294, 317

................................................................... 81, 104, 152, 178, 250, 330
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............................................................................................................. 146

.............................................................................................................292
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MANUSKRIPTER I LOKALHISTORISK ARKIV I HYLKE
Knud Ottosens oplysninger om rytterskolen i Hylke og dens lærere ca. 1820-86.
Christensen, P. J. Erindringer om perioden ca. 1870-1920
Gunner Jensen, kopi af erindringer ca. 1875 til 1940 især fra Kattrup sogn, men også 
mange oplysninger om hans slægt i Hylke.
Lærer i Ringkloster skole Sejr-Poulsens erindringer om årene 1902-21.
Bundgaard-Lassen, Tage om sin barndom i Hylke, (udat). Dækker årene ca. 1910-20. 
Vagn Jørgensens oplysninger til det lokalhistoriske arkiv om sin barndom i Ringkloster 
skole i 1920erne og om sine år som sognepræst i Hylke 1938-47.

ARKIVER
Det allermeste materiale til bogen om Hylke sogn i det 19. århundrede stammer fra 
arkiver.
Rigsarkivet er ikke benyttet ret meget. Det skyldes dels den store afstand mellem 
København og Skanderborg, dels at jeg, da jeg blev fortrolig med amtsarkiverne i 
landsarkivet, i reglen var i stand til at finde de sager, der var sendt videre til kancellierne 
eller sendt fra København til erklæring hos amtmanden, i amtets brevpakker og 
kopibøger.
Det eneste arkiv, der er gennemgået i Rigsarkivet er den del af rentekammerets (Jydske 
renteskriverkontor), der omhandler auktionen over ryttergodset.
Folketællingerne er anskaffet fra rigsarkivet til det lokalhistoriske arkiv i Hylke.

Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg er det allermest benyttede af alle arkiver. Amtsarki
verne dvs. Skanderborg amt og i de perioder, det ikke eksisterede, Århus stiftamt, er 
dem, jeg har gennemgået grundigst. Det drejer sig især om journalsager, kopibøger og 
breve fra Vor og Nim herreder og fra rentekammer og danske kancelli.
Skanderborg amtstue bevaredes, også når amtet var en del af stiftamtet. Heri er 
gennemgået en del skattehovedbøger, sager vedrørende udstykning og ændringer i 
matriklen og korrespondance angående sogne- og budfogeder.
Vor og Nim herreders arkiv er også benyttet meget. Det gælder skøde- og panteproto- 
koller og realregistre, auktions-, skifte-, justits-, politi- og fogedprotokoller og doku
menter, herredsfogedens kopi- og konceptbøger og journalsager.
Indtil 1805 bestod det skanderborgske distrikts birketing. Herfra er gennemgået 
tilsvarende arkivalier som i herredets arkiv.
Det skanderborgske rytterdistrikts arkiv er benyttet meget til min bog om 1700tallet. 
Til bogen om Hylke sogn i 1800tallet er kun gennemgået det, der angår auktionen over 
ryttergodset 1767.
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I Arhus bispearkiv har jeg læst visitatsindberetninger og kirkesyn, gennemgået brev
pakke mærket Hylke og diverse indberetninger fra provster og præster i stiftet. De kan 
være anbragt i pakker for sig eller gemme sig i journalsager.
Provstearkivet rummer også visitatser og kirkesyn. De er gennemgået sammen med en 
del korrespondance især ang. skolevæsenet.

Fra Matrikelsarkivet i København er benyttet - og anskaffet i kopi - udskiftningskort og 
forarbejder til matriklen 1844.
Kirkebøgerne i Hylke præstearkiv findes i kopi i det lokalhistoriske arkiv, så de er 
benyttet overordentlig meget. Her er også kopi af fattigprotokol for Hylke sogn 1732- 
1827 fra præstearkivet, så på landsarkivet er kun gennemgået præsternes konceptbø
ger.
Foruden de nævnte arkiver i landsarkivet er branddirektoratets arkiv gennemgået med 
hensyn til taxationsforretninger over bygninger, og de såkaldte OXarkiver angående 
valg til stænderforsamlinger og rigsdag.

I Erhvervsarkivet i Århus er gennemgået de journalsager i Landhusholdningsselskabets 
arkiv, der angår Hylke sogn.

Af lokale arkiver har jeg gennemgået de dele af Hylke kommunes arkiv, det har været 
muligt at finde frem til. Det drejer sig om sognerådets forhandlingsprotokoller og 
regnskaber og enkelte andre ting, en fattigprotokol og befordringsprotokoller.
Arkivet blev ved kommunesammenlægningen afleveret til Skanderborg kommune, 
hvor det stadig ligger uordnet og uregistreret sammen med andre indlemmede 
landkommuners arkiver, så det er lidt tilfældigt, hvad jeg har kunnet finde.
Der er øjensynligt ingen korrespondance bevaret. Skolekommissionens protokoller er 
også forgæves forsøgt opsporet både i Skanderborgs skoledirektion og hos sognepræ
sten.
I Skanderborg egnsarkiv er gennemgået årgange af Skanderborg Amts Avis fra 1876 og 
indtil begyndelsen af 1900tallet.

I Hylke sogns lokalhistoriske arkiv findes alle de billeder og kort, der er benyttet i bogen. 
Af større samlede afleveringer findes Hylke andelsmejeris forhandlingsprotokoller og 
regnskaber fra dets start 1893 og til nedlæggelsen 1965.
Alle dagbøger og eksamensprotokoller fra sognets skoler fra 1803 til de blev nedlagt 
omkring 1970.
Der mangler kun årene 1815-33.
Hylke fattiggårds arkiv 1880-1911.
Diverse dagbøger og arbejdsjournaler.
Rasmus Andersen, Toftlunds privatarkiv, der rummer dagbøger, breve og meget andet 
fra årene ca. 1880-1920.

Der er af og til i noterne henvist til personer, der har forsynet mig med oplysninger om 
forhold i sognet. Hvis det er gjort skriftligt, befinder de sig i det lokalhistoriske arkiv. 
Egentlige interviews er ikke foretaget.
De fleste mundtlige overleveringer er fremkommet helt spontant i forbindelse med 
private sammenkomster og besøg i biblioteket og kan derfor vanskeligt henføres til en 
bestemt person - så meget mere som de allerfleste historier er fortalt nogenlunde ens 
af mange forskellige.



Noter

FORUDSÆTNINGER
1) Auktionen blev afholdt den 24. april og følgende dage 1767, fremgår af Skander

borg ryttergodsarkiv, auktionsplakater mm. 1766-69 og af »Diverse dokumenter, 
kommissionsakter vedkommende afhændelsen af kronens gods i Skanderborg 
distrikt 1767« i RA (Jydske renteskriverkontor) og af Schyttes beskrivelse af 
Skanderborg amt 1843.

2) Det skanderborgske distrikts justitsprotokol 1774-81, 20/8 1778 siger om Rasmus 
Mikkelsens far, »at han var den virkelige ejer af møllen«.

3) Fremgår af »Hylke sogn i det 18. århundrede«. Poul Nielsens ansøgning findes som 
journalsag i Jydske Renteskriverkontor, dat. 11/6 1767. Afslag 30/6 1767, »helt 
usædvanligt at tillægge bønder pension«.

4) Skanderborg ryttergodsarkiv, specifikation 1766. Der udbydes 12 hovedgårde til 
salg, bl.a. Nissumgård, der oprettes af 31 tdr. hovedgårdshartkorn og 356 tdr. 
bondegårdshartkorn.

5) Bøndernes klage over Herschend er forgæves eftersøgt i både rentekammerarkiv 
og amtsarkiv. Sagen fremgår af Herschends erklæring til amtmanden 30/11 1767 og 
amtmandens erklæring til rentekammeret af 14/12 1767. De findes henholdsvis i 
Indkomne breve til Skanderborg amt og amtmandens kopibog: »Herschend kan 
ikke nægtes bifald. Man kan ikke formene en køber at benytte sig af sit købmands- 
skab«. Rentekammerresolution 9/1 1768, at »sagen kan ej være hans Maj. at 
forestille«.

6) Det skanderborgske distrikts skøde- og panteprotokoller og -register 1742-1805.
7) Skanderborg amt, indkomne breve 1770.
8) En af auktionsbetingelserne var, at den halve købesum blev stående som en 

bestandig og uforanderlig hæftelse i gårdene. Som sikkerhed krævedes, at bygnin
gerne var brandassureret, og at de nødvendige redskaber og dyr til gårdenes drift 
var i behold. Der kunne søges om tilladelse til at udbetale lånet. 25/8 1767 fik fx. 
ejeren af Hylke mølle tilladelse, men da ejeren afJordbjerggård søgte d. 22/9 1767 
fik han afslag. Amtmanden havde erklæret, at »det var kun for desto bedre og 
snarere at få pengelån på 1. prioritet udi gården, som han har købt vel dyrt«. 
Skanderborg amts kopibog 26/10 1767.

9) I de knap 10 år, flertallet af bønderne i Hylke sogn var hoveripligtige, kom ikke 
færre end 3 forordninger om hoveri: 6/5 1769 med fastsættelse af hoveriets 
størrelse og antal dage. Struenses frd. af 20/2 1771 med fastsættelse af hoveriet i 
forhold til gårdenes hartkorn og deres afstand fra hovedgården. Efter Struenses 
fald kom ny frd. 12/8 1773, der førte hoveriet tilbage til det, det tidligere havde 
været, dog med udeladelse af »småt hoveri«, dvs. fx. havearbejde eller nøddepluk- 
ning. Afvisning af Båstrupbøndernes bøn, »at Bjørn vil holde sit løfte om tålelig 
landgilde og hoveri«, dat. 24/10 1767 findes i Rentekammerbreve, Skanderborg 
amt.

10) Sagen mellem Bjørn og beboerne i Brørup findes i breve til Skanderborg amt og i 
amtets kopibog 1771-74 under adskillige datoer bl.a. 1/3 1770.

11) Serridslevgårds godsarkiv, pakke mærket »Forskellige sager«. Heri findes Been- 
feldts skrift »Historiske oplysninger« om hans forhold til sine fæstebønder.

12) Frd. af 25/3 1791 §7: Det må være ejeren tilladt at nedlægge bøndergårde, når han 
enten deler sammes jorder imellem beboerne af jordløse huse, eller anvender dem 
til boelsteder og nye huse.
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13) Skanderborg distrikts skøde- og panteprotokoller.
14) Frd. af 28/7 1769.
15) Udskiftningsforsøget i Ustrup fremgår af breve til Skanderborg amt 1770.
16) Frd. af 13/5 1776.
17) Indkomne breve til Skanderborg amt 1776.
18) Bønderne i Ustrup havde købt og delt Bjerregård mellem sig uden at have 

indhentet tilladelse først. Rentekammeret valgte at give den med tilbagevirkende 
kraft d. 8/12 1775 imod, at bygningerne inden et år indrettes til to familier efter frd. 
6/6 1769.
Niels Post-sagen fremgår af Rentekammerbreve 1776 og amtets kopibog 18/10 
1777.

19) Indkomne breve til Skanderborg amt 1779.
20) Udskiftningsforretninger 1776-98 for Tyrsting og Vor herreder i Skanderborg amts 

arkiv.
21) Indkomne breve til Skanderborg amt 1779-82 indeholder husmændenes gentagne 

klager over bønderne.
22) Frd. om stavnsbåndets ophævelse af 20/6 1788, indledningen.
23) Bønderne klager 25/1 1794 til rentekammeret over husmændenes græsningsret. 

Res. af 8/3 1794, at »sagen bør have sit forblivende«. Ny klage og nyt afslag 21/6 
1794. Det er uvist, hvornår græsningsretten bortfaldt. Sidste gang, den er fundet 
omtalt, er i aftægtskontrakt læst 29/9 1815, hvori der står, at den ny ejer af 
Lundgård skal »græsse lige med sine egne et høved for en husmand i Ustrup, som 
er pålagt gården ved dens udskiftning«.

24) Lovgivning om udflytning findes i frd. af 13/5 1776 og 23/4 1781. Søren Jensens 
sag findes i Udskiftningsforretninger 1776-1798.

25) Udflytningshjælp kunne gives ifølge frd. 23/4 1781. Den bortfaldt igen 20/8 1801, 
men allerede givne bevillinger fortsatte i 6 år.

26) Indkomne breve til Skanderborg amt fra Beenfeldt, som ejer af degnegården, om 
udskiftning.

27) Udskiftningsforretninger 1776-98.
28) Journalsag, Skanderborg amt 1834. Pakke »Brandvæsen på landet«.
29) 1769 var der givet tilladelse til at dele gårde mellem to eller flere arvinger, men kun 

på betingelse af, at de delte gårde blev så store, at de kunne ernære en gårdmands
familie. Det var et princip, der blev bibeholdt i senere forordninger. I plakat 2/8 
1786 om salg af parceller stilledes som betingelse, at salget anmeldtes for rente
kammeret, og at parcellerne var ansat til hartkorn. I pi. 26/11 1800 krævedes ikke 
blot anmeldelse, men tilladelse. Der skulle desuden forblive en hovedparcel i 
behold på mindst 2 tdr. hartkorn. Dette krav blev gentaget i frd. af 3/12 1819. 
Tilladelser til udparcellering findes i Skanderborg amtstuearkiv »Udstykningsap
probationer 1783-1843«.

30) Bevilling til Søren Mikkelsen 21/12 1782.
31) Afslag til Niels Christensen 22/2 1783. Amtmandens erklæring findes i kopibog 3/2 

1783.
32) Fremgår af skøde- og panteprotokoller og skifte efter Chr. Hansen 3/10 1801.
33) Gældfriheden fremgår af skifte efter Jacob Andersens kone, Maren Pedersdatter 

17/5 1777.
34) Udstykningsapprobationer 1783-1843.
35) Udstykningsapprobationer 1783-1843 og af auktionsbetingelser og -katalog 16/9 

og 6/10 1794 for Nissumgård.
36) Nuværende »Mikkelsens gård« i Båstrup.
37) Frd. af 6/6 1769.
38) Kopibog for Vor og Nim herreder 1791-1806. Sag nr. 550 er provst Brøndsteds
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indberetning om Nim herred. Nr. 551 er provst Jordhøys om Vor herred.
39) De fleste exempler på husnavne findes i brandtaxationer.
40) Auktion på Testrup 29/7 1776. Auktionsprotokol for Vor og Nim hrd. 1738-81.
41) Skelstriden fremgår af Indkomne breve til Århus stiftamt 1802 og 1803. Den 

henvises til forligelseskommissionen, hvor jeg ikke har kunnet finde den.
42) Journalsag i Århus stiftamt 1822. Sagen afgjort 21/3 1824.
43) Indkomne breve, Århus stiftamt 1802.
44) Det skanderborgske distrikt, justitsprotokol 1776 og 1777.
45) Peder Hansensagen omtales mange steder, men alle sagens akter findes samlet i 

Indkomne breve om fattigvæsen 1849 og 1850 i Skanderborg amts arkiv.
46) En tremarksmand var en person, der havde mistet sin ære ved at blive idømt en 

bøde på 3 mark for strafbare injurier.
47) Dom ved Vor og Nim herredsting 19/4 1850, justitsprotokol 1844-50. Bøde på 30 

rdl. sølv og sagens omkostninger i henhold til frd. af 6/6 1769 om straflen for den, 
der ødelægger bøndergårde.

LANDMANDSLIV
1) Amtmanden om årsager til fattigdom til danske kancelli 29/1 1773, findes i 

Skanderborg amts kopibog.
2) Fremgår af skøde- og panteprotokoller.
3) Kgl. indbydelse til parterne om at indgå mindelige ordninger om tienden 18/3 

1796. Frd. af 8/1 1810 om tiendevæsenet i Danmark. Tvungen afløsning af tienden 
ifl. love 1852 og 1860.
De indgåede tiendeakkorder mellem bønder og præster er tinglæste. Ifl. skøde- og 
panteprotokol 1801-07 for Vor og Nim hrd. var kun Ousted-Tåning og Østbirk- 
Yding tidligere end Hylke med tiendeakkorder, henholdsvis 1799 og 1802. Begge 
steder opnåede præsten en betydelig bedre akkord end i Hylke. Af gårdene i 
Ousted skulle fx. ydes af hver gård, 1 td. rug, 1 td. byg, 1 td. 2 skp. havre + 32-64 
skilling. I Hylke fik præsten ifl. forening af 6/6 1804 »efter at sagen længe havde 
været ventileret« kun 3 skp. rug og 3 skp. byg af hver gård, og så meget mindre end 
gårdene i Ousted var de trods alt ikke i Hylke. Pastor Andresen, med hvem 
akkorden blev indgået, omtalte den som »yderlig slet« i brev til biskoppen 23/9 
1813, hvori han ansøgte om et bedre kald. Pakke mærket »Hylke« i Århus 
bispearkiv.

4) Exempler på gældfri gårde fra skifter: Stougård 1777, Anders Jacobsens gård i 
Båstrup 1803, Hylkegård 1812. I skøde- og panteprotokoller findes mange ex. på 
udbetalte 1. prioritetslån i slutningen af 1700tallet.

5) Skifte 13/9 1798.
6) Frd. om hegn og fred for jorder i Danmark 29/10 1794.
7) PI. af 13/9 1806 og frd. af 9/7 1817 »hvorved nogle nøjere bestemmelser tilføjes frd. 

af 29/10 1794 ...«
8) Ifl. frd. 1794 skulle der udnævnes 4-6 mænd i hvert sogn til at »syne gærderne og 

skaden, som forvoldes ved ufred«. Hvis der var mange, der så på gærder som Peder 
Davidsen i Brigsted gjorde, kunne der blive nok at lave for hegnsynsmændene. Han 
skrev til herredsfogeden for Vor og Nim hrd. i 1804 i anledning af at hans nabo 
havde sat hegn i skellet mellem deres gårde: »Jeg mente jeg havde lige så god ret til 
at rykke det op, som han havde til at sætte det«.

9) Koncepter til indberetninger om høstens udfald 1820-24, Vor og Nim hrd.
10) Vor og Nim hrd. kopibog 15/1 1807 til stiftamtmanden ang. kartoffelavl: »Ingen fra 

herrederne, mig bekendt, sælger kartofler undtagen nogle få i Hylke sogn. Denne 
avl fordrer mere umage end den almindelige kornavl. Parcellisten vil hellere drive
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omkring end stadig benytte sin liden plet jord til usædvanlig dyrkning. Ikkun i høje 
kornprisers år griber bonden til slige midler. Dette var tilfældet 1806. Det er derfor 
uvis, om kartoffelavl vil dø i sin barndom eller trives«.

11) Kåringsreglement 1780 anviste tvungen kåring af bøndernes hingste og bødestraf 
for at bruge ukårede hingste. Præmiering ifl. frd. af 8/5 1795 og pi. af 25/4 1800.

12) Gunner Jensens erindringer. Kopi i lokalhist. arkiv, Hylke.
13) Børge Christensen om Fuldbro mølles flodemål i Østjydsk Hjemstavn 1943. 

Dommen findes i Vor og Nim hrd.s justitsprotokol 2/3 1804. Bøndernes bøn om 
tilgivelse findes i Indkomne breve til Århus stiftamt dat. 16/2 1804. Herredsfoge
dens brev om Anders Jacobsens død findes i kopibog dat. 22/9 1803.

14) Frd. af 25/6 1790.
15) Gunner Jensens erindringer.
16) Vor og Nim hrd. politiprotokol 1791-1820. Sagen påbegyndt 11/10 1816.
17) Ifl. fattigregnskab 1809 i Indkomne breve til Århus stiftamt 1810 får Anders Buchs 

kone hjælp pga. mandens indkaldelse. 1810 bemærkes i regnskabet, at »manden er 
død i kongens tjeneste«.
Ansøgninger om fritagelse findes som journalsager i Århus stiftamt. Ægteskabet 
fremgår af Hylke sogns kirkebog: Johannes Sørensen og Inger Pedersdatter viet 
22/9 1809.

18) 5/5 1810 var kommet en frd. om gårdmænds fritagelse for at indkaldes til de 
annekterede bataljoner. 25/8 1810 kom cirkulære om »skøders og fæstebreves 
fremlæggelse ved næste session af gårdmænd« for at de kunne slippe for indkal
delse eller få lov at blive hjemsendt. Denne ordning er baggrund for, at herredsfo
geden den 7/11 1810 rykker for Jens Rasmussens skøde.

19) Bøndernes dårlige økonomi fremgår af Vor og Nim hrd.s restancelister med 
udpantningsforretninger 1815-22 og af foged- og auktionsprotokoller og 
-dokumenter.

20) Gunner Jensens erindringer.
21) Til- og afgangslister over personer, der flyttede ind og ud af sognene, blev indført 

ved reskript af 1/12 1812 og bortfaldt 1875.
22) Vor og Nim herreders politiprotokol.
23) Oplysninger om tjenestefolkenes løn er fra Schyttes beskrivelse af Skanderborg 

amt 1843.
Lønnen på Jordbjerggård fremgår af auktionsdok. i Vor og Nim hrd.s arkiv. Gården 
blev den 20/7 1821 taxeret til tvangsauktion. Af de udestående fordringer fremgår, 
at karlene fik mellem 10 og 16 rdl. om året. Til sammenligning vurderedes gårdens 
køer til 10-12 rdl. og hestene til 14-18 rdl. stykket.
Der kan findes adskillige ex. på folkeløn i auktionsdokumenteme. 11824 var lønnen 
på Nissumgård for daglejere 1 mark. Den mand, der hjalp røgteren fik 12 ski. og 
daglejerkonerne 8 ski. om dagen.

24) Ifl. Schytte var det almindeligt i næsten hele Skanderborg amt, at tjenestefolkene 
fik en del af deres løn i naturalier, vadmel, lærred, uld og træsko. Fra Ousted sogn 
findes i auktionsdok. 1828:
Forkarl: 7 rdl. sedler, 6 al. hørlærred, do blårlærred, 1 pund uld.
Andenkarl: 5 rdl. sedler, 10 alen blårlærred, 1 pund uld.
Trediekarl: 3 rdl. sedler, 8 alen blårlærred, 1 pund uld.
Dreng: 1 rdl. sedler, træsko med beslag og kramper.
Pige: 3 rdl. 3 mk. sedler, 5 al. hørlærred, 9 al. blårlærred, 1 pund uld, 1 får græsset 
og 2 rdl. i stedet for hør.
Pige: 2 rdl. sedler, 6 al. blårlærred, 1 pund uld, 2 rdl. i stedet for hør.

25) Vor og Nim hrd. Koncepter til indberetninger om høstens udfald m.m. 1820-44. 
Indberetninger fra sognefogederne ang. høstens udfald 1824-28 og 1829-35.
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Tilsvarende indberetninger findes i Skanderborg amts arkiv.
26) Cirkulære fra herredsfogeden til sognefogederne 1/2 1825, at »legestuer, julegil

der, påske- og pinsegilder, dansegilder og anden slig lystighed« skulle anmeldes.
27) Vor og Nim hrd. politiprotokol 1825-30. 10/7 1827 dømmes JW for ulovligt salg af 

bl.a. brændevin. Bøde på 20 rdl. ifl. frd. af 30/4 1734 og 2/8 1786. Niels 
Christensen, der havde anmeldt JW, dømmes samme år for samme forseelse.

28) Søren Johannesen, afsnittet om »En mand og hans tid«.
29) Ansøgninger og erklæringer i bevillingsager findes i amtsarkivet som journalsager 

under »Bevillinger«.
Rasmus Pedersen får pga. mangel på penge aldrig udnyttet sin bevilling og beder i 
1838 om at få gebyret tilbage. Samme år søger og får ejeren af Hylke mølle den 
samme bevilling.

30) Koncepter til indberetninger om høstens udfald 1820-44 i Vor og Nim hrd.
31) Dommerkorn var ifl. danske lov den del af herredsfogedens løn, som bønderne 

skulle udrede, blev ophævet ved lov af 20/6 1850.
Stokkemandspenge var en godtgørelse til de vidner, der skulle være til stede på 
herredstinget. Tinghuspenge var til vedligeholdelse af herredets tinghus. Brohavre 
var en afgift i korn til vedligeholdelse af herredets broer - altsammen ifl. Johan 
Hvidtfeldt: Håndbog for danske lokalhistorikere (1952)

32) I det østlige Jylland var projekteret en hovedvej fra Frederikshavn til Kolding. Ifl. 
W. Scharling i Danmarks statistik var der i Jylland kun bygget 5 mil chaussé i 1836. 
Det må så godt og vel være dem, der er gået gennem Vor herred. Frd. af 13/12 1793 
bestemte, at hovedvejsarbejde var naturalarbejde. Først med frd. af 29/9 1841 blev 
det afløst med penge.

33) Landhusholdningsselskabet journalsag 1832/110 og 1833/174. Erhvervsarkivet, 
Århus.

34) Første gang, der omtales svingplove i Hylke sogn er i 1828, da pastor Stilling 
ansøger LHS om at blive betænkt med en, sag 1828/435.

35) Pedersen-Bjergaard i »Minder fra en bondehjem i Jylland«.
36) Koncepter til indberetninger om høstens udfald 1820-44.
37) Gunner Jensens erindringer.

DE NÆRE TING
1) Ifl. kapiteltaxterne, der var de middelpriser, der hvert år blev udregnet af stiftøvrig

hederne, for korn og animalske fødevarer, fordobledes kornpriserne i Danmark i 
årene 1770-1809. Falbe-Hansen og Scharling: Danmarks statistik.

2) Den aim. brandkasse oprettet ved res. af 12/4 1768. Heri må bygningerne i Hylke 
sogn have været assureret, da det var en betingelse i forbindelse med ryttergods- 
auktionen. Findes for Båstrups vedkommende i Taxationsforretninger for Vor 
herred, efter begæring af ejeren om vurdering »for derefter i brandkasse at blive 
forsikrede«.
Sammesteds findes taxationsforretning for Hylke sogn, dat. 20/1 1785 og omtaxa- 
tionen af Ustrup by dat. 2/3 1787, der »forhen i brandforsikringskasse har været 
assureret og siden den tid på deres bygninger og skal være forbedret og dels af nyt 
opbygt«.
Den aim. brandforsikringsanstalt oprettet ved kgl. anordning af 29/12 1792. 
Brandforsikring blev frivillig, omvurderinger skulle foretages hvert 10. år. Samtidig 
udkom frd. om brandvæsen på landet.

3) I taxationsforretninger angives husenes længde i fag dvs. afstanden mellem bin
dingsværkets stolper. Den var 2/2-3 alen, hvilket svaret til 160-190 cm. Bredden 
angives aldrig i fag, men altid i alen.
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At de murede eller dels murede dels klinede vægge hører sammen med de brede 
stuehuse fremgår fx. af taxation af Båstrup by 1799. Gårdene er alle ansat til det 
samme hartkorn ca. 5tø td. Af de 6 gårde har de 4 stuehuse murede/klinede vægge 
og er ca. 6 meter brede. Et har kun klinede vægge og er knap 5 meter bredt. Et har 
helt murede vægge og 6 meter i bredden. Alle huse angives at være i bindingsværk 
og med stråtag.

4) Exempel: Skifte efter Niels Damsgaard 7/3 1771: Storstuen, 3 par vinduesgardiner 
med kapper. Dagligstuen, 2 par do af lærred. I sengekammeret er der 2 sengeste
der, hvert med 4 stolper. Det er første gang gardiner og soveværelse omtales i 
bondeskifter fra Hylke sogn. Niels Damsgaard var to gange gift med piger uden for 
bondestanden, og de har nok præget rummenes indretning.
Bortset fra proprietærgårdene nævnes gardiner ikke i skifter før i 1832, da hmd. 
Niels Troelsen på Ringkloster mark var død fra blåtavlede gardiner, der vurderedes 
til 3 mark. Potteplanter nævnes første gang på Nissumgård, da der afholdes auktion 
1829: 5 urtepotter med blomster, vurderet til 2 mark, men solgt for det halve.

5) Ustrupgårds stuehus var ca. 35 meter langt og 6,5 meter bredt ifl. brandtax. 1822 
og 1829 og havde murede vægge.

6) Korshuset omtalt i aftægtskontakt 1824, læst 29/9 1826 mellem Thomas Pedersen 
og Rasmus Thomsen: »til min aftægt 4 fag hus, hvoraf de 3 indrettes i den såkaldte 
korsstue«. Stuehuset var gammelt. I tax. 1814 var det det eneste i Båstrup, der 
havde klinede vægge. Da Rasmus Thomsen fik gården omtakseret i 1840 pga. nyt 
stuehus, bemærkedes om det gamle, at 3 fag er aftægtslejlighed og det øvrige er »til 
materialer og gennemkørselsport«.

7) Gunner Jensens erindringer.
8) Der nævnes folkestue i skiftet efter pastor Satterup 30/5 1828. Her var bord, bænk 

og stole, kakkelovn og to senge, der sikkert har været tjenestepigernes, da to niecer 
øjensynligt boede i det, der omtales som pigernes kammer. Citatet er fra P. J. 
Christensens håndskrevne erindringer om perioden ca. 1870-1920 i Hylke lok. hist, 
arkiv.

9) Exempler på håndværk og husmandsbrug fra brandtaxationer: 1835 taxeres Ras
mus Mortensens nybyggede ejendom Liljenbjerg på Båstrup mark. Den er 7 fag (ca. 
14 m.) og 7tø alen bred (ca. 4 tø m.) De 3 fag er til beboelse. De øvrige skal 
»indrettes til tømrerværksted og kostald«.
Elbjerglund på Brørup mark omtaxeredes samme år. Af nyt fandtes et fritliggende 
bagehus med murede vægge og tegltag. Her findes ejeren, Jens Schjødts, 
urmagerværksted.

10) Klosterlund taxeret første gang 1826 for 500 rdl. Igen 1829 for 860 rdl.
11) Cirkulære af 18/2 1823 til amtmændene. Findes i journalsager mærket »Brandvæ

sen på landet 1823«. Århus stiftamt.
12) Plakat af 7/4 1819. Danske lov 10-6-19.
13) Vestergård brændt 19/3 1825. Politisag påbegyndt 5/4 1825, Vor og Nim hrd.
14) Dansk sprognævn er spurgt, men kender ikke udtrykket.
15) Taxation af Nissumgård 1834: »Endnu et østre hus, som er tilbygget kostalden, til 

kæmehus«. Tax. af Lethenborg 1836: »Kærneværk med fuldt tilbehør, som drives 
med heste«.

16) Bolette Dam, født Friis, har skrevet om slægten Friis og Hylke mølle, hvor hun var 
født 1875. Erindringerne er udaterede, men omhandler tiden 1880-1940. I fami
liens eje, kopi i lok. hist, arkiv i Hylke.

17) Dagbogført af Søren Johannesen, ejer af Østerløkke i Ustrup 1840-76. Yderår 1854 
og 1867. Hylke lok. hist, arkiv.

18) Licitation over Ustrup fattighus auktionsdok. 1856. Vor og Nim hrd.
19) Albert Dams roman Jomfruen og soldaten bygger på Claudine Emilie Møllers liv i 

Damsgård 1854-73.
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20) Gunner Jensens erindringer.
21) Rasmus Andersen, ejer af Toftlund i Ustrup 1887-1926, efterlod sig en mængde 

skriverier om alt mellem himmel ogjord, mest om ham selv, fra årene 1890-1920. 
Lok. hist, arkiv, Hylke.

22) Tage Bundgaard-Lassen, Brande, f. 1900 i Hylke, søn af førstelærer Viggo Lassen. 
Han har i adskillige bøger og artikler beskrevet sin barndom i Hylke, bl.a. i Den 
guderne er vred på og Bette.

23) Det første komfur, der nævnes i skifterne er 17/2 1851 efter boelsmand Thomas 
Clausen, Brørup: Komfurindretning 5 rdl., 1853 omtales i skifte efter Karen 
Pedersdatter i Brørup Østergård, at der er komfur i køkkenet. Midt i 1800tallet 
mister skifterne i reglen deres værdi mht. oplysninger om indbo og tøj og anfører 
kun boets aktiver og passiver og arvingerne, ifl. frd. af 21/5 1845.

24) Pedersen-Bjergaard: Minder fra et bondehjem i Jylland. Døve-Peter omtalt af P. J. 
Christensen, Båstrup.

25) Pedersen-Bjergaard.
26) Pedersen-Bjergaard.
27) Pedersen-Bjergaard.
28) Frd. af 12/3 1783.
29) Pedersen-Bjergaard.
30) Skifte efter Michelle Ottilie Pedersdatter 15/6 1843. Hun var datter af Peder 

Rasmussen, Hylkegård og levede 1808-43.
31) Fortalt af Anna Hindberg, f. i Ingergården til Børge Christensen, tidligere kæmner i 

Hylke. Lok. hist, arkiv, Hylke.
32) Pedersen-Bjergaard.
33) 4/4 1835 skifte efter Anne Cathrine Christensdatter, Soelegård i Båstrup: Sort 

fruentimmerhat. I skifte 21/1 1843 efter Karen Nielsdatter, gift med hmd. i Båstrup, 
nævnes også sort hat, men der kan være tale om den samme hat, da der året før 
havde været afholdt auktion i Soelegård.

34) Bolette Dam om Hylke mølle.
35) Benævnes modehandlerinde i folketælling 1870.
36) Albert Dam: Jomfruen og soldaten.
37) Rasmus Andersen og hans mor forblev uvenner resten aflivet. Det er et forhold, 

han hele tiden kredser om i sine notater.
38) Om Chr. Sørensen Lundgaard, der døde 1861, har Nanna Buhl, Silkeborg, fortalt 

som en mundtlig familietraditon, at han altid gik med korte bukser og hvide 
strømper. Skifte efter ejeren af Hylke mølle, Andreas Rothausen 28/4 1815.

39) Exempler på overfrakker i skifter, Chr. Andersen, Ustrup 1846, lærer Holmboe 
1853 og Peder Møller Simonsen 1864, der både havde chenille og regnfrakke. 
Skifteforretninger foretoges i regelen af herredsfogederne, men sognefogederne 
foretog en del registreringer især efter småkårsfolk. De er værdifulde, fordi de 
fortsætter helt op i 1900tallet med at nævne og vurdere de enkelte effekter.

VÆKST OG BEVÆGELSE
1) Indkomne breve til Århus stiftamt 1802.
2) Udstykningsapprobationer 1783-1843 og skøde- og panteprotokoller. Folketællin

gerne 1787 og 1801.
3) Hylke sogns kirkebog 1771-1814.
4) Fremgår af folketællingerne. 1814 blev foretaget en tælling i anledning af den ved 

frd. af 3/4 1810 indførte koppevaccination, ifl. kancelliskr. af 13/9 1814. Denne 
tælling findes, uvist hvordan den er kommet der, for Hylke sogn i lok. hist, arkiv. I
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rigsarkivet findes en pakke præsteindberetninger om sognenes folkemængde 1814 
på vaccinationskommissionens foranledning. Hvis de er lige så udførlige som 
pastor Andresens fra Hylke sogn, kan de næsten udfylde det spring, der er i fit. fra 
1801 til 1834.

5) Teglbrænderi var fri næring, hvortil der ikke krævedes bevilling. Derfor efterlader 
det sig ikke mange spor i officielle arkiver. Teglværkerne findes taxerede til 
brandforsikring. I ansøgninger til amtet om murerbevilling nævnes teglværkerne i 
Båstrup enkelte gange. Peder Fisker 23/3 1836: »..to teglværker, hvoraf det ene har 
leveret flere 1000 sten«.
Herredsfogeden skriver i sin erklæring: »Det er ikke afliden vigtighed, at bønderne 
nu begynder på denne kant af landet selv at brænde sten og derved efterhånden at 
ombytte de usle og usunde klinede bygninger med solide og sunde af grundmur, 
således som allerede længe har været skik på landets vestside«.
Teglværkerne i Båstrup er også omtalt i Schyttes amtsbeskrivelse 1843. P. J. 
Christensen har i sine erindringer fra Ingergården fortalt om de tyske 
teglværksarbejdere.

6) Ansøgninger fra og erklæringer om håndværkere findes under Skanderborg amts 
bevillingsager. Oversigter over hvem, der fandtes med næringsbrev i herrederne, i 
Vor og Nim herreds næringsprotokoller.

7) Ifl. danske lov var landhåndværk følgende: Grovsmede, tømrere, bødkere, tegl
brændere, pottemagere, hjulmænd, murere, skindere, vævere, vadmelskræddere 
og skomagere, som syede bondesko. Alle andre måtte kun findes i købstæderne. 
Loven blev lempet flere gange i første halvdel af 1800tallet fx. ved pi. af 3/4 1816, 
frd. om håndværk på landet af 29/11 1822, der gav landsbyhåndværkere mulighed 
for at holde svend og lærling. PI. af 23/7 1827 udvidede bevillingerne til også at 
omfatte sadelmagere, giarmestre, hvedebrødsbagere, drejere, malere og urma
gere. Til gengæld måtte de ikke drive forretning nærmere end P/2 mil fra en 
købstad.
Næringsloven erstattede amtsbevillingerne med næringsbreve udstedte af herreds
fogeden. Håndværk deltes i fri og bunden næring. Til den fri krævedes ikke 
næringsbrev, og den kunne udøves af hvem, der måtte have håndelag for det.

8) Det har ikke været muligt at finde den bestemmelse, der ligger til grund for den 
»Fortegnelse over de ugifte fruentimmere, som har erholdet tilladelse til at ernære 
sig som sypiger ved at sy fruentimmerklæder«, som findes i Vor og Nim herreders 
arkiv i »Indberetninger om håndværkere og sypiger 1822-1854«.

9) Lov om fri høkerhandel 8/3 1856. Bevillinger findes i Vor og Nim herreders 
næringsprotokol 1862-88.

10) Vor og Nim herreders politiprotokol 1/5 1871.
11) Skanderborg amt, bevillingsag 1836.
12) Skanderborg amt, bevillingsag 1837.
13) Fortalt af Nanna Buhl, Silkeborg.
14) Hylke sogneråd, forhandlingsprotokol 29/5 1865 og 14/7 1865.
15) Skanderborg amtsråd, forhandlingsprotokol.
16) Vor og Nim hrd. fogedprotokol, udlægsforretning 25/9 1885.
17) 1896 kom der foruden i Brørup brugsforeninger i nabosognene Vedslet, Elling, 

Ejer og Tebstrup.
Brændevinsalget blev stoppet i Brørup 5/4 1918. I Hylke fik brugsen næringsbrev 
31/10 1897. Fremgår af Vor og Nim herreders næringsprotokol.

18) Bager Pedersen boede til leje både i Brørup og i Hylke. Det fremgår af Søren 
Johannesens dagbog, indledningen 1863: Jeg og Søren Hansen er fælles om Peder 
Fiskers hus, som er lejet til bager Pedersen. Af folketællingen 1870 fremgår, at han 
nu boede i Hylke by. Her boede han også i 1872, da der den 27/4 og 8/6 afholdtes
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auktion over inventaret. Fremgår af auktionsprotokol og -dok. 1872 i Vor og Nim 
hrd.

19) Fortalt af Jens Møller, Kloster, hvis bedstefar Niels Jensen Møller boede i Ustrup 
1858-1928.

20) Den ældste del af stationsbyen er bygget på parceller af Ustrup mat. nr. 8 og 14, der 
begge har været dele af den nedlagte Bjerregård. Den nyere del består overvejende 
af udstykninger fra Gantrupgård.

21) Inger Rothausen angav sin alder til 17 år, da præsten indførte hendes vielse i 
kirkebogen 1818. Senere har han rettet det til 15/2 år.

22) Gunner Jensens erindringer.
23) Skifte 3/10 1867.
24) Exempler på lovgivning om forebyggelse og helbredelse af sygdomme omkring 

1800: Frd. af 17/4 1782 ang. hjælpemidler mod smitsomme sygdomme. Frd. af 5/9 
1794 om kvaksalvere, der samtidig med at den advarede mod at bruge dem, pålagde 
præsterne at oplyse folk om betydningen af frisk luft, renlighed og om faren ved alt 
for salt mad.
1787 blev fødselsstiftelsen i København uddannelsessted for vordende jordemød
re. 21/11 1810 kom reglement, der inddelte landet ijordemoderdistrikter. 3/4 1810 
kom frd. om off. koppevaccination.

25) Der blev oprettet distriktsygehus i Skanderborg 1785 og i Horsens 1811.
26) Floch til amtmanden 10/3 1796, Indkomne breve 1795-96 i Skanderborg amts 

arkiv.
27) Fattigregnskab 1810 findes i Indkomne breve til stiftamtmanden 1811.
28) Både før og efter at luberkulosebacillen var opdaget 1882 kunne sygdommen skjule 

sig under mange forskellige navne, tæring, svindsot, kirtelsygdom, lungesvaghed, 
så det er ikke muligt at sige nøjagtigt hvor mange der døde af tuberkulose. 
Dødsårsagerne er anført i kirkebogen fra 1844. Da må legalt ligsyn være indført i 
lægedistriktet. Lokale ligsynsmænd indført ved pi. af 13/1 1832.

29) Gunner Jensens erindringer.
30) Vor og Nim herreders politiprotokol 8/10 1832.
31) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol adskillige datoer 1853.
32) Århus stiftamt. Indkomne breve 1805.
33) Vor og Nim herreders kopibog 20/6 1803.
34) Der er tale om den samme Søren Jensen, som er omtalt i »Landmandsliv«.
35) Vor og Nim herreders kopibog 16/4 1807.
36) Vor og Nim herreders dok. til politiprotokol 17/2 1829.
37) Frd. om kvaksalveri 17/4 1782. Anordning om straf for kvaksalvere 5/9 1794.
38) Vor og Nim herreders politiprotokol 1846.
39) Kredslæge Carøe om Mads Weis i Århus Stifts Årbøger 1913 og 1914.
40) Findes i lok. hist, arkiv. Hylke.
41) Folkemængden i landsognene 1769-1930 i Skanderborg amtsrådskreds, Østjydsk 

Hjemstavn 1936:
Hylke sogn.

1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901
398 532 568 782 861 923 975 1067 1142 1186 1083 987 872

42) Skifte 1864.
43) P. J. Christensen, Ingergården, nævner i sine erindringer, at han alvorligt over

vejede udvandring for at blive fri for militærtjeneste.
44) Vor og Nim herreder, politisag 21/6 1874.
45) Vor og Nim herreder, politisag, arr. 11/1 1868.
46) Skanderborg Amts Avis 9/11 1878.
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DE LANGE OG DE KORTE STRÅ
1) Oldermænd blev valgt i hver landsby, og hvervet gik på skift mellem bønderne. Han 

ledede bystævnet, indtil det ved fællesskabets ophævelse blev næsten overflødigt. 
Der nævnes af og til oldermænd langt op i 1800tallet, selv om herredsfogeden i et 
brev til amtmanden 15/3 1824 erklærede, at »oldermænd aldeles ikke gives eller 
skal være brugt i mange år her under jurisdiktionen«. Indkomne breve om 
justitsvæsen 1824.

2) At det var et problem at få bønderne til at møde, når de blev tilsagt, fremgår af 
herredsfogedens beklagelser til stiftamtmanden 6/6 1803: »Alt for ofte har erfaren
hed lært mig, at almuen med overlæg bliver borte, når de kaldes for at høre en 
befaling læse, i den hensigt at de, enten ikke holder, eller handler imod det 
befalede, kan påskyde, de kende ikke befalingen ...træffer det ofte, at manden ej er 
hjemme, eller ej vil lade sig finde«. Kopibog.

3) Sognefogedemes pligter fremgår foruden frd. af 11/11 1791 af deres instrukser og 
af de bestalllinger, der fulgte med udnævnelserne. Efter bøndernes mening var 
pligterne for mange og belønningerne for små. Allerede 12/1 1807 beklagede 
herredsfogeden sig til stiftamtmanden. Ingen ville være sognefoged i Yding, 
»formedelst det meget arbejde og den liden belønning og dels fordi Yding sogns 
beboere er et stridigt folk«. Kopibog.

4) Vor og Nim herreders kopibog 20. og 21. marts 1803.
5) Bestalling for sognefoged Jens Rasmussen, dat. 12/4 1816 §14: Betlere som 

antræffes i sognet anholder han, optegner deres forklaring om hvem og hvorfra de 
ere, hvor de have betiet ...Skulle sognefogeden herimod forse sig og løslade nogen 
anholdt betler, er han ifalden en mulkt af 2 rdl.

6) Indkomne breve til herredsfogeden 1802.
7) Indkomne breve til herredsfogeden 1802. Udtrykket bruges af Oluf Mandix, 

Tamdrup Bisgård, i brev til herredsfogeden 11/11 1801: »Skal jeg nægte en fattig 
broder og søster, som beder om brød, når jeg det har, thi deres og mine fædre have 
slutteligen lagt ved de samme diger og gærder, hvorfra Herren ved sine tjenere 
indbud os til sin nadver«.

8) Vor og Nim hrd. »Dokumenter vedr. skatterestancer 1815-22«. Her findes amtman
dens svar af 2/11 1820 på herredsfogedens indberetning af 28/10 »... Har overtydet 
mig om med hvilken utrolig ligegyldighed sognefogederne behandler skatternes 
inddrivelse«.

9) Indkomne breve til stiftamtmanden dat. 27/8 1821 mærket »Justits- og 
politivæsen«.

10) Vor og Nim hrd. Dokumenter vedr. skatterestancer 1815-22. Jens Rasmussen 
melder, at han to gange har været forgæves på amtstuen for at aflevere beboernes 
skatter. Han indestår for dem alle, undtagen Daugaard i Jordbjerggård. (Hans 
svigerfar).

11) Journalsag 1822. Vor og Nim hrd. Justits- og politivæsen. Disse sager kan ligge hos 
både amtmand og herredsfoged. Mange ansøgninger kom først til herredsfogeden 
til erklæring og derefter til amtet til afgørelse, men en del sagsakter blev ofte i 
herredets arkiv, så man er nødt til at gennemgå begge arkiver.

12) Vor og Nim hrd. Justits- og politivæsen 1828.
13) Vor og Nim hrd. Justits- og politivæsen 1828.
14) Budfogeden, Peder Jørgensen, Båstrup, underskrev altid »med ført pen«, så han 

har sikkert ikke kunnet skrive.
15) Udtrykket »ideligt og næsten offentligt« er fra Vor og Nim herreders politiprotokol 

1823.
16) Vor og Nim herreders politiprotokol 1/7 1836 og Skanderborg købstads do.
17) Hylke sogneråds indstilling 5/11 1858. Herredsfogedens afgørelse fremgår af
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»Ujournaliserede breve 1852-62« dat. 16/11 1858.
4/11 1868 kræver sognerådet ifl. forhandlingsprotokol at få en anden sognefoged, 
da Chr. Sørensen var »over 60 år og valgt på ulovlig vis«. Herredsfogeden svarer 
10/1 1869, at »de anførte grunde kendes ugyldige. Man er tilfreds med sognefo
gedtjenesten«. Chr. Sørensen fortsatte som sognefoged til 1873.

18) Skanderborg Amts Avis 1886.
19) Vor og Nim herreders politiret 15/1 1890. Offentlig politisag mod træskomand J. P. 

Jørgensen, Ustrup, for ulovlig dans, beværtning og brændevinsudskænkning.
20) Forberedelserne til og afholdelsen af de første valg fremgår af Hylke sogneforstan- 

derskabs forhandlingsprotokol 1842-83.
21) Bestemt ved kgl. anordning af 13/8 1841. 22/3 1855 kom lov om sogneforstander- 

skabers og amtsråds sammensætning og valg. Landkommunalloven af 6/7 1867.
22) 17/3 1887 blev Rasmus Andersen, Ustrup, slettet af valglisten, da han blev anset for 

lønnet medhjælp, idet han var bestyrer af sin mors gård. Han fik meget hurtigt 
skøde på gården, men blev først genoptaget på valglisten efter dom ved Vor og Nim 
herreders ret 2/12 1887.

23) Skanderborg amtsråd, journalsag. Klage fra nogle beboere i Hylke 23/2 1887.
24) Harald Jørgensen i Det off. fattigvæsens historie i Danmark.
25) Hylke sogneforstanderskab, forhandlingsprotokol 21/11 1844.
26) Hylke sogneforstanderskab, forhandlingsprotokol 9/5 1847.
27) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 26/3. 7/5 og flere datoer 1871. Amtsrådets 

revisionsbemærkning besvares 12/6 1872.
28) Sognerådets forhandlingsprotokol: 6/5 1850 besluttedes at lægge »nyt gulv af sten 

på kant og fliser«. 24/10 1850 anmodes alle beboere i skoledistriktet om at give 
møde pga. »indkommen modforestilling fra 12 af sognets beboere«. På mødet blev 
»ved stemmeflerhed bestemt, at gulvet skulle lægges af fyrrebrædder«.

29) P. J. Christensens erindringer.
30) Ifl. Otto Christensen i Det danske landbrugs historie var der mellem 1661 og 1808 

lagt ikke færre end 10 skatter på bøndernes hartkorn.
31) Frd. af 15/4 1818.
32) Ifl. W. Scharling i Danmarks statistik var det for det uprivilegerede hartkorns 

vedkommende en skatteforhøjelse på over 40%> i sammenligning med skatterne før 
1802.

33) Frd. om ny matrikel 1/10 1802. Arbejdet afsluttet 1840. Ved frd. af 24/6 1840 
bestemtes den ny matrikels ikrafttræden til 1/1 1844.

34) Hartkornet bortfalder som beskatningsgrundlag ved lov af 15/5 1903.
35) Hylke sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 22/10 1865.
36) Uligheden mellem privilegeret og uprivilegeret hartkorn med hensyn til skatter og 

offentlige byrder hævet ved lov af 20/6 1850.
37) Hylke sogns befordringsprotokol 1812-85: 4/10 1851 »Kaptajn Sehested tilsagt at 

køre fattigkorn om i sognet. Ej mødt«. Han idømmes mulkt. 12/9 1853 er han tilsagt 
at køre tørv fra Båstrup til Hylke. Da var der øjensynligt ingen problemer.

38) Lov om aim. værnepligt af 12/1 1849 §1: Alle mandspersoner, der har indfødsret i 
kongeriget, er, uden hensyn til stand eller herkomst værnepligten underkastede.

39) I cirk. af 23/7 1843 blev sogneforstanderskaberne anmodet om at indsende til 
amterne deres tanker om »husmændenes og den hele arbejderklasses vilkår«. 
Uddrag af disse erklæringer findes for Skanderborg amt som journalsag sammen 
med den betænkning et af amtsrådet nedsat udvalg havde udarbejdet. Udvalget 
bestod af godsejere og proprietærer, som udelukkende lagde skylden for fattig
dommen på landet på de fattige selv. Det var husmændenes »demoralisation, 
dovenskab, ødselhed, mangel på indsigt og duelighed til at forrette andet end det 
allergroveste arbejde«, der var hovedårsagen. Da betænkningen er en kladde, har
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amtmanden foretaget en del rettelser, der understreger den forskel, der var mellem 
centraladministrationens og det store landbrugs måde at anskue problemet på. Det 
var fx. amtmanden, der indføjede forslaget om revselsesrettens ophævelse.
Resultatet af cirkulæret blev frd. af 27/5 1848 om forbedring i husmænds og 
indersters kår.

40) Vejfrd. af 13/12 1793, hvorved vejene blev inddelt i 3 klasser: hovedveje (chaus- 
séer), mindre landeveje og biveje. Anlæg af hovedveje og vedligeholdelse af de 
veje, der var der allerede, hvilede indtil 1850 på bøndernes hartkorn.

41) Indkomne breve til Århus stiftamt 1803.
42) Frd. af 29/9 1841 afskaffer næsten naturalarbejdet på andre end sognevejene.
43) Vor og Nim herreders politiret 27/11 1867: Niels Pedersen forpligter sig til at køre 

90 læs grus »til fordeling på vejen«. Ny protest 31/7 1869 efter ændret vejinddeling. 
Afslag på klage ifl. sognerådets forhandlingsprotokol. Også afslag på klage til 
amtsrådet d. 26/2 1870.

44) Snekastningslov af 22/4 1904.
45) Ang. snekastning i Hylke sogn: 19/2 1856 klager ejeren af Kej Is trupgård i Grum

strup over vejene i Hylke sogn: »Vejen er kun afmærket med små kviste, brækket af 
den nærmeste busk, med så meget halm, som man kan have mellem tre fingre. I det 
hele taget kan man stå i fare for ej at komme igennem Hylke sogn, om også vejene 
er farbare rundt i landet«. Vor og Nim herreder »Ujournaliserede breve 1852-62«.

46) Citat fra kancelliskrivelse 8/12 1804 og 25/10 1830.
47) Gunner Jensens erindringer.
48) Befordringsprotokol for Hylke sogn (amtsrejser 1812-51, sognerejser og ganske 

enkelte konge- og amtsrejser 1851-85) Søren Johannesen nævner kongebesøget i 
sin dagbog.

49) Ifl. befordringsprotokollen var Hylke sogn tildelt 75 rejser i januar kvartal 1812 - 
alle militærtransporter. Til sammenligning var der i samme kvartal året efter kun 6 
rejser, der ikke var sognerejser.

50) Hylke sogneforstanderskab, forhandlingsprotokol 25/5 1849 »Formandens 
forklaring«.

51) Børge Christensen i Østjydsk Hjemstavn 1945 om Hylke sogn under treårskrigen.
52) Hylke sogneforstanderskab, forhandlingsprotokol, udat. men ca. 1/7 1849.
53) Lov af 20/6 1850. »Een eller flere kørsler i omgang i passende forhold til gårdens 

hartkorn«, blev gjort ubetinget. Hylke sogneforstanderskab laver inddelingsliste 
1851 ifl. frd. 1844 og 1850.

PRÆST OG MENIGHED
1) Oplysningerne om kirkelige forhold i Hylke fremgår af Søren Johannesens dagbog 

og af spørgsmål fra Nationalmuseet besvaret af Bolette Dam. Udat. kopi af svarene i 
familiens eje.

2) Skanderborg amt, kopibog. Pastor Dorschæus klager 5/3 1785 over ikke at have 
fået »Mariabarn« af to gårde.

3) Elle Jensen i Århus stifts årbog 1957, En salmebogsstrid i Lundum.
4) I kirkebogen under konfirmerede noterede præsten, hvor mange salmer, børnene 

havde lært og i nogle år også efter hvilken salmebog. I 1817 var der kun en, der 
havde den gamle salmebog. Bogindkøb til skolen fremgår af Hylke sogns fattigpro
tokol 1732-1827.

5) I Århus bispearkiv findes indberetninger om oprettelse af menighedsråd 1857-80, 
indsendt af præsterne ifl. cirk. af 24/9 1856. Adskillige præster har heri beskrevet 
menighedernes uvilje mod det ny salmebogstillæg.

6) Samme sted.
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7) Folketællinger.
8) Provstesyn og visitatsindberetninger div. år.
9) Lov om brandpoliti på landet 2/3 1861.

10) Hylke sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 18/5 1851 og provstesyn 1848. 
11) Provstesyn 1875-79.
12) Om Johannes Wieher - se Hylke sogn i det 18. århundrede.
13) Pedersen-Bjergaard om sin mor i Minder fra et bondehjem i Jylland.
14) Udskiftningsforretninger 1776-98 i Skanderborg amtstuearkiv.
15) Skifte efter pastor Satterup 30/5 1828. Fremgår også af politisag anlagt af præsten 

mod avlskarl 1824 for at have nægtet at køre præstegårdens hø ind. Dom 16/8 1824.
16) Paul Nedergaard om Adslev-Mesing sogne i Dansk præste- og sognehistorie.
17) Om Dorschæus og degnen Peder Ring - se Hylke sogn i det 18. århundrede.
18) Hylke præstearkiv, reskriptbog 1800-44.
19) Fortalt af Nanna Buhl, Silkeborg.
20) Vor og Nim herreder »Fattig- og skolevæsen samt jordemoder og kirkevæsenet 

1835«.
Klager over Stilling i Skanderborg amts fattigvæsenssager 1834 og 35. Amtman
dens reslution: »...bør alvorligt indskærpes fattigreglementets bestemmelser..« 

21) Hylke sogneforstanderskab, forhandlingsprotokol 21/11 1844.
22) Århus bispearkiv pakke mærket »Hylke«.
23) Århus bispearkiv pakke mærket »Hylke«. Afslag fra danske kancelli 16/7 1839.
24) Hylke præstearkiv, konceptbog 1861.
25) Hylke sogns fattigprotokol 1859-67 og sogneforstanderskabets forhandlingsproto

kol div. datoer 1862, 1863 og 1866.
26) Århus bispearkiv, indberetninger om oprettelse af menighedsråd 1857-80.
27) Kirkehistoriske samlinger 6. rk. bd. 2, Bispebreve til kultusminister J. C. H. Fischer 

meddelte af Bjørn Kornerup.
Ostenfeld omtales i brev fra biskop Brammer 5/10 1877 og 26/10 1877.

28) Samme sted. Fra Brammer 12/6 1880.

SKOLEN OG BØRNENE
1) Bemærkninger i skoleprotokol 1803-14.
2) Lemmings beklagelser findes især fra årene 1802-08 i indkomne breve til stiftamt

manden, og herredsfogedens erklæringer i sagen findes i kopibøgerne fra samme 
periode i Vor og Nim herreders arkiv.

3) Se Hylke sogn i det 18. århundrede.
4) Aftægt af Damsgård 12/4 1813 læst 17/3 1815.
5) Skanderborg amt, indkomne breve.
6) Instruks for rytterskolerne 1721.
7) Århus stiftamt, indkomne breve 1802 og følgende år.
8) Fremgår af Hylke sogns kirkebog og Vor og Nim herreders politiprotokol 1817.
9) Bundgaard-Lassen i Østjydsk Hjemstavn 1939 om Hylke sognekald og skolevæsen 

omkring 1800.
10) Skoleprotokol 1803-14.
11) Vor og Nim hrd. Liste over udstedte rejsepas 1810-23.4/5 1819 er der udstedt pas til 

Jacob Andersen til seminariet Bernstoffslund på Fyn. At han, der kaldte sig Jacob 
Bådstrup, blev teolog og papirhandler fremgår af skifter og arveafkald.

12) Hylke kirkebog, afgangsliste 1824.
13) Det er let at finde exempler på fattige børn, der stod øverst på kirkegulvet: 1821, 

Anders uægte søn af Johanne Jensdatter, »har lært 176 salmer«. 1824: Mette Ane 
Marie, d. af hmd. Chr. Jensen, »har lært 179 salmer«.
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14) Instruktion for lærere i almueskolerne i Danmark, findes som bilag til skoleloven 
1814.

15) Anordning for almueskolevæsenet på landet i Danmark af 29/7 1814.
16) Hylke skoleprotokol 1803-14.
17) Hylke skoleregnskab 1830.
18) Skolelov af 8/3 1856.
19) Hylke sogneråd, forhandlingsprotokol 7/12 1901.
20) Kancelliskrivelse af 2/4 1831.
21) Skoleanordning 1814 §8 om inddeling af børnene i to klasser efter alder, kundska

ber og færdigheder.
22) Århus bispearkiv, pakke »Hylke« og Vor og Nim herreders kopibog.
23) Knud Ottosen i Vor folkeskoles oprindelse og udvikling.
24) Gunner Jensens erindringer.
25) Hylke skoleprotokol 1833-52.
26) Folketælling 1840: Hus i Ustrup: Søren Jørgensen og Ane Dorthea Mikkelsdatter 

»underviser små børn«.
27) Gunner Jensens erindringer.
28) Hylke sogneråd, div. møder 1842-46. Skolekorrespondance i Vor og Nim herreders 

provstearkiv 1842-45. Det mest nærliggende sted at have søgt disse oplysninger var 
i skolekommissionens protokoller, men de har ikke været til at opspore.

29) Bundgaard-Lassen om sin farfar i Den guderne er vred på.
30) Embedsbog for Ringkloster skole 1901-65 indeholder beskrivelse af embedet, fra 

det blev oprettet.
31) Knud Ottosen i En landsbylærer ser tilbage.
32) Embedsbog for Ringkloster skole.
33) Embedsbog for Ringkloster skole.
34) Embedsbog for Ringkloster skole.
35) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 1/12 1890.
36) Lærer Holmboe var 1. gang gift med Anne Kirstine Pedersdatter fra Hylkegård.
37) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 5/12 1869: »Efter begæring af Ottosen om 

at børnene måtte holde skolebal i skolen var kuns formanden imod den begærede 
tilladelse«.

38) Lærerstriden 1886 fremgår af sognerådets forhandlingsprotokol, men først og 
fremmest af Rasmus Andersen, Toftlund, i efterladte papirer. Da beboerne skulle 
foretage lærerindstillingen 29/3 1886 krævede sognerådet, »at den mundtlige 
afstemning under sognerådets ledelse skulle foregå med sømmelig ro og orden«.

39) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol og P. J. Christensens erindringer.

FORSORG
1) Gunner Jensens erindringer om Simon Poulsen og Inger Pedersdatter på 

Møllersminde.
2) Århus stiftamt 1816, breve ang. fattigvæsen.
3) Reglement af 5/7 1803 for fattigvæsenets provisoriske indretning og bestyrelse på 

landet i Danmark §6. Det treårige ophold i en kommune blev ved frd. af 15/5 1839 
ændret til 5 år, bibeholdt i fattigloven 1891.

4) Fattigkommissionen nedsat i henhold til frd. af 19/10 1787.
5) PI. af 14/12 1810, der var et supplement til fattigreglementet, var nok begyndelsen 

til at udskille de offentligt forsørgede som en mindreværdig gruppe, idet plakaten 
tillagde sognenes fattigkommissioner strafmyndighed over fattiglemmer, der udvi
ste »offentlig eller huslig uorden eller udyd«. De kunne idømmes fængselsstraf 
indtil 4 uger, men ikke uden herredsfogedens medvirken - ifl. Harald Jørgensen.
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6) Afgørelsen i Rasborgsagen var ikke amtsfattigkommissonens, men stiftamtman
dens personlige. I resolutionen omtaler han sagen som en af »de af mig siden sidste 
amtsfattigdirektionsmøde afgjorte sager«.

7) Hylke sogns fattigprotokol 1732-1827 og »Hylke sogn i det 18. århundrede«.
8) Hylke sogns fattigprotokol 1732-1827.
9) Hylke sogns fattigprotokol 1732-1827 og Hylke sogn i det 18. århundrede.

10) Hylke sogns fattigprotokol 1732-1827.
11) Breve til Arhus stiftamt, fattigplan for Hylke sogn 1809.
12) Breve til Århus stiftamt, fattigplan for Hylke sogn 1811.
13) Vor og Nim herreder, breve 1835 ang. fattig- og skolevæsen, samt jordemoder- og 

kirkevæsen.
14) Skanderborg amt, journalsag 1836. Chr. Enevoldsen var 26/3 1823 dømt for 

løsgængeri ifl. frd. af 25/3 1791 og 24/7 1822. »Han har ej ved dagleje, tærskning 
eller anden håndtering gjort nogen nyttig anvendelse af tiden«.

15) Reglementet 1803 §23 og 24. Kancelliskrivelse af 20/8 1808 om tinglæsning af 
fattiglemmers ejendele. Uden tinglæsning havde fattigvæsenet ingen ret til disse 
ejendele.

16) Danske kancelli til amtmanden i Thisted 20/8 1808 ang. registrering af fattiglem
mers ejendele og deres tinglæsning: »...men da en sådan registreringsforretning 
ikke vil kunne afgive sikkerhed for, at det, som er betroet de fattige, bliver til stede, 
så bør den straks læses til tinge for at misbrug fra de fattiges side med at pantsætte 
eller afhænde de samme ting, kan forekommes«.
Ifl. kancelliskrivelse 21/4 1843 gjaldt registrering kun almisselemmer af 1. klasse, 
men det havde allerede i mange år været praksis.
For Birthe Pedersdatters vedkommende overtog hendes arvinger boet imod at 
godtgøre kommissionen den ydede understøttelse.

17) Kancelliskrivelse 20/1 1805, at huslejehjælp havde samme virkning som fattighjælp. 
I cirk. 24/9 1806 fastslås kommissionernes pligt til at skaffe husvilde tag over 
hovedet.

18) Journalsag, Skanderborg amt 1819.
19) Harald Jørgensen.
20) Århus stiftamt, sager til fattigvæsensjournal 1804-07. Et almisselem i Underup 

havde ansøgt stiftamtmanden om at måtte gifte sig. Sagen videresendt til Danske 
kancelli. Res. 1/2 1806, at der ingen hindringer var for ægteskab.

21) I frd. 30/4 1824 krævedes fattigkommissionens tilladelse til ægteskab, hvis manden 
modtog fattighjælp. Gentaget i lov af 29/12 1857.
Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 11/11 1889.

22) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 9/4 1864: Fr. Andersen anholder som 
udkommanderet om at erholde understøttelse for sin familie, men da han egentlig 
kun er indkaldt som rekrut og ikke pga. krigen, kan forstanderskabet ikke give ham 
understøttelse.

23) Lov af 8/3 1856 om tilvejebringelse af midler til fri fattigunderstøttelse og om disse 
midlers bestyrelse.

24) Kommunernes ansøgninger om at måtte yde tilskud til de frie fattigkasser fremgår 
af Skanderborg amtsråds forhandlingsprotokoller. Hylke sogneråd ansøger fx. i 
1868 »om at måtte lindre dyrtiden og give 200 rdl. til de fattiges kasse«.

25) Vor og Nim herreders politiprotokol 13/1 1886 om enkes forsørgelsessted: »Lige
som det er almindelig skik, at der, når en småkårsmand ved uheld er kommet 
tilbage, bæres en liste rundt i sognet til påtegning af bidrag«.

26) Børnelicitationer fremgår af Hylke sogneråds forhandlingsprotokol og fattigproto
kol 1854-67. Ex: 26/5 1862 angående de tre børn fra Ousted vedtages, at de to 
førstkommende søndage skulle lyses til kirkestævne, om nogen ville overtage disse
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børn, og burde de da inden tre uger efter første lysning henvende sig med deres 
tilbud til formanden.

27) PI. af 21/12 1825 og 19/12 1832.
28) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 18/10 1865, at »præsten skulle forespørge 

på arbejdsanstalten ved Horsens, om der vil være plads for Frands Jørgensen. Indtil 
da bortakkorderes han ugevis«. Det omtales, at han lider af anfald og svaghed. 
Sammested 28/9 1867 om drengen Rasmus Sørensen.

29) Indberetninger til Vor og Nim herreder om fattiggårde 1876-1885. Her findes 
planer over mange fattighuse, men ingen over fattiggårde.
Lov om afgivelse afjord til fattighuse 4/7 1850. Cirk. om husenes indretning 3/12 
1856.1 Vor og Nim herreders auktionsdokumenter 1856 findes licitationsbetingel
ser for Ustrup fattighus og beskrivelse af materialer og byggemåde.

30) Sognerådsformand Mads Friis til amtsrådet 19/5 1879.
31) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 17/3 og 9/4 1856.
32) Vor og Nim herreders politiprotokol 12/7 1879.
33) Hylke kommunes regnskaber. 1885 findes uden for fattiggården 6 gamle enker, der 

hver får 30 kroner om året. Kun en af disse blev senere indlagt på fattiggården.
34) Vedtægter for Hylke fattiggård 1882 findes håndskrevne i lok. hist, arkiv.
35) Hylke fattiggårds regnskaber 1880-1911.
36) Hylke fattiggårds kontobog 1880-1895.
37) P. J. Christensens erindringer.
38) Oversigt over lemmernes antal div. år. i lok. hist, arkiv.
39) Carl Henriksen havde høkerforretning i Ustrup 1879-80. Derefter bestyrer af Hylke 

fattiggård. 1886 udnævnt til bestyrer af Silkeborg fattiggård blandt 92 ansøgere - 
Skanderborg Amts Avis 17/3 1886.

40) P. J. Christensen skriver i sine erindringer, at han i begyndelsen af århundredet 
havde modsat sig salg af fattiggården mod flertallets ønske pga. den meget store 
tørvemose. Han fik som sædvanlig ret, for under 1. verdenskrig blev fattiggårdens 
tørv en god indtægtskilde for kommunen.

41) Fortalt af nu afdøde, tidligere fattiggårdsbestyrer Jacob Rindom ca. 1970.
42) Sognerådsformand Mads Friis til amtsrådet 19/5 1879.
43) Love af 9/4 1891.
44) Hylke sogneråds forhandlingsprotokol 24/2 1894.
45) Hylke sogneråds forhandlinsprotokol 9/7 1892. Der findes tilsvarende sag med 

samme afgørelse 6/8 1892.

TRADITION OG NYTÆNKNING
1) Søren Johannesen (1812-97) var søn af Johannes Sørensen og Inger Pedersdatter, 

Østerløkke (gi. navn. Østergård) Ustrup. Selv ejede han den 1840-76. Han var gift 
med Bodil Hansdatter Winther fra Grumstrup.
Børn: Inger Petrea gift med Friis, Hylke mølle.

Ane Marie gift med Rasmus Jacobsen, Hylkegård.
Ane gift med Anders Jensen, Munkhøj.
Johannes, ejer af Østerløkke.
Hans Winther gdr. i Skivholme.
Anders Jacob gdr. i Nr. Vissing.

Søren Johannesen var formand for Hylke sogneforstanderskab(råd) 1853-56 og 
1864-71.

2) En senere ejer af Østerløkke, Ingvard Rasmussen, gift med barnebarn af Søren 
Johannesen forærede dagbogen til Hylke bibliotek imod et løfte om, at der ville 
blive oprettet et lokalhistorisk arkiv for Hylke sogn, hvori dagbogen skulle indgå.
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3) Svundne minder er et løst ark papir, indlagt i dagbogen.
4) Se note 17 i Landmandsliv.
5) Vor og Nim herreder »Adskillige sager 1845« Her findes Søren Johannesens bøn 

om fritagelse for at være sognefoged: »..i 1836 opnåedejeg en grad af brystsvaghed 
ved svømning, så jeg ofte spyttede blod«.

6) Hylke sogns kirkebog, afgangsliste 1838. Tilgangsliste 1840.
7) Aftægtskontrakt læst 16/10 1840: »..årlig til min kone til hendes egen fri rådighed 

16 rdl. sølv og to fede ænder«. Det er den eneste gang, kontante penge nævnes i en 
aftægt, og endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at det er den gamle kone, der 
skal have pengene.

8) I brevet, omtalt ovenover om fritagelse for at være sognefoged, udtrykker Søren 
Johannesen sit traditionelle syn på arbejdet: »...for mine egne forretninger kan jeg 
hvile, når jeg ikke kan udholde længere. Hvad som ikke kan blive udrettet kan 
opsættes«.

9) Knud Ottosen i En landsbylærer ser tilbage.
10) Den relative Prisstigning for korn, smør og flæsk.

Priserne 1831—40 sat lig 100
Hvede Rug Byg Havre Smør Flæsk

1821-30 ........... 82 78 84 86 84 74
1831-40 ........... .... 100 100 100 100 100 100
1841-50 ........... 125 117 119 121 116 109
1851-60 ........... 174 171 188 193 169 157
1861-70 ........... 175 172 188 198 200 183
1871-80 ........... 191 182 223 237 263 226

(Aksel Milthers i Det danske landbrugs Historie)
11) Det kan være en tilfældighed, men det virker påfaldende, at Søren Johannesen de 3 

første år, han førte dagbog, hverken takkede eller bad Vorherre om hjælp, men 
derefter gjorde det hvert år.

12) Regnskaber i dagbogen. P. J. Christensen omtaler i sine erindringer den drænrørs
maskine, hans far anskaffede i 1861.

13) Gunner Jensens erindringer.
14) Gunner Jensens erindringer.
15) Fremgår af brandtaxationer. Arbejdsgangen i Nissumgårds mejeri kom frem i 

forbindelse med politiforhør i sag anlagt mod to malkepiger ved Vor og Nim 
herreders ret 22/6 1874.

16) Axelsen-Drejer i Mejeribrugets historie i Det danske landbrugs historie om uddan
nelse af mejersker: »..i slutningen af 1840erne benyttedes også jydske gårde som 
læresteder, således Østergård, Lillerupholm og Lethenborg«.

17) Ringklosters mejeriregnskaber fra 1841 til mejeriet blev overflødigt ved andels
mejeriets start i 1893 findes i lok. hist, arkiv i Hylke.

18) Gunner Jensens erindringer.
19) Arbejdsjournal for Ringkloster 1868-79 i lok. hist, arkiv.
20) P. J. Christensen har i sine erindringer fortalt om Brørups skagekoner og også om 

den svindende interesse for høravl.
21) P. J. Christensens erindringer.
22) Gunner Jensens erindringer.
23) Gunner Jensens erindringer.
24) Forhandlingsprotokol for Hylke andelsmejeri 1893-1913.
25) Gunner Jensens erindringer.
26) »Secher gik i kloster, fik 80 nonnekøer med«. Fra sang skrevet til mejeriets 25års
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jubilæum af lærer Lassen, Hylke. Det er nok en svag kilde, men Ringkloster var 
under alle omstændigheder leverandør til mejeriet fra dets start.

27) Gunner Jensens erindringer.
28) Fortalt af Jens Møller, Kloster.
29) Mejeriets forhandlingsprotokol 1893-1913.
30) Meddelt af kordegn Ole Sommer, København.
31) Mejeriets forhandlingsprotokol 1893-1913.
32) Mejeriets forhandlingsprotokol 1893-1913.
33) Generalforsamling 21/5 1898. Det første sognebibliotek i Hylke var blevet oprettet 

af pastor Høegh-Guldberg 1845 af bøger indkøbt af pastor Stilling og af gaver fra 
Trykkefrihedsselskabet. I sogneforstanderskabets mødereferat 30/6 1845 står: 
Sognepræsten fremlagde fortegnelse over de ham af hans formand i embedet 
overleverede og af Det beenfeldtske legat anskaffede bøger, hvortil præsten 
knyttede forslag om at oprette et sognebibliotek ..forstanderskabet tegnede sig for 
bidrag for et år«.

HYLKEBØNDER OG POLITIK
1) P. J. Christensen lægger i sine erindringer ikke skjul på, at han som højremand 

bedre end de fleste havde kunnet koncentrere sig om sin gårds drift i de vanskelige 
1880ere.

2) Frd. af 15/5 1834 om provinsialstændernes indretning.
3) Bondevennernes selskab stiftet 5/5 1846. Almuevennen udkom fra 1842. Nørre- 

jydsk tidende udgivet af G. H. Winther. 1850-58.
4) Kjeld Jensen om Brædstrup folketingskreds i Østjydsk Hjemstavn 1945-46. Li

sterne til valg til grundlovgivende rigsforsamling findes i Skanderborg amtsarkiv.
5) Hylke sogneråd anmodede indenrigsministeriet d. 22/8 1849 om at måtte blive 

overflyttet til 2. valgkreds med valgsted i Skanderborg.
6) Jydsk folkeforening oprettet 1862 af bl.a. Geert Winther. Hylkeafdelingen stiftet 

ved møde i Hylke skole 17/5 1863. Søren Johannesen noterede i sin dagbog »Jeg 
formand«. Oktoberforeningen stiftet 11/10 1865 som udtryk forforståelsen mellem 
de store og de små bønder. Den bidrog til gennemførelsen af den reviderede 
grundlov 1866. Foreningen opløst 1870 - ifl. Salmonsens leksikon 1915.

7) Kjeld Jensen i Østjydsk Hjemstavn 1945.
8) Hans Jensen karakteriserer i bogen om Lars Bjørnbak Testrup højskole som rabiat 

grundtvigiansk, Gedved som moderat grundtvigiansk og Viby og Saxild højskoler 
som bjørnbakske.

9) Oplysninger om Jens Busk fra Dansk biografisk leksikon 1979.
10) Rasmus Bording i Østjydsk Hjemstavn om Peter Bojsen 1937.
11) Nicolai Krarup i Dansk historie siden stavnsbåndets løsning.
12) Referater i Skanderborg Amts Avis 23. 25. og 26. sep. 1877 af møder i Hylke.
13) Meddelt af Kaj Klostergaard, Skanderborg.
14) Referat i Skanderborg Amts Avis 12/6 1877.
15) Skriftlige protester findes i fogeddokumenter i Vor og Nim herreders arkiv.
16) Auktion hos Jens Busk 30/11 1885.
17) Skanderborg Amts Avis og Vor og Nim herreders politiprotokol.
18) Skanderborg Amts Avis 1/1 1886.
19) Skanderborg Amts Avis, div. datoer - annoncering om forskellige møder.
20) Skattelister kan af og til findes i fogeddokumenter i Vor og Nim herreders arkiv.
21) Johannes Sørensen var sognefoged 1886-99.
22) Skanderborg Amts Avis 1886.
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23) I 1886 var der til fogeden afleveret 28 skriftlige protester fra Vor og Nim herreder. 
Af dem var næsten halvdelen fra Hylke sogn.

24) I lok.hist, arkiv i Hylke findes Rasmus Andersens dagbøger og nogle breve fra 
opholdene på Fanø 1883-87.

25) Gunner Jensens erindringer.
26) Skanderborg Amts Avis 1894.
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