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Salget af stamhuset Nørholms
fæstegods 1861-79
samt fideikommiskapitalens anbringelse
1874-1917
Nogle studier i Nørholms arkiv
af gårdejer Laurids Pedersen, Ovnbøl.

Det var den fremtrængende pengeøkonomi, der
gav det gamle fæsteforhold mellem herremand og
bønder et skud for boven. Først sælger kronen
sine jordbesiddelser. Landet var forarmet af de
mange krige, og riget fattedes penge. Kongemag
tens voksende krav om skatter tvang mange herremænd til at realisere deres bøndergods — og andre
gjorde det af ideelle grunde. Bøndernes interesse
for køb af fæstegårdene veksler fra egn til egn —
og fra tid til anden. Efter et udstrakt godssalg i
slutningen af 17 hundredtallet kommer der en
stagnation under pengekrisen efter århundredskif
tet. Men selvejet lokkede selvfølgeligt, og anvendel
sen af rede penge baade her og der førte med sig,
at dristigheden overfor det nye blev større. Og det
tidsafsnit, hvor den danske bonde for første gang
i fuld udstrækning møder pengeøkonomien er bå
de en interessant og meget betydende periode i vor
bondestands historie.
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Tiden ei' særlig interessant derved, at herremændenes økonomiske hold på bondestanden faktisk
går i opløsning ved salget af bøndergodset. For
trods forskellige forhold på de forskellige egne lyk
kedes det ikke for herremændene at sætte sig fast
som kreditorer overfor de tidligere fæstebønder.
Men selvejekøbene skulle jo financieres, og det er
dette forhold, som nærværende artikel tager sigte
på ved en omtale af bortsalget af fæstegodset un
der stamhuset Nørholm.
H. K. Kristensen har i sin bog »Øster Horne Her
red« omtalt Nørholm og fortrinsvis Nørholms navn
kundigste ejer Andreas Charles Teilmanns forhold
til sine fæstebønder. — Her vil vi begrænse os til
det rent økonomiske, og grundlaget herfor er ar
kivsager fra Nørholm, som baron Rosenørn Lehn
har givet mig tilladelse til at hjemlåne, nemlig:
Matrikelsfortegnelse, jordebøger og rentelister ved
rørende fideikommiskapitalen, samt en fortegnelse
over taxation og bortsalg af fæstegodset.
Der bliver også i det følgende foretaget en be
grænsning i tid, idet jeg ser bort fra det salg af bøn
dergods, der har fundet sted før den almindelige
taxation i 1859. — Etatsraad A. C. Teilmann hand
lede jo med sine gårde — købte og solgte som det
kunne falde for — og jeg er derfor klar over, at
der findes adskillige gårde, som er købt til selveje
længe før det store salg af bøndergods fra 1861 til
1879.
Da A. C. Teilmann i 1790 oprettede stamhuset
Nørholm omfattede det ialt 880 tønder hartkorn
fordelt med 56^2 td. h. på hovedgården, 26% t. h.
under Lunderup og 15 t. h. til Agerkrog samt 277
bøndergårde og bol, der tilsammen havde 646 tøn
der hartkorn. — Teilmann, der på det landbrugs-
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faglige område var en af datidens dygtigste land
mænd, var en afgjort modstander af mange af de
reformplaner, der fra højere sted blev fremsat i
slutningen f det 18. århundrede til løsning af bøn
dernes trange forhold.
H. K. Kristensen bemærker om ham, at han trods
fremskridtsiver på visse områder var reformpar
tiernes talentfuldeste og behændigste modstander,
og det er et interessant træk i Vestjyllands land
brugshistorie, at A. C. Teilmann opretter stamhu
set Nørholm med dets udstrakte jordtilliggende på
en tid, hvor bevægelsen for fæstegårdenes overgang
til selveje faktisk når et højdepunkt.
I slutningen af 17 hundredtallet solgtes der lan
det over en mængde bøndergods til fæstebønderne.
Almindelig pengenød drev mange godsejere til at
sælge ud og andre gjorde det af ideelle grunde. De
mange selvejekøb formidledes i flere tilfælde ved
storspekulanters optræden som godshandlere. Op
rettelsen af den kongelige kreditkasse samt de sto
re udlån fra embedsmændenes almindelige enke
kasse (jvnf. Sigurd Jensen: Fra patriarkalisme til
pengeøkonomi!) satte mange fæstebønder istand
til at overtage deres gårde. Og endelig måtte herremændene, hvor de evnede det lade en del af købe
summen stå i gårdene. Men der gik ikke mange år
efter oprettelsen af A. C. Teilmanns stamhus, in
den landet kom ud i så alvorlige økonomiske van
skeligheder, at selvejekøbene blev indstillet. Stats
bankerotten 1814 og den påfølgende inflation satte
en sådan skræk i både regering, godsejere og fæste
bønder, at det var først under de forbedrede øko
nomiske forhold i 1830’erne, at der atter kom gang
i selvejekøbene.
Efter A. C. Teilmanns død overtoges stamhuset
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af hans søsterdatter Christine Marie Wormskjold
og hendes mand Christian Rosenørn og efter dem
arvede deres datter Ingeborg Christiane Rosenørn
Teilmann godset. Om disse to slægtled gælder det,
at der herskede det bedste forhold mellem stam
husbesidderne og fæstebønderne — og dette gode
forhold har selvfølgelig været medvirkende til, at
selvejekøbet af Nørholms bøndergods først blev
aktuelt så forholdsvist sent.
Ifølge Nørholms jordebog omfattede Nørholms
bøndergods omkring 1850 682 tønder hartkorn om
regnet efter den nye matrikel — fordelt i 14 for
skellige sogne:
Hartkorn
Sogn
td. sk. fj. alb.
1
Grimstrup
3
7
1%
P/2
Fåborg
2
3
7
Starup
1
3
5
21/2
P/2
Øse
126
2
3
2
2
Næsbjerg
85
2i/2
0
V. Nebel
5
0
0
Varde lands . 45
4
1
P4
Janderup
5
3
2
9
¥2
2
Oksby
0
4
¥2
2
65
3
Thors trup
Horne
94
0
6
1¥
2
0
Tistrup
75
0
3
Hodde
75
5
1%
I1/2
2
Ansager
1
86
Ialt:

682

0

1

2

Afgifterne
Antal
beregn, i penge
rigsd. mark. skill. gårde
0
1
20
3
20
1
3
0
32
3
1
3
1332
6
39
7
1
8
1087
33
4
0
2
56
519
8
16
1
2
3
11
107
2
32
0
0
10
29
748
0
872
1
6
31
721
4
27
1
21
0
806
3
863
13
31
5
7221

0

3

237

Afgifternes omregning i penge er foretaget i
1856, efter påbudet om, at fæstebønderne kunne
forlange at få deres hovedydelser afgjort med
klingende mønt i stedet for sliddet på hovmar
kerne. »Afgifterne beregnet i penge« er da fæste
bøndernes samlede ydelser af såvel penge som
kornlandgilde samt hoveri.
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Salget af Nørholms bøndergods er et af de sidste
større godssalg her i landet. Og når det er sket så
sent, har det sin årsag i, at fæstebetingelsernc har
været rimelige, og forholdet til godsejerne godt, så
bønderne ikke har presset på. Og selve stamhuset
har ikke været i trang for salg. Men den politiske
og økonomiske udvikling førte med sig, at fæstegodsvæsenet med dets hoveriforpligtelser og andre
afhængighedsforhold omkring midten af det 19. år
hundrede måtte anses for at være en forældet be
siddelsesform, der havde overlevet sig selv. For
skellige reformer og forordninger i forbindelse med
grundloven i 1849 gjorde bønderne under Nørholm
modne til en forandring — og det samme kan vel
siges om stamhusets besidder, der 1858 faktisk blev
en anden, idet herredsfoged, senere kammerherre,
kultus- og justitsminister C. P. Rosenørn-Teilmann
da blev administrator og 1861 ved frk. RosenørnTeilmanns død besidder af stamhuset. Allerede
1859 bliver der foretaget en almindelig taxation af
bøndergodset. Hver gård bliver vurderet og ansat
til en pris, som bønderne kan overtage den til.
Denne taxation bærer i høj grad præg af at være
herremandens eget værk. Og den modtages da og
så med megen utilfredshed blandt fæstebønderne,
hvilket fremgår af en henvendelse, som 106 fæste
bønder sender deres herskab efter et møde, der
har været afholdt i Hodde den 5. februar 1861. —
Skrivelsen er glimrende affattet, saglig og uden
krybende underdanighed :
»Deres høj velbårenhed har tilbudt Nørholms
fæstere deres fæstegårde til selvejendom. Vi kun
ne ikke andet end udtale vor tak derfor, dersom
der kunne ske en anden ordning i betingelserne og
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navnlig købesummen. Thi at denne forældede,
mangelfulde fæsteindretning, som ikke svarer til
nutiden, burde afskaffes, derom er vist alle enige.
Det er i denne anledning, at vi undertegnede fæ
stere allerærbødigst vove at andrage om, at få en
nedsættelse i den pris, der er forlangt for fæste
gårdenes overgang til selvejendom, en pris der er
så høj, at renten af denne sum går til den tredob
belte, for flere til den firedobbelte større udgift
end den der nu svares af gårdene, og det er vist
kun enkelte, der uden stor betænkelighed herpå
kan gå ind, uden at udsætte sig for at ruinere sig
selv. Også fra anden side betragtet synes vi, at pri
sen er for høj, thi såvidt os bekendt er den højeste
pris for bøndergods som på de bedre egne er over
gået til selvejendom kun 700 rigsdaler eller lidt
over pr. tønde hartkorn, og paa flere godser der
under, og her går prisen jo op til 10-11-1200 rigs
daler og derover pr. tønde hartkorn.
Den anden betingelse, som De efter flere fæste
res udsagn har stillet, at vore børn kunne få gårde
ne i fæste imod at svare foruden indfæstning, en
forhøjet årlige landgilde, lig renten af den forlang
te købesum, er måske mere betænkelig for os at
gå ind på, som den første.
Vi kunne ikke tilbageholde, at udtale vor be
kymring for fremtiden. På Nørholms gods er det jo
bestandigt gået således, at børnene på billige be
tingelser har fået gårdene i fæste efter forældrene,
og vi er heri bievne så trygge, at vi har behandlet
vore fæstegårde som selveje gårde. Thi vi have an
vendt ikke ubetydelige pengesummer, som vi el
lers kunne have sammensparet, til at opføre gode
og solide bygninger, til at opdyrke og kultivere
vore jorder. Alt i håb om at kunne overlade det
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til vore børn og det ville gøre os ondt, om betingel
serne skulle blive så svære, at vi i denne henseende
skulle vorde skuffede.
Vi håbe, at Deres høj velbårenhed ikke vil tage
os det fortrydeligt op, at vi ganske åbent og lige
frem udtale vor mening og at De vil tage nævnte
sag, der er af så stor betydning, og hvorpå så man
ges ve og vel beror under fornyet overvejelse.«
p. t. Hodde, den 5. febr. 1861.
Underdanigst.
(Underskrevet af ialt 106 fæstebønder).

Nu skal man selvfølgelig i en historisk årbog væ
re forsigtig med at lade fantasien spille — men
når alle disse fæstere fra de vidt udstrakte sogne
har sat hverandre stævne i Hodde kro, så kan man
være sikker på, taxationen af fæstegårdene har sat
sindene i bevægelse. Man kan tænke sig, at der har
været ført en livlig forhandlig med fremdragelse
af eksempler på, hvor hårdt denne eller hin ville
komme til at sidde i det, hvis gårdene skulle over
tages til vurderingsprisen. De bønder, der har sat
sig i spidsen for klagemålet, har inden mødet fået
undersøgt, hvad priserne har været i andre egne
af landet.
Ved at blade vurderingsfortegnelsen igennem
får man det indtryk, at taxationssummerne har
været overordentlig stramme — især når man sam
menligner med det beløb, som gårdene hidtil har
forrentet. Således nævner Sigurd Jensen i sin bog:
»Fra patriarkalisme til pengeøkonomi« intet tilfæl
de på så store priser pr. tønde hartkorn, selv på
landets bedste jord. — Jeg har ikke i arkivet kun
net finde en svarskrivelse fra stamhuset på fæste-
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bøndernes henvendelse, men at der er taget hen
syn til klagen fremgår af følgende uddrag af
taxationsfortcgnelsen, hvortil er føjet de endeligt
aftalte købesummer:

By

Navn

Blå van (I Ole B. Andreasen
Vejers
Terk. Bakkensen
Hyllerslev Jens Andersen
—
Mogens Sørensen
Orten
Nis Anton Hansen
—
Jeppe Bertelsen
—
Jeppe Nielsens enke
Mej ls
Rasmus Bondesen
Frisvad Anker P. Madsen
Jens Chr. Andersen
—

td.
2
2
2
2
4
4
3
4
4
2

Hartkorn
1Hidt. forsk. fj. alb. rentet
rd.
400
0
0
*4
2
400
0
Ÿ4
4
0
875
3
1
5
775
1%
1325
3
3
V4
0
1
1^2 1075
3
3
114 1075
0
0
1450
V2
3
0
P/4 1450
800
5
0
P/2

Tax. Købe
sum
sum
rd.
rd.
1500 1010
2000 1400
3500 2100
3600 2500
5500 2900
5000 2900
4800 2900
5500 3500
5500 3300
3000 1600

Det er ikke nødvendigt med flere eksempler, for
det er faktisk det samme forhold, der gentager sig
i alle sognene. Taxationssummerne, der har ligget
på op til 1000 rigsdaler pr. td. hartk. og derover,
står ikke i noget fast forhold til den hidtidige for
rentning — så man må regne med, at forskellige
ting, der ikke kan konstateres, har spillet en rolle
ved vurderingen. — For alle gårdes vedkommende
er der en kraftig nedgang fra vurderingssummen
til den endeligt aftalte købesum. Ja, i enkelte til
fælde er forholdet så grelt, at man undres over de
drabelige afslag på op til 700 rigsdaler pr. tønde
hartkorn. Det er ganske ubegribeligt, hvorfor
stamhuset har ansat disse høje vurderingssum
mer, der, som fæstebønderne peger på, ikke står
i noget rimeligt forhold til den hidtidige forrent
ning af gårdene.
Selve financieringen af de mange selvejekøb
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rejste selvfølgelig store problemer for såvel bonde
standen som lovgivningsmagten. Men omkring 1830
trænger nye idéer om kreditinstitutioner ind over
landegrænsen. Både i Frankrig og Tyskland var
der med held oprettet kredit- og hypotekforenin 
ger, og 1836 behandler den jyske stamderforsamling et forslag om en henvendelse til kongen om
oprettelse af en kreditkasse, der særligt skulle fi
nancière selvejekøbene. Denne henvendelse førte
ikke i første omgang til noget positivt resultat, og
en kommission, der senere behandlede spørgsmå
let, havde afvigende meninger om, hvorvidt staten
skulle gribe ind for at fremme salget til selveje. —
I betænkningen fra kancelliet bliver der henvist
til, at selvkøbene kan ordnes økonomisk ved at
godsejerne for det første vil sælge fæstegårdene
til ca. to trediedele af almindelig handelsværdi, og
for det andet vil godsejerne være villige til at lade
fra to trediedele til tre fjerdedele af købesummen
blive stående i gårdene som 1. prioritet.
Den sum, som fæstebønderne selv skal udrede
bliver herefter ikke mere afskrækkende, end at de
bør kunne magte selvejekøbet, hvis lysten til at
blive selvejerbonde virkelige er til stede.
I 1850 blev der givet visse lempelser for oprettel
se af kreditforeninger, men de fleste selvejekøb
fra 1850 og fremefter bliver dog muliggjort ved at
følge kancelliets henvisning, således at sælgerne
lader hovedparten af købesummerne henstå som
1. prioritet i de forhenværende fæstegårde. — Så
ledes var også fremgangsmåden ved fæstegodssalget fra Nørholm. Næsten alle skøder fra 1861 og
fremefter — og en genpart af hvert skøde ligger i
arkivet — er udfærdiget således, at køberen afgi
ver en panteobligation på omkring tre fjerdedele
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af købesummen til stamhuset, og denne prioritet
forpligter han sig til at forrente med 4 procent
årlig.
Det er selvfølgelig de mest velhavende fæstebøn
der, der har haft lettest ved at rejse købesummen.
Men jeg kan ikke se nogen bestemt linie i dette
økonomiske forhold.
Det er mit indtryk, at der blandt de først solgte
gårde er flere, der udbetaler købesummen end se
nere i salgsperioden. Det hænger sikkert sammen
med den voksende trang for tilstedeværelsen af
likvid kapital for udvidelse af produktionen. Og
samtidig er man blevet klar over, at man fik låne
ne i fideikommiskapitalen til en rimelig rente og
iøvrigt på gode betingelser. — Jeg kan heller ikke
konstatere, at det har været gårde over en vis stør
relse, der bedre har kunnet magte selvejekøbet end
andre.
Jeg anfører nogle eksempler:

/. YDERI K BY I THORSTRUP SOGN:
Af ialt 9 gårde ejede Nørholm de 6 første matri
kelsnumre. 5 af gårdede blev solgt i 1861—62 og
den sidste (matr. nr. 5) i 1875.

Matr.
Hidt. Tax.
Hartkorn
nr. td. sk. fj. al. formt, sum
rd.
rd.
2
1
1
0
400 1500
3
2
2
4
0
900 3800
2
3
1
0
1
375 1200
2
4
1
3
iy2 315 1400
0
1
5
3
2 ¥2 785 3400
2
1
7
6
P/2 900 3800

Købe- Lån fra
sum stamh.
Køber
rd.
rd.
850
600 Peder Larsen
1700
500 Niels Sørensen
600
450 P. Chr. Lauridsen
900
0 Christian Jensen
2100 1200 Hans Larsen
2500
0 Kr. Karl Kristensen
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Matr. nr. 1 og 3 — Peder Larsen og P. Chr. Lau
ridsen — får lån fra fideikommiskapitalen på
maksimumstørrelsen, % af købesummen.
Matr. nr. 4 betaler stamhuset kontant, men får
tingJæst en 1. prioritet på 800 rigsdaler til skolelæ
rer Laurids Ibsen.
Matr. nr. 5 modtager halvdelen af købesummen
i lån fra stamhuset. — Matr. nr. 2 — Niels Søren
sen — låner af købesummen, 1700 rigsdaler, kun
500 rd. på Nårholm.
Matr. nr. 6 tilskødes Ole Pedersens svigersøn
Kristen Karl Kristensen, der betaler de 2500 rigs
daler kontant, men han lader samtidig tinglyse et
pantebrev til hans svigerfader på 800 rigsdaler.
Hvor tidligere fæstebønder har nydt aftægt på
det solgte matrikelsnummer har dette forhold gi
vet sig udslag i den endelige købesum. — Ved ho
veriets omregning i 1856 til pengeydelser er hove
riet i dags sletter ofte undtaget for de fæstegårdes
vedkommende, der lå nærmest hovedgården. Såle
des har Yderik og Hodde fæstebønder udført dags
sletter på Nørholms enge flere år efter, at det al
mindelige hoveri var ophørt. Med de udstrakte eng
arealer har engbjergningen været noget af det ho
veri, som herregården nødigst har givet afkald på.
Kr. Karl Kristensens hustru — Kj eldine f. 1839,
d. 1933 — var den sidstlevende i Thorstrup sogn,
der havde været med til hoveri på Nørholm, hvor
hendes fader var fæstebonde til 1862.

2. HOSTRUP BY I ØSE SOGN:

Her ejede stamhuset 10 gårde på gennemsnitlig
3 td. hartk. Disse gårde har i forhold til deres stør-
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reise og hidtidige forrentning været stramt vurde
ret ved taxationen; men de folk fra Hostrup må
have været gode til handel, for i den endeligt af
talte købesum er afslaget stort.

Matr.
nr.

1
lb
2
3
4
5
6
7
8
9

Køber
Jeppe Pedersen
Hans Nielsen
Niels Andreasen
Frismann og Terpager
Peder Sk. Mortensen
Søren Jepsen
Mathias Mortensen
Peder Hansens enke
Jeppe Nielsen
Niels Jensen

td.
3
2
4
3
3
3
3
3
2
2

Hartkorn
Hidt. Tax. Købe- Lån f.
sk. fj. al. formt. sum sum stamh.
4
2
2
3
3
0
1
1
6
5

1
3
0
0
0
1
2
1
3
1

%
1%
%
1%
1%

%

2’/>
1%
%
2%

rd.
875
585
875
830
825
840
835
840
700
765

rd.
5800
3800
5500
4700
4600
4600
4600
4500
4800
3900

rd.
2700
1800
2500
2000
2400
2200
2900
3000
2800
1900

Hostrupfolkene må enten have haft penge på
kistebunden eller have haft lånemuligheder andre
steder, for kun fire af ti modtager lån fra stamhu
set.
Som det blev understreget i bøndernes henven
delse angående de høje taxationspriser, havde fæ
stebønderne hidtil haft gårdene på billige betin
gelser. Og dette forhold giver udregningen af den
hidtidige forrentning et klart udtryk for.
For de 10 gårde i Hostrup har den gennemsnit
lige forretning af en tønde hartkorn svaret til 4%
rente af 250 rigsdaler. I Yderik har forrentningen
svaret til 300 rd. Og med enkelte afvigelser har
dette forhold gentaget sig på alle stamhusets fæste
gårde. Een tønde hartkorn har ydet normal rente
af 250 til 300 rigsdaler. — Det har været yderst ri-

rd.
0
1300
0
0
0
0
0
2000
2000
1250
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melige vilkår, og her ligger selvfølgelig den væ
sentligste årsag til, at fæstebønderne ikke har væ
ret særlig ivrige efter at overtage gårdene på taxationens betingelser.
I Hostrup har de 10 gårde med tilsammen 32 td.
hartk. hidtil forrentet 7970 rigsd. — Ved taxationcn forlanger stamhuset ialt 46,800 rd. for de sam
me gårde — eller 1460 rd. pr. td. hartkorn.
Det er ikke så underligt om bønderne har prote
steret. Og at protesten har frugtet fremgår som
nævnt af købesummen, der ialt kommer til at ud
gøre 24,200 rigsdaler — eller 755 rigsd. pr. tønde
hartkorn.
I Yderik har de 6 gårde med ialt 12 td. hartk.
tilsammen forrentet 3675 rigsdaler. Ved taxationcn
ansættes disse gårde til ialt 15,100 — eller 1260 rd.
pr. td. hartk. — Den endelige købesum for de 6
gårde blev ialt 8650 rigsdaler, svarende til 720 rd.
pr. td. hartkorn.
Den gennemsnitlige pris for de almindelige går
de fra 1 til 3 tønder hartkorn har været fra 7 til 800
rigsdaler pr. td. hartkorn. Men de enkelte større
gåde på 4 til 6 td. hartk. har været forholdsvis dy
rere. Prisen for Lindinggård bliver ca. 1000 rd. pr.
td. hartk. Og Uhregård koster op mod 1100 rd. pr.
td. hartk.
Matr. nr. 8 i Vesterbæk, Øse sogn, med hartkorn
4 td. 4 sk. 3. fj. vurderet til 8000 rd. sælges til Poul
Nielsen for 5000 rigsdaler — eller ca. 1100 rd. pr.
td. hartkorn.
Matr. nr. 1 Mejls med 4 tønder hartkorn sælges
til Rasmus Bondesen for 3500 rigsdaler. Og matr.
nr. 2 Næsbjerg ligeledes med 4 td. h. afhændes til
Peder Olesen for 3400 rigsdaler.
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3. NOGLE EKSEMPLER FRA ANSAGER SOGN:
X

Mat. Hartkorn
nr. t. s. f. a.

5
2
3
4
6
5
3
14
14

3
3
3
3
3
3
2
2
2

4
7
4
3
3
2
2
0
2

0
2
3
1
2
3
3
0
1

3
%
3
1%
y4
%
iy2
2y4
%

Navn

By

Ghr. Ebbesen, Skovlund
Ghr. Lauridsen, Krongård
Laurid Jensen, Skovlund
St. Mar. Christiansen, Skovlund
Chr. Laugesen, Ålling
Hans Jessen, Lærkeholt
Anders Madsen, Lund
Peder Jensen, Kvie
Peder Hansens enke, Krogager

O
4->C«
x E
H &
rd.
5200
G000
5200
5000
6200
3900
3800
3000
3300

E
cno
Æ
S

o
o
u
o
C4—1

rd.
rd. rd.
2700 780 1425
2800 780 1750
2500 780 1225
? 1425
1975
3000 1240 1300
2100 910 1525
2000 1025 1500
1800 685 1400
1900 700 1425

De to største fæstegårde under stamhuset Nørholm var Lindinggård i Thorstrup sogn og Uhregård i Tistrup sogn. De solgtes begge i 1862. — Lin
dinggård med hartkorn 6 td. 1. sk. 0 fj. 1V2 alb.,
der hidtil havde forrentet 1350 rigsdaler og vur
deret til 12,000 rd. sælges til Ole Mortensen for 6500
rd. Thomas Nielsen køber Uhregård med 6 td. 7 sk.
1 fj. 2y2 alb. hatkom for 8000 rigsdaler. Den havde
hidtil forrentet 1450 rd. og var vurderet til 14,000
rd. — I begge tilfælde beløb lånene fra stamhuset
sig til tre fjerdedele af købesummen — henholds
vis 4500 og 6000 rigsdaler.
De 9 gårde, som er nævnt fra Ansager sogn, har
ialt haft ca. 28 tønder hartkorn. De var ialt takse
ret til 41,600 rigsdalere eller ca. 1485 rd. pr. td.
hartkorn. Ved salget koster de tilsammen 20,755
rigsdaler — eller 740 rd. pr. tønde hartkorn.
Gårdene i Ansager Sogn har gennemgående væ
ret højt ansat ved vurderingen. De 9 nævnte gårde
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har endda været højere takseret end Hostrupgårdene i Øse Sogn. Men afslaget i den endelige købe
sum har været større i Ansager end i Øse — og når
afslaget her er særlig stort skyldes det måske, at
køberen af matrikel nr. 4 i Skovlund, Stefan Marius
Christiansen sikkert er den mand, der har affattet
de 106 fæstebønders henvendelse til stamhuset an
gående de høje vurderingssummer. Han er første
mand, der underskriver, og dokumentet er ganske
afgjort skrevet af hans hånd. — St. Marius Chri
stiansen var fæster på matr. nr. 4 i Skovlund. Han
var født i Gellerup ved Varde. I sine unge dage
var han kusk på Nørholm, ligesom hans hustru og
så havde tjent der. Begge nød de stor anseelse hos
herskabet. St. Marius Christiansen blev senere sog
nefoged og sognerådsformand i Ansager Sogn.
I fortegnelsen over fæstegårdenes hidtidige for
rentning er der intet beløb anført for Stefan Marius
Christiansens vedkommende. Gården har i vurde
ringsåret været fæsteledig. Det samme gælder for
to gårde i Thorstrup Sogn.
Ved købet af fæstegårdene har tilvejebringelsen
af købesummen selvfølgelig været det store pro
blem for de tidligere fæstebønder.
Man kan gå ud fra, at velstanden har været for
skellig — og den enkeltes dygtighed ligeledes. Men
ens for alle har stamhuset tilbudt at lade indtil tre
fjerdedele af købesummen blive stående som 1.
prioritet i de afhændede gårde. Nogle — og det er
de fleste — låner indtil maksimumsbeløbet, me
dens andre klarer sig med mindre.
De forskellige eksempler er taget i flæng fra de
gamle jordebøger, vurderingsfortegnelser og rente
lister. Der knytter sig derfor ikke noget særligt til
de nærmere omtalte matrikelsnumre, men de giver
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et billede af, hvorledes salget har formet sig. Fæl
les for alle selvejekøbenc er stamhusets høje vur
dering af gårdene i forhold til den hidtidige for
rentning. Og ligeledes fælles for alle salg er de
drabelige afslag fra taxationssummen til den ende
lige købesum.

FIDEIKOMMISKAPITALENS STØRRELSE
og anbringelse 187b.
Salget af bøndergodset havde til 1874 andraget
ca. 450,000 rigsdaler, og disse penge blev samlet i
en fideikommiskapital, der tilhørte stamhuset.
Dens hovedstol kunne ikke røres, men renterne
kom stamhusets besidder tilgode. — Det var en ef
ter den tids pengemål betydelig kapital, og dens
anbringelse i de omliggende sogne har selvfølgelig
været med til at præge egnens økonomiske liv. —
Pengene var fortrinsvis anbragt i de forhenværen
de fæstegårde, men efterhånden som de økonomi
ske forhold bedredes for de tidligere fæstebønder,
så de kunne afdrage eller udbetale deres gæld,
kunne også andre lånsøgende komme i betragtning.
Ved at gennemgå de gamle rentelister, ser man,
hvorledes godsforvalteren hvert år har noteret
navne op på folk, der søger økonomisk forstærk
ning på stamhuset, så snart der bliver penge ledige,
så nye lån kan bevilges. — I 1874 var fideikommiskapitalen anbragt i 18 forskellige sogne. Lånene
blev forrentet med 4% og ifølge rentelisterne er
det sjældent, at der er lån opsagt af stamhuset —
medens låntagerne har kunnet afdrage efter evne
og behag.
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Samlet lånebeløb

Thorstrup
27
25,850 1rigsdaler
__
Horne
38
43,275
__
Hodde
25
38,900
__
Ti s trup
44
53,950
__
Ansager
30
34,450
—
Øse
53
63,100
—
Næsbjerg
26
31,950
—
Varde lands.
22
23,075
~3
—
Janderup
5,375
—
Grimstrup
2,000
1
—
Ølgod
1
700
__
2
Outrup
1,900
2
—
Star up
1,900
—
Guldager
1
1,600
__
V. Nebel
2
1,975
__
Skad s
2,000
1
—
Lunde
1
3,000
Ly dum
1
4,000
—
Endvidere var der af stamhusets kapital an
bragt følgende beløb i tre af Sydvestjyllands
større gårde, nemlig:
50,000
—
Estrupgård
Sneumgård
30,000
—
Endrupholm
35,000
—

FIDEIKOMMISKAPITALENS ANBRINGELSE
1917
Sogn

Antal lån

Guldager
Grimstrup
Bryndum-V. Nebel
Agerbæk
Outrup
Varde landsogn
Erritsø
Brørup
Sneum
Hesselballe
i Brusk herred
Strellev
Skad s
Aarre
Esbjerg
Lydum
Billum
2

5
4
3
1
1
4
2
1
1
1

1
1
6
3
1
1

Det samlede
lånebeløb i kr.
64,800
37,000
26,600
3,000
1,400
23,050
24,000
100,000
40,000
10,000

15,000
2,600
48,000
102,000
24,000
8,000
(Skema fortsættes)
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(Fortsat)
Sogn
Faaborg
Øse
Næsbjerg
Thorstrup
Horne
Tistrup
Hodde
Ansager
Ølgod
Ialt

Det samlede
Antal lån
lånebeløb i kr.
1
6,500
31
191,100
13
106,400
17
117,000
12
62,050
14
112,750
15
117,900
8
50,600
1
1,400
148 lån på 1,295,150 kr.

Stamhusets fideikommiskapital for det bortsolg
te bøndergods udgjorde ved juni termin 1917 kr.
1,205,750 foruden det teilmanske fideikommis på
kr. 89,400 tilsammen 1,295,150 kroner, og denne ka
pital var anbragt som 1. prioritet i 148 gårde for
delt på 25 forskellige sogne. Lånebeløbene har væ
ret af vidt forskellig størrelse. Fra bortsalgets tid
i 1860’erne var de mindste beløb 2—300 rigsdaler,
medens de almindelige lån var på 1500 op til 3000
rigsdaler og enkelte derover. — Gennem årene ind
skrænkes lånenes antal, og da fideikommiskapitalen stadig er nogenlunde den samme, bliver der
mulighed for, at de tilbageværende eller nye lån
tagere kan få deres lån forhøjet. I 1917 er de mind
ste lån på 1400 kroner og det største på 100,000,
men de almindelige lån ligger på omkring 10,000
kroner.
Salget af Nørholms bøndergods strakte sig fra
1861 til 1879, og dermed var en periode af Vestjyllands bondehistorie afsluttet.
Nu i disse år afsluttes en anden periode, efter
som de sidste lån fra stamhusets fideikommiskapi
tal er ved at være inddraget. Ved stamhusafløsnin
gen i 1920 og ligeledes ved ejerskiftet i 1929 blev
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mange lån afviklede, da der skulle bruges store
beløb til henholdsvis afløsningssum og arveafgift.
— Det var i første omgang lånene i de fjernere
liggende sogne, der måtte holde for — medens lå
nene i sognene omkring Nørholm er bevaret længst.
Nørholms saga — først som stor jordbesidder
rundt i de mange sogne, og senere som långiver
— er ude. Men stamhuset Nørholms betydning, bå
de som det første og det sidste, har været et inter
essant og værdifuldt træk i Vardeegnens bonde
historie.

En Vinter paa Elisalund
Af Propt. Vilh. Bruhns Erindringer.
Ved Forst. F. Elle Jensen.
Vilhelm Bruhn, f. 1847 i Næstved, var Søn af davæ
rende Premierløjtnant ved Dragonerne, senere Oberst
C. J. Bruhn (t 1896). Efter sin Konfirmation kom han
1864 i Landvæsenslære, først hos Forpagter Otto Lawaetz, Kalundborg Ladegaard, derefter hos Proprie
tær Holm, Ubberupgaarden, og fik nu 1866 Plads
som Mejerist og Tilsynshavende over Kreaturbesætnin
gen paa Elisalund ved Hjarup. Senere havde han for
skellige Forvalterpladser, men købte 1872 Proprietærgaarden »Constantia« ved Grenaa og fik 1884 Ejendom
men »Fredsholt« et Par Mil fra Viborg. Efter 1911 at
have solgt denne Gaard levede han nogle Aar som
Privatmand i Viborg, men flyttede saa til Vindumovergaard ved Bjerringbro, der ejedes af hans Søn. Her
døde han 1937, 89 Aar gammel. — Af hans efterladte,
overordentligt livfuldt fortalte Erindringer om hans
Barndom og Ungdom gengives nedenfor hans Beret
ning om Opholdet paa Elisalund.

Elisalund ejedes af Proprietær Gustav Grimer*),
som ogsaa en kort Tid havde været Elev hos Otto
Lawaetz for at se Landbruget dér, dog uden at del
tage i det daglige Arbejde, saa jeg, som var der sam
tidig, fik ikke megen Forbindelse med ham; han
var en høj, smuk Mand med et venligt og tiltalende
Væsen, helt Kavalier. Nu skulde jeg altsaa tjene
‘) G. E. Grüner blev en kendt Mand inden for dansk Land
brug. Han ejede Elisalund i Hjarup Sogn 1866—73, var f.
30/10 1839 i Ringsted Landsogn, Søn af Justitsraad, Gods
ejer T. L. Grüner til Rønnebæksholm og Hustru Elisabeth
Beyer. Student fra Sorø 1860, Cand. phil. 1861, Landvæ
senselev paa Egemarke og Lcrchenfeldt. 1873—80 var han
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ham V2 Aar og sætte Mejeriet paa samme Fod som
paa Ladegaarden, tilse Fodringen og i det hele ord
ne alt i Kostalden; det var jo en ansvarsfuld Ger
ning for mig unge Menneske, og jeg var ikke fri
for en vis Ængstelse, men jeg lovede mig selv at
gøre mit hedste.
Jeg skulde møde d. 1. Nov. (1866) og rejste derfor
lige fra Ubberup. Det var en højst ubehagelig Rejse,
Togene var overfyldte, og ikke alene Perronerne
stod fulde af Skabe og Kister, men ogsaa i Kupeerne
var der fuldt med Poser og Pakker. I Korsør tog det
lang Tid at faa alt om Bord i den lille Damper; det
regnede og blæste, i Kahytten var der ikke til at
være, saa jeg søgte Ly under Kommandobroen. Tu
ren gennem Fyn var ogsaa trist, alt laa sløret af
Skyer og Regn, og i Middelfart kom vi ud paa en
endnu mindre Damper. Her vilde jeg ned i Kahyt
ten, men mødte min nye Principal, som straks kend
te mig og sagde, at hverken Selskabet dernede eller
Luften var til at udholde, saa vi blev staaende un
der Skylightet. Fra Fredericia tog vi straks med
Toget til Kolding, hvor vi paa et Hotel, hvor Grüner
holdt ind med sin Befordring, nød en Kop Kaffe,
før vi kørte. Det var en fiks lille Jagtvogn med højt
Kuskesæde, han havde, to smukke mørkerøde Heste
med russisk Seletøj, Kusk med Kosakhue. Det saa
jo ud af noget, og hurtigt gik det, men der blev ikke
talt videre, vi sad og krøb sammen i Regnen, og mit
personlige Barometer stod langt nede paa »Foranansat i Landmandsbanken, 1881—1916 Ejer af Hegnsholt
ved Fredensborg, fra 1895 af Dronninggaard ved Holte og
af Landbogaard fra 1916. Han blev Hofjægermester, var
Fmd. for Frederiksborg Amts Landboforening, Medlem af
Landhusholdningsselskabets Bedømmelsesudvalg m. m. —
Elisalund er en sammenstykket Gaard, samlet af Carl Th.
Wissing i 1840 og nogle følgende Aar.
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derligt«, ja det var jo ogsaa en Forandring — hvor
ledes vilde det gaa?
I Halvmørke rullede vi ind ad den store Midter
port paa Elisalunds Lade, op mellem to lange Læn
ger, den højre Hestestald, den venstre Kostald. Ho
vedbygningen var tildels oplyst, en køn hvid Byg
ning med høj Kælder under det hele og høj Sten
trappe til Hoveddøren*) Hovedbygningen var flan
keret af to lave Længer, den tilhøjre var Køkken,
Folkestue etc., den til venstre Mejeriet, min tilkom
mende Residens. Midt i Gaarden stod et Hundehus,
hvorfra en stor pjusket Hund stak Hovedet ud med
et gnavent Bjæf.
Men saa snart vi fra den sivende Regn, der havde
saa nedtrykkende en Virkning, var kommet ind og
havde faaet Tøjet, der drev af Vand, af, blev alt som
forandret. Et hjerteligt Velkommen fik jeg baade
af Grüner og hans gode Ven, Kandidat Kragh, som
vist var fast Gæst paa Elisalund for at samle Kræf
ter efter Eksamen, ligeledes af den gamle Husbe
styrerinde, idet deringen Frue**) var paa Gaarden,
en Antikvitet fra det forrige Aarhundrede, men
kvik og rar. Der var lunt og lyst indendørs, et pænt
Aftensbord ventede, det var jo meget tiltalende, og
efter Aftensbordet blev der samtalet om mangt og
meget; Hilsner fra Ladegaarden og Ubberupgaarden overbragtes, og endelig fik jeg en kort Oversigt
over min Gerning, som Grüner betroede mig, be
gyndte tidlig næste Morgen i Kostalden, og at jeg,
naar jeg fik Tid, vilde finde Morgenkaffen her i
dette Kabinet, hvor vi nu sad, og som viste sig at
være vor daglige baade Spise- og Opholdsstue, et
*) Hovedbygningen var opført af Wissing 1856.
**) Grüner blev først gift 4/9 1874 med Nonny Emilie Grü
ner Grüner, f. paa Egemarke, Datter af Hofjægerme
ster G. E. Grüner.
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meget hyggeligt Rum. Jeg tror nok, jeg begyndte at
gabe efter den lange, kedsommelige Rejse; Grüner
opdagede det og foreslog Retraite, hvorpaa han fulg
te mig op paa et fikst, pænt Gavlværelse med Ud
sigt over Have og Skov, og efter at jeg havde pak
ket mine faa Sager ud, forsvandt jeg i Dynerne og
Søvnens Arme.
Jeg vaagnede i god Tid, trak i Tøjet og stillede i
Kostalden, hvor jeg præsenterede mig for en ældre
Røgter, der saa noget mistænksomt paa mig, som
vilde han sige: »Hvad mon du er for en Spring
fyr«, og saa tre Dejligheder af Malke- og Mejeri
piger, som saa mindst lige saa nysgerrige ud — en
Mand, der skulde lave Smør og Ost, det var aldrig
før forefaldet i deres Praksis. (Husk, det var i
1866!) Alt kom snart i Gang, uden at jeg blandede
mig videre deri; da jeg ingen bestemt Ordre eller
Vejledning havde faaet af min Principal, mente
jeg, det helst maatte gaa i den gamle Skure, saa
kunde jeg, naar jeg sad fast i Sadlen, bedre lede
det hen, hvor jeg vilde. Der blev fodret og malket
godt, jeg vejede og opsiede Mælken i Bøtterne, Pi
gerne fyrede op og var yderst villige til at vise mig,
hvor de forskellige Ting, som skulde bruges, var,
Termometer, Smørfarve o. L, hvorpaa de gik til
Davren og jeg op til et godt Kaffebord. Ingen af
Herrerne havde endnu vist sig, da jeg gik i Gang
med Kærning og Ostelavning; det var egentlig ak
kurat som i Ubberup, kun at her var godt tre Gan
ge saa meget at behandle, men det havde mindre
at sige, da jeg var fri for al Bonen og Rengøring af
Redskaber og Gulve. Men Kærnen og Flødetønder
ne var sure og ildelugtende, saa vi maatte straks
have dem udkogt med gloende Sten i Vandet.
Ved Middagstid var vi færdige, og efter en Runde
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i Stalden gik jeg op og klædte mig om, og nu traf
jeg Herrerne ved Middagsbordet, og under munter
Samtale bagefter aflagde jeg min Rapport. KL 2
begyndte Fodringen m. v. i Stalden, og jeg var i
Beskæftigelse med at ælte Smørret, sætte Farve til
og vende Ostene; KL 4 blev der malket, og ved 6Tiden var Arbejdet til Ende.
Efter Omklædning indfandt jeg mig ved Aftens
bordet, og jeg tænkte paa, om Aftenen mon skulde
gaa lige saa kedsommeligt som i Ubberup, men jeg
blev behageligt overrasket. Samtalen gik livligt
om Dagens Begivenheder, og saa meddelte Grüner
mig, at Smørret, som her sloges i Dritler, aldrig afsendtes straks, thi først hen i Marts-April kom hans
Grosserer fra Flensborg og købte hele Partiet til en
fast Pris, som gjaldt til Maj. Det var noget nyt for
mig, baade i Ubberup og paa Ladegaarden afgik
Smørret snarest muligt; der maatte vist her en
særlig omhyggelig Behandling til, for at det kunde
staa sig i flere Maaneder, navnlig med Æltning og
noget mere Salt, og jeg ønskede, jeg dog havde
haft nogen, jeg kunde raadføre mig med. Ligesaa
fik jeg at vide, at den tidligere Ejer af Elisalund
i en vis Tid havde betinget sig 2 Pund Smør ugent
lig, og dér maatte jeg være særlig omhyggelig, for
han havde fraraadet saa meget at antage mig, der
imod at beholde hans Mejerske, saa der vilde nok
blive kritiseret skarpt. Jeg kan anføre, at han aldrig
kom til at klage; jeg erindrer, at jeg i det Smør,
jeg leverede til den mig saa venligt sindede Mand,
æltede noget stødt Melis sammen med Saltet; det
gav en behagelig Smag, som tiltalte Modtageren,
saa han til Grüner udtalte, at han aldrig havde
faaet mere velsmagende Smør. Det glædede mig,
men jeg holdt min Mund med Aarsagen.
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Senere foreslog Grüner, at vi skulde læse noget
højt; han havde lige købt den nyligt udkomne Bog
»Fra Piazza del Popolo«, og det var jeg meget
glad for, det var bedre end at sidde og studere
Lacoppidaus gamle Agerbrugslære. KL 10 blæstes
Retraiten, dvs. Grüner lukkede Bogen, jeg lygtede
af i Stalden, og saaledes var den første Dag paa
Elisalund gaaet, og gaaet ganske godt.
Og godt gik det Dag for Dag, eftersom jeg blev
mere kendt og indlevede mig i de nye Forhold. Det
var en flink Røgter, vi havde, ligeledes Pigerne,
men derfor blev det mig paafaldende, at der blev
Svingninger i den daglige Mælkemængde. Jeg lod
eftermalke, men der var intet at bemærke, men
saa en Morgen stillede jeg i Stalden og traf en af
Daglejernes Koner i Færd med at malke en af
Køerne, inden Pigerne var kommet. Saa var det
opdaget, og jeg burde muligvis meddele det til
Grüner, men der var da rimeligvis blevet meget
Vrøvl, da denne Madam var Røgterens Sønnekone;
han gik i Forbøn for hende, hun tudede og lovede
Bod og Bedring, og saa tav jeg foreløbig, og da jeg
ikke senere mærkede noget, blev der ikke videre
ud af den Historie.
Aftenerne var de fornøjeligste. Grüner fortalte
om Gaarden og Forholdene paa Egnen, og disse var
ganske ejendommelige for Elisalunds Vedkom
mende. Halvdelen af Marken laa i Danmark, men
den anden var delt i to Dele, hvoraf den ene var
tysk og den anden hørte til det saakaldte »Lapjylland«, som der da endnu ikke var truffet endelig
Afgørelse om, men som senere blev dansk. Det var
jo meget mærkelige Forhold, og de Karle, der var
født i Sønderjylland, kunde vi ikke bruge paa de
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tyske Jorder, for saa tog Gendarmerne dem uden
videre.
Grüner fortalte, at han en Sommerdag var kørt
over Grænsen ind paa sin egen Mark i en Høstvogn
med sine Sommergæster, og hans Søster stod midt
i Vognen med en Dannebrogssløjfe i Brystet og
holdende et vajende Dannebrogsflag fra en høj
Stang — men det gik ogsaa galt. 2 Gendarmer med
Revolvere standsede Køretøjet og kommanderede
alle af Vognen, idet de tordnede over den Frækhed
at køre ind i Tyskland paa den Maade. At Grüner
forsvarede sig med, at det var hans egen Jord,
hjalp ikke, Fanen blev konfiskeret, og den ene
Gendarm greb efter Frk. Grüners Sløjfe; men det
taaltc hun ikke og langede ham en saadan Lussing,
at han veg tilbage og lod hende beholde den. Grü
ner maatte derimod spadsere til Haderslev, fulgt
i Hælene af Gendarmen med Revolver i Haanden,
men det morsomme var, at denne havde glemt at
rulle Flaget sammen, saa Grüner under Danne
brog holdt sit Indtog i Byen, hvor han hilstes med
Forstaaelse af Borgerne. Han blev dog hurtigt fri
givet mod at betale en Bøde paa 25 preussiske Da
ler (1 Daler = 1 Rdl.3 Mk.).
Den Slags Drillerier var der mange af. Skilte
med latterlige Tegninger stilledes op lige paa
Grænselinien; paa et saas Napoleon III holdende
Bismarck mellem Knæene og givende ham en En
defuld — desværre blev det jo siden omvendt. —
Af og til maatte jeg køre over Grænsen, naar et og
andet skulde købes; Vognen blev saa altid nøje un
dersøgt, og havde jeg danske Aviser med til Ind
pakning, blev de konfiskeret. Ellers gik det daglige
Liv roligt, men Omsætningen var mærkeligt nok
mest i tyske Dalere.
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Med Historier fra Krigens Tid forsloges mangen
en Time, og jeg skal nævne et Par. Feltmarskal
Wrangel havde givet Ordre til Tvangsudskrivning
af Heste hos Civilbefolkningen, hvad jo vakte me
gen Forbitrelse. At ogsaa fjendtlige Officerer mis
billigede Befalingen, viste sig paa Elisalund, hvor
en Dag en østrigsk Ritmester, ledsaget af en Vagt
mester og 4 menige pludselig kom til Gaarden. Rit
mesteren forlangte Ejeren i Tale og bad ham vise
sig sin Stald, mens den øvrige Styrke blev udenfor.
Efter at have beset en Snes Arbejdsheste standsede
han ved to smukke røde Køreheste, saa nøje paa
dem og erklærede dem for syge af Kværke, og han
bød ham nu til hans Forundring hente to uldne
Stykker, som efter at være overhældt med Eddike
og Peber blev bundet om Hestenes Hals. Saa gik de
ud, og Vagtmesteren fik Ordre til at se efter, om
nogle Dyr var brugbare, men han kom lidt efter
tilbage og beklagede under stram Honnør, at der
kun var to brugelige, men de var syge, befængt
med Kværke — hvorpaa Ritmesteren sad op og
høfligt hilsende red ud af Gaarden.
Af en anden Kaliber var en preussisk Artilleri
kaptajn, der rykkede ind paa Wissingsminde*),
hvor han under Piskesmæld og Kommandoraab
rullede et Batteri ind paa den store Gaardsplads
og stillede Kanonerne i en lang Række op mod Ho
vedbygningen med Mundingerne mod Vinduerne.
De mange Heste anbragtes i Laden, dels i Langloen, hvor Havre- og Hvedeneg smedes ned til dem
fra Gulvene, dels i selve Gulvene ovenpaa Sæden.
Det var en højst brutal Adfærd, og Proprietau’
Krog-Meyers Familie tilbragte en urolig Nat, hvor
*) Wissingsminde i Skanderup Sogn tilhørte 1862—75
Landvæsenskommissær Krog-Meyer.
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alle laa paa Gulvene af Frygt for Kanonerne. Næ
ste Morgen drog Tyskerne nordpaa, efterladende
megen ødelagt Sæd og knuste Ruder.
I Mejeriet og Stalden gik alt sin rolige Gang,
men da Vinteren strengedes, vilde Mælken snart
fryse og gav for tynd Fløde; jeg fik saa en lille
Kakkelovn og lavet nogle lange Tremmebænke,
hvorpaa Mælkebøtterne stod; nu kunde de ikke
fryse fast til Gulvet. Det viste sig at være ganske
fortra'ffeligt, men besværligt var det; Tørv kunde
ikke bruges i den lille Ovn, og Brænde havde vi
ikke, men jeg fik da Lov til at fælde nogle forkrøb
lede Træer i Lunden; Trine og Karen slæbte dem
hjem paa Sneen, og saa huggede og savede vi dem
selv; det gav Varme to Gange, baade til os selv og
i Kælderen.
Men nu blev en af Koerne meget syg; Dyrlægen
erklærede det haabløst, og saa gik der Bud til Slag
teren. Han kom, medbringende en lille blank Staalstang, vel Vi Alen lang, i Spidsen formet som en
Lanse. Koen blev lempet ind i Laden, og her tryk
kede Slagteren dens Hoved ned, saa Mulen berørte
hans Træsko, og idet han ligesom kløede den bag
Hornene, stødte han pludselig Jernet ind i den
lille Fordybning, dér er. Uden en Lyd eller Bevæ
gelse styrtede Dyret om, dødt som en Sild; aldrig
før havde jeg set et Dyr blive saa hurtigt og smer
tefrit dæbt. Derefter skred han til det videre for
nødne.
Desværre viste det sig, at Kødet var aldeles ubru
geligt, og Slagteren vilde have gravet det ned, men
Grüner sagde, der skulde koges Sæbe paa det,
skønt Slagteren mente, det ikke kunde betale sig,
da Dyret var for magert, men det hjalp ikke, Sæbe
skulde der laves, og da ingen af os forstod sig paa
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det, gav Slagteren Anvisning paa en gammel Kone,
der var dreven i den Ting, iøvrigt en »klog Kone«,
der kurerede, viste igen, signede o.s.v., og han lo
vede at skaffe hende.
For at undgaa Stanken i Mejeriet foreslog jeg,
at Sæbekogningen skulde foregaa i Bryggerset i
den anden Sidelænge, men herimod protesterede
den gamle antikke kraftigt, hun vilde ikke have
det Svineri paa sit Omraade, og da hendes Nøgle
knippe begyndte at rasle paa en foruroligende
Maade, og de forlorne Sidekrøller og Kappestrim
lerne rystede, flygtede Grüner og Kandidaten hur
tigst muligt, og saa maatte jeg holde for og ofre
mine store Kedler.
Saa arriverede den kloge Kone. Hun saa ud, som
hun stammede fra Taterne, blaaligt, sort, graasprængt Haar, sorte, stikkende Øjne, en mærkelig
broget, skiden Dragt, et rynket Ansigt og nogle
Hænder, som lignede Ravnekløer — skøn var hun
ikke, og mine Piger var ikke fri for at ryste for
»Heksen«, men bestille noget det kunde hun. Man
ge Dele kom der i Gryden, og fyret blev der, saa
Stank og Damp fyldte Rummet, og i al den Damp
og Ild færdedes dette Kvindemenneske, som om det
var Fandens Oldemor, der kogte en eller anden
Sejd eller Heksedrik.
Endelig forsvandt hun efter rigelig Betaling og
medtagende et af de bedste Stykker Kød til sit
Hjem et Sted ude i Heden; hun gik med den Be
sked, at naar Vandet var koldt, kunde vi selv øse
det af, saa laa Sæben paa Bunden i et »revnendes
godt Lag«, jo god Morgen! Grüner og Kandidaten
vilde se det glorværdige Resultat; Kedlen blev
tømt, men paa Bunden laa kun et ganske tyndt Lag
Sæbe paa en Tommes Tykkelse, en gulgraa Masse,
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som blev skaaret op i Skiver. Grüner kiggede i Gry
den, Kandidaten ligesaa, derpaa saa de paa hinan
den og brast i Latter. »Ved du hvad«, foreslog Kan
didaten, »nu skærer vi Sæben i pæne firkantede
Stykker og lægger et Stykke paa hvert Gæsteværel
se med Opgivelse af Pris og en glimrende Anbefa
ling, det vil blive saadant noget som 25 preussiske
Daler pr. Stk., naar vi beregner Koens Værdi og
alle Omkostninger.« Og saadan skete det.
Saa stod Julen for Døren med sin Travlhed, som
jeg dog ingen Del tog i, da Mejeri og Kostald gav
mig nok at bestille. Men om Aftenerne drøftede
Herrerne Programmet. Juletræ skulde der være og
3. eller 4. Dag Julebal; det havde jo sine Vanske
ligheder, da der ingen Frue var paa Gaarden, men
saa fik en af Egnens gifte Damer tildelt Værtin
dens betroede Rolle. Heldigvis var en af Grüners
Venner, stud, theol. Edvard Nyeborg, alt kommet
hjem til sin Fader, Borgmesteren i Grenaa, og han
blev indbudt, men den gamle vilde ikke undvære
sin Søn i Julen, som rimeligt var. Grüner kunde
imidlertid ikke tænke sig at holde Jul og Bal uden
ham og afsendte derfor Dagen før Juleaften et Te
legram saalydende: »I Morgen holder Kanen her
fra ved Toget i Kolding. Du ventes bestemt.« Det
var med stor Spænding, Kanens Tilbagekomst imødesaas, men endelig lød Klokkerne, og op for Ho
vedtrappen svingede den med Studenten. At der
var Liv i ham, mærkedes straks, thi med et Spring
trods Pels og Fodpose sprang han op ad Trappen
i Favnen paa Grüner og Kragh, vist lykkelig over
at være kommet til Juletræ og Juleballer paa den
ne selskabelige Egn.
Saa oprandt Juleaften. Vi spiste den traditionelle
Risengrød, derefter Gaasesteg og Æblekage. Det
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store Træ stod i Dagligstuen, vor sædvanlige Wig
wam var omdannet til en Løvhytte ligesom Kon
toret der begge havde Døre til Dagligstuen, alt
med Tanke paa Ballet 4. Juledag, hvor saadanne
Løvhytter, oplyste med en rød Ampel, kunde være
hyggelige Hvilepladser. Nu blev Folkene, der var
blevet godt trakteret i Køkkenfløjen, kaldt ind; de
kom i stiveste Stads, meget højtidelige, og de gode
gamle Julesalmer, der altid taler til Sind og Hjer
te, blev sunget, Evangeliet blev læst, derpaa atter
et Par Salmer, men saa var Højtiden forbi og Tan
kerne delt mellem Gaver og Slik.
Student Nyeborg delte ud med en Vits eller fa
derlig Formaning, som altid vakte megen Munter
hed. Jeg fik en pæn Weichselrørspibe med stærkt
Paalæg om ikke at ryge i Mejeriet og ikke genere
mine Damer i Kostalden, og da Kusken Jeppe hav
de faaet en lignende Pibe, og Nyeborg en vældig
Studenterpibe, foreslog han en Rygekonkurrence.
Han og Kusken satte sig paa Gulvet med Ryggen
mod hinanden og vældigt dampende, saa skulde de
prøve, hvem der kunde holde længst ud og for
drive den anden. Det saa ganske pudsigt ud, naar
de drejede og vendte sig for at undgaa at faa Mod
partens Røgsøjle i Ansigtet; Kusken dampede,
blæste og hostede forfærdeligt, men maatte halv
kvalt til sidst overgive sig, mens Grüner lukkede
Vinduerne op, saa Røgen, der svævede over Val
pladsen, kunde fortrække. — Men nu kom den
gamle med Kaffe og Julekage, og den nød vi alle,
for »Kaffe kunde hun lave og Julekage bage«. Der
med var Aftenen forbi, og med mange Taksigelser
vandrede Personalet ud for at sove trygt til Jule
morgen, mens vi i Stald og Mejeri nogle Timer ef
ter skulde begynde vor daglige Gerning.
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Om nogen kom i Hjarup Kirke for at høre Pa
stor Find*) erindrer jeg ikke; jeg gjorde det ikke.
Dag efter Dag gik som en Maskine, Herrerne tog
paa Julevisitter, kritiserede skarpt og vittigt, hvad
de havde oplevet, og det var ganske morsomt at
høre paa, for trods al Kritik hvilede der en vis for
nøjet og godmodig Tone over det hele.
Saa oprandt Baldagen med et forfærdeligt Rode
ri. Saa havde de glemt at købe det og saa det og
maatte have ridende Bud til Købmand. Sommetider
krydsede Stafetterne hinanden: »Hvad har du hen
tet?« »Ja, hvad skal du efter?« »Sikke Vrøvl, det
er jo det, som jeg kommer med.« »Ja, men Herren
har selv sendt mig«. »Men Jomfruen har først
sendt mig« — og saa fulgtes de tilbage, to Mand til
Hest med en Pakke Stearinlys! Der manglede jo
en Husfrue, saa alle vilde kommandere.
Alligevel var alt i bedste Orden, da Gæsterne
kom. Ordren lød paa Kjole, hvid Vest og rød Un
dervest, de nationale Farver. Og saa fôr den ene
Kane eller Slæde efter den anden ind i Gaarden og
med klingende Bjælder og Piskesmæld op for Ho
veddøren, hvor jeg stod og lodsede alle disse ind
hyllede Væsener op ad Trappen, hvor Grüner og
den indpakkede Værtinde tog imod og viklede Tør
klæder og Kaaber af, indtil den yndigste Baldame
viste sig som naar en Sommerfugl kryber ud af
sit Puppehylster. Det var en kold en at staa der og
tage imod, men det hjalp at komme ind, hvor der
serveredes med The og »Kammerjunkere«. Jeg
havde erklæret ikke at ville danse, da jeg blev
svimmel, men Polonaisen maatte jeg med i; jeg
havde saamænd ingen udvalgt, men heldigvis saa
jeg en enlig lille Tyksak sidde og se sorgfuld ud,
*) Henr. Carl Vilh. Find, f. 1785, Præst i Hjarup 1837—72.
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da hun ikke hørte til »de udvalgte«. Mit Hjerte
blev saa rørt over hendes Forladthed, at jeg bød
hende op, og jeg glemmer ikke det lykkelige Smil,
der gik over hendes venlige lille Ansigt, det var
som naar Solen en Aprildag skinner paa den frosne
Jord. Musikken slog om i en Polka, som jeg driste
de mig ud paa, og det gik vist meget ordentligt, .leg
gjorde Grüner og Kragh opmærksomme paa hendes
Forladthed, og de sørgede nu for Kavallerer til
hende; jeg havde hende til Bords, hvorefter jeg
trak mig tilbage for at faa nogen Hvile, inden jeg
skulde i Stald og Mejeri.
Næste Aften kørte vil til Bal paa Nygaard.*) Vi
havde hverken Slæde eller Kane, kun en almindelig
Vognfading med store Halmknipper i, hvor vi sad
lunt og blødt; den blev sat paa Meder, men baade
Klokker og Bjælder havde vi, saa vi kom med Sang
og Klang. Vi blev modtaget med et ægte jydsk
»Velkommen«, saa var den Præsentation forbi, og
vi maatte selv gøre os bekendt med det øvrige Sel
skab, idet det, da vi traadte ind ad Døren, kun hed:
Herrerne fra Elisalund«. Lidt efter blev vi bedt til
Bords uden videre Ceremoni, og bagefter dansedes
til landlig Musik, aldeles tvangfrit. De ældre drog
sig tilbage til Kontoret, hvor L’hombren dyrkedes
ivrigt under megen Munterhed; derinde var jeg
ofte i Aftenens eller rettere Nattens Forløb og af
løste saa en, saa en anden, naar han fik Lyst til at
se paa Dansen.
Endelig brød vi op. Det var ubehageligt at komme
i Overtøjet, der var helt koldt og fugtigt af Dampen
indefra, men det hjalp, da vi blev stuvet sammen
paa Halmknipperne; jeg sad selvtredie i Midten,
og saa for vi af sted. Sneen peb under Mederne,
*) Drenderup Nygaard i Ødis — el. Nygaard i 0. Starup.
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saadan frøs det, og da vi endelig holdt for Døren,
og Griiner skulde først af, kunde han ikke kom
me løs; hans Overtøj var frosset fast til Halmen
og hans Skæg til Kavajen. Ogsaa Kragh og jeg sad
fast, men op skulde vi; Grüner kommanderede os
til at rejse os samtidig, men Halmen fulgte med,
og vi stod sammenfrosne; først oppe i Forstuen
slap vi Trillinger fra hinanden.
Men jeg var meget ked af, at jeg atter skulde
til fint, fint Bal paa Wissingsminde, det blev for
meget af det gode, sligt havde jeg aldrig før været
med til; Protest nyttede dog ikke, og Andendags
Aften gled vi atter ud ad Porten i Sne og Frost. —
Ballet formede sig nærmest som paa Elisalund,
saa jeg kun skal omtale den sidste Dans, en Ga
lopade. Hidtil havde jeg undgaaet at komme ud
paa Gulvet, da en af Ballets fejrede Skønheder, vel
noget i Kaadhed, nejede for mig — og saa dansede
vi. Om det var Frøkenen, der førte, eller det var
mig, ved jeg ikke bestemt, dog gik første Omgang
helt vel, men saa skete Skandalen. Da vi skulde
passere Klaveret, var vi kommet vel nær ind paa
Pianisten og maatte gøre et rask Sving uden om
ham, men derved kom vi ud af Balance, saa jeg
med et Br#g anbragte min Dame lige paa Bastan
genterne. Det gav jo et mægtigt Tonevæld; Piani
sten for op, min Dame forsvandt, og al Dans op
hørte; hvad jeg foretog mig, erindrer jeg ikke, men
det hele opløstes i vældig Munterhed, og da Vært
inden straks slog Dørene op ind til Kaffebordet,
strømmede vi ind til det. Kort efter kørte vi hjem.
Nytaar forløb i al Stilhed. Grüner var rejst paa
Besøg hos Familie og Venner, saa jeg residerede
alene i Hovedbygningen. Der blev Bo ovenpaa al
Tummelen, men jeg maatte uvilkaarligt rette det
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Spørgsmaal til mig selv, om vi nu ogsaa havde haft
Jul. Saaledes var Julen aldrig blevet fejret, hvor
jeg havde va>ret, hverken i mit Hjem, i Ubby Præstegaard eller i Ubberup; i Kirken havde jeg heller
ikke været, Tiden havde været optaget af min Ger
ning — og den var ikke blevet forsømt — og af
Munterhed og Fornøjelser. Jeg svarede mig selv:
»Nej, det har ikke været en Jul, som du før har op
levet den« — alt syntes mig egentlig saa uendelig
tomt nu i min Ensomhed, skønt det egentlig ikke
stod mig klart, hvad jeg manglede, men noget
savnede jeg. Den, der mest havde bidraget til at
holde Dampen oppe, var uimodsigelig Student Nye
borg, da Grüner og Kragh til daglig var rolige og
stilfærdige Mennesker. Underligt er det da at
tænke paa, hvor et Menneske kan forandre sig, thi
da jeg senere hen traf Nyeborg hos Vilhelm Beck,
var han dennes særlig gode Ven og iøvrigt Mis
sionsmand, dog ogsaa her havde han Dampen oppe,
men nu førte den ikke til verdslige Fornøjelser,
men til Sjæles Frelse.1)
Tiden sled sig hen; Dagen igennem var jeg op
taget, men Aftenerne var lange. En af dem staar
ved sin Uhygge tydeligt for mig. Fra Morgenstun
den havde Vejret været grimt med Regn og Blæst,
men mod Aften steg det til Storm; jeg sad og skrev
et Brev til min Fader uden helt at kunne samle
mig, saadan piskede det paa Vinduet, og Stormen
tudede i det tomme Hus, det maatte vist være det,
der kaldes Orkan. Ganske pludselig sprang Døren
op, det store Spejl bevægede sig fremad, og Male*) Edvard Nyeborg, f. 1840, var 1878—85 Præst i Vildbjerg
og 1886—1914 i Stenmagle. Han sad i Bestyrelsen for
Indre Mission. — Bruhn var Fætter til Vilhelm Beck,
idet deres Mødre var Søstre.
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rierne dinglede, saa jeg lod Skriveriet være det,
det var; jeg maatte ud mellem andre Mennesker.
Da jeg kom ud i Gaarden, trillede Hundehuset
drevet af Stormen hen ad Stenbroen, mens den
ulykkelige Hund tudede og sled i Lænken for at
komme løs. Jeg gik ind i Folkestuen i Sidelængen;
der var alle samlet, ingen tænkte paa at gaa i Seng
i det Vejr; man mente, det var Jordskælv, ellers
kunde Hundehuset ikke komme løs fra den store
Pæl, der var rystet løs i Jorden. Saa fik vi den
stakkels Hund bjerget og ind i Folkestuen; hvor
var den taknemmelig, det ligefrem lyste ud af Øj
nene paa den, da den krøb tæt op til os. Lige efter
Midnat lagde Stormen sig, det blev ganske stille,
og saa kunde vi gaa til Ro. Næste Morgen fik vi at
vide fra Præstegaarden, at det havde været en
Jordrystelse, men nævneværdig Skade var der ikke
sket.
Det var jo Bestemmelsen, da jeg blev fæstet til
Elisalund, at jeg kun skulde blive det halve Aar,
til Maj 1867, for at ordne Mejeriet, da jeg vilde til
bage til det egentlige Landbrug. Det havde derfor
ligget nær, at søge en Plads til Maj, men det gjorde
jeg ikke; dels syntes jeg, at jeg gerne vilde være en
lille Tid i mit Hjem, da jeg ikke havde været der
siden Julen 1863, dels mente jeg, det ikke vilde
være vanskeligt at faa en Stilling; derfor lod jeg
fem være lige, passede mine Ting og glædede mig
over, at Grüner og Kragh kom hjem, saa vi atter
kunde genoptage vore hyggelige Aftentimer.
Saa gled Tiden hen uden videre Mærkværdighe
der. Januar, denne lange, lange Manned, var forbi,
ligesaa Februar, men hen i Marts kom der Medde
lelse fra Smørgrossereren i Flensborg, at han vilde
tillade sig at arrivere til Elisalund for muligt at
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købe hele Vinterproduktionen. Nu fik jeg travlt,
min Virksomhed skulde jo nu paa Vægtskaalen,
og helt rolig var jeg ikke, for det at lave Smør den
ene Dag, slaa det ned den næste og saa »lykkelig
Rejse« er ganske anderledes nemt end at lave og
passe det en hel Vinter igennem. Hver Drittel blev
nu efterset, saa der ikke var mindste Plet, frisk
Smørgaze og Salt paalagt, det hele pudset og pænt,
og saa kunde Hr. Grossereren komme, naar det
passede ham.
Han kom, værdigt kørende, i Kavaj og med et
stort uldent Tørklæde, som da det blev afviklet,
fremviste en velholdt, glatbarberet Person med et
godmodigt Ansigt og et lunt Blink i Øjet. Saadan
stod den ma'gtige Mand for mig, da jeg blev fore
vist som Mejeristen. Saa fulgtes vi ad over i Meje
riet, hvor han kiggede snart i alle Kroge, lugtede
til Kærnen og Flødetønden og gik velvilligt smilen
de løs paa Dritlerne, bevæbnet med en lang Smør
søger, lugtede, smagte og spyttede ud, det tog en
lang Tid, syntes jeg. Endelig færdig, og Trine, min
første Pige, stod fin og pillen som et Æg og bød Hr.
Grossereren Vandfad o. s. v., hvilket belønnedes
med en preussisk Daler og et venskabeligt Kneb i
de rødmende Kinder, og saa forsvandt han med
Grüner til de indre Gemakker, hvor Handelen
skulde sluttes.
Det var en spændende Tid, inden alt gik i Orden,
der skulde jo spises og drikkes og fremfor alt snak
kes, og imens gik jeg og ventede, som da jeg som
Discipel i Latinskolen ventede paa Eksamenska
raktererne. Men alting faar en Ende, Grossereren
kørte afsted, og jeg op til Grüner, som modtog mig
med en Lykønskning og et glad Smil; han havde
solgt hele Produktionen til 1. Maj og det til højeste
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Notering, 2 Mk. 8 Sk. brutto, i Nutidens Penge 82
Øre pr. Pund, og det var jo glimrende.
1 April kom der Brev fra Fader, om jeg ikke
kunde skaffe ham Oplysninger om det sidste Sted,
han i 1864 var indkvarteret paa Tilbagetoget fra
Dannevirke*); jeg husker nu ikke de forskellige
Data og Spørgsmaal, men jeg tror, at Stedets Navn
var »Røde Mølle«. Med Grüners Tilladelse fik jeg
en Hest og red sønderpaa over Grænsen. Undervejs
boede jeg paa en stor Gaard, Østergaard, hvor en
fjern Slægtning var Forpagter — den laa forøv
rigt paa dansk Grund — og her blev jeg venligt
modtaget og fik nøjagtig Besked om Vejen til Møl
len.
Denne laa som de fleste Vandmøller kønt med
sin store Dam og sit skummende Hjul; Gaarden
selv var velbygget, og propert var der inden Døre,
langt skuret Træbord omgivet af Bænke, en To
baksdaase og en Ølstob — det var nok Stuen for
Møllegæsterne. Men nogen Velkomst fik jeg ikke.
Befolkningen i Nærheden af Grænsen var altid
meget reserveret og var nødt til at være det, men
da jeg sagde, hvem jeg var og hvorfra og rykkede
frem med mine Spørgsmaal, fik Mølleren et An
sigt saa stift og koldt og vidste ikke meget, kunde
nok huske, de havde haft Dragoner indkvarteret,
der havde været saa mange Slags paa Tilbagetoget,
men Oplysninger og sligt kunde han ikke give. Det
var tydeligt, han ikke var Danmark god, jeg blev
ikke saa meget som budt at tage Sæde, og der var
derfor ikke andet end at faa min Hest og ride hjem.
Jeg lagde Mærke til, at Folkene havde samlet sig
i en Klynge ved Porten, og idet jeg travede over
Møllebroen, lød der en Raaben efter mig, og med et
*) Bruhns Fader deltog som Ritmester i Felttoget.
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Par korte Træstykker, indrettet til at tage paa Hæn
derne og klappe sammen — de brugtes ellers til at
kalde til Middag, som naar vi bruger en Klokke —
frembagte de nu saa kraftig en Lyd, som tænkes
kunde, for at skræmme Hesten og muligvis faa
mig vippet af. Den gik ikke, jeg vendte Hesten,
svingede min Hue ograabte: »Leve Danmark!« og
red saa rask hjemad — en forgæves Tur.
Saa vidt jeg husker, var 3. Eskadron indkvarte
ret der i Egnen med Ordre til at forblive indtil vi
dere, mens Hovedstyrken var i og om Kolding,
men da det trak ud, og Fjenden nærmede sig,
sendte Fader en Officer og et Par Mand til Kolding
for at melde om Forholdene. Til deres store For
undring var Kolding rømmet, og Styrken paa
March nordpaa; 3. Eskadron var glemt, synes det.
Da Fader fik den Besked, var der jo ikke andet at
gøre end at sadle op og følge efter, men hvorledes
det var gaaet til, derom var det, Faders Tanker
drejede sig, og derfor søgte han Oplysning. Jeg var
ked af, at jeg skulde meddele ham, at jeg kom til
bage med en uforrettet Sag.
Nogle Dage før jeg skulde rejse, sagde Grüner
til mig: »De har jo ikke søgt nogen Plads, men ta
ger til Deres Hjem. Kunde De ikke have Mod og
Lyst til at genemgaa et Kursus paa Landbohøjsko
len, det vilde sikkert være godt for Dem?« Hertil
svarede jeg, at det vilde jeg meget gerne, men nu
havde jeg kostet ikke saa lidt paa min treaarige
Uddannelse, og Faders nuværende Omstændighe
der, efter at han havde taget sin Afsked, tillod
ham vist ikke yderligere Udgifter paa mig, da mine
tre Søskende nu stod for Tur at komme i Lære og
studere. Det havde Grüner ogsaa tænkt sig, og han
havde derfor sat sig i Forbindelse med min tidli-
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gere Læremester, Proprietær Holm paa Ubberupgaarden, og foreslaaet at de to skulde hjælpe mig
til Udddannelsen paa Landbohøjskolen, og det
havde han været meget villig til. Jeg takkede jo
meget for denne Opmærksomhed, som jeg var
yderst glad over, men mente, at jeg først maatte
tale med mine Forældre, da jeg saa maatte bo i
Hjemmet, og det fandt Grüner meget naturligt.
Og saa kom Afrejsens Dag. Da jeg traadte ind
for at sige Farvel, sad Grüner ved sit Skrivebord,
hvor han havde opstablet min Løn i ene preussiske
Dalere, og da min Halvaarsløn var 100 Rigsdaler,
var det jo en lille Formue. Aldrig syntes jeg at ha
ve været saa rig, det var ogsaa de første selvstæn
dige Penge, jeg havde tjent, saa det var med en
vis Tilfredshed, jeg samlede dem sammen med Tak
for al Venlighed, jeg havde mødt i hans Hjem.
»Og saa«, tilføjede han, »er her en Anbefaling,
som jeg med Glæde giver Dem i Haab om, at den
maa blive Dem til Gavn.« Jeg har den endnu. Ku
sken Jeppe kørte mig til Kolding. Det var med et
vist Vemod, jeg forlod d’Herrer Grüner og Kragh,
ja hele den smukke Gaard og de gode Folk, jeg
havde haft med at gøre; da jeg for V2 Aar siden
holdt mit Indtog, var det i Regn og Rusk og med
nogen Ængstelse for ikke at kunne magte denne
min første Plads; nu forlod jeg Gaarden i smilende
Foraarsvejr og med Tak for, at alt var gaaet saa
godt.

Ludvig Heibergs breve
til Johan Bülow
Ved L. Balslev.

På Sorø Akademis Bibliotek findes nogle breve,
som konrektor i Ribe Ludvig Heiberg i årene 1791
—93 har skrevet til hofmarclial Johan Bülow, ejer
af Sanderumgård på Fyn og isa'r kendt for sin
rundhåndede støtte til kunst og videnskab. De
handler om en ung løjtnant Bülow, en nevø af hofmarchallen, der i sommeren 1792 kom i huset hos
Heiberg og voldte den samvittighedsfulde mand,
der skulle vejlede og undervise det unge menne
ske, mange bekymringer, som han med sømmelig
ærbødighed, men uden at stikke noget under sto
len, meddeler onkelen.
Bjørn Kornerup har i anden del af Ribe Kate
dralskoles Historie givet en udførlig og interes
sant skildring af Heiberg som en meget betydelig
skolemand, der var grebet af oplysningstidens
ideer og i skrift og tale kæmpede for en ny og bedre
skole. Han virkede i Ribe fra 1786—97 og derefter
i Odense, hvor han var rektor til sin død 1818.
I sin undervisning var han klar og grundig, men
også venligt opmuntrende over for eleverne; må-
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ske kunne han, som sin broder, forfatteren P. A.
Heiberg, være noget stejl og usmidig, men alle
anerkendte hans alvor og redelighed. Som fremhæ
vet af Kornerup præger disse egenskaber også BÜlowbrevene, der giver et meget levende billede af
en nidkær opdrager for 150 år siden. De kan der
for nok fortjene en lidt udførligere gengivelse, end
de har kunnet få i den store skolehistorie; også af
hensyn til de glimt de giver af livet i Ribe.
Desværre ses det ikke, hvordan Heiberg er kom
met i forbindelse med Johan Bülow. Det første
brev (31/12 1791) er blot en underdanig lykønsk
ning til det nye år med bøn om, at også Heiberg
må være anbefalet excellencens bevågenhed. Det
følgende (28/11 1792) beretter om nevøen. Heiberg
kan vel ikke nægte løjtnant Bülow al fremgang,
men han savner en sand drift til forretningerne.
Ustadighed er et hovedtræk i den unge mands ka
rakter, og han er ikke fri for at mene, at han som
officer ikke behøver at lære noget.
Det tredie brev (29/12 1792) er atter en lykønsk
ning, dels til det nye år, dels til en udmærkelse,
som Bülow har opnået, vistnok stillingen som vir
kelig ordenssekretær 30/11 1792. Heiberg glæder
sig over, at regeringen atter har vist sin agtelse for
fortjenester. Han kunne ikke vide, at hans velyn
ders stilling ved hoffet var undergravet, og at han
et halvt år senere, 4. juni 1793, skulle blive afske
diget på en uretfærdig og krænkende måde. Om
løjtnanten hedder det her kun, at han selv vil op
varte sin onkel og tante med sine breve.
16/1 1793 er Heibergs tålmodighed imidlertid bri
stet, og han giver i et langt brev ren besked om sin
utilfredshed med den unge mands opførsel. Det
skal her aftrykkes fuldstændigt.
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leg toeg mig den underdanige Frihed for kort
siden at tilmelde Deres Excellence at Lieut. Bülow
ikke giorde den Fremgang i sine Forretninger,
som han enten burde, eller ieg ønskede. Ubehage
ligt er det mig, at ieg til denne Erklæring endnu
finder mig nødsaget til at tilføic følgende.
Uagtet alle Erindringer og Forestillinger har ieg
ikke kunnet bringe Lieut. Bülow til at være hicmme om Aftenerne i denne Vinter, da han derimod
søger et offentlig Sted, hvor der spilles HazardSpil og selv tager Deel i Spillet som oftest til sildig
ud paa Natten. Paa samme Sted er toe Aftener om
Ugen et Slags Club, hvor Byens Embedsmænd, saavel geistlige som militære og civile samles, da der
ikke spilles uden Commerce Spil, overensstemmen
de med enhvers Evne og Fornøielse. Da ieg kiender
Lieut. Bülows Lyst til Selskab, har ieg troet og
sagt ham, al disse toe Aftener om Ugen kunne være
opofrede til en anstændig Fornøielse og Recreation,
men at han de øvrige Aftener burde holde sig bor
te og blive hiemme, da han sielden ville finde an
dre der, end nogle Militaire og nogle faa andre,
som med Vove Spil søgte at dræbe Tiden. Ieg har
desværre intet udrettet, hvor ofte ieg end har
erindret ham, og paa den lemfældigste Maade søgt
at forestille ham Skadeligheden heraf. Men uvær
dig maatte ieg være til Deres Excellences Bevaagenhed, den ieg stedse ønsker mig uforandret,
uværdig til at nogen Fader eller Formynder skulle
betroe sit Barn eller sin Myndling til min Under
visning og Anførsel, uværdig til enhver god Mands
Tillid, naar ieg ligegyldig kunne ansee saadant et
Forhold hos et ungt Menneske, som er betroet un
der min Opsigt. Deres Excellences meer end fader
lige Omsorg for sin Neveu, Lieut. Bülows Vel og

44

L. BALSLEV

min egen Ære skylder ieg derfor ikke at efterlade
det sidste Middel, da andre hidtil ikke har villet
hielpe, at tilmelde Deres Excellence denne Om
stændighed, om den maaskee endnu kunne rettes
ved et Brev fra Deres Excellences Haand eller paa
hvad anden Maade, der maatte synes Deres Excel
lence for Lieut. Bülows Vel mest tienlig.
Foruden de skadelige Følger, som saadant For
hold nødvendig maae have paa Lieut. Bülows Mo
ralitet, ere der endnu andre, som forstyrre saavel
Lieut. Bülows, som Husets Orden. Af denne lange
Natte-Sidden følger at han igien fordrer at sove
til Middag. Morgenen og Formiddagen, som den
bequemmeste Tid til Arbeide gaaer derved spildt,
og om Eftermiddagen adspreder Længsel efter Af
tenen for meget Tankerne til at han alvorlig skulle
beskieftige sig med nyttige Forretninger eller spen
de Agtsomheden paa de Videnskaber, vi have for
os. At min egen Orden forstyrres ved at sidde oppe
til Midnat for at vente paa Lieut. Bülows Hiemkomst ville være af mindre Vigtighed, naar noget
Nyttigt dermed udrettes. Selv staaer ieg op næsten
hver Morgen Klokken 5 og har stedse ønsket og
giort mig Umage for at bringe Lieut. Bülow i sam
me Vane, som ieg baade for Helbredens og de dag
lige Forretningers Skyld altid har befundet mig
vel ved; men fra den Tid af at han blev fritaget
for i egentlig Forstand at studere har han troet,
at han vidste lige saa meget som de fleste Office
rer, var som Officer tillige fritaget for min sær
deles Opsigt, og har mindre end forhen fulgt mine
til hans Vel altid sigtende Baad. Endnu maa ieg
anmærke, at det er først siden Husarerne cre kom
ne her til Byen, og altsaa siden November Maaned,
at Lieut. Bülow hver aften har søgt Adspredelser,
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som ieg ei har kunnet billige. I mit Huus har vi
stedse søgt at giøre ham vor Omgang saa behagelig
som muelig, oprigtig og fortroelig tør jeg paastaae
han stedse skal have funden den, naar han selv
har villet, og io mere han har villet være i min Ko
nes og mit Selskab, io kierere have vi altid viist
ham, at det var os.
Deres Excellence tilgive, at ieg har skreven alt,
som det er. Sandheden taaler intet Skiul, og Deres
Excellence ønsker vist hellere at læse en Sandhed,
er den end ubehagelig, end noget mindre ubeha
geligt paa Sandhedens Bekostning. Ieg har saa me
get mindre kunnet tage i Betænkning at tilmelde
Deres Excellence dette, som den Tid snart kan
forestaae, da han i Kiøbenhavn mere skiult kan
følge en fordærvelig Lyst, og skye deres Omgang,
som ikke blot mene ham det vel, men ogsaa søge
ved at rette hans Feil at forbedre ham. — Maatte
den Tillid Deres Excellence værdigede mig, da De
betroet Lieut. Bülow under min Opsigt, bestyrkes
ved nærværende Brev, var det mig Løn nok for
enhver Ubehagelighed, ieg følede ved at skrive det
ieg skrev. — leg har ladet Lieut. Bülow læse nær
værende Brev for at han deraf kunne see, at ieg
ikke har tilmældet Deres Excellence andet, end
hvad hans Overbevisning maac sige ham, at være
usminket Sandhed. — leg har den Ære at under
tegne mig
Deres Excellences underdanige Tiener
Ludvig Heiberg.
Kibe, d. 16. Jan. 1793.
Det fremgår ikke af korrespondancen, hvorledes
Johan Bülow har reageret på dette klageskrift. 1/6
1793 skriver Heiberg igen og meddeler, at han vil
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bringe løjtnant Bülow til København i august må
ned. Lidt tror han nok at have udrettet m. h. t. at
danne den unge mand på forstand og hjerte, men
ikke så meget som han ønskede, og dermed slutter
for så vidt historien.
Men hvem var løjtnant Bülow, og hvordan gik
det ham siden? Kornerup har sikkert ret, når han i
Ribe Katedralskoles Historie (II, 419) mener, at
det må være Johan Bülows brodersøn Christian
Peter Bülow. Han var iflg. en håndskreven stam
tavle i Sorø født 31/5 1774 og har altså 1792 været
18 år. Hans Fader major Christian Frederik Bülow
var død 1790, hans moder, Marie Margrethe f. Mossencrone allerede 1789. (Se Lengnicks genealogier
2. saml. 1. bd.) Christian Peter er den eneste af
hofmarchallens brodersønner, der i 1792 er både
ung og forældreløs. Siden sit tiende år havde han
været indskrevet som vordende officer (a la suite)
ved kronprinsens regiment og hertil kommer, at
han vitterlig har stået under onkelens formynder
skab. Han kvitterer 10/6 1799 for at have modtaget
sine arvemidler af sin kære farbroder Johan Bü
low, der under hans mindreårighed har været hans
kurator. Dokumentet findes på Sanderumgård, og
jeg skylder hofjægermester Ivar Vind tak for til
ladelse til at låne det.
Om hans militære løbebane kan man læse i
Hirsch: Fortegnelse over danske og norske Office
rer ogi Richter: Den danske Landmilitæretat 18011894. Han blev stabskaptajn 1803, kompagnichef
1807, og 1808 var han en tid kommandant i Ring
sted »under de spanske Uroligheder.« Han nåede at
blive chef for regimentet med oberstkarakter
(1833), tog sin afsked 1840 og døde 1846. Han var
gift med Hanne Christine Regine Lemming og blev
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1817 kammerherre, 1828 ridder af dannebrog, 183b
dannebrogsmand. Trods forvildelserne i Ribe synes
det altså at være gået ham ganske godt. Man for
står Heibergs irritation, men måske også den unge
officer, der frem for familielivet i konrektorens
hus foretrækker omgang med husarerne i klubben.
Om denne kan man forøvrigt læse i Smith og
Hermansen: Ribe Rys Historie (I 240). Den havde
til huse på hjørnet af Skibbroen og Mellemdam
men hos ga^stgiver M. C. Thun, som den senere
rektor P. N. Thorup giver en munter skildring af
i sit levnet. (Fra Ribe Amt V s. 200). Man kender
ikke klubbens stiftelsesår, men Heiberg omtaler
den altså her i jan. 1793. Den forenedes senere
med Jacob Holsts Selskab til økonomisk og mo
ralsk Vels Befordring i Ribe. De omtalte husarer
kom ifølge Smith og Hermansen (I 220) til byen
fra Holsten i oktober 1792. De havde været slemme
til at desertere og hørte måske ikke til Vorherres
bedste børn. Brevene viser, at Heiberg har fået 100
rigsdaler pr. halvår for sin pensionær. I en af sine
skoleartikler (i Københavns Universitets-journal
1794) oplyser han, at en konrektors gage er 350 rd.
+ fribolig. Johan Bülow har da nok, som man
kunne vente, betalt ordentligt for nevøen. Forhå
bentlig har han til gengæld vidst at påskønne den
gode konrektors nidkærhed.

En Tjenestekarls Levnedsløb
Ved. August F. Schmidt.

I Rødding Østerby (Frøs Herred) lå indtil 1856
en gammel Slægtsgård, der gennem lange Tider
havde va^ret i Slægten Schmidts Eje1); i hvert
Fald fra ca. 1750 og til 1856 hørte Gården til denne
Familie, der var gammel i Egnen og havde mange
Familieforbindelser. Ejeren i 1856, Nis Petersen
Schmidt (1823—1899) solgte Gårdens spredt lig
gende Jorder til forskellige Nabogårde, men et
Areal beholdt han selv, det er beliggende Sydøst
for Rødding, og her lod han opføre en lille Gård,
der benævntes æ Birke efter noget gammelt Birke
bevoksning.2) Nis P. Schmidt var gift med Maren
Boisen Jensdatter (1820—1891). I deres Hjem op
voksede to Børn, Sønnerne Jens Boisen Schmidt
og Peter Sørensen Schmidt. De fik begge deres
Livsgerning Nord for Kongeåen. J. B. Schmidt
(1854—1905) blev Mejeribestyrer på Mejeriet
Kronborg i Gjesten Sogn 1889—1902, og var der
efter til sin Død 18/12 1905 Ejer af Lykkesgård
Øst for Lunderskov.3)
Broderen Peter Sørensen Schmidt, født 9/11
1858 i Rødding Sogn, kom ligesom Jens tidlig ud
at tjene. I 1932 fik jeg ham til at nedskrive nogle
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af sit Livs Erindringer, og deriblandt er også Op
lysninger om hans Hyrdedrengeår i Rødding
Sogn.4)
Peter Schmidt var en af de mange unge, der i
1870—80erne forlod deres nordslesvigske Hjem
stavn. Han vilde ikke være tysk Soldat og søgte
derfor om Lov til at udvandre til Kongeriget. Til
ladelsen fik han i 1875, da han var 174/2 Aar gam
mel. Det kneb med at få Forældrenes Minde her
til, men tilsidst gav de sig. Særlig Moderen var ked
af Peters Beslutning, men Faderen trøstede hende
med, at Sønnen vilde søge Pladser tæt Nord for
Kongeåen, og så var det ikke så besværligt for ham
at komme hjem på Besøg engang imellem.
Peter Schmidts første Plads i Nørrejylland var
på Hvelplundgårcl i Sønder Omme Sogn. Denne
Gård ejedes da af Terkel Taysen, der var fra Langetved ved Rødding Syd for Kongeåen. På Hvelplundgård var Peter Schmidts Broder Jens Bestyrer
1 Sommeren 1875, men han måtte inden November
tage derfra for at blive tysk Soldat i Rensborg.
Peter Schmidt forblev på Hvelplundgård til No
vember 1875, hvorpå han fik Plads som Karl på
en Gård i Bobøl (Føvling Sogn), der ejedes af
Adolf Albertsen. Han var der et År og fik i Løn
150 Kr. Derefter tjente han på Skylvadgård i Jern
ved Sogn hos Hans Peter Nielsen. Her var han i
2 År og fik i Løn årligt 180 Kr. Dernæst tjente han
2 År på Ravnsø Fattiggård (Vester Nykirke Sogn).
Lønnen var også her 180 Kr. om Året. Om Ankom
sten hertil skriver Peter Schmidt: »Jeg mødte ikke
før end ud paa Aftenen, jeg vilde jo melde mig
ved Bestyreren, men kom ind paa Arbejdsstilen,
hvor der var fuldt Hus af Børn og gamle Folk. Jeg
opholdt mig lidt hos dem, det var de meget glade
4
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ved, og jeg havde siden mange Venner blandt
dem.«
Det var en særlig god Plads, Peter Schmidt hav
de på Fattiggården, hvor en Gang månedlig Læge
listed fra Nabobyen Vong kom for at se til Lem
merne, som de fattige på Gården altid kaldtes.
Enevold Petersen listed var Søn af Værtshus
holder Peter Enevoldsen listed, København, og Hu
stru Karen Margrethe Pedersen. Han blev født i
Februar 1819, tog Barbersvendeeksamen 11/12 1839
og benævnes i K. Carøe: Den danske Lægestand,
Supplementsbind til 7. Udgave (1904), S. 46 f. som
ustuderet. Tog Lægeeksamen 1842 (haud. II), prak
tiserede i Sorø 1842, Vong 1846, konstitueret Un
derlæge i Hæren 1850, flyttede til Sorø 1864, til
Vong 1865, hvor han døde 18/4 1892. Gift 24/10
1846 på Frederiksberg med Julie Larssine Bøggild,
født 2/8 1821 i København, Datter af en Silke- og
Klædekræmmer.
Læge E. P. Ilsted var en lille Mand, der færdedes
i en rød Kappe og med Stok i Hånd. Ofte samlede
han Svampe på sine Spadsereture. Han var ikke
altid god at komme nær. Engang blev der på Ravn
sø Fattiggård indlagt en hel Familie. Manden var
forfalden til Drik, og Konen kunde også nok tage
en stor Snaps. De havde 4 Børn. En Dag, da Konen
blev syg, gik Manden til Vong-Lægens Dør. Denne
var altid lukket og der manglede Ringeapparat.
Læge listed hørte, der blev banket på. Han kom så
ud i Døren. »Hvad vil du her, og hvem er du?«
tordnede han. »A er Peter Greisen og har Ophold
med Kone og Børn på Fattiggården«. Men så be
gyndte Doktoren at tordne løs på Fattiggården: at
der gik en ung, rask Mand, han skulde have nogle
Stokkeprygl. Peter Greisen fik så indført, at det
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var Sygdom og Arbejdsløshed, der havde ført ham
på Fattiggården. »Har du ikke så mange Penge, at
du kan købe et Stykke Reb eller gå hen og drukne
dig?« brølte Doktoren. Peter Greisen fortalte vidt
og bredt om sin Samtale med Læge listed. Han
skulde ikke til ham tiere. Der gik mange Historier
om E. P. Ilsted. En Dag kom en Mand ind til ham,
de blev uenige, og det endte med, at Manden fik
en Lussing af Lægen, der så skyndte sig at give
ham en Tikroneseddel. Manden sagde Tak, han
vilde nok have en Lussing til. Han fik den også,
ledsaget af en drøj Ed på, at den fik han ikke no
get for, da han selv havde forlangt den. En anden
Mand fra Vong kom op til Lægen og spurgte, hvor
mange Penge han skyldte ham. »Du er jo en arm
Stodder, du kan give mig 2 Kroner, men ham den
Storbonde (og så nævnede han et Navn) skal kom
me til at betale, hvad han skylder!«
Fra Ravnsø Fattiggård flyttede Peter Schmidt
til Grimstrup Præstegård, hvor han var i 3 År. De
to første År var Lønnen 250 Kr. årlig, det sidste
År steg Lønnen til 300 Kr. Her var han også Kusk.
Pladsen var ret god. Præsten her, Nicolai Henrik
Jørgensen, født 30/9 1809 på Seest Vandmølle ved
Kolding, blev Student 1831, cand, theol. 1839 og
personel Kapellan for Anst-Gesten Sogne fra 27/9
1843. Han forblev her til Sommeren 1849. Var der
efter Sognepræst i Øster Snede 1850—53, Manø
1853—58, Vodder 1858—67 og sidst i GrimstrupVester Nykirke 1867—4/6 1884, da han gik af. N.
H. Jørgensen blev gift i Seest 1/6 1845 med Ane
Kirstine Hørling, født 31/12 1807 i København, Dat
ter af Handelsmand Niels Nielsen og Hustru Ma
ren Jensdatter.
Hos Pastor Jørgensen kom Læge listed ofte i
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Besøg. Peter Schmidt blev her Vidne til Præstens
og Lægens Spadsereture i Haven. listed var ivrigt
gestikulerende. Præsten havde en lang Pibe i Mun
den, han dampede vældig løs, som for at holde den
lille røde Læge fra Livet. En Dag skulde P. S. køre
et Læs Tørv over til Lægen. Det var næsten med
Tiden blevet en Ret, at han skulde have et Laxs
Tørv fra Præstegårdsmosen. Når Tørvene kom, var
Lægen godt tilpas. Lægefruen gik op på Loftet,
hvor hun skulde rage Tørvene væk, efterhånden
som P. S. smed dem ind ad Gavllugen. Da dette
Arbejde havde stået på lidt, brølte Lægen nedefra:
»Vær rolig«. Men Fruen svarede lige så arrigt: »Ti
stille du!« Så vekslede Ægteparret ikke flere Be
mærkninger, mens Tørvene blev smidt op på Lof
tet. Da P. S. belavede sig på at køre hjem, kom
Lægen i den røde Kavaj og spurgte, om Peter ikke
vilde have en Bajer. »Jo Tak«, var Svaret, og inde
i Køkkenet fik P. S. så til Øllet to Skiver Franskbrød
godt smurt med Smør. Det var noget, der smag
te godt oven på Anstrengelserne. Bagefter fulgte
Lægen ham til Vogns og til Afsked sagde han: »Vil
du ikke have en Rigsort?« »Jo Tak!« Han gav så
Peter Schmidt 50 Øre.
En Dag faldt Præstefruen og forvred en Fod.
P. S. skulde så køre efter Doktor listed. Ved Læge
boligen bankede Peter på Døren. Lægen kom lø
bende til: »Hvad skal du?« »A skal bede Doktoren
om at tage med til Præstegården, Fruen er kom
met galt af Sted med en Fod.«
»Nå, ikke andet, hun er snart færdig alligevel,
jeg tager ikke med.« Peter Schmidt opfordrede
ham endnu engang til at køre med, men så bruste
Lægen op: »Du kan køre ad Helvede til, eller hvor
hen du vil. Tror du, jeg vil sidde i sådan en Ka-
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rosse en Sommerdag. Du kan sige til Præsten, at
jeg skal være hos ham om en Time.« Da Peter
Schmidt kom hjem, spurgte Pastor Jørgensen efter
Lægen, som han troede ikke havde været hjemme.
»Jo, han er her vist snart, han vilde ikke køre i så
dan en Karosse.« »Han er da en sær en«, sagde
Præsten og gik ind. Da P. S. fik Hestene spændt
fra og kom ud af Stalden igen, så han den røde
Doktor komme slentrende over Ravnsø Mose på
Vej mod Præstegården.5)
Fra Grimstrup Præstegård drog Peter Schmidt
til Nabobyen Rovst, hvor han tjente 3 År hos Niels
Knudsen for 250 Kr. om Året. Det var en god Plads.
Dernæst var han 1 År på Gården Hø jrup (Morten
Eskesens Slægts Fødegård), der ejedes af Laust
Frandsen. Pladsen var jævn god, Konen var meget
flink, Manden lidt galhovedet. Peter Schmidts næ
ste Plads, i 3 År, var hos Jep Hansens Enke. Løn
nen var knap 300 Kr. årligt. Herfra rejste han til
Gården Brøndumsager i Gunderup (Årre Sogn),
hvor han tjente Thomas Sørensen i 2 År for knap
300 Kr. årligt. Det var en streng Plads med meget
Arbejde. Herfra flyttede P. S. tilbage til Rovst og
tjente 1 År hos Laust Due. Det var en god Plads,
men da Due solgte Gården, hvor P. S. fik 300 Kr.
i Løn, søgte han en anden Plads. Den fik han i
Horne Nord for Varde hos Peder Jessen, der havde
en lille Gård. Lønnen var knap så stor her. Den
næste Plads, P. S. fæstede sig til, var på Øllufgård
i Vester Nebel Sogn. Her tjente han i 3 År hos
Christen Windfeldt. Pladsen var særlig god og
Lønnen var 300 Kr. årlig. I 1923 fortalte Windfeldt
(død 1924) til stud. mag. Karl Wentzel fra Glejbjerg, at det var den største Løn, han nogensinde
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havde givet, »men Peter Schmidt var også en for
færdelig Slider.«
Fra Øllufgård flyttede P. S. til Brøndum Sogn,
hvor han tjente 5 År hos Jens Ghr. Jensen for 300
Kr. pr. År. Dernæst 3 År hos Jens Jakob Sørensen,
Brøndum, og så hos Søren Ghr. Hansen, Nørgård
i Brøndum By, 1 År for 300 Kr.
Herfra flyttede Peter Schmidt til Lykkesgård
ved Lunderskov, hvor han i 2 År 1906—08 bestyre
de Gården for sin Broders Enke (Løn 300 Kr. pr.
År). Han følte sig ikke rigtig hjemme i Østjylland,
hvorfor han igen flyttede tilbage til Vestjylland og
tjente så i Brøndum 2 År hos sin tidligere Husbond
Jens Ghr. Jensen. Dernæst var han bl. a. 5 År Be
styrer hos Maren Therkelsen, Tømmerby (Sneum
Sogn), der havde en lille Gård. Løn 300 Kr. om
Året. Dernæst på Lykkesgård ved Lunderskov fra
Maj 1917 til 10. Januar 1919. En Efterårsaften i
1917 sad Peter Schmidt og vågede i Lykkesgårds
Stald ved en Ko, der skulde kælve. Jeg kom ned i
Stalden og spurgte, hvordan det gik: »Æ Vand
kalv er kommen, og når æ Flod inden ret længe
kommer ind o æ Kyst, kommer æ Kalv også.« Dette
kom til at passe. P. S. forklarede mig nu, at således
beregnede man altid Fødsler ude i Vestjylland. —
I Juli 1921 besøgte jeg Dr. H. F. Feilberg i Askov,
og under Samtalen fortalte den tidligere DarumPræst mig, at i Vestjylland regnede man altid for
vist med, at Køerne kælvede, når Floden kom ind.
Den samme Tro havde Feilberg kunnet følge langs
Vesterhavets Kyst og ned ad Rhinen, ja med dens
Bifloder helt ind i Bøhmen, hvor Befolkningen
sagde, at Kaffekedlen kogte over, når Flodens
Vande steg. Feilberg opfordrede mig til engang at
undersøge dette folkloristiske Problem. Han hav-
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de ikke haft Tid til det, og jeg har ejheller endnu
fået Lejlighed til at beskæftige mig med det inter
essante Emne, som jeg så uventet ved to Lejlighe
der i min tidlige Ungdom blev stillet over for.
Jeg har ment, det kunde være af Interesse at
henlede Opmærksomheden på den gamle Trosfore
stilling om Højvandes Indflydelse på livsvigtige
Begivenheder.
I Vinteren 1919 drog Vestjylland igen Peter
Schmidt, og han fik så sin sidste Plads herude —
til 12. August 1922. Han tjente i dette Tidsrum hos
Jens S. Jensen på Stejlhøjgård i Tømmerby. I den
ne By havde han jo været 5 År hos Maren Therkelsen.
I August 1922 vendte han tilbage til sin Familie
på Lykkesgård ved Lunderskov, og nu forblev han
her Besten af sin Levetid. I Januar 1922 var Lyk
kesgård blevet solgt til Naboen på Damkjærgård,
Søren Sørensen, der var fra Nørbølling ved Brø
rup. Peter Schmidt blev nu ved at bebo, for en bil
lig Leje, sit gamle Værelse på Lykkesgård. I de
følgende År arbejdede han mest i Kr. Riis Bjerregaards Planteskole i Nabolaget, men også på Nabo
gårdene kunde han få al den Beskæftigelse, han
ønskede.
Den aldrende, ugifte Mand befandt sig snart ud
mærket tilfreds under sine nye Kår. Han kunde nu
tage fri en Dag, om han vilde, og han kunde jo
heller ikke blive ved med at slide så hårdt, som han
havde måttet gennem alle Årene, siden han i 1867
begyndte som Hyrdedreng i Brem ved Rødding.
I ikke mindre end 55 År havde han tjent sit Brød
hos fremmede! Hvilken uhyre Arbejdspræstation
har det ikke været, når man kender Peter Schmidts
Flid og Pligtfølelse.
w
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1 det ovenstående er der, som man vil have set,
givet Oplysninger om den Løn, Peter Schmidt fik
de forskellige Steder, hvor han havde Plads som
Karl eller Bestyrer. Man synes jo nok, det var en
beskeden Årsløn, der i Tiden o. 1875—1920 gaves
en dygtig Avlskarl, men da Peter Schmidt altid
forlangte og fik en høj Løn, må man betragte Mak
simum: 300 Kr. for et År, som en efter Tidens For
hold særdeles god Betaling for et Års strengt Ar
bejde på en vestjydsk Bondegård. Pengene var
meget værd i hine Tider, og for Peter Schmidt slog
de godt nok til, idet han samlede sig en lille For
mue. Han var naturligvis i sine Vaner en nøjsom
Mand, bar meget tidlig Af holdsstjernen og røg kun
en Cigar engang imellem. Han var levende interes
seret i åndelig og politiske Spørgsmål, var Grundt
vigianer og deltog meget i Mødeliv, ligesom han
læste meget. I sine vestjydske Pladser blev den
stilfærdige Mand altid betragtet som et Leksikon.
2. Udgave af Traps Danmark, som han ejede, var
han meget fortrolig med, og da han var en udmær
ket Sanger, kunde han med sin stærke Hukommel
se bogstavelig talt Højskolesangbogen og Salmebo
gen udenad.
Da han til November 1906 kom til mit Hjem
som Gårdbestyrer, havde han Højskolesangbogen
med. En af hans Ynglingssange var, besynderligt
nok, Esaias Tegners »Kung Karl den unga hjälte«,
som vi snart efter allesammen kunde synge. Han
lærte os også Johan Skjoldborgs Husmandssange.6)
I Julen 1907, da alle Naboerne var samlede til
Kaffe i mit Hjem, spurgte han, om han måtte læse
en Historie højt. Man forbavsedes over at høre et
sådant Forslag fra Peter Schmidt, der ikke var sær
lig talende. Tilbudet blev modtaget med Forvent-
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ning, og så læste han Jeppe Aak j ærs Fortælling:
»Mens Pølsen koger.« Peter var en fortrinlig Oplæ
ser og overraskede herved højlig Omgivelserne.
Det var første Gang, jeg hørte noget af Aakjær.
Selv om jeg kun var 7 År, fængslede Oplæsningen
mig stærkt, og den blev Indledningen til et lavs
Beskæftigelse med denne herlige Digter7), som og
så optog min Farbroder Peter, til han næsten nåede
de 90 År. Han hørte o. 1912 Jeppe Aakj ær tale i
Bramminge. Da jeg spurgte om, hvorledes det hav
de været at høre Aakjær, svarede Peter: »Der var
en ejendommelig Poesi og Skønhed over den Mands
Tale!«
I 13 Års Alderen købte jeg og læste Ingemanns
historiske Romaner. Da Onkel Peter hørte herom,
sagde han: »Du må aldrig skille dig ved de Bøger.
Da a som 21 årig læste dem, var det, som Livet
blev skønnere og rigere for mig.«
Jeg har efterkommet hans Ord og kan helt og
holdent give Onkel Peter Ret i det, han sagde om
Ingemanns uforglemmelige Romaner.
En Aften i Efteråret 1916, da Peter Schmidt gik
til Bramminge, blev han ramt i højre Øje af en
Sten, som en Dreng i Kådhed kastede mod ham.
Han måtte derfor noget snere indlægges på Øjen
læge Jannik Bjerrums Klinik i København. På
Hjemvejen besøgte han os på Lykkesgård. Han var
lige kommet inden for Døren og havde sat sig ned,
da han sagde: »Jakob Knudsen er død!« (21/1
1917). Denne Oplysning havde han set i en Avis
på Storebæltsfærgen. Den var endnu ikke nået til
mit Hjem. Meddelelsen om denne Digters Død op
tog Peter Schmidt stærkt, han havde læst mange
af Knudsens Bøger, så det er let forståeligt, at han
tænkte meget herpå. I Forsommeren 1918 måtte
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han igen over på Professor Bjerrums Øjenklinik,
hvor en Behandling af det dårlige Øje gjorde så
gode Fremskridt, at han ved Hjælp af et særlig
stccrkt Brilleglas ikke ganske mistede Synet på det.
Imens han lå på Klinikken, bød Professor Bj errum
en Dag Peter Schmidt med hjem til privat Middag,
og en anden Dag kørte Professoren en lang Biltur
med sin Patient rundt i Nordsjælland. Når Peter
Schmidt senere fortalte herom, var han bevæget.
Han kunde ikke forstå, hvad den lærde og fine
Øjenlæge havde kunnet se i ham, en vestjydsk
Tjenestekarl, der i en Menneskealder tiest havde
haft sit Kammer i et Hjørne af de forskellige Går
des Staldbygninger.
Men Professor Bj errum har selvfølgelig snart
kunnet opdage, at det var en begavet Mand, der
var hans Patient. De var begge Sønderjyder (Jan
nik Bj errum, der levede i Tiden 1851—1920, var
fra Skærbæk ved Løgumkloster), og det har vel
været Talen om Nordslesvigs Genforening med
Moderlandet, som i 1918 optog alle danske, der har
fået ham til at interessere sig for sin Patient, der,
når det skulde være, havde Evne til at tale med
Folk med høj Uddannelse.
Det var en stor og dyb Glæde for Peter Schmidt
at deltage i Afstemningen 10/2 1920 i Rødding, da
80 % af Sognets Befolkning stemte for Danmark.
Ved denne Lejlighed fik han talt med sin Barndomskammerat, Præsten og Lokalhistorikeren
Hans Kan (1861—1935), der var fra Brendstrup i
Rødding Sogn. Kau fik også sin Manddomsgerning
Nord for Kongeåen. Han prædikede på Afstem
ningsdagen i sin Barndomskirke. Da man under
Afsyngelsen af »Den signede Dag« kom til Slutverset: »Saa rejse vi til vort Fædreland«, blev den el-
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lers så fuldtonende Sang næppe hørlig: »Gråden
kvalte Røsten.«8)

★

De sidste 17 År af sin lange Alderdom tilbragte
Peter Schmidt på Alderdomshjemmet i Lunder
skov. I en Del År betalte han for sit Ophold her.
Den gamle nøjsomme Mand syntes, han var kom
met til at bo på et Slot. Han fandt sig godt til Rette
med Forholdene i de gode Omgivelser, og i Lun
derskov By blev han kendt af mange Mennesker,
der gerne talte med den efterhånden højt bedagede
Mand, som flittigt lånte Bøger i Sognebiblioteket,
og som nu hver Søndag havde sin faste Plads i
Skanderup Sognekirke, idet Alderdomshjemmet
blev ledet i indre-missionsk Ånd, og derfor så man
helst, at dets Befolkning hørte Sognepræsten og
ikke den grundtvigske Valgmenighedspræst. Peter
Schmidt kom til at synes godt om Pastor Danielsen,
og Graver Quist Lauridsen har fortalt mig, at det
var underligt at opleve, hvorledes den gamle Kir
kegænger Søndag efter Søndag kunde alle Salmer
ne udenad.
Under et Besøg hos Peter Schmidt i November
1947 sad den 87-årige Mand og læste i Jeppe Aa
lt j ærs Novellesamling: »Vadmelsfolk«, som han
havde lånt i Sognebiblioteket. »Ja, den Bog hører
ikke til den rette Observans her på Stedet, men
Bestyreren er en flink Mand, han blander sig ikke
i, hvad a læser«, og så lo P. S. sin hjertelige Latter.
Under vor Samtale, der også drejede sig om lit
terære Emner, fik den åndsfriske Gubbe endnu en
gang Lejlighed til over for mig at udtale sin Tak-
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nemmelighed mod Aakjær og Skjoldborg, hvis
Færd og Digtning ham havde fulgt fra o. 1900.
I det sidste Leveår var Peter Schmidt næsten
blind. Da jeg besøgte ham sidste Gang, spurgte
han: »Lever Hans Appel endnu?« Han tænkte sta
dig på sin fjerne Barndoms prægtige Kammerater
i Rødding. Hans Appel (29/3 1856—15/11 1947),
der blev Landbrugslærer på Dalum og var Spare
kassedirektør, døde på Firemånedersdagen før Pe
ter Schmidts Begravelsesdag. De var de to længst
levende af en begavet og dygtig Drengeflok fra
den gamle Højskoleby.
Peter Schmidt blev, trods sine gode Evner og
Interesser, ikke nogen kendt Mand, ønskede det
heller ikke, han var tilfreds med sin Lod og vederkvægede sin Sjæl ved megen Læsning af god Poesi
og ved Glæde over Naturen.
Da han kort før sin Død fik Besøg af Gartner
Kr. Riis Bjerregaard, spurgte den gamle blinde
Mand, om Vennen ikke kunde synge en Sang af
Højskolesangbogen. Hvad det skulde va^re for en?
Og Peter Schmidt foreslog da Grundtvigs skønne
Digt: »Alfader! du hvis Navn i Nord — kan aldrig
gaa af Minde!« Den gamle kunde synge med på de
prægtige Vers.
Den 10. Marts 1948 døde Peter Schmidt i sit halv
femsindstyvende År. Den 15. Marts blev han jord
fæstet på Skander up Kirkegård ved Siden af sin
Broder. I Kirken blev sunget tre af den afdødes
Yndlingssalmer: »For dig o Herre, som Dage kun«,
»Guds Fred er mer end Englevagt« og »Kirkeklok
ke, ej til Hovedstæder.«
Ved en Mindesammenkomst bagefter på Hotellet
i Lunderskov havde flere Ordet, og det var skønt
at høre, hvor afholdt og respekteret den gamle,
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stille Mand var i den Egn, hvor han havde tilbragt
sine sidste 25 Leveår.9)
»Maaske lidt smaat, — men dog hvor godt,
at mindes sligt blandt alt det store.«

NOTER: D Se Slægtstavlesamlingen 1933, 76. 2) Sprog
foreningens Almanak 1937, 64-68. Sønderjydsk Maanedsskrift 1946, 170-71. Sønderjydsk Jul (Haderslev) 1944
1946, 1949 (upagineret). Slægtsgaarden, Februar 1955,
13-16. 3) Fra Ribe Amt 1922, 583-597. Aug. F. Schmidt:
Fra Røj og Ravnholt (1931), 70-94. Gjesten Sogns Historie
(1955), 319-21. 4) Udgivet af Aug. F. S. i Sønderjydske
Aarbøger 1952, 47-48. 5) Her standser Peter Schmidts Op
tegnelser. De efterfølgende Oplysninger om hans Pladser
har han mundtlig meddelt mig. Nogle Sagnoptcgnelser fra
hans Hånd er overgivet til Dansk Folkemindesamling.
G) Jfr. min Bog: Johan Skjoldborg (1938), 52. 7) Jfr. min
Artikel: Minder om Jeppe Aakjær (Aften-Posten, Silke
borg, 21/4 1955). s) Venstres Maanedsblad 1955, 264-68.
») Kolding Folkeblad 12/3, 13/3, 17/3 1948.

Lønnepræsten Jens Hansen Rusk
Af Bue Kaae.

1. februar 1611 blev Jens Hansen Rusk, fordum
sognepræst til Lønne s., Vester Horne herred,
brændt ved Vester herreds ting, ved flere ting over
svoren for trolddom*). Her satte Ribebøddelen,
mester Mikkel, for en betaling af 7 daler ild på det
bål, der skulde udslette en sølle fattig mand af de
levendes tal og kvalfuldt afslutte en kummerfuld
tilværelse.1)
115802) havde Jens Hansen Rusk, vel da over de 30
år gammel, overtaget en sognepræsts trælsomme ger
ning i det fattige Lønne s. Syv år senere erkendte
myndighederne, at Jens Hansen umuligt kunne er
nære sig af de normale indtægter fra sognet, da
sandfygning i forbindelse med storm og uvejr hav*) Det har været den almindelige mening, at Lønnepræ
sten blev brændt ved Kærgård birketing, hvad der har sin
rimelighed deri, at Kærgård birketing var hans værneting.
Men som den eneste formentlig samtidige kilde nævner
lensregnskaberne udtrykkelig Vester herreds ting som ste
det. Kinch omtaler i Saml. t. jy. hist, og top. 1, 7 s. 79 en
ripensisk optegnelse, der går ud på det samme. Mon ikke
lensregnskabernes oplysning har større hjemmel end en
senere tradition?
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de ødelagt såvel hans som hans sognefolks mark
og eng.3) Den 4. april 1587 tilstod man ham derfor
indtil videre at oppebære afgifterne af kronens
korntiende af N. Nebel s., Vester Horne herred.
Denne afgift havde ifølge lensregnskaberne for
Riberhus len 1584 været bortfæstet til Laurids Bar
fod i Sædding Storgaard, N. Nebel s., for 5 ørter
rug og 12 ørter byg årlig.4) Men ellers oplyser disse
regnskaber, der i øvrigt på så mange måder kaster
lys over mennesker og forhold i datidens Vestjyl
land, for disse års vedkommende så godt som intet
om Lønnepræsten. Dog — den 16. februar 1596 blev
der fra Koldinghus udstedt forleningsbrev til Jens
Hansen Rusk på kronens part af komtienden af
N. Nebel, uden afgift.5) Af lensregnskabeme 1602-03
fremgår det, at Peder Barfod i Sædding Storgaard
dette år havde den omtalte kongetiende i fæste for
en årlig afgift af 5 ørter rug og 12 ørter byg. Da
samme afgift nådigst er bevilget hr. Jens Rusk i
Lønne »for sin sogns ringheds skyld, som er for
dærvet af sand, er den nævnte Peder Barfod for
pligtet til efter kongelig bevilling i stedet årligt at
svare præsten 1 daler for hver smaltønde korn«.6)
Under disse trykkende forhold har præsten søgt
at forbedre sine indtægter ved at optræde som
klog mand. Han har praktiseret ved de årlige mar
keder i Ribe og var søgt af bønderne viden om i
lenet. Det er vel ofte gået godt, når han har »skre
vet for nogen deres sygdom«, hans amuletter o.
lign, må have virket efter hensigten, men der er
naturligvis også sket det, at patienterne forgæves
har søgt præsten for helbredelse, sygdommen har
forværret sig. Dette var den risiko, Lønnepræsten
løb; de fejlslagne behandlinger har gjort ham til
en farlig mand, en troldkarl. Det kan derfor ikke

64

BUE KAAE

undre, at han omsider blev fældet. Myndighederne
greb ind mod ham.
Sagen mod Jens Hansen Rusk synes at have ta
get sin begyndelse på Skads herreds ting, hvor en
kvinde, Gunder Brixes, vel fra Hostrup s., den 17.
juli 1610, samme dag som hun blev brændt som
heks, tilstod, at hun og hendes rode havde taget
livet af Lauge Pedersen i Hostrup med et voksbarn,
som hr. Jens i Lønne skulde have døbt. Det er nok
denne beskyldning, der ligger til grund for det se
nere sagn på Vesteregnen, at Lønnepræsten skulde
have døbt børn i Satans navn. Voksdukken var i
øvrigt — efter Gunder Brixes udsagn — lavet af
Anne Canniks i Sj elborg, og de to søstre Anne
Niels Skyttes i Toftnæs og Kirsten Jægers i Hostrup,
der senere blev henrettet for deres blodskamsfor
hold til Hans Munk i Visselbjerg, skulde have været
faddere ved den omtalte dåb. Som motiv for sin
handling angav Gunder Brixes, at Lauge Peder
sen havde stræbt efter at få hende brændt som
heks.7)
Dermed var opmærksomheden for alvor blevet
rettet mod Lønnepræsten. Lensmanden på Riberhus, Albret Skeel, lod præsten anholde, og så slet
må præstens sag have stået, at han omgående mi
stede sit præstekald. Han blev stævnet til flere ting
i lenet, hvor der blev taget tingsvidner, efter at
hans forhold nærmere var bleve undersøgt. Omsi
der blev hans sag efter almindelig retspraksis prø
vet ved Viborg landsting og der behandlet to gange.
Besværet med de omfattende rejser blev af lens
manden pålagt ridefogden Iver Markvardsen i Var
de.8) Desværre lader såvel herredstingbøgerne i
lenet som landstingsdomsbøgerne i Viborg os fuld
stændigt i stikken med hensyn til Lønnepra\stens
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sag. Der findes overhovedet ingen for 1610.9) Vi er
nu kun gennem tingbogen i Ribe i stand til at følge
i hvert fald en del af hans sag for bytinget.10)
Mandag d. 1. oktober adspurgte på Ribe ting
slotsskriver Lambert Hansen Jens Rusk — den an
klagede var med andre ord ikke længere præst,
da han ikke længere tituleredes hr. — om han havde
»skrevet for nogen deres sygdom«, d. v. s. om han
ved magi havde søgt at helbrede folk, i dette til
fælde, om han til dette formål havde anvendt
skrevne formularer eller lign. Hertil svarede den
anklagede, at han ikke kunde huske noget sådant,
da han var en gammel mand, og at han kun vilde
indrømme denne forseelse, hvis man kunde frem
lægge hans »skrift«. Han blev derefter spurgt, om
han havde skrevet for nogen i Ribe eller for Kri
sten Højbjerg i Fårup og for Jep Sørensen i Ka?rbøl, begge i N. Fårup s. Præsten nægtede overho
vedet at kende noget til de omtalte personer og
nægtede at kende noget til nogen »skrift«, hvad der
i og for sig ikke var mærkeligt, da det — som det
fremgik af forhøret — var ca. 15 år siden, at han
sidst havde behandlet i hvert fald den ene af de
to omtalte bønder.
Den omtalte Kristen Hansen Højbjerg fremlagde
imidlertid i retten en amulet, som han havde gået
med om halsen. Han fortalte, at han havde fået
den af Jens Rusk, men skyndte sig omgående at
lægge luft mellem sig og den anklagede ved at
sige, at de — d. v. s. han — ingen forstand havde
på slige sager. Det var nok bedst at være forsigtig.
Byfogden i Ribe, Laurids Staffensen Skriver, og
to tingsvidner, borgerne Hans Bundsen og Las Jen
sen Bonum, vidnede derefter, at de den 27. septem
ber 1610 på borgestuen på Riberhus havde over5
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været et forhør, som lensmanden havde holdt over
Jens Rusk, hvoraf det var fremgået, at den ankla
gede vel havde skrevet for folk, men at han ikke hu
skede, hvem han havde skrevet for eller hvad han
havde skrevet.
Dette måtte Jens Hansen Rusk indrømme. Medynksværdig må den gamle præst have været her i
retten, svækket af alder, af fængselsopholdet, med
taget i sin fornedrede stilling.
»Desligeste vond forne mænd, at de hørte samme
tid, at fome Jens Rusk blev tilspurgt, om han haver
skreven for nogen deres sygdom, som han haver
hjulpen, undtagen hvis han haver gjort ved natur
lig middel, som forne Jens Rusk selv bestod her i
dag for tingsdom.«
Derefter aflagde Kristen Hansen Højbjerg ed på,
at han ved midsommertid engang i midten af
1590’erne mente sig forgjort, da han havde ondt i
ben og lemmer, »så han fast ingen ro havde«. Han
havde derfor sendt bud efter Thamis Sørensen i
Hillerup, Fårup s., for at høre hans råd, hvorefter
denne var taget til Hr. Jens i Lønne — bonden har
nok ikke været klogere, end at han har troet, at
Jens Rusk stadig var præst, og den uvidende bon
des udtryk er uden videre gledet skriveren i pen
nen. Eller kan denne i juridisk henseende ukor
rekte titulatur tages som udtryk for den vestjyske
bondes skjulte sympati med den mand, som i vir
keligheden kun havde villet ham godt? Borgerne,
der optrådte som vidner, vidste nok, hvorledes den
anklagede skulde omtales, naturligvis, byfolk har
jo altid gjort sig til af at have mere levemåde end
folk på landet, dengang som nu.
Lønnepræsten havde imidlertid beroligende sva
ret Thamis Sørensen, at han blot skulde drage

LØNNEPRÆSTEN JENS HANSEN RUSK

67

hjem igen: Kristen Hansen Højbjerg skulde nok
blive rask igen. Den syge skulde blot opsøge præ
sten, når han Set. Hansdag var i Ribe.
Kristen Hansen traf da på det omtalte tidspunkt
sammen med Lønnepræsten i Niels Juels hus i
Ribe. Præsten gav da Kristen Hansen en seddel
med skrifttegn på; seddelen skulde den syge bære
på sig, han vilde da få det bedre. Og rigtigt nok —
han blev virkelig helbredt. Men da han i rughø
sten mistede seddelen, blev han atter overfaldet af
sit onde, hvorfor han igen på »Ribermarkend«, alt
så i september, opsøgte Jens Rusk, der beredvil
ligt gav ham en anden seddel med skrift, som han
ligeledes skulde bære på sig. Dette gjorde Kristen
Hansen, og straks blev det bedre med ham. Lige
indtil nu havde han båret seddelen på sig og havde
i den tid ikke lidt af det omtalte onde. Seddelen blev
fremlagt i retten. Hvorledes mon Kristen Hansen
har været til mode efter dette vidnesbyrd om sin
velgører? Er han gået fra tinge i bevidstheden om,
at han i virkeligheden har søgt at støtte præsten?
Vi ved det ikke, og det har næppe interesseret ret
ten.
Hvad Jep Sørensen i Kærbøl har vondet, har sik
kert været betragtet for så betydningsløst, at det
ikke var ulejligheden værd at få det i referatet,
og dette synes også at have været tilfældet med det,
som Søren Nielsen har fremført, hans navn næv
nes end ikke i referatet fra den 1. oktober.
Vigtigere har det unægteligt været at få Thamis
Sørensen i Hillerup til at bekræfte Kristen Han
sens vidnesbyrd. Det tog sin Tid at få den sag
bragt i orden. Først onsdag den 28. november mød
te den indstævnede for tinget. Her kunde han kun
bekræfte — med oprakte fingre og Helligånds ed
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efter recessen — hvad Kristen Hansen Højbjerg,
Søren Nielsen og Jep Sørensen på Ribcrting d. 1.
oktober havde vondet på Jens Hansen Rusk, for
mer præst i Lønne.
På dette tidspunkt var Jens Hansen Rusk dog al
lerede ved kirkenævn blevet oversvoren for trold
dom. Dette skete i følge biskop Peder Hcgelunds
almanak den 23. november 1610.11)
Det er vanskeligt at forestille sig, at de i de om
talte retsreferater behandlede forhold skulde være
nok til at fælde den stakkels gamle mand.
Det er derfor sikkert de vidnesbyrd og tingsvid
ner, der kom til at foreligge fra de andre ting i
herredet, der har været skæbnesvangre for den
ulykkelige Lønnepræst, og det var vel derfor, at
hans skæbne egentlig var beseglet, allerede før
Thamis Sørensen d. 28. november aflagde vidnes
byrd forretten i Ribe.12)
Derefter skulde Lønnepræstens sag prøves i Vi
borg i overensstemmelse med den kallundborgske
reces13) af 1576 § 8, i følge hvilken fældende kirkenævningstoug i trolddomssager skulde prøves
ved landstinget, før en for sådanne forhold ankla
get kunde henrettes, en særdeles gavnlig bestem
melse, som myndighederne dengang har syntes på
krævet, for at man kunde undgå overilede, mere
eller mindre tilfældige dødsdommes fuldbyrdelse,
foranlediget af en uvidende og vidskræmt ting
almue. Denne panikagtige stemning synes — til
skade for Jens Hansen Rusk — i begyndelsen af det
17. århundrede at have grebet også myndigheder,
af hvem man kunde have ventet mere skønsomhed.
For Viborg landsting er vidnesbyrdene fra Ribe
indgået på linie med vidnesbyrdene fra andre ting,
men vel næppe med nogen vægt.
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Jens Hansen Rusks sag var to gange for lands
tinget, hvor landsdommeren må have fundet bevi
serne mod den anklagede for fældende.
Den 2. januar 1611 besøgte den milde og men
neskekærlige Peder Hegelund »den fattige gamle
hr. Jens Rusk, præst af Lønne, anholden på Riber
hus for trolddoms spøgeri« for i fængslet på slottet
at trøste ham i hans elendighed.14)
Den endelige dom syntes altså endnu ikke på
dette tidspunkt at være bekendt i Ribe. Den må
imidlertid være faldet kort efter, for 1. februar
blev han i følge Peder Hegelunds almanak henret
tet, »overbevist om trolddom og magiske bedrage
rier«.15)
Roet efter den gamle præst blev vurderet til
33y2 rigsdaler 6y> sk. Deraf skulde Iver Markvardsen have 32 y2 slette daler 1 mark 9 sk, »som han
havde udlagt og bekostet på hr. Jens i Lønne sin
sag, som for trolddom var beskyldt«. Vedlagt fulgte
et nu forsvundet »vurderingsvinde så og forterings
register«. Men det tiloversblevne af Lønnepra'stens
fattige gods slog naturligvis ikke til til at dække
sagens videre omkostninger.16)
Slotsskriveren måtte derfor af kronens midler
udrede et tilskud til de 7 daler, som blev udbetalt
til »bøddelen mester Mikkel i Ribe for samme
præst at brænde ved Vester herreds ting.«17)

Kildehenvisninger: 1) Lensregnskab for Riberhus len
1610—11. Rigsarkivet. 2) Wiberg: Personalhistoriske, sta
tistiske og genealogiske Bidrag til en alin. Præstehistorie.
Odense, 1870. II, s. 356. 3) Kancelliets brevbøger 1584—88,
s. 706. 4) Lensregnskab for Riberhus len 1584—85. Rigs
arkivet. 5) Kancelliets brevbøger 1593—96, s. 589. 6) Lens
regnskab for Riberhus len 1602—03. Rigsarkivet. 7) Fra
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Ribe Amt 1928—31, s. 397 flg., 505 flg. (H. K. Kristensen).
8) Lensregnskab for Riberhus len 1610—11. 9) Fortid og
Nutid XV, s. 88 (H. Knudsen). 10) Tingbog for Ribe 1610
4/8—17/12, s. 38 v. Landsarkivet i Viborg. Se også Samlin
ger til jydsk Historie og Topografi I, 7, s. 79 flg. (O. Niel
sen). 11) Samlinger til jydsk Historie og Topografi I, 7, s.
79 flg. Danske Samlinger I, s. 346 (Kinch). 12) Tingbog
for Ribe 1610. Landsarkivet i Viborg. 13) V. A. Secher:
Corpus constitutionum Daniæ II, s. 33. 14) Samlinger til
jydsk Historie og Topografi I, 7, s. 79. 15) Samlinger til
jydsk Historie og Topografi I, 7, s. 79 flg. 16) Lensregnskab
for Riberhus len 1610—11. Rigsarkivet. 17) smst.

Et par småting om hr. Jens Rusk
Som vi har set af lektor Kaaes foranstående af
handling, har hr. Jens Rusk levet i fattige omstæn
digheder. Lønne sogn forringedes stadig af sand
flugten, der stedse bredte sit hvide liglagen videre
ud over marker og enge.
Hr. Jens søgte da at forbedre og udvide sit land
brug mod øst. Han opdyrkede lidt hede og forte af
den fælles overdrift, og herpå lod han opføre et
hus, som han vel har lejet ud til en husmand.
Men det gik ikke.
I April 1597 opkrævede Chr. Christensen i Nr.
Nebel på egne og bymænds vegne et syn. Det be
sigtigede et sted »øst og sydøst fra Lønne på en
ager, som nylig var opbrudt af hede og forte sønden
ved det kær, der ligger mellem Nebel og Houstrup,«
hvor der ikke havde været bygget tilforn. Synsmændene mødte derefter på Kærgårds birketing og
aflagde deres vidne. Nebelfolkene vedkendte sig
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jorden som en »fælles mark med »verre« til Nebel
og Lønne.«
Og de lagde nu sag an mod præsten. Mærkeligt
nok kalder tingbogen ham Jes Eskesen. Jes og Jens
brugtes ofte i flæng, men Eskesen må være en fejl
skrivning.
27. maj stod Chr. Christensen i Nebel atter for
dom; han begærede, at Oluf Jessen i Kærgård ville
sætte sig i fogdens sted og dømme mellem ham og
hr. Jes. Men Oluf Jessen svarede, at de, der tilforn
havde taget sig dom til og givet udsættelse i sagen,
de måtte også dømme nu.
Dommen faldt ikke. Næste tingdag lovede hr.
Jens »at stande« Chr. Christensen for stævningen.
Man har søgt et forlig; muligvis er det ikke kom
met i stand i første omgang. 14 dage senere stod
Chr. Christensen atter på tinget »på egne og bymænds vegne og vedkendte sig den jord, som he
derlig mand hr. Jens Rusk i Lønne har ladet sætte
hus på.«
Da man herefter ikke finder mere i tingbogen
om denne sag, har de nok fået en ordning, og den
er utvivlsomt gået ud på, at hr. Jens har måttet
nedbryde huset og opgive dyrkningen af agrene,
der atter kunne springe i lyng eller græs, så de
påny kom under »hov og horn«, som det gerne
hedder i retssproget, når fællesskabet lagde sin
kvælende hånd over den art nybrud og fremskridt.
Selv om der var hede i overflod, kunne det allige
vel, i almindelighed, ikke tolereres, at en enkelt
mand dyrkede op af den, da hver især af alle de
øvrige indenfor overdriftsfællesskabet havde lige
så stor ejendomsret i den som han. Han stjal altså
fra de øvrige.
Hr. Jens havde en søn, Mikkel Jensen, som vist
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var noget hidsig. I alt fald ser det ud til, at han
har været i slagsmål med Gravers Hansen i Lønne
og bl. a. tilføjet ham en skade i brystet. Man kunne
ikke kommer overens om erstatningen, som præ
sten skulle rykke ud med. I året 1600 stod hr. Jens
Rusk da på sin søns vegne sammen med Gravers
Hansen på birketinget. Her voldgav de trætten om
den skade, præstesønnen havde gjort Gravers »udi
sin bryst og udi andre måder,« til fire mænd. Hvad
de bestemte skulle antages på begge sider.

H. K. Kristensen.

Kilde: Kærgård birks tingbog 1597 22/4, 27/5, 3/6, 17/6;
do. 1600 20/6.

Et interessant gravfund fra yngre
romersk jernalder i Gesten sogn
Af Olfert Voss.
Med forord af fhv. stationsforstander
C. Löwe Jensen, Gesten.

For over 30 år siden blev jeg klar over, at der på
en mark i Øster Gesten, som nu tilhører boelsmand
Aage Petersen, fandtes oldtidsgrave. Under grav
ning efter sand blev der i 1930 fremdraget oldsa
ger, som det lykkedes mig at få overdraget til Na
tionalmuseet. I påskeferien 1954 fik jeg besøg af
min 19-årige dattersøn Jørgen Hartmann, der også
interesserer sig for oldsager. Jeg inviterede ham da
til at være med til en undersøgelse.
Aage Petersen gav os elskværdigt tilladelse til at
undersøge det pågældende stykke af marken, der
ikke var tilsået på det tidspunkt.
De to første gravninger gav intet resultat, men
ved den tredie gravning stødte vi på en righoldig
kvindegrav. Med stor forsigtighed og et betydeligt
skrabearbejde afdækkede vi graven og dens ind
hold, som magister Olfert Voss beskriver i det føl
gende. Samme forår gjorde vi endnu seks forsøg
på at finde flere grave, men de gav intet resultat.
C. Löwe Jensen.
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Nationalmuseets samlinger blev i 1954 forøget
med et smukt gravfund fra yngre romersk jern
alder. Fundet er skænket til museet af udgraverne,
fhv. stationsforstander C. Löwe Jensen, Gesten, og
hans nevø Jørgen Hartmann, Søborg. Gennem Lö-

Fig. 1. (Udgraveren) Jørgen Hartmanns skitse af graven.
Numrene på planen svarer til numrene i teksten.

we Jensen er museet i mange år blevet holdt under
rettet om fund på egnen. I august 1930 blev der bl. a.
fundet 7 lerkar og en jernkniv1), som — takket
være Löwe Jensens indsats — blev overdraget til
Nationalmuseet.
I foråret 1954 besluttede Löwe Jensen sammen
med Jørgen Hartmann at undersøge, om der var
mulighed for flere fund i denne grusbanke; og det
lykkedes at afdække det gravfund, der skal be
skrives i det følgende.

F Lindbeskrivelse :
Graven var anlagt umiddelbart på undergrun
dens 1er i en dybde af ca. 1,5 m; den var ca. 1 m
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bred og ca. 2 m lang og orienteret øst-vest. Graven
var helt stenfri og uden spor efter kisten.
Af den døde fandtes ingen rester, men af grav
godset (fig. 1) fremgår det, at den døde har været
en kvinde, der sandsynligvis har ligget med hove
det i Vest.
Gravgodset består af 2 ringspænder, 1 jernkniv,
3 lerkar, 110 glasperler og 10 ravperler.
1. Ringspænde af bronze (fig. 2.1), 4,5 cm i
diam. Spændet er kun delvis bevaret, tegningen er
en rekonstruktion. Det består af en flad, cirkulær
ring, der er forsynet med 4 kraftige punktcirkelornamenter. Langs ydersiden er indridset et zig-zag
ornament og langs indersiden er en række ind
stemplede halvbuer.
Ringspændet har sandsynligvis været anbragt på
den dødes overkrop.
2. Ringspænde af jern (fig. 2.2), 4,2 cm i diam.
Det er en simpel, trind jernring, der er forsynet
med en torn.
Anbringelsen midt i graven ved siden af jern
kniven tyder på, at det har været et remspænde.
3. Enægget jernkniv (fig. 2.3), 13,5 cm lang. Bla
det er 7,2 cm langt og 1—1,3 cm bredt, odden ligger
i forlængelse af ryggen.
Kniven lå midt i graven, og den døde har måske
haft den i et bælte om livet.
4. Miniature-lerkar (fig. 2.4), 4,7 cm højt. Over
fladen er blank og tæt; ornamentikken består af
indstrøgne furer, og man lægger særlig mærke til
svastika-tegnet under bunden. Såvel lerkarret som
ornamentikken er lidt upræcist i udførelsen.
Karret lå i vestenden af graven.
5. Hankekar (fig. 2.5), 8,8 cm højt. Karret er ikke
fuldstændigt, men har ganske sikkert været helt
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Fig. 2. Ringspænder, jernkniv og lerkar
fra Øster Gesten graven.
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ved gravlæggelsen. Det har også en blank og tad
overflade; på skulderen er det forsynet med to pa
rallelle og lidt skødesløst indtrøgne furer, der på
hver side af øret afsluttes med en kraftig cirkel.
Dette kar stod sammen med det følgende i gra
vens østende.
6. Hankekar (fig. 2.6), 11,2 cm højt. Det er uornamenteret og af noget grovere gods end det fore
gående.
7. Midt i graven lå endelig perlerne. De lå spredt
inden for et område, der var 60—70 cm langt i gra
vens længderetning og op til 20 cm bredt. Længst
mod øst, altså nederst på perlekæden var den
største perle (fig. 3.2) og ved siden af den de to
hvide perler med den mørkerøde zig-zag stribe
(fig. 3.1) ; de øvrige perlers placering er ikke nær
mere oplyst. Fra andre grave fra denne tid2) ken
der man flere former for perlekæder; i en rig kvin
degrav fra Himlingøje på Sjælland havde den døde
en kort kæde med ravperler om halsen, og fæstnet
på brystet var der en lang række perler, der gik
helt ned til knæene. Det er ikke usandsynligt, at
perlerne i denne grav fra Gesten har været ordnet
på lignende måde.
De 110 glasperler fordeler sig på flere forskel
lige typer, der alle er afbildet på fig. 3.

1) 2 hvide perler med mørkerød zig-zag tegning.
2) 1 gullig-grøn klar perle med een rød og een
blågrøn spidsoval tegning på siden.
3) 3 mørkerøde perler formet som en terning
med afskårne hjørner. Foruden disse 3 hele
perler var der brudstykker af endnu et par.
4) 7 forskellige perler. Nederst til venstre en så
kaldt guld-folie perle; det er en klar glasperle,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
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der omslutter et stykke guldfolie. Den midter
ste perle i nederste række er sekskantet og af
grønt glas.
8 hvide perler.
7 blå perler.
8 grønne perler.
18 orangegule perler.
42 mørkeblå perler.
14 teglrøde perler.

En særlig gruppe udgør de 10 ravperler. Der er
to forskellige slags: 6 berlok-formede (fig. 4.1) og
4 flade afrundede perler (fig. 4.2).
Medens ringspænderne, jernkniven og lerkarre
ne ganske sikkert er lavet på egnen, er perlerne
kommet langvejs fra, muligvis fra Mellemeuropa.
Datering: Ud fra disse oldsager, spec, de berlokformede ravperler kan graven dateres til yngre
romersk jernalder, periode ca. 200—400 e. K.
Lerkarrene fra denne grav er ret karakteristiske
for egnen, men det er former, der har været i brug
gennem flere århundreder. Glasperler optræder ret
talrigt i mange grave fra romersk og germansk
jernalder. Alt for sjældent er de imidlertid
blevet genstand for et nøjere studium, sikkert
fordi der optræder så uendelig mange former
og en mængde forskellige farvenuancer, der
kræver direkte sammenligning mellem perler fra
mange lande for at man kan afgøre forskelle og lig
heder. Nu kan man fotografere perlerne i farver,
og det er på den måde blevet muligt at arbejde med
dem på grundlag af fotografier. Om glasperler
ne fra Gesten graven kan man ikke sige stort andet
end at de højst sandsynligt alle er indført udefra;
men hvorfra ved man endnu ikke. De kan stamme
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fra Rhinegnene, fra Italien, fra Syrien eller måske
helt fra Ægypten. Ligesom lerkarrene gælder
det perlerne, at mange af typerne har været i
brug gennem flere århundreder. For at få en snæ
ver datering må man have fat på særlige oldsags

2
Fig. 4. Ravperlerne fra Øster Gesten graven.

typer, de såkaldte ledetyper, der har været i brug
i en ganske kort periode og helst inden for så
stort geografisk område som muligt. Sådan en lede
type har vi her i de berlokformede ravperler. De
findes foruden i Danmark (fig. 5) i Sydslesvig,
Nordtyskland øst for Elben3), i Thüringen4), Polen
og Tjekkoslovakiet5). Typen er desværre ikke stu
deret i sammenhæng i alle disse områder; men sik
kert er det, at den overalt er knyttet til oldsager
fra yngre romersk jernalder, 3. og 4. årh. e. K.
6
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Fig. 5. Danske fund med berlokformede ravperler.
Kun perler, der findes i Nationalmuseets samling,
er medtaget i denne liste.
1. Lime s., Rødding h., Viborg a. (19696). 2. Ørsted s.,
Rougsø h., Randers a. (G. 25860-77). 3. Hvirring Præste
gård, Hvirring s., Nim h., Skanderborg a. (G. 9020). 4. 0.
Gesten, Gesten s., Anst h., Ribe a. (Journ. nr. 360/54).
5. Freltofte, Nr. Lyndelse s., Åsum h., Odense a. Grav 4
(G. 17941) og Grav 8 (C. 18160). 6. Røgnehøj, Ringe s.,
Gudme h., Svendborg a. Grav 7 (C. 14186). 7. Nyrup, Høj
by s., Ods h., Holbæk a. (C. 6873). 8. Landerslev mark,
Gerlev s., Horns h., Frederiksborg a. (C. 6140 og C. 24026).
9. Skyttemarksvej, St. Peders s., Tybjærg h., Præstø a. (G.
20509-21 a). 10. Bøttekildegård, Nestelø s., Hammer h.,
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Præstø a. (G. 6021). 11. Lundby, Lundby s., Hammer li.,
Præstø a. (G. 102-08). 12. Himlingøje »Baunehøj«, Himlingøje s., Bjeverskov h., Præstø a. (3309 og 3506). 13. Var
pelev, Varpelev s., Stevns h., Præstø a. (C. 2295). 14. Høj
rup, Højrup s., Stevns h., Præstø a. (8909). 15. Pilegård,
Olsker s., Bornholm N. h. (C. 2706). 16. Heslegård, Øster
barsker s., Bornholm 0. h., Grav 12 (C. 7524). 17. Kannikegård, Bodilsker s., Bornholm S. h., Grav 187 (C. 960).
18. Slamrebjerg, Bodilsker s., Bornholm S. h., Grav 126
(C. 4670), Grav 73 (G. 4573), Grav 74 (G. 4871-72).

Et enkelt stykke, bronze-ringspændet (fig. 2.1),
kunne dog tyde på, at dette gravfund snarest må
placeres i 4. århundrede. Denne type er såvidt vi
des endnu ukendt i sikkert daterede fund fra yngre
romersk jernalder, men kendes fra den følgende
periode, germansk jernalder (400—800).
Denne grav har ikke været den eneste på grus
banken i Øster Gesten. De fund, der tidligere er
gjort her stammer også fra yngre romersk jern
alder, og den her beskrevne grav er således blot
een af gravene — måske den sidste — på en grav
plads fra yngre romersk jernalder.

NOTER: 1) Nationalmuseets protokol nr. G. 21991-98.
2) H. Norling-Christensen : Jærnaldergravpladsen ved
Himlingøje. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951. 3) E.
Blume: Die germanischen Stämmen und die Kulturen
zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit.
Mannus-Bibliothek nr. 8, 1912. 4) Schultz og Zahn: Das
Fürstengrab von Hassleben. Römisch-Germanische For
schungen 7, 1933. 5) Archeologicke Rozhledy V, 1953, p.
30-32, fig. 20.

En grav fra jættestuetid
i Skovbølling
Af Niels Thomsen.

I foråret 1955 fik Esbjerg museum gennem pa
stor Høgsbro Østergaard, Åstrup, meddelelse om,
at landmand Carl Nielsen på sin faders mark i
Skovbølling1) ved markarbejde var stødt på en
forekomst, der muligvis kunne være en stensat
grav fra oldtiden.
Lektor Bue Kaae og undertegnede foretog en un
dersøgelse på stedet, og afdækkede, assisteret af
Carl Nielsen og Høgsbro Østergaard resterne af en
øst-vest orienteret, uregelmæsssig stenramme, som
man ofte ser dem ved enkeltgravskulturens grav
anlæg. Imidlertid var der ingen antydning af no
gen høj på stedet, og udgravningsfeltets lodrette
profiler viste da også direkte overgang fra muld
jord til skarp, gruset undergrundssand, uden den
bræmme af høj fyld, der normalt kan iagttages selv
ved nok så nedpløjede enkeltgravshøje.
Graven — som det jo nok var — måtte derfor
være anlagt under flad mark. Desværre var den
tydeligt omrodet, og muligvis plyndret i nyere tid.
Den var blottet for oldsager af nogen slags, så der
kunne ikke med sikkerhed siges noget om dens
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alder. Måske kunne det være en grav fra senneolitisk tid — dolktid —, en periode, der netop,
omend sparsomt, kan opvise sådanne gravanlæg
under flad mark.2)
I foråret 1956 kunne Carl Nielsen imidlertid med
dele, at han atter var stødt på en stensamling, den-

Fig. 1. Gravens øvre stenpakning fra nordøst. Lerkarskå
rene fandtes mellem og under stenene mod øst. Muligvis
har fodskålen oprindelig stået ovenpå stendyngen.

ne gang ca. 100 meter vest for den sidst undersøgte.
Denne blev udgravet palmesøndag af Carl Nielsen,
maler Hans Damgaard og undertegnede, og denne
gang med betydeligt held.
Straks under pløjelaget fandtes en uregelmæs
sig, ca. 2 meter lang stendynge, orienteret øst-vest,
og som så ud til at være urørt siden dens anlæg en
gang i oldtiden, (fig. 1). Stenenes størrelse varie
rede fra omtrentlige diametre på 30—45 cm til
10—15 cm. Tæt op til stendyngens nordøstlige hjør-
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ne sås i det lyse, rødlige undergrundssand et mørktfarvet lag, der vel må tydes som værende spor af
trækul i stærkt formuldet tilstand. Måske rester af
et rituelt bål, som vi ofte træffer dem ved enkelt
gravsfolkets grave. Ca. 40 cm vest for dyngen lå
en mindre, aflang stensamling, liggende i en stribe
fra nordøst til sydvest.
Ved rensningen af stendyngen dukkede der nogle
gråsorte lerkarskår op. Noget sådant sætter altid
humøret og spændingen i vejret, idet chancen for
datering og anden nærmere bestemmelse af fundet
nu er stor. Skårene fandtes efterhånden i ret
stort tal, væsentligt ganske små, spredt mellem ste
nene fra stendyngens øverste parti til dens bund,
og indenfor et område, der var begrænset af an
læggets østligste halve meter. Størsteparten af dem
var ornamenterede, og så ensartede, at de måtte
formodes at tilhøre det samme lerkar.
Gravens bund lå, da stentæppet over den var
fjernet, som en noget nedhulet flade af ret store
sten, lagt med den fladeste side opad (fig. 2). En
kelte af skårene lå helt nede mellem disse sten,
men ellers var der ingen oldsager i graven.
Lerkarresterne er da også tilstrækkelige nok til
at give fundet af den stenalders gravplads, der må
formodes at ligge i terrænnet, der øst for Skovbøl
ling skråner ned mod Nørrebækkens engdrag, mu
lighed for en vigtig placering i den arkæologiske
forskning af Sydvestjylland.
Først da de mange skår om aftenen blev spredt
ud på Høgsbro Østergaards spisebord, blev vi sikre
på, hvad der allerede under gravningen, mens de
endnu var snavsede og våde, dæmrede en mistanke
om: ornamentikken hørte den ældre jættestuetid
til. Tiden omkring ca. 2100 f. K. Den keramiske
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kunst i oldtidens Danmark nåede netop i denne pe
riode et højdepunkt, der næppe senere er overgået,
og hvis fornemste nævnere er de kendte lerkar fra
Skarpsalling og Hagebrogård.3)
Lerkarskårene er nu sendt til konservering på
Forhistorisk museum i Århus. De allerfleste af dem

Fig. 2. Gravens stenlagte bund fra sydøst.

hører ganske rigtigt til et enkelt lerkar, men des
værre er der langtfra nok til at kunne samle dette
i sin helhed. Formentlig vil det dog kunne rekon
strueres. I det mindste er det sikkert, at vi har fun
det resterne af en fodskål, »frugtskål«, som den
ofte kaldes. En kartype, der netop er karakteri
stisk for den ældre jættestuetids dristige og kraf
tige formgivning. En åben, flad skål, formentlig på
en høj, hul fod, der giver den en ren timeglasform.
Formentlig har de to halvdele, skål og fod, været
forbundet med fire lodretstående, helt lige hanke.
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Om skålens hele højde kan der endnu ikke siges
andet, end at den må have oversteget 25 cm. Såvel
underdel som overdel har været ornamenteret med
et bredt bånd bestående af et diagonaltgående
krydsmønster, der i sin udformning ellers ikke er
kendt på »den store stil«s lerkar. Det samme møn
ster går igen på hankene, hvoraf kun 2 er bevare
de. Desuden kunne nogle skår samles til en side
flage med mundingsrand, og ornamenteret med
det zig-zag-mønster, der er velkendt fra Hagebrogård-karret. Endeligt var der et enkelt lille skår
med et utydeligt stregornament.
Fodskålene hører ellers de store jættestuer til.
De er fundet i stort tal, ofte sammen med en stor
flad lerske i de forekomster af lerkarskår, der fin
des udenfor jættestuernes indgang. Disse fund er
før blevet opfattet som værende udrømningsdyn
ger, opståede ved, at der for at skaffe plads til nye
begravelser i gravkammeret er blevet »ryddet
op«.4)
Nyere undersøgelser har dog givet en ganske an
den tolkning, idet skårsamlingerne, sikkert med
rette, nu anses for at være offerhensætninger i for
bindelse med jættestuernes bygning eller som ofre
til de døde slægtninge. Bl. a. støtter Knud Thorvildsens endnu ikke publicerede undersøgelse af lang
højen »Skibhøj« ved Esbjerg5) i 1952 disse nye
teorier. »Skibhøj« viste sig, ret overraskende, at
have rummet to — forlængst ødelagte — jætte
stuer. Udenfor gangmundingen af den østligste af
disse fandtes store mængder keramik på en sådan
måde, at der snarere må regnes med hensætninger
end udrømning.
Sidst viser Poul Kjærums undersøgelse af en for
modet kultbygning nær en jættestue ved Tustrup
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på Djursland afgjort samme vej. Denne indeholdt
bl. a. kombinationen fodskål — lerske i en halv
snes tilfælde. Åbenbare offerhensætninger.6)
Derfor er det mærkeligt, at vi her i Skovbølling,
til forskel for jættestuernes stamme- eller familie
begravelser pludselig støder på en grav, der kun

Fig. 3. Tv. skårflage med zig-zag motiv og et lille skår med
svagt stregornament. Th. stykket af frugtskålens
rand og et af dens ører.

er beregnet for et enkelt menneske, men med rester
af jættestuens gravsager i den sammensunkne sten
dynge. Og uden den beskyttende høj, der fortæller
eftertiden om gravlægningen.
Disse fladmarksgrave kendes andetsteds, men
de tegner sig yderst sparsomt i det ellers rige fund
materiale fra Danmarks stenalder. Bedst kendt er
dyssetidens jordgrave (bl. a. fra Sædding og Fo
rum), men ifølge Brøndsted kendes kun 3 grave
under flad mark med jættestuetids inventar: Ka
rise på Stevns, Bovense på Østfyn og Oddense i
Salling.7) S. Vestergaard Nielsen i Års har dog
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publiceret et fund i Vesthimmerland, der måske
kan glide ind under samme kategori.s) Og ikke
mindst må der gøres opmærksom på en gravplads
i Harreby i Hygum sogn.9) Her ude i Haderslev
vesteramt udgravede Therkel Mathiasscn i tredi
verne en gravplads på en skråning ned mod Gelsåen, hvor der under flad mark fandtes såvel dys
ser som stendyngegrave, tildels med jættestuetids
keramik.
Såvel Vestcrgaard Nielsen som Therkel Mathias
scn tyder fundene som værende tegn på infiltra
tion med enkeltgravfolkets gravskikke, og ganske
rigtigt er såvel de sidste to fundsteder som iøvrigt
også Skovbølling-pladsen placerede netop i græn
seområderne mellem jættestuernes og enkeltgravs
højenes hovedstrøg.
Det er dog langtfra sikkert, at denne tydning er
rigtig. Problemet jættestuefolk kontra enkeltgravs
folk er endnu under debat, og dateringsforhold og
andet omkring de to folks optræden i Vestjylland
ligger langtfra fast. Mens P. V. Glob hævder, at
jættestuefolket er undertvunget og fortrængt fra
disse egne af det øksesvingende, beredne enkelt
gravsfolk10), er der andre der vil mene, at jætte
stuefolket i det store og hele har forladt Vestjyl
land, inden det nye folk trængte op sydfra. (Ifølge
Brøndsted ca. 2100 f. K.)
Sidst har C. J. Becker gennem et vægtigt indlæg
i drøftelserne11) gjort gældende, at de to folk har
kunnet trives ganske godt side om side, idet jætte
stuefolket var fastboende agerdyrkere, mens de
nye kom med husdyrbruget. Det gamle folk er ikke
fortrængt, men er begyndt at anvende nye grav
former.
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Derfor cr det med nogen interesse, vi afventer
publiceringen af det endnu ikke færdigbehandlede
»Skibhøj«-fund. »Skibhøj« er til alle sider omgivet
af et stort antal utvivlsomme enkeltgravshøje, hvis
ældste grave, undergravene og bundgravene, må
være anlagt samtidig med, at jættestuerne i »Skib
høj« endnu var i brug. Vel at mærke, hvis hidtidige
dateringer fortsat holder. Hvis de to folk har levet
side om side i Jerne sogn, bør gensidig påvirkning
være at spore i fundene.
Mens vi venter, er altså Skovbøllingfundet kom
met til. Det er naturligvis for tidligt ud fra de en
lige lerkarfragmenter at dømme om fundets værdi
og placering, men det er højst sandsynligt, at det
vil kunne få en plads i den stående debat. Poul
Kjærum fra Forhistorisk museum i Århus anser i
det mindste fundet for vigtigt og har anmodet om
at måtte foretage den videre undersøgelse af grav
pladsen, og der er foreløbig med gårdejer Jakob
Nielsens velvillige tilladelse aftalt en gravning i
efteråret 1956.
Senere har Carl Nielsen iøvrigt meddelt, at der
også på nabogårdens marker har vist sig spor af
stensamlinger, så en undersøgelse burde kunne give
resultater. Spørgsmålet er så blot, om stendynge
gravene her er een af jættestuefolkets gravtyper,
der hidtil har unddraget sig videre opmærksomhed
på grund af dens beskedne tilværelse under flad
mark, eller om der skulle vise sig »krydsfund«, der
antyder forbindelse med enkeltgravsfolket. Disses
lave gravhøje kendes i stort tal i Åstrup sogn, om
end væsentlig i overpløjet tilstand, (efter »Trap«
ca. 115). Og ikke mange kilometer mod øst træffer
vi på langdysserne ved Klelund, og er dermed inde
på det gamle storstensfolks strøg.
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NOTER: 1) Gårdejer Jakob Nielsen, matr. nr. Skovbøl
ling 3 b. Åstrup sogn, Gørding herred, Ribe amt. 2) Jobs.
Brøndsted: Danmarks Oldtid I. side 282. I Esbjerg, på
hjørnet af Strandvejen og Baggesens allé fandtes i 1947 en
stensat grav under flad mark, indeholdende en flintdolk.
•>) D. O. I, side 188-189. 4) Se f. eks. D. O. I, side 205 ff.
5) Veldbæk, Jerne sogn, Skads herred, Ribe amt. G) KUML
1955, side 7 ff.: Poul Kjærum: Tempelhus fra stenalder.
7) D. O. I, side 196 og 351. «) KUML 1952, s. 109 ff. S. Vestergaard Nielsen: Stendyngegrave fra Jættestuetid.
9) Sønderj. Aarb. 1942 II, side 1 ff. Therkcl Mathiassen:
En Stenalders Gravplads ved Harreby. 10) Aarbøger for
nordisk Oldkyndighed og Historie 1944: P. V. Glob: Stu
dier over den jydske Enkeltgravskultur. 11 ) Acta Archaeologica 1954, s. 49 ff. C. J. Becker: Die mittelneolitischcn
Kulturen in Südskandinavien.

Skjoldefrisen i Billum kirke
Af Albert Fabritius.

I »Fra Ribe Amt« 1955 har pastor K, Høgsbro
Østergaard (s. 601—624) i en interessant artikel
gjort rede for sine grundige og udbytterige arkæo
logiske undersøgelser i Billum kirke. Af stor be
tydning såvel for kirkens ældste historie som for
adelshistorien var det epokegørende fund af en
skjoldefrise bestående af 4 våben, af hvilke de tre
er ens, malet i kalken under loftet på triumfvæg
gen ind mod kirken. Beskrivelsen af våbenerne,
der er afbildet i den nævnte artikel side 610, er der
ikke grund til at gentage her. Derimod skal der
siges et par ord om indskriften oven over våben
skjoldene.
På et tidligt tidspunkt blev spørgsmålet om våbenernes bestemmelse gennem Nationalmuseet fore
lagt mig af pastor Høgsbro Østergaard. Jeg måtte
imidlertid beklageligvis da melde pas over for
spørgsmålet om frisens betydning, idet indskriften
endnu ikke var fuldt af dækket, men paa opfordring
af årbogens redaktør, førstelærer H. K. Kristensen,
har jeg atter taget sagen op til undersøgelse; re
sultatet skal — magert som det er — bringes ne
denfor.

Skjoldefrisen på triumfvæggen. (Foto: Egmont Lind).
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Det nøjere studium af indskriften rejste for det
første tvivl om, hvorvidt læsningen, som den er
gengivet side 610, var rigtig. Det er især navnet
Jossia, der vækker mistanke, fordi dette navn er
ganske ubekendt i dansk middelalderligt navne
stof. Ved hjælp af redaktøren af Danmarks Kirker,
cand. mag. Erik Molkte er det nu lykkedes at nå
frem til en læsemåde, som har kunnet godkendes
af kalkmalerikonservator Egmont Lind, der er sær
lig sagkyndig, og som har foretaget såvel under
søgelsen som senere restaureringen af frisen. Det
er konservator Lind, som har optaget fotografierne
af frisen og stillet dem til rådighed.
Indskriften skal da læses som følger:
SØN

I

SØN

V(RS)SØN

LAVRNS:JØNS : HENRC : LYDIC : JØNS:LA: ESGY : LAVRS
SØ(N)

eller oversat til moderne dansk: Laurids Jensen,
Henrik Lydiksen, Jens Lauridsen, Esge Lauridsen.
Eet er jo imidlertid at læse, hvad der står, et an
det, om de pågældende personer kan identificeres.
Det første spørgsmål, der rejser sig i denne forbin
delse, er skjoldefrisens alder, og her er der næppe
tvivl om, at såvel skjoldformen som bogstavtyper
ne viser hen til senromansk eller tidlig gotisk tid,
dvs. til begyndelsen af 1300-tallet. Det næste er vå
benmærkerne. Det første, tredje og fjerde våben i
rækken er der ikke større usikkerhed om; selve
mærket er ført af slægterne (Stjerne-)Juel, Rekhals og Krook, hvilken sidste hører hjemme på eg
nen i den her omhandlede periode. Ser man hen til
farverne, der dog ikke kendes for slægten Krooks
vedkommende, skulle der ikke kunne være tvivl
om, at det tre gange gentagne våben repræsenterer
slægten Rekhals. At man skulle have gengivet
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Juel’ernes blå bundfarve som rød, er vel mindre
sandsynligt, omend det må medgives, at farveføringen ikke altid er sikker. Det andet våben — tre
fisk i en sølvstrøm fra heraldisk højre i rødt felt
— er desværre ukendt. Det forekommer ikke i no
get segl fra tiden eller senere, og at gætte på slæg
ter, som fører en skråbjælke, turde på forhånd
være ørkesløst. Måske han våbenet have forbindelse
med den sønderjyske slægt Skiernow (III), der
kendes fra 1369, men ikke har fisk i strømmen.
Søger man på dette grundlag i Danmarks Adels
Aarbog efter personer af navnet Rekhals, vil man
lede forgæves — første gang slægten dukker op i
kilderne er halvandethundrede år senere end fri
sen, nemlig i 1446, da Erik Rekhals beseglede et
vidne af Bølling herredsting. Det er lidt langt nord
på, men det er dog værd at lægge mærke til, at
han i 1462 var indblandet i en sag mod Løgum
kloster angående et hus i Ribe. Umuligt er det så
ledes ikke, at hans slægt i tidligere generationer
kan have været knyttet til Vester Horne herred.
I Danmarks gamle Personnavne finder man af
de her nævnte fire navne kun Henrik Lydiksens.
Han nævnes i Ribe klosters dødebog (Nekrologium
Ripense), idet han havde solgt en eng i Janderup,
Billums nabosogn, til en vis Johannes Herodes,
som døde 28. februar 1319 (jfr. Scriptores rerum
danicarum V, 541); til hvilken slægt, han hørte,
fremgår ikke, og det synes at være det eneste sted,
hans navn forekommer i det jo iøvrigt meget spar
somt overleverede kildemateriale fra middelalde
ren.
Vi står altså på nogenlunde bar bund, og må hol
de os til, hvad indskrift og våbenfrise i sig selv
meddeler os. Men det er dog også noget. Når vi har
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Laurids Jensen, Jens Lauridsen og Esge Lauridsen
med det samme våben, skulle det vel alene heraf
være tilladt at slutte, at det drejer sig om en mand
og hans to sønner. Henrik Lydiksen må da gennem
spindesiden være knyttet til familien, og man kan
tænke sig, at han er svigersøn af Laurids Jensen
eller måske snarere — da han nævnes før sønnerne
— svogre til ham, hvadenten Laurids Jensen og
Henrik Lydiksen så har været gift med to søstre,
eller Laurids Jensen med en søster til Henrik, eller
denne med en søster til Laurids; at gætte her lader
sig ikke gøre.
Indskriften i Billum kirke — der vel snarest må
opfattes som en ejer- eller stifterindskrift — viser
os da, at Laurids Jensen (af slægten Rekhals?)
med sin svoger (?) Henrik Lydiksen og sine to søn
ner Jens og Esge har ønsket at minde Billum sogns
beboere om deres velgerninger mod kirken. Den
viser os videre, at slægten Rekhals, der tidligst ken
des fra Bølling herred 1446, formentlig i to genera
tioner i begyndelsen af 1300-tallet har haft tilknyt
ning til V. Horne herred.

Riber Ulvs Borg
Af Hans Stiesdal.

Ved de arkæologiske Udgravninger i Grønnegade
i Ribe viste det sig, at man paa enkelte Dage, naar
der skulde foretages Opmaalinger, vanskeligt kun
de beskæftige samtlige Arbejdere. I Stedet for at
afskedige Mandskabet ved saadanne Lejligheder,
fordeltes det til andre Opgaver. Saaledes foretoges
i November 1955 en mindre Undersøgelse af den
saakaldte Riber Ulvs Rorg i Østermade ved Tange
et Par Kilometer Øst for Ribe — men lad det være
sagt straks, Resultatet af denne Undersøgelse blev
det mindst mulige. Man kan dog nu med Bestemt
hed sige, at der paa Stedet har ligget et middelal
derligt Voldsted, men heller ikke stort mere.
Om Riber Ulv ved man som bekendt meget at
fortælle, men kun lidet tør man fæste Lid til. Om
hans Tilknytning til Borgen i Østermade kan der
heller ikke for vist siges noget. Lokaliteten benæv
nes imidlertid allerede paa Reformationstiden »Ri
ber Ulvsborg«, og som en markant Banke i »Uføret«
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Øst for Byen laa Stedet endnu i forrige Aarhundrede og gav Næring til Fantasien. Siden er Kultive
ringsarbejdet i Engene foregaaet med en saadan
Intensitet, at nu kun de færreste kan paapege den
gamle Borgs Plads. Først naar man bliver gjort op
mærksom paa det, kan man i den dyrkede og af
vandede Eng se en ganske svag Højning som den
sidste synlige Mindelse om Voldstedet.
Borgen blev anlagt paa Nordsiden af den lille
Højning, der fra Ribe By strækker sig mod Øst, og
som til de tre Sider omsluttes af lave Enge, der tid
ligere maa have været tildels ufremkommeligt Mo
rads. De gamle Vejforhold ved et Voldsted er selv
følgelig altid af stor Interesse, men her er ved Re
guleringer og Afvandinger sket saa store Foran
dringer i hele Terrainets Struktur, at man ikke
umiddelbart kan danne sig en Mening om de oprin
delige Vejforhold paa Stedet og om Borgens Belig
genhed i Forhold til eventuelle Vejlinier. Det synes
indlysende, at der har været Adgang til Borgen fra
det højereliggende Land i Syd, men om der har
været en gammel Vejforbindelse forbi Borgen over
Engen og Aaen mod Nord til Tved, faar staa hen.
Det mentes paa Stedet, at der i Jorden er truffet
Spor efter en saadan Vej. I saa Fald har Vejførin
gen næppe været uden Betydning for Borgens Pla
cering.
At Voldstedet har været af betydelig arkæologisk
Interesse fremgaar af et Brev fra Riberlægen H.
Vilandt til Worsaae, dateret 1879. (I Nationalmu
seets 2. Afdelings Arkiv). Desværre er det umuligt
paa Grundlag af dette Brev at blive klar over, hvor
ledes de dér omtalte Forekomster skal tolkes, men
da det saa at sige er den gamle Borgs sidste Livs
tegn, skal Brevet her gengives i Uddrag:
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Ribe, den 17de Juni 1879.
Hr. Kammerherre, Direktør,
Dr. J. J. A. Worsaae.
Nærværende Linier fremkomme for at rette en
ærbødig Forespørgsel til Herr Kammerherren angaaende et arkæologisk Fund, som jeg herved til
venlig Bedømmelse skal tillade mig at skitsere ef
ter Hukommelsen. En lille halv Mil Øst for Ribe
ligger en lav Forhøjning, der fra Arilds Tid bærer
Navnet Ulfs Høj, idet Sagnet her henlægger »Riber
Ulfs« Borgplads. Den ligger nu som en Græsmark
med lidt Klit for Sydenden og Enge Nord og Vest
for og er i en Rundkreds med ca. 80 Alens Gjennemsnit. Den nuværende Ejer, en lille Gaardmand,
som forresten er den intelligenteste Mand i Egnen
der, har med sin Fader i sin Barndom kjørt ca. 5
Alen af hele Højen til Opfyldning af et Par Vand
huller Nord og Vestfor, der dengang mentes at have
været Borggrave, men mulig tillige kunne have
været Blindarme fra Aaen, idet en Sænkning gaar
derfra ned til Nibsaaen og undervejs optages et Sted
af en større rektangulær Dam, hvorfra der før er
gaaet et ca. 12 Alen bredt Løb ud til Nibsaaen (nu
en Grøft) medens ellers Vandet fra de omtalte En
ge gaar til Kalvslund Aa, som falder i Nibsaaen ved
Vestenden af Byen lige for Riberhus Banke (Nord
for Byen). De fem Alen af Højen bortkjørte Fyld
mindes han nøjagtig, bestod af lagvis opstablede
Lyngtorv med Lyngskjoldet nedad. Ved nu i Foraaret at grave i Sydvestenden af Forhøjningen, et
Sted, hvor han i flere Aar har taget Mosej ord, som
udvadsket gav Gulvsand, stødte Ejeren paa en
Bjælke. Han kom strax til mig og spurgte mig tilraads, og vi blev enige om, at det var bedst han af
dækkede Bjælken og Omgivelserne. Derved er føl-
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gende Mærkeligheder lidt efter lidt fremkommen,
som jeg i Begyndelsen af denne Maaned tog i Øje
syn. To mægtige Egepæle af ca. IV2 Fods Gennem
snit ere nedrammede i lidt heldende Stilling i ca.
6 Alens Afstand og i Enderne af dem ere nedlagte
i Falser to lignende Bjælker, som i Nord sluttes af
en Tværbjælke, i Syd gaae med Enderne i svagt
heldende Retning, den vestre lige ved Enden af
en Stendysse, den anden parallelt med ind under
Stendyssen, som er langagtig fra Øst til Vest, af
nogle Alens Længde, bundlagt med ildskørnede
Sten, Trækul og brændte Ben, der ogsaa laa ovenpaa Bjælkeenden. Medens de ca. 3 Alens Højde,
som nu ere bortgravede for at afdække Bjælkela
get, som indeslutter et Rum tæt belagt med Træ
stykker af Birk og Eg og Spaaner af Bjælkerne,
bestode af opstablede Hedetorv med Lyngen og
Mosset nedad og med større Grene imellem lige
som det alt bortkjørte af Højen, var selve Sten
dyssen kun dækket af Mosej ord uden Spor af Lagtørv. Den østre Pæl bærer Mærker af Sav i ca. 3 a
4” Dybde noget fra Enden savet vandret ind i Siden,
hvilket aabenbart har været besværligt, da Spaa
ner er huggede bort ovenfra for at blotte Saven
under Arbejdet. Maaske er Arbejdet opgivet, og
Bjælken saa nedlagt i en Fals i Enden af Pælen.
Mens jeg var til Stede, fandt vi under den nordre
Bjælke i det nordøstlige Hjørne af Bjælkerummet
et lille Bjælkehoved, liggende vandret med Hove
det ind mod Rummet, det øvrige fraraadnet totalt,
men selv ca. 5 å 6” i Tværsnit, af Eg og saa regulær
smukt forarbejdet, at det vanskelig synes at kunne
være sket med Stenredskaber. Fra Stendyssen i
Vest gaar i østlig Retning en brolagt Vej i ca. 2%
à 3 Alens Dybde under nuværende Jordsmonds
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Overflade af løst henkastede Kampesten, hvorun
der Trækul, brændte Ben og ildskørnede Sten i et
tyndt Lag. Det afdækkede Parti af denne Vej er vel
et Par Alen bred og en 10 Alen langt og foreløbig
endende ved en lignende fra Nord i Syd liggende
Egebjælke, tildels uafdækket, i Østenden af den
nuværende Udgravning og med Heidning som de
føromtalte to. Øst for denne Bjælke, altsaa i hele
Højens sydvestlige Del, støder man ved Søgning
rundtomkring paa store Sten i ca. 1 Alens Dybde
under Overfladen, saa vi her sandsynligvis have en
lignende Stendysse som i Vest, forbunden med
denne ved Brolægningen. Undervejs ved Siden af
Brolægningen og ind under Dyssen findes paa et
Sted Smaapletter af en Fingerendes til et Korns
Størrelse eller endnu mindre af et Farvestof, der
springer en i Øjnene i det sorte Muld aldeles som
Mønniefarve, noget deraf en Del mere violetrødlig,
hvilken Farve det beholder ved Udtværen med
Fingeren og tildels ved Tørring. Ejeren mindes at
have set lignende i det i hans Barndom bortkjørte
Muld og dengang for Morskabs Skyld have — lige
som vi nu dennegang for Løjers Skyld sagde til en
Tilstedeværende, der ogsaa tog det for gode Varer
— sagt, at det var Kæmpeblod ! Jeg har nu lige faaet
et lille Parti tørret og skal undersøge, om det bestaar af Blyoverilte ligesom Mønnien eller vel sna
rere er et Slags Plantefarvestof. Paa Stedet saa det
aldeles ud som spildt Farve. I hans Barndom var
iøvrigt hele Højen eller Borgpladsen overstrøet
med Jernsøm, som smuldrede mellem Fingrene,
men det var jo ca. 8 Alen ovenpaa de nuværende
Farvepletter. — Men nu selve Stendyssen, hvis ve
stre Ende Ejeren havde aabnet før mit Komme og
derved gjort det mærkeligste Fund; men hvis stør-
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ste øvrige Del tildels er urørt. Lige udenpaa Sten
dyssen havde han fundet Brudstykker af en tyk
lille Lerurne tildels passende til hverandre; men i
Bunden af Dyssen er nedgravet en tyndvægget
Egetønde af Størrelse næsten som et Oxehoved, i
hvert Fald omtrent (over) 2y2 Alen høj og saa
rummelig, at en Mand kan staa i den og øse Vandet
op af den med en Spand. Den var løselig dækket
af Egeplanker, stillet paa Skraa op imod Dyssen
indvendig med øverste Ende østligst og fyldt helt
op af ildskørnede Flinte & Kampesten og Sten med
Brandpletter af halvforkullede eller ubrændte smaa
Træstykker og midt ned i den 2 Skaar af en Urne
af lignende Omfang som den udenpaa Dyssen; saavidt jeg mindes, turde Ejeren paastaa at det ene
Bundstykke af Urnen (passende til det andet udenfra) laa midt nede i Tønden. Mens jeg var til Stede,
undersøgte vi saa vidt som muligt uden at udgrave
Tønden, der stadig fyldte sig med Vand i kort Tid,
Indholdet ned til Undergrunden, da Tønen var uden
Bund og Indholdet vedblev helt tilbunds at være
det samme som før. Der saas ingen Benstykker, men
Stedet kan kun nøjagtigt undersøges ved Udgrav
ning, da Vandet var isnende koldt og Benstykker jo
let kunne synke til Bunds og undgaa den søgende
Haands Opmærksomhed. Selve Tønden bestaar af
temmelig smalle Egestave, har et stort rektangulært
Spundshul i Vest af ca. 6” Længde, 4” Bredde (ikke
maalt), siddende ovenfor Midten og udvendig dæk
ket imod Jorden af et løst Stykke lodret nedsat
Brædt; den synes at være uden Gjorder omkring, i
det mindste ned til Spundshullet føltes med Haan
den intet Baand. Dette er det omtrentlige Fund af
den hidtil gjorte Udgravning, som kun angaar en
forsvindende Del af Pladsen og standsede paa mit
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Forslag. Den øvrige Del af Højen er urørt. Nu ud
beder vi os ærbødigst Herr Kammerherrens Udtalel
ser, om Fundet har saa stor videnskabelig Interesse,
at det var ønskeligt, Stedet blev videnskabeligt un
dersøgt af en Arkæolog, hvilket Ejeren med Glæde
seer, da han med stor Omhyggelighed er ivrig for
Undersøgelsen og selv har gjort Udgraveisen. . . . «
Efter Gennemlæsningen kan man ikke nok som
beklage, at der fra Fagarkæologerne tilsyneladende
ikke blev sat en Undersøgelse i Gang inden Vold
stedet helt jævnedes — og hvor vilde det have været
en Opmuntring for den daværende Ejer!
Voldstedet synes altsaa at have haft alle de under
jordiske Trækonstruktioner i Behold, og for en Ar
kæolog havde det vel næppe dengang været vanske
ligt at tolke Udgravningsresultaterne. Det mest be
mærkelsesværdige i Vilandts Redegørelse er det af
Bjælker omsluttede »Rum« paa hvilket der desværrc ikke er givet Maal. Det mest nærliggende er
vel at tolke »Rummet« som det nederste i Borgkan
ten forsænkede »Kælder«-Stokværk til et Trætaarn
— eller Hus, som har staaet paa Banken. Tønden
kan i saa Fald have tjent som Brønd. Hvad der me
nes med »Stendyssen« er om muligt endnu mere
uklart. Man kan selvfølgelig ikke ganske se bort fra
Muligheden af, at Træværket har tjent som Pilote
ring for en Bygning af Kampesten. Dette er dog
vist ikke meget sandsynligt. Munkesten har der i al
Fald overhovedet ikke været anvendt. Der er ikke i
Jorden fundet Antydning af Munkestensbrokker.
Iagttagelsen af de omvendte stablede Lyngtorv i
Borgbanken er interessant. Man finder oftere den
ne Teknik anvendt i middelalderlige Voldsteder.
Det er dog næppe lønnende nærmere at gaa i
Detailler med Vilandts Brev, men det efterlader
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Indtrykket af en tidlig middelalderlig Plankeborg,
et Indtryk, der bekræftedes 1955 ved Undersøgel
sen, som den nuværende Ejer, Herr Afbygger Hu
sted med Beredvillighed gav Tilladelse til. Der
blev ved denne Lejlighed lagt et 62 m langt
Snit hen over den svage Højning, som nu markerer
Voldstedet. Snitgravningen var ca. 75 cm bred og
førtes ned i Tørvelaget, saa dybt, som det frem
trængende Vand tillod. Det viste sig herved, at det,
der endnu var levnet af Banken, bestod af sort san
det Fyld, lagt oven paa det oprindelige Tørvelag.
Et enkelt Sted kunde man spore Tørvestablingen.
Det fremgik endvidere, at man ved Ankcgget af
Banken havde ryddet nogle Buske, hvis Rødder og
Stubbe endnu var bevarede i den oprindelige Over
flade. I Snittet havde Banken en Bredde af ca. 40 m,
og da det blev lagt nogenlunde midt hen over For
højningen, er der Grund til at tro, at det er Ban
kens største Bredde. Om dens Form kan derimod
intet siges. Egentlige Voldgrave har der ikke været
omkring den, men bundløs Mose. I en mindre Prø
vegrøft lidt Øst for den første fandtes næsten helt
nede paa oprindelig Overflade en Stenbrolægning
lagt af haandstore Sten, ca. 2 m bred og med Ret
ning Øst-Vest. Muligvis er den identisk med den af
Vilandt iagttagede »Vej«. Har det været en Vej,
maa dens Funktion være ophørt med Anlægget af
Banken. Har Stenpikningen derimod spillet en
Rolle i selve Borganlægget, er det uklart hvilken.
Der blev navnlig uden for Banken fundet en Del
spinkelt Tømmer uden særlige Konstruktionsspor,
samt enkelte sorte uglasserede Lerkarskaar, som
med største Forbehold maaske tør siges at stamme
fra 12.—13. Aarh.
Planeringen af Riber Ulvs Borg er gennemført
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saa grundigt, at der ikke er stort Haab om at gøre
Fund, der kan give Oplysninger om dens Type og
Alder. Selvfølgelig kunde man ved at udføre meget
betydelige Jordarbejder nok bringe en Del Oplys
ninger om dens Dimensioner og Form for Dagen
og Muligheden for at gøre Enkeltfund i Mosen
umiddelbart op til Banken er jo heller ikke ude
lukket. Men lovende var Prøvegravningen ikke. Det
var Banken selv med dens Tømmer og Sten, der
utvivlsomt kunde have givet mange konkrete Op
lysninger om denne sagnomspundne Borg. Men det
er for sent.

Udskiftningen i Nørre Urup i Grindsted Sogn
Mens jeg var Landpost, fik jeg paa en Gaard i
Stilbjerg, Ringive Sogn, at vide, at man der havde
en Udskiftningsprotokol vedrørende Udskiftningen
i Nørre Urup. Noget efter døde Ejeren, og hans
Halvbroder tog da Protokollen med til Sjælland,
hvor han bor. Jeg har laant Protokollen og gengiver
nedenfor, hvad den meddeler om Udskiftningen. Af
Landsbyen Nørre Urup hørte nogle Gaarde en Tid
under Hcrregaarden Urup, der jo laa lige i Nabo
laget; siden Enevældens Indførelse har kun en
enkelt af Nørre Urups Gaarde hørt under Hovedgaarden. Da Nørre Urup udskiftedes, var alle dens
Beboere Selvejere.

»Aar 1798 den 15. Oktober var Vejle Amts Land
væsenskommission*), bestaaende af Amtmanden,
Stiftbefalingsmand v. Hellfried, Kammerraad og
Landvæsenscommissaier Nellemann til Lerbæk og
Landvæsenscommissaier H. Steenstrup til Gøddinggaard forsamlet i Nør Urup By for at fremme De
lingen og Udskiftningen af bemeldte Byes Jorder,
Ager og Eng, alt efter den til Delingen af Lodsejer
ne selv antagne Landmaaler Søren Rafns Requi
sition af 17. f. m. samt den derpaa tegnede Beram
melse under 2den i denne Maaned. Ligeledes var
tilstede den til Delingen antagne Landmaaler Søren
Rafn. Nørre Urup Byes virkelige 4 Lodsejere og
*) 1796-99 hørte Slavs Herred, hvori Urup ligger, tilVejle
Amt. Derefter hørte det under Ribe Amt. Hellfried blev
1791 Stiftamtmand over Ribe Stift, 1796 Amtmand over
Vejle Amt.
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Beboeren af Dyvelsricke Huus, for saa vidt som
han tilkommer en vis Græsningsret i Urup Hede.
Landmaaler Rafn fremlagde det af ham forfat
tede Karte over Nør Urup Byes Marker, Enge og
Hede, tilligemed tvende af ham skriftlig forfattede
Planer til Delingen selv. Den ene under Forud
sættelse, at Gaarden No. 2, som ligger indkneben
mellem No. 1 og 3, saa vel til Fordel for bemeldte
No. 2 selv, som til Lettelse og Nytte for 1 og 3,
skulde udflyttes i den bemeldte Gaard tilkommen
de Marklod. Og den anden saaledes: at uden Ud
flytning enhvers Lodder, saavidt muligt, rettes ef
ter Gaardens nærværende Leje [Beliggenhed].
Begge disse Forslage findes Protokollen tilførte.
Fol. 31 og v.
Saavel i den ene som den anden Plan er udi før
ste Post det Stykke Hede bestemt, som vil tilkom
me Jørgen Sørensen af Dyvclsrecke hans for den
af ham ejende Græsnings Rettighed i Urup Overdreve til Hartkorn 1 Td : 2 Skp : 2 Fdk.
Saavel bemeldte Jørgen Sørensen som de 4 re
Gaardbeboere af Urup Bye bifalder tydelig denne
første Post af Forslagene, hvorefter Jørgen Søren
sen indtil Underskriften blev demitteret.
Hernæst forhandlede Kommissionen først med
Ejeren af No. 2, Niels Mortensen, den af Landmaaleren foreslagne Udflytning, hvortil han dog paa
ingen Maade var at formaa, endog ikke efter Til
bud af adskillig Hjælp fra de øvrige Beboere. Vel
foreslog han at udflytte, naar han maatte bevilges
et fortrinlig udlagt Leje, men da saadan hans fore
slagne Lodsfigur vilde have hindret de andre Lod
ders bekvemme Dannelse, og især vanskeliggjort
Adgangen for de øvrige Beboere til deres Hedelod
der, saa vilde Gaards Ejerne 1-3-4 ikke sam-
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tykke deri, saa lidt som Kommissionen kunde tilraade den Udflytnings Maadc.
Altsaa blev Planen No. 2 foretaget. Hvad derudi
angaar Agger Lodderne og Hede Loddernes fore
slagne Delingsmaade, saa havde Lodsejerne intet
derimod at erindre, men i Henseende til Engene,
modsatte Gaardmand No. 4 Jens Andersen sig al
deles at modtage den ham foreslagne Englod, hvor
ved han skulde indtage Engen norden Fækier Mose,
paa Grund af, at han derved blev udelukt fra den
eneste sande gode Engbund, som er til Byen, nem
lig Vesterhøje.
Saa meget end Kommissionen ønskede at fore
komme Mangfoldiggørelsen af smaa mindre forbæderlige og mindre veldannede Lodder, saa blev
den dog nødsaget til ved Mandens Indsigelse at
gøre Forandring i denne Post af Planen, saaledes
at No. 4, efter de til hans Toft stødende tvende
Stykker Tap Fuorte og Haugskifte indtil det paa
Kortet ansatte Mærke, sønden for Vasen tager lige
med de tvende øvrige Beboere i den tilbageværen
de Eng sønden Mosen og Engen norden Vasen, der
omgiver og indeslutter Fækæret, og dette med indbegreben, i lige Dele i Forhold af, hvad enhver til
kommer, hvorefter da alle 4 Beboere erhöhter lige
forholdsmæssig Del i Vester Beche Enge.
Denne sidste Deling blev derefter nøjere bestemt
saaledes. — No. 4 tager næst indtil hans Ager Lod
og gaar fra Punchten midt fra Gaardsholm i Nord
efter dette Stykkes Forhold efter Maal og Taxst.
Dernæst østen for tager No. 1 i samme Deriktion
fra Bækken over Vasen i Nord til 4res Hede.
Saa falder næst derved No. 2, i samme Derichtion, og ligeledes No. 3, som tager Resten til Dyvelsræche Skjæl. Men efter at denne sidste Bestemmel-
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se af Lodsejernes Leje var skrevne, oplyste Lods
ejerne, at de ønskede Loddernes Derichtion fra
Sønder og Nord forandret til Øster og Vester, fordi
de ellers ikke kunde bjerge Høet eller komme til
tørt Land med samme.
Derudi føjede Kommissionen dem og efter Lods
ejernes Forening gjorde saadan Forandring i Lejet.
No. 4 — beholder den forhen bestemte Part i Tap
Fuorte og Haugskifte sønden Vasen.
Han tager dernæst al Engen norden Fækjær,
som støder til hans Hede, og gaar i Sønder til Va
sen ved Grønkjær søndre Ende, hvorefter han ta
ger Halvdelen af Fækjær Mose til Dyvelsreche He
delod.
Resten af Fækjær søndre Side tillige med En
gen til Vasevejen deles i tvende 2 Dele lige Lodder,
hvoraf No. 1 tages nordest og No. 2 sønderst lige til
bemeldte Dyvelsreche Skjæl.
No. 3 tager fra Mærket i Haugskiften sønden Va
sen til fornævnte Dyvelsreche Skjæl.
For den vester Ende af Engloddeme No. 1 og
No. 2, afsættes fra den store Vase i Nord til Grøn
kjær Vase en Vej til 14 Alens Bredde. I samme
Post af Forslaget, angaaende Engene, blev endvi
dere denne Forandring: Beche Engene sønden og
vesten for Byen deles saaledes: No. 1 beholder sin
Tofte og Engen deri, fremdeles tager han, hvad
mere Eng han maatte tilkomme, vesten for hans
Toft efter Maal og Taxst i Derichtionen med hans
paastødende Agerlod. Dernæst falder No. 4 og tager
her sin manglende Eng i Vester efter Maal og
Taxst. — Næst dermed tager No. 3, og tilsidst No. 2.
Vej til Bechengene bliver ad den ny anlagde saakaldende Paabøl Vej, norden for No. Ts Agerlod,
men naar Heden opmaales, tillades enhver at køre
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over Heden til deres Englodder paa nærmeste og
bekvemmeste Maade, heraf følger, at den søndre
Engvej over No. l’s Agerlod aflægges, de øvrige
Veje angaaende da forholdes derimod efter For
slaget.
Endnu var at afhandle Tiderne, i hvilke Fæl
lesskabet i Henseende til Lodsejernes Sæd kunne
ophøre, og da blev vedtaget, at enhver giøder til
Byg næst tilstundende Foraar i sin ny Lod. Der hø
stes, hvad der er saaet af dette Aars Rug Sæd, og
endnu en Kjærv saaes i dette Aars saakaldet
Myndt Rug, det er den Jord, hvori der er saaet
Rug dette Efteraar i giødede Byg Jorder, til Efteraaret 1799, men derefter, naar denne Kjærv er hø
stet i Aaret 1800, ophører Fællesskabet aldeles. —
Imidlertid vederlægges Lodsejerne i Græsnings
jord, hvad andre har besaaet i deres Lodder, efter
almindelig vedtagne Skik og Brug.
Lodsejerne bleve tilspurgte, om de havde nogen
anden Bestemmelse i Henseende til Lergrave, Tør
vemoser, Vandinger o. s. v. at ville have anført,
men Lodsejerne erklærede, at de herom ikke havde
nogen Erindring at gjøre.
Hernæst blev den hele Forretning lydelig for
dem oplæst til deres bestemte gentagne Samtykke
og derpaa følgende Underskrift. For Kommissions
Mødet betalte Lodsejerne efter Forordningen af
23de April 1781 for 3 Dage til Rejse, Møde og Hjem
rejse af 2 Rdl. daglig til hver af Commissairerne,
ialt 18 Rdl. Og saaledes blev Forretningen sluttet.
Sted, Aar og Dag som ovenfor.
Jørn Christensen. Niels Nielsen. Niels Mortensen.
J. C. F. v. Hellfried. J. Nellemann. A. Steenstrup.
Raun.«
Thornaid Hansen.
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Fårehyrder på Plougslund hede
For 75 år siden, var der store flokke af får på
gårdene i Plougslund, ca. 100 til hver. De blev hver
morgen drevet ud ad en sti, som kaldtes æ driwsti.
Den var til begge sider indhegnet ved ret store di
ger, således, at fårene — og om efteråret kreaturer
ne — kunne gå der uden særlig opsigt, til de øst for
gårdene beliggende udlodder, hvortil der var 2—3
kilometer.
Ankommet hertil blev de så passet af to eller tre
hyrder. Fårene og kreaturerne var fra tre gårde,
beliggende i den vestre ende af Plougslund. Da lod
derne var ret smalle og væsentligst bevokset med
lyng, tog man det ikke så nøje med dispositions
retten, men »ophævede loven om mark- og vcjfred« i dette tilfælde.
Der var en vandgrøft, som kaldtes æ rundgrow,
og i den var der et større vandfyldt hul, hvor alle
dyrene havde adgang til at drikke.
Hullet eksisterer den dag i dag, og kaldes: æ fæl
des vandhul. I dette hul havde hyrdedrengene op
sat en stang i midten, og i omkredsen lavet nogle
regelmæssige — eller så omtrent — små forhøjnin
ger. Apparatet fungerede som tidsmåler, men hav
de den fejl, at det kun »gik« i solskin.
Om aftenen blev fårene så drevet hjem ad »driwstien«, og hver gård fik sine, til tider vel knap nok,
og til andre tider måske lidt rigelig, men man hav
de en ret god evne til at »få sit«.
På de store lyngflader havde hyrdedrengene me
gen tid til rådighed, og en del af denne benyttede
de bl. a. til at finde fuglereder og kontrollere æg
lægning og udrugning og senere ungernes voksedygtighed.
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Det gav jo en stor indsigt i fuglelivet, samt andet
blandt markens og hedens dyr. Men også de mere
håndgribelige ting tog drengene sig af. Således
dyrkede de små jordstykker med kartofler og køk
kenurter — løg, ja, endda havre og boghvede avle
de de. Til værn om disse små »kålgårde« lavedes
lidt jorddige, og man passede selvfølgelig, at fårene
ikke overskred grænsen for det tilladelige. Fristel
sen kunde jo være stor.
Selv om der hist og her i lyngen var nogle små
pletter med lidt »græs« (nærmest det såkaldte »kat
teskæg«) kneb det ofte, at dyrene kunne få føden.
Således har en mand fortalt mig, at engang var
nogle får kommet ind på hans mark, og da han
ville jage dem væk, viste det sig, at et får var så
magert og afkræftet, at det blev hængende i noget
højt lyng, så han måtte bære det væk. Lyngen kun
ne sine steder blive indtil en meter høj.
Man skulle synes, at det var et let job at være
fårehyrde, men det var nu ikke så ligetil. Alle
gårde avlede boghvede, og ofte var det på ret store
arealer — hovedsagelig nyopdyrket hedejord —
dette forekom, og her måtte hyrdedrengene da
være særlig påpasselige, idet Fårene, når de kunne
komme til det, åd dem en sygdom til i boghveden.
Denne sygdom kaldtes, at fårene blev »dimsede«,
d.v.s. de gik med hovedet ned mod jorden og ned
hængende ører og stampede med forbenene.
Det eneste middel, man kendte herfor, var, at
man straks skulle bide et stykke af hvert øre, og
da fårene var meget tamme og kendte sin hyrde,
var det ikke vanskeligt at fange dem, og een for
een måtte de angrebne så underkaste sig proces
sen med at få bidt et stykke af øret.
Resultatet var, at de så kom sig, når først blodet
8
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havde flydt. Hvorfor der absolut skulle bides et
stykke af i stedet for at skære et stykke af, kan der
ikke gives nogen oplysning om, men det, man
brugte som universalmiddel dengang, var altså
ufejlbarligt, og hvorfor skulle man så gribe til
nyere og ukendte midler, skønt ellers enhver velrenomeret hyrdereng med respekt for sig selv vel
nok var ejer af en skarp lommekniv.
Om foråret, når fårene fik lam, kunde der være
stor dødelighed blandt lammene, og så var det hyr
dedrengens bestilling at flå skindet af disse.
Dette var de aldrig kede af, da skindet gerne var
deres ejendom i sådanne tilfælde. De kunne som
regel koste 4—6 skilling stykket og købtes af en
»grossist«, som også var hyrdedreng. Denne kunne
så udbringe dem i videre handel, og så kunne de
koste indtil en mark stykket.
En kær adspredelse var det, når der kom en
lammehandler, så fik man travlt med at fange lam
mene, og efter en lang prutten og trækken blev de
endelig solgt til en pris af omkring 10 kr. stykket.
Lammene blev så samlet sammen og drevet afsted
enten til Vejle eller Kolding, idet man foran trak
et par får, og en to-tre drenge drev på bagved. Så
dan en tur kunne vare helt op til en uge, og betalin
gen var gerne 1 krone eller to om dagen og fri for
tæring, hvilket jo var en stor fortjeneste.
Om vinteren kom fårene i hus i et rum, der kald
tes æ fåresti, gerne i samme hus som køer og heste,
og de blev da fodret med enghø i nogle tremme
hække. Dog var de ude om dagen, når vejret tillod
det, og de kunde da sommetider gå på langfart og
blive helt væk. Så måtte de efterlyses ved kirke
stævne, som var den almindeligste efterlysnings
måde, man kendte.
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Var jorden tillagt med sne, blev fårene inde hele
tiden. Omkring februar og først i marts begyndte
de så at få lam, og så skulle man jo føre tilsyn med
dem, og det var da også hyrdedrengene, der måtte
tage sig af dette. Drengene blev som regel fæstet
fra første marts, hvis de ikke var blevet i gården
i vintertiden. Præmien for et nyfødt vædderlam
var et æg og for et ».ægllam« (gimmerlam) 2 æg.
Det var også tilfældet, at når en dreng blev flere
år i en plads, så fik han ofte et eller to får, som han
kunne få græsset gratis på gården, ligesom de even
tuelle lam, de fik, var hans ejendom. Det kunne jo
føre til, at de startede på denne måde som handelsmænd. Mange af vore store handelsfolk fra den
første verdenskrig har således begyndt deres han
delsløbebane med lammeskind m. m. Senere blev
det til kalve, heste og kreaturer.
Blandt de hyrdedrenge, der handlede med lam
meskind dengang, var den nu afdøde John Peder
sen i Plougslund. Han kom senere til at tjene i
Sønder Omme præstegård hos pastor Rambuck.
Præsten kunne ikke lide, at John handlede, hvorfor
han måtte gøre det i smug, hvilket nok ikke har
været mindre spændende.
I årene 1875—80 tog opdyrkningen af heden for
alvor fat. Gennem de stor engdrag mellem Almstok
og Plougslund blev der gravet vandingskanaler, og
engene blev opgrøftet, så de kunne overrisles, jor
den blev merglet, og man fik flere og flere malke
køer. Samtidig blev det store fårehold indskræn
ket, og fårehyrderne forsvandt.
I 1892, da min fader overtog gården her i Plougs
lund, var der kun 15—20 får, og de var tøjret om
sommeren. Om vinteren gik de løse frit overalt.
Når det blev aften kom de som regel hjem til går-
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den, selv om de gik sammen med andres får. Ved
gården var der en hæk med hø eller andet foder
til dem.
Fårehyrderne er nu blevet en saga. Men der er
ingen tvivl om, at drengene på den tid levede et liv,
der kunne være spændende og rig på oplevelser,
selv om vore dages tarzan- og knallerttilbedere kun
vil rynke på næsen deraf. Der kunne være livsper
spektiver over lynghedens vidder.
Peder Johansen.

Et totusindårigt vandingssted i Ølgod
I Salomon Frifeldt bog: »Ad jydske Veje Sønderud« berettes om en fra gammel Tid bestående
deklaration på et vandingssted på Bøllund hede i
Ølgod sogn, som af vejfarende måtte benyttes af
folk og fæ. Et system af vejspor sås her, mølleveje
til Skærbæk vandmølle, tinghøje mod tinghøjene
i Vestkjær og studeveje længere mod syd. Et færd
selssagn om en hovedløs so knyttede sig også til
stedet.
Vandingsstedet fandtes på et lavt sted på hede
fladen, hvor der altid stod vand, stammende fra et
lille kildevæld. Efterhånden som heden blev op
dyrket og gennemdrænet, forsvandt vandet om
sommeren, og stedet fyldtes med sten, som i tidens
løb var blevet aflæsset der vel for at slippe af med
dem.
For et års tid siden lavede man en dræning midt
gennem vandingsstedet, og da man fik en del af
stenene fjernet, kom en masse potteskår til syne i
mudderet. En del af dem kom op til nærmere un-
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dersøgelse, og det viste sig da, at der var skår af
mange forskellige former af jydepotter, men hvad
der var mere interessant, var, at der også var skår
af rhinsk stentøj og dybest nede mange skår, en
del med mundingsrande, af krukker og skåle fra
romersk og keltisk jernalder. Stedet vidnede såle
des om stor ælde, men da nogle af skårene stam
mede fra meget små skåle eller krukker, der vel
næppe kan være brugt til drikkeforsyning, kan
man nærmest gætte på, at stedet oprindelig har
været en helligkilde, hvis betydning som sådan
siden er gået af brug og er glemt.
H. Øllgaard.

Stensat barnegrav
I december 1953 stødte man under pløjning med
traktor på nogle sten hos gdr. Karl Søgaard, Ref
sing, Gesten sogn, mtr. nr. 3 A. Gårdejeren lod ste
nene ligge og underrettede undertegnede, der kom
til stede for nærmere at undersøge stedet. Det viste
sig, at der var en hel del sten, som lå i længderet
ning øst-vest og dannede en rektangel, hvis udven
dige længde var 103 cm og bredden omkring 55 cm.
Stenene laa 30 cm under overfladen, og det var her
ploven havde fået bid i stenene.
Efter fotografering begyndte jeg forsigtigt at
fjerne stenene fra midten, da jeg regnede med, at
der maatte være en grav. Det viste sig også at være
rigtigt. Efterhånden som sten og jord blev bortta
get dukkede en lille stensat grav frem. Øverst lå 14
sten som dække. Derunder viste sig som ramme 14
andre sten, som udgjorde den øverste kant, og her-
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under var der 12 sten, som dannede gravens under
kant. Også gravens bund var stensat af 12 sten.
Gravens indvendige længde var kun 71 cm og bred
den 26 til 31 cm. Graven var sat af almindelige,

Barnegraven i Refsing, set fra vest.

større og mindre kampesten — kun tre af bundste
nene mod vest var flækkede flisesten, der dannede
en plan flade. Gravens dybde var 40 cm.
Desværre var graven tom, der fandtes hverken
gravgods eller trækul. På grund af dens lidenhed,
må man antage, at det har været en barnegrav, da
den var alt for snæver til et voksent menneske. De
kendte nordjydske stenkister, der er sat af kløvede
sten, er ofte ikke længere, men har større bredde
og har indeholdt liget af voksne.
Den lille stenkiste fra Refsing er noget for sig
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selv i opbygning og størrelse, og den type af grave
har man vist ikke fundet før. Tre enkeltgravshøje,
hvoraf nationalmuseet har undersøgt et par styk
ker, ligger kun omkring 200 til 300 m fra den fund
ne barnegrav. Det ligger derfor ret nær at antage,
at den lille stenkiste tilhører enkeltgravsfolket, som
har beboet disse egne. I enkeltgravshøje har man
fundet ganske få barnegrave, ja, man ved endog
så, at et halvandet års barn er blevet begravet på
voksen manér (Harald Andersen: Esbjerghøjen,
Kumi 1952). Refsinggraven er vor første fladmarks
barnegrav, som ikke har direkte tilknytning til no
gen gravhøj. Det bliver derfor tilfældigt, naar saadanne grave findes. Plovmanden havde tid til at
kikke efter, når han stødte på en sten — man må
håbe, at også traktorføreren må forstå og have tid
til at redde et blad af vor ældste historie og ikke
blot tankeløst trumle hen over de steder, hvor hi
storien hvisker om forgangne tider.
Leo Novrup.

Sørge-Tanker
da Høiædle og Velbaarne Herr. Etalisraad Andreas
Charles Teilman paa Nørholm omvexlede Tiden
med Ævigheden d: 27de Julii 1790
af Peder Landrnp i Varde.
Som Vandringsmand i mødig Stund
Seer kjølig Skygge sig frembyde
Og i dens aabne Arme nyde
En roelig og balsamisk Blund,
Men naar han vaagner, hastig seer:
Den hele Scene er forandret,
Den blide Time er bortvandret,
Og Egen skygger ikke meer.
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Saaledes gik det hcr med mig,
Da, Du, o Teilman! Banen endte,
Og jeg forgjæves mig henvendte
Ei meer til Dig! — men til Dit Liig.
Som Egen Du rodfæstet var
I dyb Forstand og faste Grunde,
Som intet Vindkast rokke kunde,
Og aldrig Falskheds Smitte bar.
Jeg fremmed kom til denne Egn,
Da gjaldt det en Ven at finde.
Men hvor? — mig aldrig gaar af Minde
Nørholm — der aabnes Huldskabs Hegn.
Du, store Teilman! selv indbød
Mig til Din Hyldest at modtage,
Og i Din blide Ynde smage
At vises Gunst gør Livet sød.
Dit Raad mig gav en Ledetraad,
Din Tale Faders ømme Stemme,
Der lærte andres Nid at glemme,
Og varsom fremme egen Daad.
Din Klogskab og Erfarenhed
Anviste mig de sikkre Planer,
Hvorved man heldig Veien baner
Til at opnaa sit Øiemed.
Skjøndt jeg umulig finde kand
Saa smukke Blomster, som bør pryde
Hans Grav, som hver den Roes kand yde:
Her lagde man en vigtig Mand.
Skjøndt ham Skjalde burde her
Med vante Fingre Strengen røre
Og lade Dannerfolket høre
Hans Daad og hans Indretninger.
Palladserne, som reiste sig,
Lynghederne, som bære Nege,
Hans Godser, som i Velstand stege,
Elans Skrift, som er ham selv saa lig.
Hans overlagte Klogskab i
En værdig Eftermand at sætte,
Som Testamentet saa oprette,
At man ei Armod gik forbi.

SØRGE-TANKER

121

Skjøndt jeg som Læg ei prøvet har
Paa Sangens Flugt min Geist at friste,
Men langs med Jorden ville liste,
Hvor Ærlighed mit Valgsprog var,
Saa lød dog Hjertet fra min Pen
For hele Verden at udsige:
Jeg neppe faar hans Lige,
Og neppe findes den igjen.
Tak da for hvert et Øieblik,
Du delte med mig her paa Jorden!
Nyd nu i høie Aandens Orden
En Salighed, som ei forgik!
I Fald fra Ævighedens Borg,
Du stundom skuer ned til Støvet,
Da seer Du her en høitbedrøvet
Client i en alvorlig Sorg.
Købmand, Krigsraad Peder Landrup (1751-1813) er
den Landmand, der gjorde sig herostratisk berømt ved at
bortkøre 4—5000 Læs Jord af Vardchus’ formodentlig
ældste Voldsted med Resterne af en Rygning af Eg og
Bøg. »Nu kan der længe siden køres med Heste og Vogn
til og fra Bjerget, og isteden at jeg forhen avlede 1, kan
jeg nu avle 3 til 4 Læs Hø,« skriver han stolt!
Har han end ødelagt et af Egnens og hele Landets store
og ejendommeligste Fortidsminder, har han utvivlsomt
været en dygtig Landmand — saaledes Foregangsmand
ved Varde Bys Udskiftning af Fællesskabet. Som saadan
er det, han har beundret »den store« Teilmann. Hans Digt
kan derfor staa som et Udtryk for Datidens landbrugs
kyndiges Syn paa Storgodset Nørholms Skaber, Vestj'yllands største Landbrugsgeni, Andreas Charles Teilmann.
H. K. Kristensen.

Byggeperioder og bygherrer på Riber Kærgård
(Foredrag, holdt på Kærgård ved sommer
udflugten).
Som vi nu ser Kærgård efter den store restaure
ring 1940—44 under arkitekt P. J. Petersens ledelse
og Nationalmuseets overtilsyn, fremtræder den
med sin trefløjede aksefaste deling som en karak
teristisk barokbygning, idet arkitekten har søgt at
give den den skikkelse, den fik efter en større
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ombygning og udvidelse, som generalløjtnant,
geheimeråd Frederik von Gersdorff gennemførte
1687—95.
Men den bygning v. Gersdorff udvidede og for
andrede, var ikke den ældste med navnet Kærgård.
Nej, denne lå ude i kæret ca. 300 m syd for den
nuværende gård, hvor svage rester af et cirkel
rundt, middelalderligt voldsted, omgivet af en nu
opfyldt grav minder om dens beliggenhed. Den er
antagelig anlagt derude i »uføret« i 1300-tallets
urolige tid. Dens første kendte ejer var Henrik
Eskesen af slægten Lange med tre roser i våbnet.
Han nævnes til Kærgård 1440. Sidst i 1440-tallet
synes gården ikke at have været beboet af ejerne,
der 1478 var Eske Henriksen, som skrev sig tilHulkæ'r i Brørup, hvor han vel har boet, og senere —
indtil 1502 kanniken Thomas Lange, der hørte til i
Ribe. Men 1502 overtages Kærgård af Hans Nielsen
Lange fra Lydumgård, der nok til stadighed beboer
gården. Det må være ham, der flytter borgegården
fra kæret til dens nuværende plads.
Antagelig har han flyttet den op til ladegården,
som vel allerede fra den første tid lå, hvor den
senere havde sin plads. Den udgravning, der i sin
tid blev foretaget ude ved voldstedet, kan vist ikke
siges at have leveret noget sikkert bevis for, at der
har stået en ladegård derude. Det var derimod ret
almindeligt i middelalderen, at ladegården anbrag
tes et stykke fra borgbanken. Senere da ufredsti
derne var forbi, rykkede ladegården borggården
hen til sig. Sådan gik det ved Varehus’ ladegård og
ligeledes ved Karlsgård. Når man kan fastslå Hans
Nielsen Lange som bygherren, der flytter Kærgård,
skyldes det, at kælderen fra hans hovedbygning er
bevaret. Den er nemlig stadig kælder under den
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sydlige del af hovedfløjen, og med sine tovsnonin
ger på tøndehvælvenes svære piller og buer viser
de sig som gotiske bygningsdele, der senest må
være opført 1520. Slige tovsnoninger dateres til ti
den ca. 1450—1520. Og da Kærgård i den periode
som før sagt synes at blive permanent beboet med
Hans Nielsen Lange, må man altså slutte, at det
ældste Kærgård her på stedet må være opført mel
lem 1502 og 1520, antagelig straks efter 1502. Lange
har ikke villet bo nede i det trange, forfaldne bin
dingsværkshus på det snævre voldsted i kæret. Her
har han så bygget sig et ikke just stort, men stærkt
og stolt gotisk stenhus.
Ja, det kan se ud, som det også har været stort
nok til hans søn og efterfølger på gården, den myn
dige ridder, rigsråd og lensmand Niels Lange, ham
med det kongelige monument, vi så i Hunderup
kirke. Man kan i alt fald ikke påvise bygningsdele
på Kærgård, som man med sikkerhed kan sige om,
at de er opført af Niels Lange.
Byggede Niels Lange ikke, så kan det nok være,
der blev byggeri, endog et sjældent og kostbart, da
brodersønnen Hans Gundesen Lange til Bregning
efter Niels Langes død 1565 overtog Kærgård og
havde den til 1609, da han blev syg under snaps
tinget i Viborg og døde i Lysgård på hjemrejsen.
Han var født på Svendstrup og søn af Gunde Lan
ge til Bregning og havde fået en verdensmands om
hyggelige opdragelse og uddannelse. Dronning Do
rothea holdt ham i skole sammen med sine egne
børn, og derefter studerede han i København, Wit
tenberg, Strasbourg og Paris. Han vendte tilbage,
beriget med kundskaber og skønhedsindtryk, og
det kom Vestjylland tilgode. Først blev han dog
ansat i kancelliet og deltog i den nordiske syvårs-
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krig. 1575 ægtede han Johanne Skram, en datter af
»Danmarks vovehals«, rigsadmiralen Peder Skram,
der forøvrigt byggede nyt hus på sit østjydske
Urup. 1585—99 var Lange lensmand på Lundenæs.
dette sammen med driften af hans godser har vel

Brcgninggård, opført af Hans Lange o. 1580.
Bemærk den brede gesims, pilastrene og blindgalleriet.

givet ham midler til at gennemføre sine byggefore
tagender. Som godsejer må han særlig have lagi
vægt på studefedning og kvægopdræt i det hele ta
get. Et par gange får han lov til at udskibe sine
staldstude fra Varde, »kongens told dog uforkrænket;« den ene gang 100 og den anden gang 60 af
sine egne. I det hele taget må han have været kendt
for sine gode dyr. Da kongen vil have sin besæt
ning på Skanderborg ladegård forbedret, hører
Lange til de herremænd, der hver anmodes om at
levere kongen køer til avlsdyr. En ikke ubetydelig
indtægt har han haft som tiendefæster, han fæstede
således kongetienden af alle sogne i sit len med
undtagelse af de få, hvor der var livsfæste. Hunderup og Vilslev tiender havde han ligeledes, men
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fik her forpagtningsafgiften nedsat, da han fandt
den for høj. Gentagende er han med i kongens
rejsefølge, ligesom han ledsagede prinsesse Elisa
beth til Brunsvig, og ved hendes bryllup var hans
frue blandt de adelige damer, som »met tapetseri,
flamske sengeklæder, omhæng til senge og anden
tilbehør« skulle istandsætte kamre og gemakker
på Koldinghus, så herrerne kunne få bekvemme og
fyrstelige værelser, tillige skulle de »drage« brude
salen. Rige midler har Lange og fruen bragt hinan
den. Men det pragtfulde og omfattende byggeri har
været kostbart, så der blev brug for skillingerne,
i hvert fald kommer han til at stå i restance med
regnskabet af sit len, hvad forøvrigt var tilfældet
med mange lensmænd; 1591 truer kongen ham og
seks flere med rettergang, hvis de ikke fremsendte
regnskaberne og klarerte, hvad de blev skyldige.
Hans Lange har dog kunnet ordne det og har be
talt. Med Johanne Skram havde han ti børn.
1581 ombygger han sin sognekirke i Bregning og
anbragte i den flere terrakottaplader, bl. a. med
nævnte årstal og hans og frues våbener. Omtrent
ved samme tid byggede han den anselige og ejen
dommelige østfløj i hovedbygningen på Bregninggård. Det, der gør den så interessant i dansk re
næssancebygningskunst, er den ellers så sjældne,
men her så rige anvendelse af terrakotta plader,
der bærer fine ornamenter. Pladerne har han vist
fået fremstillet på Statius van Dürens værksted i
Lybek. Nederste etages facade, stueetagens, er uden
udsmykning, Salsfacadens er derimod meget rigt
udstyret. Under taget findes en bred gesims med
meget stærk udladning. Under dens øverste særlig
stærkt fremspringende formsten findes en række
store teglstensblokke med mæanderbølger. Hcrun
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der kommer en æggestav og i terrakotta en række
palmetter, hvorunder gesimsen afsluttes med endnu
en fin bort.
Yderligere findes et blindgalleri under salsctagens vinduer. Det er dannet af terrakottaplader
med skønne renæssancemønstre med bygherrens og
hans frues våbener, og pladerne er anbragt således,
at man vekselvis ser våbenet med Langernes tre ro
ser og våbenet med Skram’ernes halve enhjørring.
Facaden er inddelt i vinduesfag af slanke korintiske
pilastre, hvis kapitæler har enhjørringer og roser,
og hvis fodstykker har løvemasker. Under hvert fod
stykke findes en kragsten, mindende om et bjælke
hoved og smykket med akantusblade.
Hans bygningsværk vakte berettiget opsigt. Sog
nepræsten hr. Jens Handbjerg priser på latin ca.
25 år efter Langes død, at Bregninggård »var så
prægtig, at arkitektens tegninger og håndværker
nes hænder synes at have kappedes med hinan
den. Han [Lange] begyndte straks at pryde går
den med nye forskansninger. Først anlagde han
en meget stærk vold og afledede vandet fra kilden,
der ikke lå langt derfra, til beundringsværdig nytte
for bønderne. Dernæst fordelte han vandet, der fra
kilden var ledet hen i en dobbelt kanal, således at
det kunne gøre nytte på forskellig måde. Engene
blev vandede, haven og gården beskyttet derved,
og ved de herlige grave, der var fyldte med rinden
de vand, blev adgangen hindret dem, der hemme
ligt ville trænge ind, og endelig blev møllehjulet
sat i gang ved hans forsorg. Denne gård forfrisker
i den grad alle ved sine yndige, grønne planter,
ved sine blomster, ved træernes behagelige skygge
og ved kildevældets sagte henrislen, at hele sognet
bliver anbefalet formedelst dens yndighed. Se blot,
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hvorledes han med stor bekostning og sjælden
kløgt har formet dette værk.«
Nu kan vi sige, at der er også god grund til at
prise ham som bygherre af Kærgård.
Den gotiske kælder på Kærgård er indvendig
målt kun 10l/o m lang, og den første hovedbygning
på stedet, Hans Nielsen Langes, har vel næppe v<vret større, bortset fra eventuelle småhuse. Men nu
forlænger Hans Gundesen Lange hovedlængen og
kældrene mod nord og 2 m mod syd, så den
blev næsten dobbelt så lang. Han må tillige have
bygget sydfløjen indtil det vestligste kælderrum
med »kærlighedsbrønden«. Man slutter det deraf, at
også her står kældrene endnu, og de har renæssan
cekonstruktioner.
At det er Hans Lange og ikke forgængeren, rigs
råd Niels Lange, der er bygherren, må man have
lov at slutte deraf, at der på Kærgård findes lev
ninger af terrakotta og andet bygningsværk, der er
ganske overensstemmende med det foran omtalte
på Bregninggård.
Hans Lange må have omdannet den oprindelige
huskerne, den gotiske østfløj, så den er gået ind i
renæssancebygningen, han rejste, og østfløjen har
antagelig stadig været hovedfløjen. Netop hans
forkærlighed for terrakotta gør det muligt at vise,
at facaden har haft samme opbygning og udsmyk
ning som hans bygværk på Bregninggård. Nu fin
des der ganske vist ikke noget blindgalleri eller
nogle pilastre længere, lige så lidt som den brede
gesims med den rige profilering. Da v. Gersdorff
ombyggede gården, nedbrød han skånselsløst terra
kottaen og brugte den bl. a. til syld under skorstene
m. m. Der stødte arkitekt Petersen på plader og
brudstykker ved restaureringen. Også gesimsen

Udsmykning på Bregninggårds salsfacade. (Efter Mejborg)
Pilene viser de dele af udsmykningen, som endnu
er bevaret på sekundært sted på Kærgård.
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fjernede v. Gersdorff, idet han nedbrød den for at
gøre huset en etage højere.
I væggene i gangen fra hoveddøren anbragtes to
af de fundne plader med Langes og frues våben
samt en med løvemaske. Endnu en plade med de
tre roser ses i en tavle med prøver af gammelt tegl
og terrakotta, som blev fundet under restaurerin
gen, og som Petersen indrettede bag alkymistovnen.
Desuden har der i mange år været en plade med
Langes våben på Ribe museum. Mod gårdsiden ser
man indmuret en del teglstensblokke med mæanderbølger, og flere findes i haven. De har været så
solide og robuste, at de i modsætning til de mere
skøre terrakottaplader bedre har kunnet tåle ned
brydningen og den øvrige hårde medfart. De er 41
cm lange, 19 cm høje og 23 cm dybe ind i muren,
og hver bærer to bølger.
Betragter vi nu vedstående tegning af udsmyk
ningen på Bregninggård, vil vi straks genkende
flere ting fra Kærgård. I gesimsen ser vi mæanderbølgen, ligeledes med to bølger i hver blok. Af den
derunder værende æggefrise har jeg intet set på
Kærgård. Derimod har vi rækken af palmetter, en
prøve ses i tavlen ved alkymistovnen. Pilasteren
har også været på Kærgård; v. Gersdorff har taget
nogle af dem til at lave en barok sandstensportal
af, ornamenterne fandt Petersen på sandstenens
bagside. Fra pilastrenes fodstykke har vi løvema
sken med ringen i munden og de små øren, ganske
som på Bregninggård. Fra selve blindingsgalleriet
findes de samme to plader med våbenerne.
Salsetagerne i hovedbygningerne på Hans Lan
ges to herregårde har da haft ganske samme ud
smykning. Stueetagen, det vil her sige kælderetagen,
har heller ikke her båret sådanne prydelser på sin
9
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mur. De to herregårde hører nemlig til en hustype,
som ellers først træffes længere mod syd, og hvis
nederste etage har den bare mur, og hvis salsetage
har rigt udskåret bindingsværk. Men Lange og
hans arkitekt har erstattet bindingsværket med
formsten og terrakotta. Hvem arkitekten har væ
ret, kan jeg ikke sige, blot dette, at han har været
meget fortrolig med italiensk renæssance, for det
er den, der præger udsmykningen, mere end man
ellers plejer at se det på danske herregårde.
Bregninggård og Kærgård må være bygget om
trent samtidige, antagelig i 1580’erne, i alt fald før
1600. — Det er helt underligt, at begge Langes går
de i dag er blevet skoler for dansk ungdom. Mon
ikke det ville have glædet Lange at vide det. Han
holdt i alt fald selv fast ved, hvad han havde lært
i sin ungdom. Da han på dødslejet blev spurgt af
en provst, som var kommet tilstede, om han ikke
skulle meddele ham sakramentet, svarede Lange,
at han helst ville vente til næste morgen, og han
tilføjede: »Qui mane vigilaverit ad Dominu, inveniet eum. (Hvo, der årle våger efter Herren, han
skal finde ham)«. Og han fremsagde adskillige an
dre trøstesprog på latin.
Som nævnt er sydfløjens vestligste kælderrum
med »kærlighedsbrønden« yngre. Det er samtidig
med det nordligste kælderrum i østfløjen og synes
at være fra overgangen mellem renæssance og ba
rok. Denne overgang tager sin begyndelse med
enevælden. På den tid ejede oversekretær Erik
Krag Kærgård. Han ombyggede Bramminge Ho
vedgård, der havde ligget øde siden Torstenssons
krigen. Det er dog ikke ham, men hans svigersøn
generalløjtnant Fr. v. Gersdorff, der må have byg
get kælderne godt en snes år senere. Præsten Knud
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Lang skriver nemlig, at Kærgårds bygninger da var
forfaldne. Det havde de ikke været, hvis Krag
havde bygget dem få år i forvejen. 1687—95 om
bygger, udvider og moderniserer Gersdorff da går
den, gør hovedfløjen en etage højere og brugte en
kommando soldater som arbejdsfolk og håndlan
gere. Herved kom gården til at fremtræde som en
tilsyneladende ren barokbygning, hvis hovedfløj
ifølge overleveringen fik kobbertag.
Som den sørgeligste periode i Kærgårds byg
ningshistorie må nævnes tiden 1828—37, da proku
rator Søren Sørensen var ejer. Han nedbrød øver
ste etage af hovedfløjen og indrettede stald og lade
i nordfløjen, forhuggede skoven, men tjente dog
næppe guld derved.*)
Nu er gården ved restaureringen atter bragt til
bage i den stil, Gersdorff ombyggede den i, og i
den nuværende spisesal har arkitekt Petersen gen
skabt et rum med bjælker af gårdens gamle tøm
mer, der viser os, hvordan en typisk herregårds
sal var i godsernes storhedstid, end ikke latrinekanalen mangler!
Enhver gammel bygning har det som et gammelt
ansigt. Vi ser dets rynker, ar og furer, som et langt
livsløbs oplevelser har indgraveret. Selv nu, da Kær
gård har fået et »make-up«, der har udglattet ar og
furer, lader den os ane noget om skæbnen og livet
bag rynkerne. Det gør synet af den skønne byg
ning endnu mere indtagende.
H. K. Kristensen.
*) Se iøvrigt P. J. Petersen: »Ribe Kjærgaard« i Fra Ribe
Amt 1945, J. M. Lauridsen, Sal. Frifelt og T. Kragelund:
»Kjærgaard«. R. Mejborg: »Gamle danske Hjem«. Trap:
Danmark VIII. N. L. Arctander: Ligprædiken over
Hans Lange. Kancelliets Brevbøger. D. Sml. 2. rk. IV.

Henrik Larsen
Den 21. april i år døde på Gentofte sygehus lan
dets ejendommeligste historieforsker og på visse
områder landets største arkivkender, nemlig be
byggelses- og landbohistorikeren Henrik Larsen.
Henrik Larsen, der var lægesøn fra Kalundborg,
var født 1875, blev student og cand. phil. 1895, stu
derede nogle år ved universitetet, men blev gre
bet af historiske interesser. Efterhånden blev det
bebyggelseshistorien og dermed særlig matrikulsarkivet med dets skatte af model- og markbøger og
landsbykort, som han gennem sit lange liv kom til
at arbejde med og kende som ingen anden, og hvor
han foretog sine epokegørende kildestudier, der
fuldstændig forandrede de gængse opfattelser og
blev banebrydende for studier af landsbyforhold i
middelalderen. Hans hovedværk »Nogle oplysnin
ger og bemærkninger om de danske landsbyer«
blev trykt i Aarbøger for nord. Oldkyndighed 1918.
Også stednavneforskningen kom han ind på med
anerkendelse. Ribe amt har i høj grad nydt gavn
af den store forskers arbejde. I »Fra Ribe Amt«
bd. 7 har han skrevet om fællesskabet i amtet i det
17. århundrede, derefter følger »Storgårde og stor
gods i Ribe amt« 1934 og »Bebyggelsen og opdyrk
ningen i Andst herred« 1938. På sine ældre dage
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blev han en meget kendt landbohistoriker, han har
således skrevet landbohistorien til »Askovgårdenc«
1934, »Vejen sogns historie« 1936, »Bække sogns
historie« s. å., og kort før sin død fik han også om
trent Vcerst sogns landbohistorie færdigbehandlet,
dette hans sidste arbejde vil senere blive offentlig
gjort.
Mange historisk interesserede har øst af hans rig
holdige kildestof, som forhåbentlig nu bliver an
bragt på et offentligt tilgængeligt sted. Henrik Lar
sens skrivemåde var noget tung, streng saglig, kort
og uomstødelig. Han ofrede al sin tid på sit arbejde
i så høj grad, at han glemte egne fornødenheder og
levede yderst primitivt. Undertegnede er ham me
gen tak skyldig for mange års godt samarbejde.
John Kvist,

Litteratur om Ribe amt
Aug. F. Schmidt: »Gesten Sogn«. 1 sommeren 1955 blev
Gesten sogns historie udgivet af Gesten sogneråd stærkt
økonomisk støttet af aktieselskabet »Staushede Plantage«.
Bogen, der er på 373 sider, er skrevet af historikeren, for
fatteren Aug. F. Schmidt og med bidrag af førstelærer Leo
Novrup, Staushede.
Aug. F. Schmidt, som uden overdrivelse kan betegnes
som folkloristernes konge, idet han forlængst har fået ud
givet over et halvt hundrede bøger af folkloristisk art, har
efterhånden ydet betydelige bidrag til egnens historie, idet
han har skrevet Skanderup sogns historie, det meste af
Brørup og Lindknud sognes historie og nu Gesten sogns
historie foruden en lang række artikler i »Fra Ribe Amt«
og i lokale Blade.
Man erfarer straks ved læsningen af »Gesten Sogn«, at
forfatteren har en uhyre viden om og kendskab til trykte
historiske kilder, og dette er i høj grad kommen bogen
til gode. Et væld af litterære oplysninger inden for bogens
rige emneområde gør den særdeles oplysende og levende.
Aug. F. Schmidt er født i Gesten sogn, og det mærkes, at
det er med særlig interesse og kærlighed, han går til ar
bejdet, det træder tydeligt frem i afsnittet om kristeligt
og folkeligt livsrøre. Heri har man linien fra de gudelige
forsamlinger over grundtvigianismen og højskolen (her
Askov), til andelsbevægelsen og dens fremskridtsmænd.
Af personer kan man med god grund nævne landstings
mand Anders Simonsen, død 1905. Han blev en betydelig
mand i sognet og for egnen, og hans righoldige optegnel
ser er fuldt udnyttede i bogen.
Leo Novrup, der er en kendt arkæolog, har skrevet om
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geologien og oldtiden. Disse afsnit er ret interessante, da
de mest er byggede på hans egne undersøgelser.
Den forståelse, sognerådet har vist bogen og dermed
hjemstavnen, må være et smukt eksempel til efterfølgelse.
Skulle man have ønsket sig mere af denne sognebeskri
velse, da måtte det være dobbelt så meget arkivstof og
længere tid til indsamling af hjemligt folkemindestof. Dette
ønske kunne gælde for de fleste sognebeskrivelser. Her
var det ikke muligt at få ønsket opfyldt, da der på forhånd
var aftale om bogens størrelse og overvejende nutidige ka
rakter. Men trods alle høje ønsker er der god grund til at
glæde sig over denne bog.
J. K.
Sven Henningsen: Esbjerg under den anden verdens
krig. Ved Esbjergs 50 års købstadsjubilæum vedtog byrå
det at lade daværende lektor, senere professor, dr. phil.
Sven Henningsen skrive en bog om de fem mest særpræ
gede og farlige år i Esbjergs korte købstadshistorie. Et om
fattende kildemateriale har professoren haft lejlighed til
at benytte, og »med voksende spænding« har han »søgt at
få mosaikkerne til at passe sammen«. Resultatet »Esbjerg
under den anden verdenkrig« viser sig da som et over
legent, grundigt og sobert arbejde. Esbjerg var gang på
gang under krigen i forgrunden. Dens havn gav den på
så mange måder en særstilling. Her ventede tyskerne en
gelsk landgang, og med de befæstningsværker, som de
efterhånden rejste i og omkring byen, fik den navnet
»Nordeuropas stærkeste fæstning«. — Trods bogens tabel
ler og jævnlig sammentrængte stof læser man den med
spænding og beundring. Skildringen af borgmester og
råds og især politiets vanskelige opgave, fiskernes afslag
allerede 10. april om at sejle tropper og ammunition til
Norge, vort lands første folkestrejke efter tysk terror og
alle de følgende, modstandskampen og sabotagen, den
knappe skildring af den lange række tapre og modige
mænd, hvis indsats alt for ofte betaltes med livet, også
selve modstandsbevægelsens gradvise fremståen under
»samarbejdet« med tyskerne i den legale tid og de bryd
ninger, den havde med de ansvarlige, likvideringer, mord
og schalburgtage og de spændende befrielsestimer, da den
tyske kommandant vægrede sig ved at bøje sig for kapitu
lationen — det er levende historie.
H. K. K.
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A. S. Pedersens slægtsbog. Den højt ansete Koldinggartner A. S. Pedersen, Ålykke, har i sit 87. år udsendt
en smuk og levende slægtsbog: »Gennem MM Aar. En
Slægtsbog om Anders Simonsen og Mette Jensdatter, deres
Forfædre og Efterslægt.« Den omfatter mange personer
fra vort amt. Blandt lokaliteterne kan vi nævne Ravnholt
i Gesten, der er knudepunktet, og tillige vil vi nævne
Askov, højskolen, Andst, Lejrskov, Skødebjerg, V. Gesten,
Bække, Ferup, Harte og Donslund.
Anders Simonsen var landstingsmand. Hans fynske for
slægt gøres der rede for. Mette Jensdatters fædrene slægt
stammer fra Bække, hvor stamfaderen var kirkeværge
og har sit navn stående på kirkeklokken fra ca. 1550.
Med Mette Jensdatters mødrene slægt fra Donslund kom
der adeligt blod i årerne, idet hun stammede ned fra
Nordbyerne på Urup og Donslund, og gennem disse samt
Sandberg’erne og Rosenkrantz’crne føres slægten tilbage
til Valdemar den Store. Familien Straarup fra Hjarup, der
ved tredobbelt søskendegiftemål knyttedes til den simonsenske slægt, behandles også.
Slægten synes at kunne karakteriseres som en stærkt
åndelig intereseret og kirkelig vakt slægt.
H. K. K.
Sognefoged Johannes Poulsen i Årre har skrevet sine
erindringer: »Fra Sailingland til Vardeegnen«. Poulsen
er nemlig sallingbo af fødsel, men blev en kendt vestjyde
og kom i ledelsen af mange vigtige foretagender. Han gi
ver ikke alene en levnedsskildring af sig selv og sin hu
stru, men skildringen gælder også Åskovegnen og J illige
svigerfaderen Lars Mose og svogeren Oluf Kristensen i
Fuglsig, begge kendte mænd i vort amt.
S kast herreds tingbog 1636 er nu afsluttet med et 3. og
4. hæfte. Tingbogen er udgivet i sin helhed, og tre hæfter
er allerede udkommet af den følgende årgang.
I »Rig« 1955 har Sven Nøjd givet et meget vigtigt bi
drag til den primitive jernfremstillings historie i afhand
lingen »Ugnen från Petterstorpet.« Han vender sig heri
mod de tidligere danske rekonstruktioner af reduktions
processen i den primitive ovn, nemlig Niels Nielsens og
Rasmus Mortensens, sådan som de også er fremtillet i
»Fra Ribe Amt« 1931, 1932 og 1933. Niels Nielsen mener,
at reduktionen først sker i bundslaggen, mens Mortensen
hævder, at jernet ved processen synker ned til ovnens
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bund, og slaggen flyder ovenpå, hvorimod Sven Nøjd,
støttet af en lang række undersøgelser, fortrinsvis i nord
skånske ovne, giver følgende løsning: Før selve slaggen
dannes, dækkes ovnsbunden af et lag støv, aske og kul;
i første afsnit af reduktionen er temperaturen ikke så høj,
og jernet danner da et fintmasket »grenværk« i massen;
derefter arbejdes der kraftigt med blæsebælgene, tempe
raturen stiger, slaggen smelter og drypper ned på ovns
bundens sorte lag; jerngren værkets støtte er nu borte, og
det synker ned mod den allerede dannede bundslagge. Et
stort arbejde ligger bag denne afhandling.
I »Fynske Årbøger« 1954 har Jens Kolinos skrevet »Fyn
ske købmænds indsats i dansk handelsliv.« Den udmærke
de afhandling giver glimt af studehandelen over Ribe og
i det hele taget fortrinlige oplysninger om studehandler
og -drifter.
For en gangs skyld gør vi en undtagelse og gør opmærk
som på en avisartikel med et emne fra vort amt. Den frem
kommer nemlig på et sted, hvor en vestjyde næppe ville
ville finde på at søge den. Det er »Fyns Stiftstidende«s
kronik 22/10 1955, skrevet af overbibliotekar Emanuel
Sejr og omhandlende »Professoren og Ølgods Sokrates«.
Den giver en morsom skildring af boghandler H. Nielsen
og hans venskab med professor Vilh. Andersen. Venska
bets grundlag var nok en fælles kærlighed til den danske
litteratur, men snart bredte det sig til, at de to mænd ud
fra forskellige livskredse og levesteder forstod hinanden
og ikke blot i bøgernes verden.
En nydelig lille gavebog fra vort nabolag er udsendt at
»Historisk Samfund for Sønderjylland.« Det er Marie Boesens skildring af kunstnerinden Agnes Smidt fra Lunds
mark. Det smukke udstyr og de fine billeder på kunst
trykpapir gør oet til en nydelse at have bogen i hånden,
og indholdet gør det til en fryd at læse den.
I »Historiske Meddelelser om København«, 4. rk. IV har
II og L. Ehrencron-Müller fra Hans Majestæt Kongens
håndbibliotek fremdraget »Overpræsident W. J. A. v.
Moltkcs Optegnelser 1819—27.« v. Moltke er den i vort
amt så velkendte og højtfortjente stiftamtmand, hvis min
destøtte står foran Ribe plantage, rejst af »det erkjendtlige
Ribe« (se Gustav Stemanns skildring af ham i Fra Ribe
Amt 1907). 1810 forflyttedes han fra Ribe og blev stift-
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amtmand over Sjællands stift og blev 1816 overpræsident
i København. I denne stilling kom han jævnlig ved hoffet,
og herom beretter optegnelserne på en sund og uimponeret måde. Et andet sted, han hyppigt kom, var i teatret;
morsomt er det at læse hans bedømmelse af de forskellige
stykker, f. eks.: »Saae Heibergs Vodevillc Recensenten og
Dyret. Det er vittigt nok, men da Dyret er en Lus, som
forekommer mig at være en høist uværdig Gienstand til
Omtale paa Skuepladsen, saa rebuteredc piecen mig, der
dog af det fulde Huus med støyende Bifald blev modta
gen.« Hans højfornemme, konservative indstilling ses også
i hans omtale af Jac. Chr. Lindberg skrift om dommen
over Grundtvig i striden med professor Clausen.
Af landsarkivar C. Lindberg Nielsens Ringkjøbing Køb
stads Historie foreligger nu 6. hæfte, der behandler kend
te mænd fra Ringkøbing, sociale forhold, men også en
række forskelligartede træk af dens historie som storm
floder og hekseprocesser. Da manuskriptet i sin helhed er
afleveret for år tilbage, spørger læseren undrende, hvorfor
byrådet dog er så længe om at udsende det værdifulde
værk, der både indholdsmæssigt og bogtrykmæssigt er
af så fremragende kvalitet.
I 1875 afviste L. Wimmer den indtil da gældende opfat
telse, at der var en forbindelse mellem den lille Jellingsten og runestene i Bække og Læborg. Det blev snart
gængs Opfattelse. Enkelte som Mar. Kristensen (her i årb.
1931, 630) opponerede dog herimod. I det nye runeværk
slutter Lis Jacobsen og Erik Molkte sig til Wimmer. Imid
lertid har runologen Karl Martin Nielsen nu atter behand
let spørgsmålet i en afhandling »Bække-Læborg-stenene
og den lille Jelling-sten« i »Aarb. f. nordisk Oldkyndighed« 1954 og kommer til det resultat, at det er sandsynliggjort, at Ravnunge-Tue på Læborgstenen meddeler, at
han har ristet runerne efter sin dronning Tyra, og at Læborg-stenen meddeler, at han, Funden og Gnyble på en
eller anden måde har været virksomme ved opførelsen af
hendes gravhøj i Jelling. Hvilken høj Ravnunge-Tue hen
tyder til på Hornestenene finder han derimod usikkert,
da stenen og indskriften er fragmenter. Årbogens største
sensation er imidlertid U. Møhl-Hansens påvisning af
mennesker i Danmark fra interglacialtiden, nemlig marv
spaltede dådyrknogler i lag fra sidste interglacialtid i
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Hollerup ved Randers. Også i vort amt, i Seest, er der
gjort fund af interglaciale dyrelcvninger som kæmpe
hjort, næsehorn, bison og dådyr, men i grusgrave, altså
på sekundært leje, så de lige så lidt som amtets øvrige
interglaciale forekomster har sagt noget om fortids men
nesker.
Den danske amerikanske klaverkunstnerinde Inga Høgs
bro, datter af præsten Sabinus Høgsbro i Fårup, har på en
gelsk udgivet sine erindringer »Inga Play.« Her fortæller
hun bl. a. sine barndomserindringer fra Vestjylland. —
Juleheftet »Mågen« har atter bragt en del stof af interesse
fra vort amt, væsentlig folkemindestof. — Af »Danmarks
Riges Breve« er udkommet 2. rk. VII (1313—17); her fin
des nogle sager fra Ribe og omegn. — I »Vejle Amts Aarbog« 1954 har Viggo Larsen givet en skildring af den
kendte vestjyske landmand og politiker Jörg. Jørgensen
Vibholm fra Mosevrå og senere Vibholm i Madum.
I sidste bind af Ribe Stifts Aarbog har biskop Lindegaard som sædvanlig skrevet indledningen, V. Nørlund
Christensen skriver om Nge kirker i Ribe Stift, Jørgen
Nissen om stiftsprovst P. J. Pedersen, Ribe, Axel Peder
sen om Kvong kirkes restaurering og behandler især dets
malerier, H. K. Rosenstand mindes biskop S. M. Weslergaard og Lundsgaard giver en oversigt over præsteskifte.
H. K. K.

Virksomheden
Udgivelsen af årbogen er vort samfunds vigtigste op
gave. Når vi i år tillige udsender en lille vejledning i
skriftlæsning, har vi dermed påbegyndt en ny skrift
række: »Historisk Samfunds småskrifter«. Vi håber ved
lejlighed, og når vor økonomi muliggør det, at lade hæftet
få efterfølgere.
Ved vort sidste kursus for slægts- og lokalhistorikere på
Centralbiblioteket i Esbjerg lovede vi deltagerne, at vi
ville fremstille en vejledning i skriftlæsning, i alt fald med
de forskellige alfabeter. Det er det løfte, der nu indfries.
Tillige har vi vedføjet nogle øvelsesstykkcr til hver pe
riodes skrift, så hæftet kan bruges som en lærebog. Rundt
omkring i mange hjem ligger der breve, skøder, »testamonier«, dagbøger m. ni., som i reglen værnes omhygge
ligt, men som dog mestendels er en død skat, fordi folk
ikke kan læse dem. Vi håber, at den lille vejledning, som
alle medlemmer får gratis, ikke blot må være en hjælp
for begyndende arkivstuderende, men også for de mange,
der har gamle papirer liggende hjemme, så de gulnede
skrifter kan få mund og mæle, og den historiske interesse
i amtet derved styrkes. Af hensyn til bekostningen ved
fremstillingen og udsendelsen har vi i år undtagelsesvis
nedskåret årbogens omfang.
Sammen med arkivar P. Kr. Iversen, Åbenrå, har vort
samfund ved H. K. Kristensen søgt at indlede et samarbej
de med seminarierne i et forsøg på at aktivisere semina
rieeleverne og bidrage til, at interesserede kan gå fra se
minariet med nogen viden om, hvordan man arbejder med
lokalhistoriske opgaver. I hvert eneste sogn er der adskil-

141
ligt, der ligger og venter på sin mand eller kvinde. Blandt
de interesserede har netop lærerne gode betingelser for
at kunne gøre en indsats.
Ved årsmødet i Vester Nebel /. okt. bød formanden Sal.
Frifelt velkommen og mindedes to medlemmer, som var
afgået ved døden siden sidste årsmøde, og som forenin
gen stod i taknemlighedsgæld til, nemlig redaktør C. Willemoes, Ribe, og boghandler H. Nielsen, Ølgod. Efter at
lærer H. Øllgaard, Ølgod, var valgt til ordstyrer, gav for
manden en oversigt over arbejdet i det forløbne år og om
talte også det udgravningsarbejde, flere af medlemmerne
udfører. Kassereren, fru Kvist, aflagde regnskabet og red
aktøren gennemgik årbogen. Man vedtog at forhøje kon
tingentet til 7 kr. efter forslag af lærer Wolf og snedker
mester N. Thomsen, Esbjerg. Frifelt og pastor Østergaard
genvalgtes til bestyrelsen, kontorchef Lerche Thomsen,
Ribe, der har været revisor gennem 35 år, bad sig fritaget.
Formanden takkede for det trofaste arbejde, og det vedto
ges enstemmigt at udnævne kontorchfen til æresmedlem.
Som ny revisor valgtes overassistent T. M. Sørensen, Ribe,
mens Øllgaard genvalgtes. Ved det offentlige møde, der
havde god tilslutning, talte H. K. Kristensen om Vester Ne
bel sogn gennem tiderne.
Sommermødet var begunstiget af yndigt vejr og havde
samlet ca. 125 deltagere. Der begyndtes ved Jernved kirke,
hvor Frifelt bød velkommen og sognepræsten J. Urup Mik
kelsen kort og klart skildrede kirkens og inventarets hi
storie. Derpå kørtes til Plovstrup krat, som gårdejer Hen
rik Sørensen har ladet frede. Her talte Sørensen frisk og
kyndigt om krattet, en levning af fortids skove med re
ster af oldtidsvej, vadested og tuegrave samt større høje.
T Jernved forsamlingshus nød man kaffen, og Frifelt talte
og takkede, distriktsforstander Skjerning Le th, Mejis,
fremdrog minder fra sin barndom i sognet. H. K. Kristen
sen talte om, at Danmark ejede en sjælden rigdom på old
tidsminder, men det var også en rigdom for et land at
have mænd, der som Henrik Sørensen af egne midler
købte og fredede en minderig plet. Endvidere talte første
lærer Leo Novrup, Stavshede, og gårdejer P. Nielsen, Da
rum. Flere nye medlemmer indmeldte sig. Turen gik nu
til Hunderup kirke med dens til herregården Kærgård
knyttede historie og sjældne kunstskatte, der blev tolket

142
levende og forstående af førstelærer Møller Kristensen,
Hunderup. Navnlig blev det nylig istandsatte monument
over Niels Lange og hustru beset og beundret. Sluttelig
blev selskabet venligt modtaget på Kærgård af forstander
parret Ejnar Jensen og frue. Man spiste aftensmad i sko
lens spisesal, riddersalen, hvor flere talte og Henrik Søren
sen fortalte om Plovstrup og Sorteplov, og hvor forstan
derparret hyldedes for gæstfriheden. Ude foran hovedtrap
pen talte H. K. Kristensen om Kærgårds byggeperioder og
bygherrer; talen er gengivet foran side 121.

Nye medlemmer
Jørgen Olsen, Nyby
Ulriksen, Veest
Karl Buhl, Veerst
Maja Jensen, Bække
Jens Busk Jensen, Nyby
Alfred Pedersen, Nyby
Volsgaard, Brørup
P. Gundesen, Kjelst
Inge Olesen, Lunde Jyll.
Eva Holm-Rasmussen, Staushede
Aage Rix, Ølgod
Chr. Christensen, V. Nebel
H. J. Jacobsen, V. Nebel
Chr. Riber, Vester Nebel
C. Lave, V. Nebel
V. Jensen, V. Nebel
Fru Aakjær, V. Nebel
Jens Luxhøj, V. Nebel
C. Just Madsen, Grindsted
Rohleder, Varde
Charles Poulsen, Ribe
Thyra Bülow Müller, Ribe
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T. M. SØRENSEN

Sorte Plov og Erik Emune
Af Helge Søgaard.

I Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie
1860, s. 217—226 offentliggjorde den unge lokal
historiker og topograf Oluf Nielsen (1838—96)
nogle oplysninger om herregården Plovstrup
(.lernved s., G jording li.).1) Nogle år senere fik han
lejlighed til at udvide og delvis gentage dem i sin
bog om Malt li. fra 1870, hvor han s. 157—167 be
handlede det samme emne. Siden denne undersø
gelse er der forløbet så lang tid, at det næppe er
uden værdi at tage de problemer op, der drev Oluf
Nielsen til at beskæftige sig med denne lokalhisto
riske opgave. Det må erindres, at det ikke var og er
Plovstrups historie, der i denne sammenhæng på
kalder interessen, men dens formodede ejer Sorte
Plov og hans drab på landets konge Erik Emune
1137. Det er ikke fremkomsten af nye kilder, som
har foranlediget denne artikel, men den mellem
liggende tid har bragt en anden vurdering af stoffet
frem og ført nye synspunkter i forgrunden, som det
er rimeligt at prøve på dette område af Sydvestjyllands lokalhistorie. De gammelkendte kilder,
Oluf Nielsen har bygget på, skal atter fremdrages,
og skulle vurderingen af hans ungdomsarbejde
10
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forekomme unødig skarp, må det fremhæves, at
det bl. a. er hans senere værker, der har ført ud
viklingen frem, og at denne artikel med taknem
melighed vedgår sin skyld til den ældre lokalhisto
riker.
Oluf Nielsen indleder sin skildring fra 1860 med
en beskrivelse af Kongeåens dal. Ud fra den forud
sætning, at strømmen har været tre gange så bred
som nu og sejlbar, drager han en række slutnin
ger om, at Skibelund i Malt s. i sit navn indeholder
mindet om skibsfart,hvad han finder bekræftet ved
at der for mange år siden skal være blevet fundet
et skibsanker her, og Københoved i Skrave s., Frøs
h., mener han skal have sit navn afledt af købing.
Alle disse enkeltheder samler han sluttelig i det
spørgsmål, at hvis kongeåen ikke havde været så
betydelig, som de lokalhistoriske forhold angiver,
hvorledes kunne den da have dannet grænsen mel
lem Nørrejylland og Sønderjylland.
Det er åbenbart adskillelsen af halvøens to dele
og den formodede geografiske forudsætning herfor,
der har frembragt de andre vidnesbyrd om Konge
åens størrelse i gamle dage. Oluf Nielsen har vel
snarest tænkt på vikingetiden og den ældre middel
alder, men hvorledes naturen har været i den før
ste periode, vides ikke, og Johs. Steenstrup har
gjort opmærksom på, at man ud fra Kong Valde
mars Jordebog intet kan slutte, som tyder på en
naturgiven deling af halvøen på dette sted, ligesom
gravhøjene ligger så nær vandløbet, at det ved de
res anlæg ikke kan have haft en størrelse, der i på
faldende grad har afveget fra nutidens.2) Der kan
hertil føjes, at de almindeligt forekommende fore
stillinger om de danske vandløbs større farbarhed
og betydning i ældre tider er meget overdrevne. Så-
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vel landets udstrækning som dets klima kan aldrig
have gjort åerne til floder i den udstrækning, det
antages. Hvad særlig grænseåen mellem Nørrejyl
land og Sønderjylland angår, har den næppe haft
nogen synderlig større anselighed end nu, og Johs.
Steenstrup har afgjort ret imod Oluf Nielsen, der
på en måde modbeviser sig selv, idet han anfører,
at Plovstrups voldsted lå i Kongeåen, en placering,
der ville være ganske usandsynlig, hvis strømmen
havde haft den mægtighed, han forudsætter. Steen
strup anfører ikke Oluf Nielsen, men retter sin po
lemik mod tyskerne K. Jansen og F. Geerz, der
havde fremført tanken om, at egnen ved Kongeåen
oprindeligt var en havarm fra Nordsøen, der strak
te sig ind til Københoved. Med gode vidnesbyrd
stempler han disse idéer som ren fantasi, og sik
kert meget mod sin vilje er Oluf Nielsen således
kommet til at give tysk nationalisme materiale.
Hele sagen viser, hvor vanskeligt det er ud fra en
betragtning af naturforholdene alene at drage hi
storiske slutninger, og det kan fremhæves, at selv
om en naturgiven skillelinie var påvist på dette
sted, fulgte det ikke heraf, at den også dannede en
politisk grænse. Som modeksempel kan blot næv
nes, at skønt det anselige Lille Bælt adskiller Jyl
land og Fyn, havde de to landsdele lige til Danske
Lovs fremkomst den jyske lov som fælles retsgrund
lag, og meget andet forenede dem i sammenligning
med andre landsdele. Det er let at påvise ensartede
forhold på begge sider af Kongeåen. For blot at
nævne en enkelt ting havde syslerne i det sydlige
Nørrejylland og i Sønderjylland betegnelse efter
enkelte lokaliteter, mens de længere nordpå snarere
synes at gemme navnene på nu forsvundne folke
stammer.3)
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Oluf Nielsens øvrige beviser for Kongeåens vand
rigdom er ydermere af tvivlsom værdi. Fortællin
gen om det fundne skibsanker træffes på talrige
steder i Danmark og er et sagn, som allerede Ovid
omtaler,4) så det er nødvendigt at se dette anker på
dets findested for at tillægge det beviskraft, og hvis
byen Skibelunds navn skal hentyde til fartøjer, kan
det lige så godt være ment om småbåde af den
slags, der stadig er i brug, som store købmandssku
der, og hvis Københoved engang har været en kø
bing, er det ikke dermed bevist, at det har været
en søkøbstad, og at lavningen øst for den har været
en havn, som Oluf Nielsen mener. For alle disse
formodninger har ønsket været tankens moder. Det
store værk om de sønderjyske stednavne tør da hel
ler ikke fastslå, at Københoveds navn skal inde
holde mindet om en handelsstad, men nøjes med
at antage, at der ved forleddet snarest er tænkt på
betydningen handelsplads eller markedsplads, så
der ikke kan drages så vidtgående slutninger, som
Oluf Nielsen gør det. Byen nævnes første gang 1478.
Det var imidlertid ikke en topografisk skildring
af egnen i fortiden, Oluf Nielsen havde til hensigt
at levere. Det var hans vigtigste opgave at knytte en
historisk personlighed til et bestemt sted for her
igennem at levendegøre egnen, og skulle Erik
Emunes drabsmand Sorte Plov knyttes til en lokali
tet i det sydvestlige Jylland, lå intet nærmere end
at henføre ham til Plovstrup. Det var naturligt at
sammenstille det sjældne navn med forleddet i
landsbyens navn, og Oluf Nielsen gør opmærksom
på, at der findes en gård i byen, der var større end
de andre, og at der på dens mark lå et voldsted ude
i engene ved Kongeåen og en høj med navnet
Plovshøj. I det første skulle man have slægtens
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gamle bolig, i højen graven for dens hedenske
stamfader.
Høj navnet kan føres tilbage til 1638, da det næv
nes i indberetningerne til Ole Worm, men dog kun
optager en beskeden plads i opregningen,5) og hi
storisk kan byens navn føres tilbage til 1290, da det
nævnes, at domkapitlet i Ribe ejede gods i Plogstorp, som gav en årlig indtægt af 2 øre (x4 mark).6)
Herregården omtales først 1492, da væbneren Hen
rik Sten ejede den.7) Selv om man således kun ken
der Plovstrup historisk fra det 13. århundredes slut
ning, er der alligevel god grund til at lægge oprin
delsen tilbage til vikingetiden eller ældre middel
alder, da den nyopdyrkning af landet fandt sted,
der fik udtryk i de mange byer på -torp, og det er
ikke usandsynligt, at stedet i begyndelsen har be
stået af en enkelt storgård, til hvilken der har knyt
tet sig en mindre landsby, hvor gårdenes brugere
var fæstere under herregården. Om navnet Plovs
høj derimod indeholder en pålidelig overlevering
om slægtens hedenske stamfader, er indtil videre
ubevisligt. Først en nærmere undersøgelse vil kun
ne afgøre, om den stammer fra vikingetiden eller
fra en endnu ældre tid, og i det sidste tilfælde må
man afstå fra ethvert forsøg på at finde en pålide
lig overlevering i høj navnet. Også for voldstedet
gælder det, at alene en udgravning vil kunne give
holdepunkter for et skøn over alderen. Oluf Niel
sen er overbevist om, at den Plov, der har givet
byen navn, ligger i Plovshøj, men hertil kan be
mærkes, at det udelukkende er den folkelige over
levering, der støtter det, og den bliver ikke rigti
gere, fordi den lærde verden en tid har godkendt
den. Et modstykke foreligger i slægten Billes hi
storie, der udledes fra »admiral« Thørne Bille, der
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skal være begravet 781 i en høj ved Allingegård på
Sjælland.8) Her er det indlysende ,at »sagnet« ikke
gengiver den historiske virkelighed, og hvad be
nævnelsen Plovshøj angår, kan det ikke kraftigt
nok fremhæves, at der intet vides ud over en over
levering, der meget vel kan være opstået ved øn
sket om at fæste forleddet i bynavnet til et bestemt
sted, som samtidig fik sin forklaring herved. Selve
navnet Plov træffes adskillige steder i landet og er
næppe særegent for det sydvestlige Jylland,9) og
som allerede Oluf Nielsen har peget på, beretter
traditionen ikke blot, at Plovstrup har været ejet af
Sorte Plov, men han skal også have besiddet Spandetgård i Spandet s., Hvidding h.
Hermed er det opregnet, hvad der går mod en
nærmere sammenstilling af landsbyen Plovstrup
cg herremanden Sorte Plov, men det ville være
uretfærdigt ikke at fremhæve, at andre ting taler
for forbindelsen. Uagtet overleveringen ikke kan
følges tilbage til det 12. århundrede, er det alligevel
muligt, at den har ret, fordi Sorte Plov kan tænkes
at være knyttet til egnen, og derfor kan have været
ejer af gården. Mere end en formodning kan det
dog aldrig blive. Oluf Nielsens udgangspunkt, at
Plovshøj bærer sit navn efter den, som er gravlagt
i den, er i bred almindelighed tiltrådt af Marius
Kristensen, der dog også hævder, at høj navne ikke
alene kan vise hen til den begravede, men også til
ejeren,10) og for navne efter kristendommens ind
førelse er det sidste vel i reglen tilfældet.
Selv om bestræbelserne for at bevise, at Plovstrup
var Sorte Plovs hjem, er mislykkedes og formo
dentlig kun vil kunne gennemføres, hvis nye og
afgørende kilder fremkommer, har Oluf Nielsens
afhandling alligevel værdi ved at henlede opmærk-
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somheden på en jysk stormand i det 12. århundre
de. Hans drab på Erik Emune har givet ham en
lignende berømmelse i Danmarks historie, som Herostratos erhvervede sig i Ephesos’, men for at for
stå Sorte Plov og hans handling er det nødvendigt
at klarlægge forhistorien, både den almindelige po
litiske udvikling i det foregående tidsrum og den
dræbte konges og drabsmandens personligheder og
andel i de begivenheder, der førte til det voldsom
me klimaks d. 18. septbr. 1137, og den efterfølgende
afslutning af perioden. Forløbet af hele episoden
svarer ganske til de regler, det klassiske drama
opstiller. Indledningen er en redegørelse for de op
trædendes karakter og for forudsætningen for kon
flikten, derpå tilspidses handlingen, der munder
ud i dramaets højdepunkt, og som epilog hertil
kommer en afslutning, der bedst kan sammenlig
nes med stilheden efter stormen. Hele skuespillet
foregår på livets egen scene, og dets tragiske forløb
får en lokalhistorisk betydning ved at være henlagt
til det sydvestlige Jylland, hvor en begivenhed af
indgribende betydning for alle danske udspilles.
Hvad der vides om Danmarks politiske udvikling
i det 11. og første del af det 12. århundrede kan i
denne sammenhæng opregnes på få linier. Ved kri
stendommens indførelse modtog landet ikke blot
en ny religion, men med den også en anden kultur,
som havde dannet sig i Vesteuropa på ruinerne af
den antike og var spædet op med germanske ele
menter, som det bl. a. fremtræder i det tidlige lens
væsen. Tidens store problem var kirkens forhold
til staten, som det blev udtrykt i navnene pave
Gregor VII (d. 1085) og kejser Henrik IV (d. 1106),
men det overførtes kun til Danmark i begrænset
omfang. Her var bispemagten endnu ikke så grund-
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læstet, at et iøjnefaldende modsætningsforhold til
statsmagten kunne opstå, fordi kongemagt og kirke
begge først skulle finde deres plads i samfundet og
således var henvist til gensidig støtte. Det ser ud til,
at der har været et konservativt parti, der ville
lægge hovedvægten på et samarbejde med det gam
le lokale selvstyre, hvor bondehøvdingene på tin
gene styrede riget og dets enkelte dele, og til hvilket
store dele af kirken sluttede sig. Herimod stod et
fremskridtsparti, der håbede på en stærk konge
magt, støttet på hirden og på en lydig kirke. På for
skellig måde blev disse synspunkter ændret og til
passet af kongerne og de ledende kirkemænd. Ha
rald Hen gjorde sig til fører for bondepartiet, men
hans kortvarige regering tillod ikke at se resultater,
der satte virkninger i den følgende tid, Knud den
Hellige var repræsentanten for den stærke konge
magt, der led et afgørende nederlag ved hans drab
1086, derefter kom en reaktion under Oluf Hunger,
men tilsyneladende har fremskridtspartiet og kir
ken fundet hinanden under Erik Ejegod, hvad der
viste sig ved kong Knuds helgenkåring 1101 og
den få år efter følgende oprettelse af erkesædet i
Lund, fremmet af paven fordi Bremens erkebisp
stod på kejserens side i den store strid ude i Eu
ropa. Om forholdet mellem kongemagt og kirke på
denne tid er meningerne delte. Bispernes stilling
synes ikke at have været så selvstændig, at de kun
ne gennemføre deres egen politik på tværs af den
siddende konges ønsker, men deres indflydelse var
dog så stor, at kongerne var henvist til et samarbej
de med dem, og man ser da også, at netop det 12.
århundrede kendetegnes ved, at alle magthavere
søger kirkens hjælp på en eller anden måde. Såle
des kunne kirken splittes, og i slaget ved Fotevig
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stod de fleste bisper sammen med kong Niels’ kon
servative parti og kun erkebisp Asser på Erik
Emunes side. Denne samvirken mellem konge og
kirke fik under Absalon som erkebisp sit rigeste
udtryk, men føltes på den anden side hårdt af bøn
derne, som det skånske oprør viste det. I århun
dredets første del var bisperne ved siden af at være
kirkeledere også førere for egnens befolkning; der
ved forklares det, at deres indflydelse rakte langt
ud over det rent kirkelige.
1 dette milieu voksede Erik Ejegods søn Erik op.
Hans moder siges at have været en gift kvinde,11)
men der har åbenbart ikke været tvivl om hans
kongelige afstamning, da han blev anerkendt af
halvbroderen Knud Lavard, og endnu langt senere
er overholdelsen af det sjette bud blevet fortolket
meget liberalt inden for kongeslægten. I sin tidlige
ungdom stod Erik tilbage for Knud Lavard, som i
ydre dygtighed og menneskelig værdi var en langt
større personlighed. Det var ham, der sørgede for,
at Erik fik en passende stilling, idet han gjorde
ham til jarl over øerne efter en noget uklar be
mærkning hos Saxo, da Knud vel næppe havde
myndighed til at uddele stillinger af denne art. Ved
øerne tænker Saxo formodentlig på Låland med
tilligende, hvor det senere ses, at Erik havde sit til
hold. Falster havde efter Saxo sin egen styrer.12)
På denne tid blev modsætningsforholdet inden
for kongeslægten dybere end forhen. Både Knud,
Erik og deres halvbroder Harald Kesja opfattedes
som mulige kongsemner. Den sidste havde ganske
vist gjort sig grundigt forhadt ved sit styre under
faderens sidste rejse, men med desto større sympati
synes man at have set op til de to andre konge
sønner. Begge stod i den almindelige mening som
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repræsentanter for den tyskpåvirkede, fremskridts
venlige retning, således som det fik et talende ud
tryk i Saxos beretning om mødet i Ribe, hvor Hen
rik Skadelår som udtryk for det hjemlige og for
gammel skik bemærkede, at purpur ikke værnede,
men skarpt fik til svar, at det gjorde lammeskind
heller ikke.13) Personlige modsætninger føjede sig
til de partipolitiske. Føreren for det konservative
parti var Niels’ søn Magnus, hvem ikke engang
Saxo og Sven Aggesøn kan nægte deres anerken
delse.14) Han var både begavet og modig og var
fører for en politik, der ville have kunnet samle de
fleste, hvis ikke han på et enkelt punkt havde tabt
tålmodigheden og besindelsen og ved overfaldet på
Knud Lavard i Haraldsted skov 7. jan. 1131 for
altid havde ødelagt sine muligheder for at blive
faderens efterfølger. Harald Kesja så i Knuds drab
en chance for at spille en politisk rolle, men hans
tidligere handlinger gjorde det umuligt at nære til
tro til ham, og det blev Erik, der kom til at løfte
arven efter Knud Lavard. Allerede samme år som
Knud blev dræbt, tog han kongenavn.
Det er et vidnesbyrd om det konservative partis
styrke, at det stadig havde mange tilhængere, og at
landets bisper i det fortsat så muligheden for at få
deres politiske ideal virkeliggjort. Biskop Thore af
Ribe, der mindes som domkirkens grundlægger,
skal efter Saxo have mødt Erik, da han med sin
hær ville angribe kong Niels, og bevæget ham til
at afstå fra sit forehavende, hvorefter kongen ka
stede sig over sin modstander og vandt en let
sejr.15) I de følgende år førtes krigen med vekslen
de held, og Erik fik lejlighed til at dræbe en af sine
fjender, bisp Eskil af Viborg.16) Det var på øerne
og Skåne, han havde sine trofaste tilhængere, og
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d. 4. juni 1134 vandt han takket være sit moderne
rytteri den afgørende sejr ved Fotevig, og Sies vig
gildets kort derpå følgende drab på Niels friede
ham for nærmere overvejelser over, hvad der skul
le ske med den slagne hersker. Erik var blevet
rigets mægtige enekonge.
I de her skildrede første vanskelige år, der var
fulde af modgang, synes Erik at have udfoldet sine
bedste egenskaber. Uden at lade sig nedslå af uheld
og nederlag forfulgte han energisk sine mål, og
Saxo har bevaret et lille, vist pålideligt træk, der
røber en varm menneskelig følelse. Efter et slag
ved Værebro på Sjælland 1133 måtte Erik flygte til
Norge og tage sin tilflugt til Magnus den Blinde,
der efter nogen tid satte ham i fængsel. Ved bistand
af venner i Danmark fik han et skib derop og flyg
tede på det, og mens han lod de norske skibe gen
nembore for at hindre en forfølgelse, opdagede
han, at han ikke havde fået sin lille søn med og
vendte trods faren tilbage for at befri ham og
nåede uskadt hjem.17) Dette forsonende træk i
Eriks karakter må så meget mere fremhæves, som
der nu begynder en periode, i hvilken hans færd er
vanskelig at forstå. Til nærmere forklaring må det
her indskydes, at den eneste helt samtidige kilde,
den af en ukendt forfatter skrevne Roskilde-krønike, står på det modsatte parti af Erik. I sin form
er det en beretning om bisperne i Roskilde, udvidet
til en skildring af hele landets skæbne, i sit stand
punkt går den ind for den del af kirken, der slutte
de sig til det gammeldanske, konservative parti.
Sandsynligvis er den afsluttet lige før 1139.18) Ud
fra dens holdning forstås det, at den udpeger Erik
som den, der dræbte bisp Eskil af Viborg, hvad
nekrologiet fra Lund diskret forbigår. I Skåne hav-
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de Erik i sin trængselstid før 1134 et trygt tilhold,
til slut støttet også af erkebisp Asser, hvis karakter
derfor af Roskilde-krønikcn udmales i mørke far
ver. Belønningen for denne støtte til Erik kom 1135,
da kongen ved et gavebrev 6. jan. skænkede gods
til et præbende ved domkirken. Det kalder sig ud
stedt i kongens fjerde regeringsår og viser dermed,
at Erik har opfattet sig som retmæssig hersker si
den 1131.19) Lauritz Weibull har ment, at krøni
kens opfattelse gengiver den senere erkebisp Eskils
synspunkter,20) og ved denne formodning, der vi
ser, at Eskils modstand mod det stærke konge
dømme ikke er af ny dato, får man en forklaring
på dens udprægede fjendskab mod Erik. Men selv
om man trækker alt fra, som krøniken efter sit
standpunkt med tvivlsom ret har tillagt kongen, bli
ver der nok tilbage at undre sig over. Broderen
Harald Kesja, der i de foregående kampe var gået
over til Niels, blev overfaldet af Erik og dræbt i
Scipyng (muligt Skibet ved Vejle), otte af hans
sønner fangne og senere dræbt; to andre, som til
med havde stået på Eriks side, havde han allerede
tidligere taget af dage. Harmdirrende beretter krø
niken, at Erik pralede af drabet på sin broder og
skildrer hans regering som det rene voldsherre
dømme: »...i alt handlende som en kejser, ryd
dende alle hindringer af vejen uden at tåle nogen
ligemand eller overmand, overmodig og opblæst
og magtfuld i sin ondskab, frygtindgydende i alt
ilede han frem som et lyn.« Disse ord er ikke blot
krønikens skildring af Eriks karakter og handlin
ger, men også det rent kirkelige partis syn på det
nye, kraftige kongedømme.
Mens det således er muligt at vinde et lille ind
blik i Eriks karakter, om end det er ufuldstændigt,
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er man langt mindre velunderrettet om dramaets
anden hovedperson Sorte Plov. Roskilde-krøniken
kalder ham vir deformis, breuis stature, en van
skabt og lavstammet mand,21) Saxo anfører, at han
var født af jysk adel og mener vel hermed, at han
hørte til den kreds af stedlige bondehøvdinge, der
fra gammel tid førte det store ord på deres egn.
Desuden fortæller han, at Plov drog til Ribe og her
fik sold som Eriks hirdmand. Da han havde fået
(Jen, forstod han det således, at han nu havde fået
penge til at dræbe kongen for. Hvis denne oplys
ning ikke er en af Saxos sædvanlige rhetoriske om
skrivninger, men sand, er den så uklar, at den ikke
giver nogen mening ud over den, at Plov stod som
medlem af kongens hird.22) Det bekræftes også af
gavebøgerne fra Lund, der er Erik venligt stemt og
derfor fremhæver, at Plov var kongens hirdmand
for yderligere at fastslå forbrydelsens enestående
karakter.23) Derved faldt Plov ind under veder
loven, der som straf for den, der lagde råd op mod
kongens liv, bestemte livsstraf og konfiskation af
al hans ejendom.24) Roskilde-krøniken og Saxo be
retter intet om Plovs motiver til gerningen, kun
den over 100 år yngre Knytlinga-saga ved at for
tælle, at kongen havde dræbt Plovs fader uden an
den årsag, end at han på et ting havde talt imod
ham, og at Plov uanset sin unge alder besluttede at
hævne ham og nogle år derefter, da Erik kom til
hans egn, truede en præst til at give ham sakra
mentet og derefter øvede den dåd, der gjorde ham
bekendt.25) Til hele denne beretning er alene at
sige, at den ikke bærer troværdighedens præg, men
er tilføjet for at give en motivering for drabet. Hvor
lidt Knytlinga-saga i virkeligheden kender til Plov,
ses af det træk, at den lader ham bo i Plovssyssel i
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Ribe bispedømme, et frit opfundet navn, der aldrig
har eksisteret, idet Plov, hvis han har boet i nær
heden af Ribe, må have hørt til i det gamle Varde
syssel. Finnur Jonsson hævder ganske vist, at nav
net Plovssyssel ikke kan være forvansket,26) men
overser, at der her ikke er tale om den skriftlige
overleverings pålidelighed i gengivelse af navne,
men at sagaen i sin stræben efter at belyse den be
rømte begivenhed efter tidens litterære skik har til
føjet alle slags enkeltheder, der kunne give skil
dringen liv og farve, og ud fra det træk, at den
dristigt indsætter et frit dannet stednavn, fremgår
det, hvor lidt man tør stole på de oplysninger, for
hvilke der ikke kan føres nogen kontrol. Oluf Niel
sen søger at forklare det mærkelige sysselnavn på
den måde, at sagaens forfatter vidste, at Plov hørte
til på et sted, i hvis navn hans eget indgik og såle
des har forvekslet Plovstrup og Plovssyssel, men
denne løsning må forkastes, da sagaen måtte vide,
at sysselnavnet ikke fandtes, hvis den havde et blot
middelmådigt kendskab til Vestjyllands topografi,
og man er herudfra berettiget til at lade Knytlingasaga udgå af de historiske kilders række.
Drabets ydre forhistorie vil for evigt forblive
ukendt, men tør man forlade de sikre kilders ba
nede vej og nøjes med den sparsomme viden om
tidens forhold, som de fattige kilder i almindelig
hed stiller til rådighed, er det muligt at udkaste
en skitse over baggrunden. Som det ligeledes frem
går af de senere begivenheder under trekongedøm
met, havde det konservative parti sin hovedstyrke i
Jylland, og ganske vist havde Erik efter slaget ved
Fotevig i stedet for sin faldne fjende Thore fået
indsat sin tilhænger Peter Bodilsens kapellan
Nothold på Ribe bispestol, men dermed var al op-
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position ikke ryddet af vejen. Saxo beretter, at
kongen støttede sig til almuen og straffede stormændene,27) og ud fra denne bemærkning tør man
opfatte hans politik som en videreførelse af Knud
Lavards, idet den søgte sin støtte hos det jævne folk
og prøvede at tilbagetrænge storbøndernes indfly
delse, men den var ubehersket og voldsom som
hans egen natur. Hvis Sorte Plov har hørt til den
dræbte Magnus Nielssøns parti, er der heri rigelig
motivering for drabet, og et personligt modsæt
ningsforhold, som Knytlinga-saga angiver det, er
ganske unødvendigt. Men om alt dette vides intet.
Mens datoen for drabet, lørdag d. 18. septbr. 1137,
er vel bevidnet i gavebøgerne fra Lund, hersker der
stor uenighed om stedet. Roskilde-krøniken skri
ver, at det var et ting nær ved Ribe,28) Saxo opgiver
intet, Sven Aggesøn anfører Urnehoved lands
ting,29) og Knytlinga-saga er tavs herom. Ifølge
Saxo skulle kongen udjævne en sag mellem nogle
bønder, og hvis dette er rigtigt, kan han have tænkt
på et herredsting eller sysseltinget, men Urnehoved
ligger så langt borte, at det ikke kan siges at være
nær Ribe. Oluf Nielsen synes snarest at hælde til
den opfattelse, at Ribe eller den nærmeste omegn
var skuepladsen for begivenheden. J. Kinch afviser
Arild Huitfeldts og Cornelius Hamsforts udpegen af
Hvidding herredsting som stedet og mener at kunne
bestemme det som selve Ribe, idet han opfatter tin
get som et kongeligt ting, der kunne afholdes, hvor
det var belejligt,30) men i virkeligheden mangler
alle holdepunkter. A. D. Jørgensen søgte i et velta
lende, men ikke fuldt overbevisende indlæg at hæv
de Urnehoved som stedet, støttet på Sven Aggesøn,
og da dagen var en lørdag, finder han en yderligere
bekræftelse heri, idet han går ud fra, at Syssel- og
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herredsting blev afholdt på andre ugedage.31) Her
imod prøvede J. Kinch igen at hævde Ribe som ste
det ud fra en fortolkning af Saxo og var mest til
bøjelig til at tro, at stævnet ikke var noget ting, men
et særligt møde, sammenkaldt af kongen for at af
gøre den sag mellem to bønder, som Saxo omta
ler.3?) Herimod replicerede A. D. Jørgensen i nogle
bemærkninger, der dels var rettet mod Kinch, dels
mod Johs. Steenstrup, der havde blandet sig i sagen
under henvisning til, at drabet var sket i høsthel
gen, da der ikke blev afholdt regelrette ting.33) No
gen virkelig klaring bragte drøftelserne ikke, men
Kinch havde dog ved at pege på, at den publica
concio, Saxo omtaler, ikke med nødvendighed var
et almindeligt ting, bragt et nyt synspunkt ind, som
fortjener en nærmere overvejelse.
Heller ikke om de nærmere enkeltheder ved dra
bet er man underrettet. Efter Saxos skildring skal
Plov være blevet anklaget af en jævn mand, og da
han trådte frem med sit spyd og opdagede, at kon
gen ikke bar nogen brynje, stak han sit våben gen
nem ham med råbet, at han havde dræbt kongen,
og en opfordring til også at give hirdmændene dø
den. Af følget værgede kun Erik Lam den dræbtes
legeme, de andre flygtede.34) Hvor meget man tør
stole på denne beretning, er uvist, kun så meget
kan siges, at Sorte Plov slap fra stedet uden over
last, enten forvirringen nu var så stor, at han ikke
kunne gribes, eller han blev betragtet med så me
gen sympati, at ingen ønskede at gøre sig til kon
gens hævner. Samtidens reaktion mod drabsman
den kendes kun fra den side, der fik udtryk i Ros
kilde-krøniken.
Dens ord lyder: »... per se nichil faciens, nisi
dominus in aratro, dominus in lancea, ut dominus
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in funda, dominus in lapide.«35) Hvorledes denne
sætning skal oversættes, har været diskuteret. Gu
stav Albeck refererer drøftelsen i sin disputats om
Knytlinga-saga,36) hvor han gør opmærksom på, at
Johs. Steenstrup har gengivet per se nichil faciens
ved »som ikke var nogen mand for sig«, men det
er højst usikkert, om man herved rammer det rig
tige. Jørgen Olrik skriver: »... der af egen kraft
intet udrettede«,37) som heldigere dækker krøni
kens latin. Bedst ville det måske være at oversætte
ordene med: »... der ikke handlede af egen drift
(eller af egen vilje).« Den øvrige del af sætningen
er selvfølgelig en hentydning til Davids kamp med
Goliath (1. Sam., 17, 49 ff.). Bibelske udtryk måtte
naturligt falde en gejstlig som krønikens forfatter
i pennen, og i dette tilfælde ville den forstående
læser tilmed straks se, hvem der var den fjendtlige
Goliath. Hele sætningen må derfor oversættes, at
Sorte Plov »ikke var en mand, der handlede af egen
drift, men Herren var i ploven, Herren var i lan
sen, ligesom han var det i slyngen og i stenen.« Med
disse ord vil den anonyme forfatter alene udtrykke,
at Sorte Plov ved sit drab kun var et redskab i
højere magters hænder, en tankegang, som ikke
behøver at være nutiden fremmed, og krøniken
opnår ved denne holdning at være fri for at tage
stilling til den forbrydelse, det var, at en hirdmand
dræbte sin herre, idet den henledte opmærksom
heden på den højere retfærdighed, drabet var ud
tryk for.
Om Sorte Plovs senere skæbne fortæller kilderne
kun lidt. Efter Saxo skal han have sluttet sig til
Knud Magnussøns tilhængere, og ved kampene i
Frisland fik Eriks søn Svend Grathe ham i sin
magt, men lod ham frit gå bort, da han i forvejen
11
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havde givet frit lejde.38) Knytlinga-saga beretter,
at Svend Grathe ved sin fortrolige mand Yngvar
Kveisa lod Sorte Plov dræbe og lader den anden
senere falde på Grathe hede 1157.39) Skal der væl
ges mellem de to beretninger, er den første at fore
trække. Oluf Nielsen søger at forene begge, idet
han først lader Svend løsgive Plov og senere dræbe,
men hans faste tro på sagaens pålidelighed lader
sig ikke opretholde. I det mindste kom Sorte Plov
ikke til at spille nogen politisk rolle efter 1137 så
lidt som før; hans optræden i historien indskræn
ker sig til den ene handling, som for stedse vil be
vare erindringen om ham.
Om Sorte Plovs karakter og motiver vides der for
lidt til at afgøre, om man skal skænke ham sin
medfølelse eller afsky, men heller ikke om Erik
Emune er meningerne udelte. Tragedien mangler
en helt, men mange i datiden ville nok være til
bøjelige til at tro, at skurkens rolle var besat. I det
foregående er den smule skildret, som kan vides
om samtidens opfattelse af drabet og af Sorte Plov.
Dramaets anden hovedperson kræver ligeledes et
par ord til belysning af, hvad der skete på den
skæbnesvangre septemberdag 1137, og for hans
vedkommende er man noget bedre stillet. Der er
intet, der kan vejlede til forståelse af Plovs tilnavn,
om det går på hans ydre, hårfarve ell. lign., eller
om det sigter til hans indre egenskaber. Kong Eriks
tilnavn giver anledning til mere omtale. Det kendes
allerede fra hans egen tid, da det nævnes i Nekrologium Lundense i en tidlig tilføjelse fra det 12.
århundrede,40) og som det er anført her, kan det
kun opfattes som indeholdende en ros, enten man
nu vil antage, at det skal hentyde til slaget ved
Fotevig, eller at hans regering i almindelighed har
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givet ham navn af den mindeværdige. Af Sven
Aggesen gengives hans navn ved jugi memoria,
d. v. s. den med den vedvarende hukommelse,41)
og M. Cl. Gertz har i sin oversættelse gjort opmærk
som på, at det må betyde den, der ikke glemte no
get, hverken det gode eller det onde.42) Hvis det er
en ros, er den i hvert fald af en meget betinget art.
Saxo priser som allerede nævnt hans omsorg for
de små i samfundet og hans kamp mod de store,
og i en af teksterne fra Knud Lavards translation
mindes hans hævn for broderens drab.43) Knytlin
ga-saga meddeler, at tilnavnet skulle minde om den
grusomhed, han viste mod sine fjender.44)
Tilnavnet Harefod er overleveret hos Helmold
og skal sigte til de uafladelige uheld, under hvilke
han kæmpede lige til 1134.45) Lynet fra Norden er
atter en tredie betegnelse, men den er vist blot op
stået som en videre udvikling af Roskilde-krønikens karakteristik, at han for frem som et lyn.
Erik Emune blev begravet i Ribe Domkirke, hvor
der blev holdt cn daglig messe for ham;46) hans
grav kendes nu ikke mere. 1576 satte historikeren
Hans Svaning en gravskrift op, der i klangfulde la
tinske hexametre gav en kort skildring af hans be
givenhedsrige liv, hvor hverken drabet på Harald
Kesja og hans sønner eller hans eget fald som him
lens straf herfor var glemt. Han lader Erik Emune
forhandle om plovpenge på Hvidding herreds ting
og kan oplyse, hvor meget hans krav gik ud på.47)
Hermed slutter han sig til en senere dansk tradi
tion, der har bevaret overleveringen om tilnavnet
Emune som rosende. Den gamle sjællandske krø
nike nævner umiddelbart efter at have anført det,
at han var en energisk personlighed, der kæmpede
for at hævne sin broder, og det ændrer intet i dette
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standpunkt, at en senere tilføjelse i denne krønike
lader ham få tilnavnet, fordi han krævede plov
penge af folket ud fra en forveksling med Valde
mar Sejrs næstældste søn af samme navn.48) Lige
som Svaning slutter også Cornelius Hamsfort sig
til den yngre og urigtige overlevering og lader
kongen blive dræbt 1139 på Hvidding ting, mens
han forhandlede om en skat på bønderne, idet hans
ord er formet, så det ser ud, som det er dette krav,
der er årsagen til drabet.49) Nogen yderligere for
dybelse i renaissancehistorikernes behandling af
emnet er der ikke anledning til her.
Hermed er hovedtrækkene af, hvad forskningen
har bragt frem, siden Oluf Nielsen skrev, blevet
gengivet, og meget er ikke blevet tilbage af det, han
troede var resultatet. Den tillid, hvormed han
byggede på Knytlinga-saga, kan ikke længere op
retholdes. Kun de få samtidige kilder er pålidelige,
men så lakoniske, at de som et orakelsvar fra
Delphi tillader flere fortolkninger. A. D. Jørgensen
har ret i sin bemærkning om, at det ikke uden vi
dere kan slås fast, at Plov hørte hjemme på Ribeegnen.50) Det kan alene blive en mulighed blandt
andre. Nutiden må opgive at tro på, at forbindelsen
mellem Plovstrup og Sorte Plov er bevist, og til
gengæld pege på, at en kamp mellem to politiske
partier eller retninger kan påvises for Ribe-egnen,
hvor et konservativt parti og et mere fremskridts
venligt står overfor hinanden. Om Plov har tilhørt
det første, vides ikke, men hans dåd kom det til
pas. Nogle år senere ses det, at det sidste var repræ
senteret på egnen af Riber Ulv, hvis bosted i Østermade ved Tange ganske vist kun med samme sik
kerhed kan henføres til ham som Plovstrup til
Sorte Plov, men som dog ud fra sit tilnavn med
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god grund kan henføres til egnen.51) Han blev en
trofast tilhænger af Erik Emunes søn Svend, i hvis
rækker han kæmpede i slaget på Grathe hede, hvor
han blev fanget. Så stærkt var hadet mod ham hos
den i Roskilde dræbte Knud Magnussøns tilhænge
re, at han blev dræbt af dem, skønt Esbern Snare
satte sig imod, at man løste striden på denne
måde.52)
Det bedste vidnesbyrd om, hvor meget drabet på
Erik Emune beskæftigede fantasien, foreligger i
folkeviserne, der ganske vist kun findes i cn sen
overlevering og derfor i en forvansket tradition. I
den ene er helten Plov, hvis tilnavn ikke nævnes,
som dræber den unævnte konge, som har lagt hans
broder Karl på stejle.53) Som sædvanligt tager vi
sen meget overlegent på det historiske, og den er
kun at betragte som et stykke litteratur, der har
taget sit sujet fra drabet, men i øvrigt omdannet
det til ukendelighed, så det er blevet en skildring
af en ridders hævn. Det samme gælder om en an
den vise, der er blevet bevaret på Færøerne, men
ikke kendes i Danmark. Den giver en skildring af
Plovs drab. Ingeman Hvide fælder falskeligt den
jyske stormand og søger derefter sin belønning hos
kongen, der lader ham lægge på stejle. Oluf Niel
sen gør ham til den samme som Yngvar Kveisa,
der efter Knytlinga-saga faldt på Grathe hede. Hel
ler ikke denne vise kan da opfattes som historisk.
Gustav Albeck foreslår, at sagaen har fået sine op
lysninger fra visen i dens oprindelige form.54)
Folkeviserne skildrer historien set gennem digt
ningens prisme og giver den hermed andre farver
end de virkelige, men også de andre kilder er par
tiske. Der vides for lidt om personlighederne til at
tage stilling til dem og deres handlinger, men til-
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strækkeligt til at omfatte dem med interesse. Digt
ningen har skudt Sorte Plov og Riber Ulv i for
grunden, og det samme må lokalhistorien gøre, men
ud fra andre motiver. Det er af betydning at kon
statere tilstedeværelsen af to forskellige politiske
anskuelser i den ældre middelalder og at se, at de
har kæmpet i Sydvestjylland. Det er foregået efter
tidens skik, efter hvilken håndgribeligheder erstat
tede saglige argumenter, og dette resultat er lige
så værdifuldt som påvisningen af Sorte Plovs til
knytning til Plovstrup, der har måttet henvises til
formodningernes tågeverden.

Noter: 1) Dette årsskrift udkom først efter 1862, idel
Oluf Nielsen citerer Sv. Grundtvig: Danmarks gamle
Folkeviser, III, der udkom dette år. 2) Jobs. Steenstrup:
Jylland og Jyder. Hist. Tidsskr. 8, III, 21 ff. 3) Se Svend
Aakjærs bemærkninger herom i hans udgave af Kong Val
demars Jordebog. 4) H. Søgaard: Sagnet om det ældste
Århus, 1950, 29—31. 5) Da. Saml. 2, IV, 110. Haderslev
Amt, 1942, 547. 6) Oldemoder, v. Oluf Nielsen, 1869, 72.
7) Voldstedet er afbildet i Danmark før og nu. Vest- og
Sydjylland, 1954, 52. 8) W. Mollerup: Bille-Ættens Hist.,
1, 1893, 9. 9) Se artiklen Plogh i Danmarks gamle Person
navne I, Fornavne, 1941—48. 10) Fortid og Nutid, I, 11718. Se ligeledes Kr. Hald: Vore Stednavne, 1950, 83.
11) Sakses Danesaga v. Jørgen Olrik, III, 1908, 91 og
114. 12) Sakses Danesaga, III, 134, 128 (Olrik og Rædcrs
udg. 354 og 357: insularum a Kanuto præfectura donatus).
13) Sakses Danesaga, III, 118. 14) Sakses Danesaga, III,
100. Script. Min., I, 130. 15) Sakses Danesaga, III, 138.
16) Jvfr. P. Severinsen: Viborg Domkirke, 1932, 103-05.
17) Sakses Danesaga, III, 150. 18) Udg. i Script. Min., I,
3-33, oversat af Jørgen Olrik 1898. 19) Aarbøger for nord.
Oldk. og Hist. 1882, 220-25. 20) Se nærmere herom i Ellen
Jørgensen: Historieforskning og Historieskrivning indtil
1800, 1931, 27. 21) Script. Min., I, 31. 22) Sakses Danesaga,
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III, 165-66. 23) Libri Memoriales Capituli Lundensis, 188489, 239 og 332. 24) Script. Min., I, 88-89. 25) Oldnordiske
Sagaer, 11, 1829, 308-09. 26) Danske Studier 1919, 80.
27) Sakses Danesaga, III, 163. 28) Script. Min., I, 31.
29) Script. Min., I, 136-37. 30) J. Kinch: Ribe Bys Hist., 1,
1869, 17. 31) Da. Saml., 2, I, 378-80. 32) Da. Saml., 2, IV,
126-35. 33) Da. Saml., 2, IV, 324-37. 34) Sakses Danesaga,
III, 166. 35) Script. Min., I, 31. 36) Gustav Albcck: Knytlinga, 1946, 217-19. 37) Den ældste Danmarkskrønike, 1898,
38. 38) Sakses Danesaga, III, 203. 39) Oldnordiske Sagaer,
11, 314 og 331. 40) Script. Min., I, 158. 41) Script. Min.,
I, 134. 42) Se oversættelse af Svend Aggesøn (1916-17),
79-80. 43) Vitae Sanctorum Danorum, 1908-12, 202. 44)
Oldnordiske Sagaer, 11, 304. 45) Helmolds Slavekrønike v.
P. Kierkegaard, 1881, 130. 46) Oldemoder, 77. 47) Erik
Pontoppidan: Marmora Danica, II, 1741, 49-50. 48) Script.
Min., II, 33-34. 49) S. R. D., I, 273. 50) Da. Saml., 2, IV, 329.
51) Fra Ribe Amt 1956, 98-99. 52) Sakses Danesaga, III,
256. 53) Sv. Grundtvig: Danmarks gamle Folkeviser, III,
1862, 6-9. 54) Gustav Albeck: Knytlinga, 222.

Frivillige Menighedsraad
i Ribe Amt
il
Af F. Elle Jensen.

Efter at have skrevet min Artikel om de frivillige
Menighedsråd i det sydvestlige Jylland1), blev jeg
opmærksom på, at der i Bispearkiverne ligger et
hidtil ubenyttet og for mig paa dette Tidspunkt
ukendt Stof til Belysning af den Modtagelse, det
Hallske Cirkulære af 24/9 1856 fik rundt om i Lan
det. Naar jeg nu derudfra prøver at redegøre for,
hvorledes det gik i de østlige Egne af Ribe Amt,
beder jeg om, at man vil opfatte det som en Videre
førelse af min tidligere Afhandling, saa at jeg her
kan nøjes med at henvise til dennes indledende Be
mærkninger, idet jeg gaar lige til Sagen.2)
Mens der dog blev oprettet en Del Menighedsraad
i Skads, Øster og Vester Herreder, er Forholdet et
helt andet, naar vi ser paa Resultaterne i de østlige
Herreder, Gørding, Jerlev, Slaugs og Anst. Desvær
re har vi kun i et Par enkelte Tilfælde Indberetnin
ger fra de Pastorater, hvor der intet skete, saa vi
ikke ved noget positivt om Bevæggrunden til de
manges Tilbageholdenhed, hvad enten det nu kan
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skyldes, at Præsterne mundtligt har givet Provst
eller Biskop Besked derom, eller Aarsagen er, at
man slet ikke har følt sig forpligtet til at indsende
nogen Beretning, eftersom Raadene jo ikke var
paabudt, og det var lagt i Befolkningens egen
Haand at tage Stilling til det ministerielle Crkulære. Man er derfor kun henvist til Formodninger,
men man tager næppe fejl ved at tro, at det har
været de samme Indvendinger, som man møder i
det nordlige Provsti, der ogsaa her overalt har
gjort sig gældende og det i den Grad, at Præsterne
overfor den Uvilje og Mangel paa Interesse, der
kom til Orde, hurtigt har opgivet at arbejde videre
med Sagen.
De to Pastorater, der svarede nej, er Jernved og
Hjarup. Fra det første skriver Pastor Løwe (d. 17/1
1857), at der her intet er at gøre, da der hverken
er Trang eller Modenhed nok i Menigheden, og det
ikke vil være muligt at finde de rette Mænd til at
indtræde i et Raad, som det foreslaaede. Hvad
Hjarup angaar, var det andre Forhold, der gjorde
sig gældende, men herom senere.
At Provsten for de fire Herreder, Ramsing i Da
rum, heller ikke var begejstret for Cirkulæret, ses
af de Bemærkninger, han knytter til sin Indberet
ning til Biskop Daugaard (d. 25/2 1857). Det hed
der heri, at han har bekendtgjort det i Kirkerne,
men at det ikke er blevet modtaget med synderlig
Interesse, da Tidens religiøse og politiske Bevægel
ser kun saarc lidet har paavirket Gemytterne, saa
hverken Sekterere eller Agitatorer har kunnet vin
de Indpas. Befolkningen er nemlig i Besiddelse af
en rolig Besindighed og ønsker i kirkelig Henseen
de kun lovlig Orden, saa den kan have Fred for
Indtrængen af dem, der forlanger Frihed i Kirken,
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for at de selv kan være i den og lære og gøre, som
de vil. (Formodentlig et Hib til Grundtvigianerne!).
Man har nok i de beskikkede Styrere, snarere bør
det gamle Lovens Led, der kom af Lave ved Grund
lovens Prg. 80-84, atter bringes i en ny Orden i
Henhold til Prg. 80.3) Men paa den anden Side har
der ikke været nogen Modstand mod Cirkulæret,
eftersom Hensigten med det er god, og det muligt
kan have gavnlige Virkninger, og derfor har han
(Provsten) ved en Gudstjeneste i begge Sogne ud
peget 2 Mænd fra hvert til Medlemmer af Raadene
for et Tidsrum af 5 Aar, og da ingen havde noget
at indvende, betragtede han dem som valgt. Menig
hederne har aabenbart ikke haft meget at sige i
Darum-Bramminge !
Pastor Hansen, Gørding, er vist også kommet let
om ved det. Han melder (d. 17/12 1856), at der al
lerførst i November efter forudgaaende Bekendtgø
relse har været afholdt Valg en Søndag efter Guds
tjenesten i begge Sogne, og da ingen opponerede
mod de 4 fra Gørding og 3 fra Vejrup, han fore
slog, ansaa han dermed Raadene for dannet. No
gen Plan for deres Virksomhed kunde han dog
endnu ikke fremlægge, men man vilde samles, naar
enten Præsten eller et af Medlemmerne ønskede
det.
Ligeledes kunde Pastor Simonsen i Aastrup-Starup allerede d. 7/11 1856 indberette om Oprettelse
af Menighedsraad i sine Sogne, skønt han frygtede
for, at deres Betydning navnlig med Hensyn til For
maning og Advarsel overfor ubodfærdige kun vilde
blive meget ringe. Da cn hemmelig Afstemning
syntes ham upassende, var han en Søndag efter
endt Gudstjeneste traadt ned blandt Kirkegæn
gerne og havde forelagt Sagen for dem, hvorpaa
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han spurgte, om de eller han skulde foreslaa Med
lemmerne. Man overlod det til ham, og han udpe
gede saa tre Mænd fra hvert Sogn, idet han sørgede
for, at de tre, der stod for Fattigkassen, kom med,
thi derved fik Menighedsraadet Indflydelse paa Le
delsen. Blandt de for Aastrup Sogn valgte var en
Husmand og Haandværker fra Terpling, Niemann;
han fik en særlig varm Omtale af Præsten, som ro
ste ham for at være en for Troen og det kirkelige
Liv meget nidkær Mand. Det var Hensigten, at
Raadene skulde samles engang om Maaneden, en
ten i Kirkerne eller i et af Hjemmene, og man vilde
i det hele søge at efterleve Cirkulærets Anvisnin
ger. Nogen Protokol vilde ikke blive anskaffet, da
de Formaninger, man maatte enes om at give, ikke
skulde kendes af Eftertiden. Senere Valg burde
foregaa ved en fri Afstemning.
Hvad Medlemmerne ellers har faact ud af deres
Sammenkomster, vides ikke, men d. 12/4 1858 følte
Raadet i Aastrup »Trang til« at fremsætte en Ud
talelse om de kirkelige Forhold i Sognet overfor
Biskoppen. Det hedder heri, at der er en god Kirke
gang og ingen Partiskel, men der er heller ikke
noget vaagent kristeligt Liv og for ringe Altergang.
Derimod er der adskillig Svir og Drikkeri, tildels
stammende fra en i Aastrup oprettet Kro. Præsten
havde advaret derimod fra Prædikestolen og Skær
torsdag sagt, at de, der var forfaldne, var uværdige
Nadvergæster, og nu tænkte saa Menighedsraadet
paa i Kraft af sin Myndighed at indstille, at de til
Efteraaret udelukkedes fra Altergang, hvis de ikke
omvendte sig. Men bør det gælde dem alle eller
kun en enkelt?
Af Menighedsraadets Medlemmer er det sikkert,
at den før nævnte Niemann er gaaet endog meget

172

F. ELLE .JENSEN

stærkt ind for denne Henvendelse, som han endda
maaske har fundet for svag i sine Udtryk. Han maa
nemlig, som det vil ses af det efterfølgende, have
haft sit Staasted i den gudelige Vækkelse, og han
har ikke haft nær saa gode Tanker om Pastor Si
monsen, som denne havde det om ham. At dette er
rigtig, fremgaar med al Tydelighed af en Skrivelse,
han lige før Jul indsendte til Biskop Daugaard,
tre Uger efter at Præsten var blevet kaldet til et
andet Embede, og hvori han i meget kraftige Ven
dinger siger sin Mening baade om ham og om For
holdene i Sognet. Han glæder sig, skriver han, over
at den vantro Præst nu er blevet forflyttet, og
han haaber, hans Eftermand maa blive en efter
Guds eget Hjerte, saa han kan vække den arme,
sovende Menighed. Thi den er ikke levende, men
død i Synden og helt i Verdens Baand, ja den er
værre, end Hedninger ofte er, hengivne som Folk
er til Drik, Banden, Sværgen, Løgn og Bedrag, og
alligevel tror de, at Kristus skal frelse dem. »Men
naar der nu hverken er Liv i Præsten eller i Skole
læreren, i Kirken eller Skolen, ak Gud, den stak
kels Menighed! Gud hjælpe os! Amen!«
Hvad Biskoppen svarede paa den af Præsten paa
Menighedsraadets Vegne affattede Henvendelse, vi
des ikke. Niemanns Brev, der findes i Bispearkivet,
har han utvivlsomt ladet ubesvaret.
Det eneste Sted foruden de allerede nævnte, hvor
der blev oprettet Menighedsraad i Provstiet, var
Seest. Den 24/11 1856 meddeler Pastor Schmidt her
fra, at der er almindelig Stemning for, at al kirke
lig Myndighed skal vedblive at være hos Præsten,
eftersom den talrige Husmands- og Indsidderbe
folkning rummer mange slette og forfaldne Indi
vider, så den, der skal optræde mod dem uden at
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have den gejstlige Autoritet i Ryggen, nok kunde
have fysisk Kraft behov for at klare sig. Raadet
kom til at bestaa af Præsten og to læge Medlem
mer, valgt paa 3 Aar blandt de af Præsten foreslaaede, og det skulde samles, naar det var fornø
dent, mindst hver Tamperdag, i Kirken eller i Præstegaarden. Dets Opgave vilde blive at følge det
kristelige Liv i Sognet med Opmærksomhed og at
arbejde med paa Troens Oplivelse, herunder Kirke
gangens Forbedring, men mod Sekterere og Vrang
lærdom. Det forudsattes, at det var til Stede ved
Visitatser, og det haabcdes, at Ledelsen af de fat
tiges Kasse gik over til det. Det kunde, enten ved
et Medlem eller ved Kirkebetjenten paaminde for
sømmelige — jf. Matth. 18, 15 — og vedkommende
vilde eventuelt blive indkaldt for Raadet eller maaske faa deres Navne nævnt fra Prædikestolen eller
endog, med Biskoppens Tilladelse, blive udelukket
fra Nadveren. Skete det, kunde de ved Bortflytning
ikke faa Attest fra Præsten til Optagelse i en anden
Menighed. — Raadets Medlemmer burde i Sognet
mødes med Agtelse og Velvilje; var man indbyrdes
uenig om et eller andet Spørgsmaal, havde Biskop
pen det afgørende Ord.
Det varede ikke længe, før Programmet blev prø
vet. Aarsagen var det Røre paa Koldingegnen, der
foranledigedes af Lægprædikanten Mogens Som
mer, og som ogsaa kom til at berøre Seest. Sommer,
der var udlært Skrædder, var siden blevet Lærer,
først paa Sjælland og senere i Haderslev, og begge
Steder holdt han gudelige Forsamlinger og kom i
Strid med Præsterne. 1856 tog han sin Afsked, og i
de følgende Aar rejste han rundt i Landet og holdt
Møder, hvorunder han, paavirket af Søren Kierke
gaard, angreb Folkekirken paa det voldsomste, og
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hans snart sentimentale, snart dømmende Tale
vandt ham en Tid adskillige Tilhængere, ikke
mindst Kvinder, der blindt svor til ham. I det lange
Løb smuldrede hans Indflydelse dog hen, og han
flyttede til København, hvor han ogsaa holdt For
samlinger, og hvorfra han ofte rejste til Amerika;
dér optraadte han som Naturlæge og Prædikant. Da
Socialismen kom til Danmark sluttede han sig til
den og søgte (forgæves) at blive Rigsdagsmand.
Han døde 1901 i Aalborg, men da var der faa eller
ingen, som mere tog Hensyn til ham.4)
1856 vakte hans Taler saa megen Opsigt og Har
me i Kolding, at han maatte fortrække fra Byen, og
han havde derefter et Hovedkvarter i Hjarup, hvor
han fik en Del Tilslutning, og hvor han maaske
haabede at faa dannet en Frimenighed; 4 Gange
om Ugen prædikede han i de Gaarde, der aabnedc
sig for ham, ligesom han søgte at udstrække sin
Virksomhed til andre Sogne. At Pastor Baggesen fra
Harte ved et af hans Møder i Hjarup kom til at
sige nogle rosende Ord om ham, kunde naturligvis
kun yderligere styrke hans Selvfølelse og støtte hans
Indflydelse paa Egnen. Den fungerende Præst i
Hjarup, Kapellan Find, der styrede Embedet paa
sin Faders Vegne, vilde imidlertid ikke optræde
officielt imod ham, da han mente, han dermed vilde
stemple hans Optræden som legal, og han troede
heller ikke, haarde Ord vilde gøre noget Indtryk
paa hans Tilhængere. Det bedste var, syntes han, at
samle Folk om Kirken, og Besøget her vedblev da
ogsaa at være tilfredsstillende, men paa den anden
Side var Befolkningen alligevel nu delt i to Lejre,
og det var derfor, skrev han til Biskoppen (d. 27/3
1857) for Tiden umuligt at arbejde videre med Me-
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nighedsraadstanken. Et af de udpegede Medlem
mer af det paatænkte Raad var endogsaa gaaet over
til Fjenden.
Dette Røre forplantede sig ogsaa til Seest. D. 4/3
1857 meddelte Pastor Schmidt, at tre Mænd, de to
lidt pietistiske, den tredie en slet Person, havde
henvendt sig til ham om Lokale til et Møde med
Sommer var Taler. De blev afvist, og Schmidt
nægtede at deltage i Forsamlingen, fordi Sommer
bestred den augsburge Konfessions Pag. 145), og det
hele saa ud som Trods mod kirkelig Lov og
Skik. Han tilføjede, at den, der laantc Hus til Mø
det, ville blive indkaldt til Pra'stegaarden, og der
vilde fra Prædikestolen blive advaret mod Bevæ
gelsen.
Da Mødet alligevel blev afholdt — det samlede
c. 40 Deltagere, heraf Halvdelen fra andre Sogne
— mente Præsten det rigtigst at lade Menigheds
raadet træde i Funktion. Resultatet blev, at man
anmodede Biskoppen om Tilladelse til at fremkom
me med en Udtalelse fra Prædikestolen. Dens Ind
hold skulde efter en Tilønskning om Guds Naade
fra Menighedsraad til Menighed være en Advarsel
mod dem, der vil forvirre den i Ord og Gerning
uden at spørge om Kald og Dygtighed og en Paapegning af, hvordan selvgjorte Proselytter og Lære
re i vanskelige Tider kom under Gudsfrygtigheds
Skin (2. Time, 3, 1-5), ligesom man vilde gøre op
mærksom paa, at Skriften opfordrede til ikke at
tage mod dem i Husene. — Privat tilføjede Pastor
Schmidt, at det maatte være paa Tide at hævde den
kirkelige Autoritet og at vise, at Folkekirken ikke
er en Anstalt, enhver fræk Sekterer kan træde un
der Fødder, og hvis Præster man kan kaste Vrag
paa.
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Biskop Daugaard svarede herpaa, at Menighedsraadet gjorde vel i at advare Sommer,men han vilde
ikke tilraade noget direkte Forbud med Trusel om
kirkelig Straf, da mange vilde misforstaa dette og
mene, den var borgerligt vanærende. Hertil kom,
at han endnu ikke fra sine Provster havde faaet
nøjagtig Besked om, hvad det egentlig var, Som
mer lærte.6)
Naturligvis lykkedes det ikke ved Formaninger
at bremse Sværmeriet, og Forsamlingerne vedblev
under betydelig Tilslutning, baade i Seest, Hjarup
og Skanderup, men sidst paa Aaret (1857) forlod
Sommer Egnen, og Følgen blev, at Røret efterhaanden ebbede ud. En Husmandsfamilie i Seest, der
først havde sluttet sig til Sommer, var derefter blevet
indfanget af Monnonerne, som netop i disse Aar
foretog et stort Fremstød i Danmark og vandt en
Del Proselytter, men det lykkedes at vinde dem til
bage, hvorefter Schmidt efter Forhandling med Menighedsraadet ved en Søndagsgudstjeneste atter op
tog dem i Menigheden.
Af ovenstaaende synes det at fremgaa, at Menighedsraadet har spillet en Rolle i Seest — og da
ogsaa i Aastrup. Ikke desto mindre er dette utvivl
somt enMisforstaaelse, thi vel hedder det, at Raadet
har vedtaget dette og hint, men det er paa den an
den Side aldeles tydeligt, at det er Præsten, der
staar bag det hele, og at det er hans Meninger, der
kommer til Orde i dets Udtalelser, hvis Form da og
saa utvetydigt peger hen paa gejstlig Affattelse,
uden at det, de læge Medlemmer eventuelt kunne
have ytret, paa nogen Maade er til at se. Forøvrigt
har de næppe indtaget nogen selvstændig Stilling
til deres Præsts Forslag, de har tænkt, at hvad han i
sin Egenskab af Embedsmand fremlagde, nok
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maatte være det rigtige, og de har da uden at oppo
nere givet deres Tilslutning. Kort sagt, Menighedsraadet har i Seest — som andre Steder, hvor det
var i Funktion — kun som den gamle Medhjælper
institution tjent til ved sin Eksistens at give Præ
stens Handlinger en Slags officielt Skær, uden at
det i Praksis hetød noget.
Denne Uselvstændighed har da ogsaa, foruden
hvad der ellers kunde indvendes mod dem7), været
en medvirkende Aarsag til Raadenes hurtige Opløs
ning, idet de,naarPræsten forflyttedes, det skete for
Pastor Schmidts Vedkommende 1862 — og hans
Eftermand muligt ikke var af hans Støbning, —
blev overflødige, fordi de ikke selv havde noget at
fremføre, og det saa meget mindre, som jo Cirku
læret af 1856 ikke havde henlagt noget virkeligt Ar
bejde til dem. Skønt man ikke hører noget derom,
er det formodentlig gaaet saadan, at naar Raadenes
Funktionstid, i Reglen 5 Aar, var udløbet, er den
ikke blevet fornyet, eller hvis nye Valg har fundet
Sted, er det kun sket denne Gang. Det vil sige, at
de fleste er gaaet ind i Løbet af 1860’erne.
At der i Aaastrup Menighedsraad har siddet en
Mand, der havde sine egne Meninger og næppe har
været bange for at hævde dem overfor sin Præst,
den føromtalte Niemann, er en Undtagelse, der be
kræfter Reglen. Thi som han var der ikke mange
i Menighedsraadene, idet den skarpe Kirketugt,
som han og hans Meningsfæller krævede indført, i
den Grad plejede at opirre de andre Sognefolk, at
Mænd med hans Anskuelser kun undtagelsesvis
kunde vælges. I Bjerre-Hatting Herreder i Aarhus
Stift blev der ikke oprettet et eneste Menigheds
raad, bl. a. fordi man vilde sikre sig, at ingen af
»De stærke Jyder«, der havde deres Hovedkvarter
12
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paa disse Egne, skulde faa nogen kirkelig Indfly
delse.
Det var kun et ringe Antal Menighedsraad, 7 i 4
Pastorater, der blev oprettet i Gørding, Jerlev,
Slaugs og Anst Herreder. Om der kunde have været
dannet flere, hvis Provsten havde stillet sig mere
positivt til Sagen og var gaaet kraftigere ind for
den overfor sine Præster, er ikke godt at vide, men
i saa Fald havde heller ikke de næppe faaet nogen
lang Levetid. Et Menighedsraad, som blev oprettet
i Vester Vedsted, er ikke nævnt i det foregaaende,
da Sognet først 1859 indlemmedes i Ribe Amt; tid
ligere havde det jo hørt under Haderslev. Der fore
ligger iøvrigt ikke nærmere Oplysninger om det i
Bispearkivet.

Noter: 1) Fra Ribe Amt XIII, S. 513 ff. 2) Til det følgen
de: Ribe Bispearkiv: Indk. Breve fra Østre Provsti 1856 ff.
3) Pg. 80 er Løfteparagraffen om en Kirkeforfatning, de
følgende omhandler Religionsfrihed. 4) Biogr. Leks. v. En
gelstoft, XXII, S. 277 f. 5) Ingen bør lære offentlig i Kir
ken eller forvalte Sakramenterne uden at være lovlig kal
det. 6) Ribe Bispearkiv: Kopibog 10/3 1857. 7) Fra Ribe
Amt XIII, S. 524 ff. — Arkivalierne i Landsarkivet, Viborg.

„Professoren“ og hans slægt
Et billede fra skøjernes og cle gevorbnes sidste tid.

Af John Kvist.

Alle, som har læst St. St. Blichers novelle »Kjeltringsliv« fra 1829, vil sikkert huske den besynder
lige taterkvind, Linda Smælem, der bærer sin
mand, Pejter Benløs på ryggen. Endnu bedre hu
skes vel novellens anden hovedperson, den mærke
lige »Professor«, som i kæltringsballet på Ørre
hede danser reel med Linka Smælem, og siden, da
han fører Blicher ud af heden, indvier denne i det
hemmelige vagabondsprog, rotvælsk. Takket være
flere ypperlige litteraturskildringer af denne »Pro
fessor« er hans liv blevet belyst, så det står klart,
at hans skæbne er en af de mest tragiske blandt
skøjernes.
Den første, der har skrevet om ham, er lektor
M. V. Dorph, Viborg, der i sin lille bog »De jyske
Zigøjnere«, 1837, giver en interessant skildring af
ham, dog uden at nævne hans navn. Den næste,
der har haft ham i pennen, er Jeppe Aakjær, der
i sit anerkendte værk »St. St. Blichers Livstra-
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gedie« meddeler hovedtræk af hans liv og nogle
enkeltheder om hans færden, samt at hans virke
lige navn var Hartvig Andreassen Lunding. Ende
lig har H. P. Hansen i »Jydske Skøjere og Rak
kere«, 1952, som vor største kender af dette folk
og det hemmelige rakkersprog gennem sin sprog
lige viden givet et kort, men vægtigt bidrag til Pro
fessorens færden i udlandet.
Når nu Hartvig Andreassens navn atter drages
ind i søgelyset, skyldes det ikke alene, at der er
fremdraget væsentligt nyt om ham, men også, at
det er lykkedes at finde noget om hans slægt, der
hørte til den sidste gren af de uærliges, de udskud
tes, de hjemløses, de evigt vandrendes, rakkernes,
natmandsfolkets, kj eltringernes, skøj ernes, glarmestrenes og kedelflikkernes lange række. Tillige
kastes der glimtvis lys over de gevorbne soldaters
geledder.
HJEMSTED.

Østligst i Bække by, hvor kommunevejen til
Gjesten går fra Hærvejen i gården Nytofts have
spids, lå til århundredskiftet et lille, hvidkalket
stråtækt firefags hus med en dør og to vinduer mod
vest og et mod syd. Ved nordgavlen var et af græs
tørv opført tørvehus. I husets indre var der til ven
stre for den lille forstue et meget lille køkken, til
højre en tofags stue og bag forstue og køkken end
nu et rum. Her boede indtil år 1900 efterkommere
af Lundingslægten, der formentlig har boet eller
haft basis der efter 1785. Mange omstrejfere har
søgt husly der. Af de tre generationer, som har
beboet huset, har de to ældste, som egnens folk
henregnede til taterne, om sommeren draget på
togt rundt i Jylland. Den yngste generation ind-
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skrænkede vandringerne til omegnen, hvor de
fartede rundt som småkræmmerc.
PROFESSORENS FORÆLDRE OG SØSKENDE

Professorens fader, Andreas Nikolaj Lunding, var
ifølge sine militære papirer født i Lunding i Jyl
land 1738. Trods eftersøgning i kirkebøgerne for
Lunding i Starup sogn, Haderslev amt og Lundum-Hansted er det ikke lykkedes at finde hans
fødsel eller noget om hans slægtsforhold. Den før
ste gang, man finder hans og hans hustrus navne,
er 1776, da deres eller hendes ældste datter, Inge
borg, fødes i Rådved i Lundum-Hansted kommune
nord for Horsens. I den derværende kirkebog be
nævnes han som »gevorbne soldat Andreas Nikolaj
fra Lunding,« og han og hans hustru Catharine
Marie, kaldes »rejsende folk i logement i Raadved«. Lunding havde, som det ses, allerede da en
dobbelt stilling, soldat og rejsende, vel glarmester,
og senere betegnes han snart som det ene og snart
som det andet. Hvorledes disse to billeder kunne
indpasses i hinanden, står ikke klart.
I hæren tjente han ved de forhadte gevorbne
eller hvervede regimenter og var musketer ved 1.
jyske regiments 7. musketererkompagni i Aarhus.
Der er ikke fundet klage over ham i eller uden
for tjenesten. Han har sikkert været en både hård
før og dygtig soldat, thi han steg i graderne og
opnåede at blive vicekorporal, en stilling, der un
der visse omstændigheder kunne føre ind i offi
cersstanden. I tællingslisten for Bække sogn 1787
kaldes han pensioneret korporal og glarmester, der
nyder pension af regeringen. Skønt det ikke ses, at
han omkring nævnte år og senere har haft noget
med soldatertjenesten at gøre, har han dog næppe
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været pensioneret fuldt og helt; thi efter sin første
kones død 1792 måtte han den 7. juni 1793 aflægge
den forordnede ed til hæren for at ægte enken
Kirstine Marie Pedersdatter, og først 10. okt. 1798
efter udløbet af hans capitulation eller tjenestetid
får han sin afsked fra 1. regiments 7. kompagni
efter at have tjent i hæren i 33 år. Kirkebogen i
Bække bekræfter ligeledes ved hans død juledag
1808, at han har gjort tjeneste i 33 år. Hvor længe
og i hvor vid udstrækning Lunding har drevet
glarmesterprofessionen kan ikke bestemt fastslås.
Som lige nævnt må han 1776 og måske før have
gået rundt med glarkiste og familie; thi man ved,
at han ellers fra ca. 1764—80 boede i Sommersted,
derefter i Vejen i to år, i Vittrup i Lindknud sogn
i to år og i Bække fra ca. 1785 til sin død 1808. De
tre sidste steder betegnes han som glarmester.
Andreas N. Lundings hustru, der i virkeligheden
hed Ane Kathrine Pedersdatter og ikke som først
opgivet Catharine Marie, har man heller ingen
slægtsoplysninger om. Hun døde i Bække 1792, 45
år gammel. Der er dog noget, som tyder på, at hun
var af skøjerslægt. Hvis man tør tro hendes søn
»Professoren«, havde hun en broder, »Peder Glæser«, vel en vandrende glarmester. Både direkte
og indirekte er der tegn på, at både Lunding og
hans kone hørte til skøjerslægter. Ifølge deres be
stilling var de placeret i rakkernes og skøjernes
sidste forgrening, nemlig glarmester- og kedelflik
kergruppen. Men hvorfor er de kommen i denne
kreds, og hvorfor lod de deres børn vandre samme
elendige vej? Mon det ikke var, fordi de alle trådte
i fædres spor. For disse helt eller halvt udstødte
var der næppe anden mulighed for eksistens i de
tider. Tre af Lundings børn havde tydeligt nok
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skøjerblodet i årerne. De forsøgte at leve som frie,
ja, som vilde fugle. Den dermed forbundne risiko
førte dem da også i dyb ulykke.
Andreas N. Lunding havde følgende børn: Pe
der, født i Sommersted 1772, Ingeborg, født i Råd
ved, Hansted-Lundum kommune 1776, Nikolaj,
født ca. 1777, Bodel Marie, født i Itzehoe 1781,
Hartvig, født i Vejen 1782, Louise og Trine, vist
nok født i Lindknud ca. 1784 og Kathrine, født i
Bække 1795. Sidstnævnte er af andet ægteskab. Af
disse kender man ikke noget til Nikolaj, Trine og
Kathrine.
Om Louise melder Bække kirkebog 1807: »Louise
Andreassen Lunding, glarmester Andreas Lun
ri ings datter i Bække. Denne pige blev søndag den
22. febr. ihjelslagen af lynild i Bække vejrmølle,
medens hun og søsteren, Bodil Marie, der rensede
korn. Denne sidste tog ingen skade, ej heller an
tændtes møllen; men den dræbte befandtes at være
forbrændt på hele forkroppen.«
Bodil Marie var som nævnt født i Itzehoe 1781
og døde som almisselem i Bække 1867. Omkring
1811 blev hun gift med glarmester Jens Poulsen
Augustenborg, der var ca. 10 år ældre. For en men
neskealder siden fortalte ældre folk i Bække, at
Glar-Bodil og hendes mand, når solen om foråret
kom højere på himlen, tog på vandring, han med
giarkisten, hun med det yngste barn på ryggen. Når
vinterkulden drev dem hjem, boede de i hvert
fald en tid i et ovnhus i Bække. Efter stedmoderens
død 1827 boede de vistnok i før omtalte hus. Folk
var ikke glade for Glar-Bodil, hun var en heks.
Kom hun ind et sted, sørgede man for at få hende
anbragt i en stol med ryggen mod skorstenen, hvor
fra man så listede sig til at tage en glød og lægge
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under hendes stol. Der skulle ild under hende, så
var hun uskadelig.
Glar-Frederik, den ældste af Glar-Bodils sønner,
skal som forældrene også have vandret med glarkisten. En anden af hendes sønner Andreas Jen
sen Augustenborg, kaldet Glar-Dres, var den sid
ste ejer af det formentlige slægtshus. Han var født
i Bække 1819 og døde sammesteds vistnok 1900.
Som nygift begyndte han med beskedne boligfor
hold, idet han med sin brud flyttede ind i Storehøj, æ Stuer høj, også siden kaldet Glar-Dreses
høj, lidt nord for runestenen på Bække mark. I
østsiden af højen havde han udgravet en stue,
bygget væggene op med kampesten, 1er og halm
og sat dør og vindue i, og her boede han godt, ind
til en skrubtudse drev ham ud. Mange gange smed
han tudsen ud, og flere gange slog han den ihjel.
Tilsidst indså han, at det var bjergmanden i højen,
der krævede sin ret, og så flyttede han. Ældre folk
har ymtet noget om, at han skulle have siddet i
tugthuset; men det har intet på sig. Han var en
hæderlig og velbegavet mand, I sine yngre dage
gik han med glarkisten, som ældre med kramki
sten og handlede med synåle, tråd, knapper, bånd
o.s.v. Fra 1860—64 var han biskolelærer i Asbo og
Kragelund i Bække sogn, og den opgave klarede
han vist ret godt. Sogneforstanderskabet gav ham
og degnen i Veerst lige høje karakterer. På eet
punkt kneb det ham dog. Han havde glasøje, og
det ville falde ud, når han bankede drengene. Reg
ning var han god til, og han forstod sig også på
penge, hvad følgende historie viser. Nogle år føl'
sin død var han alvorlig syg. Hans kone, som troe
de, han skulle dø, sad ved sengen og græd. GlarDres bemærkede det, slog øjnene op og sagde:
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»Giv dig tilfreds, kjære kone. Der står 700 i æ bog!«
Medens de hidtil omtalte familiemedlemmer alle
har haft deres faste hjemsted i hvert fald om vin
teren, har dette ikke været tilfældet med Ingeborg
Andreasdatter Lunding eller Lundom, som hun
ofte kaldes i forhørs- og fangeprotokoller. Hun var
en a\gte skøjerkvind fra vugge til grav. Uden hus
og hjem drog hun ustandseligt om, i sine yngre
dage i Holsten, senere i Østjylland, de steder, hvor
forældre og søskende også færdedes. Hun var
hjemmehørende i Hansted-Lundum kommune,
hvor hun fødtes den 28. juni 1776, men synes kun
momentvis at have opholdt sig der. Som barn har
hun vel fulgt forældrene til deres mange hosteder
og på deres vandringer med glarkisten eller med
regimentet. Rimeligvis er hun begyndt tidligt at
vandre på egen hånd. Tællingslisterne fra Bække
1787 og 1801 har ikke hendes navn. Efter egen op
givelse er hun konfirmeret i Bække kirke. Måske
er hun rejst hjemmefra før faderens andet gifter
mål. I retsforhørene siger hun, at hun aldrig har
haft tjeneste eller fast opholdssted, og når hun blev
spurgt, hvorfor hun ikke havde haft arbejde, hav
de hun svaret parat. Hun havde »et slag« (epi
lepsi?) ; men alt det hun i sit liv kom til at døje og
ej heller hendes signalement tyder på, at hun var
svag eller syg. Som 40-årig beskrives hun således:
60 tommer høj, blå øjne, mørkt hår, ser noget gam
mel ud, ellers skikkelig, før af lemmer og temmelig
stærk. Man skulle synes, det ville være uudholdeligt
at være løsgænger og betlerske he le sit liv, døje sult,
kulde, folks foragt og eventuel sygdom. Disse frie
vandrende følte dog ikke hårdheden i dette; men
at sidde indespærret i et fængsel, var dem en gru
og pine, en hård lidelse, og Ingeborg Lunding fik
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sin rigelige part af denne lidelse. Hun begik man
ge forseelser og fik mange fængselsstraffe. De to
første gange, hun blev straffet, var i Holsten, og
dommene lød på 10 dages vand og brød og 3% år
i Glückstad fængsel. Resten af dommene faldt i
Østjylland. Hun dømtes 1815 i dec. ved BjerreHatting herreds politiret til fire års fængsel, 20.
nov. 1830 ved Nørhald-Støvring og Galten herre
ders politiret til et års fængsel, 1832 ved Nørre her
reds politiret til to års fængsel, 9. aug. 1837 ved
Århus bys politiret tre års fængsel og 5. juni 1842
ved Frisensborg birks politiret for femte gang for
betleri og løsgængeri. Syv gange blev hun altså
dømt og sad ialt godt femten år i fængsel, de sid
ste fem gange i Viborg tugthus. Grove forbrydelser
synes hun ikke at have begået her i Jylland. De to
gange straf i Holsten kender man ikke årsagen til.
I forhørsprotokollen finder man spredte træk om
hendes liv og færden. Omkring 1800 siges hun at
have fulgt med faderens regiment, hvilket hun
dog selv benægter. Ca. 1801 eller 1802 fødte hun i
nærheden af Sommersted en pige, som fjorten dage
gammel blev bragt til Bække og døbtes med nav
net Kirsten Marie Rasmusdatter. Faderen, Rasmus
Hansen, hørte også til de vandrende. Pigebarnet
har muligvis været en tid i Bække, men senere
fulgtes hun med moderen eller gik alene. Hun skal
senere omtales. I sommeren 1803 vandrede Inge
borg Lunding sammen med Cornelius Spillemand
og et andet kvindfolk (se under broderens, Hartvig
Andreassen Lundings historie), og måske har hun
gået sammen med ham indtil 1814, da han siges at
være død. Omkring 1812 fik de to en søn sammen.
Sidstnævnte år kom hun i følgeskab med sin tre
die kæreste. Han hed Lars Iversen, men kaldtes for
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det meste Lars Sivertsen og var født i Neder
Plovstrup som uægte søn af en soldat, Iver Jensen,
der havde tjent ved det slesvigske rytterregiment.
Lars Sivertsen havde tjent som halvmåneblæser*)
ved 1. jyske regiment, altså samme regiment, som
Ingeborgs fader og ældste broder stod ved, fra 10.
oktober 1798 til nytårsdag 1814. Efter sin afsked
havde han opsøgt hende i Hansted. I grunden var
der gammel kærlighed mellem dem. De havde
truffet hinanden år 1800, da hun havde været på
besøg ved regimentet. Nu slog de sig sammen for
resten af livet, når da ikke fængslets mure skilte
dem. De to og den toårige unavngivne søn af Cor
nelius Spillemand blev i efteråret 1815 anholdt i
Barrit i Bjerre herred. Ingeborg var trængt ind i
en gård og havde været anmassende og grov. Til
lige var hun anklaget for at have slået en karl i
ansigtet og at have været fuld. Hun forsvarede sig
med at have handlet i nødværge, da karlene havde
kastet sten efter hende. Kun ved dette forhør ses
hun at have vist udfordrende opførsel, ellers tyder
forhørene på jævn skikkelighed. Halvmåneblæse
ren får i retten gennem vidner, der kendte ham,
det skudsmål, at han aldrig gjorde fortræd. Han
camouflerede sig som kedelflikker og gik med en
pose med lodderedskaber i. Da Ingeborg Lunding
den 22. januar 1816 blev indsat i Viborg tugthus til
afsoning af fire års fængsel, blev hun skilt fra sin
lille søn, hvis videre skæbne ikke kendes. Den 6.
oktober s. å. fødtes i tugthuset hendes og Lars Si
vertsens datter, der blev døbt Louise Marie Dor
thea Larsdatter. 9. sept. 1818 udleveredes denne
* ) Et buet ca. ll/2 ni langt signalhorn. Den indvendige bue
udfyldt med en læderplade af form som en halvmåne.
Instrumentet kan ses på Tøjhuset.
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pige til fattigkommissionen i Hansted-Lundum
kommune. Også hun havde vandreblodct i sig. 1837
oplyses om hende, at hun opholdt sig i Holsten,
hvor hun drev om på kræmmermarkeder. De sid
ste tretten år af Ingeborg Lundings tilværelse blev
overvejende til fængselsophold. 3. juledag 1843
endte hun sit forpjuskede liv i Viborg tugthus.
Den ældste søns, Peder Lundings, historie, som
her gengives kort efter Hærens Arkiv, svarer, hvad
det tragiske angår, helt til den ældste søsters og
yngre broders. Tillige viser den, hvilke folk der
kunne være blandt de gevorbne soldater, og hvilke
straffe de kunne komme ud for der.
Peder Andreassen Lunding er født i foråret 1772
i Sommersted by. I 1790, da han var 18 år gammel,
lader han sig med faderens samtykke hverve som
tambur ved 1. jyske infanteriregiments 7. kompag
ni, det samme, som faderen står ved. Regimentet
bekostede hans undervisning i kristendom tillige
med hans konfirmation. Fjorten dage før Mikkels
dag 1793 deserterer han og en anden tambur og
går over Randers til Nørre Sundby, hvor kamme
raten forhyres med et engelsk skib, mens Lunding
betler sig gennem Jylland, til han bliver arresteret
af sognefogeden i Mej Is og bragt til Varde, hvor
regimentet afhenter ham. Ved krigsretsdom af 10.
dec. 1793 dømmes han for denne forseelse til »at
føres gennem spidsrødderne af 200 mand fire gan
ge i een dag, udtjene sin capitulation påny fra 10.
dec. at regne, og føres de ved hans desertation fore
tagne omkostninger til boggæld.« 27. febr. 1797 er
han igen i krigsforhør og anklages for at have solgt
sin munderingsskjorte. Han betegnes her af sine
foresatte som et uordentligt menneske, hvorfor han
heller ikke får sin lønning på een gang, men udbe-
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talt dagsvis. Den 28. febr. dømtes han for denne
forseelse ligeledes til at føres gennem spidsrødder
ne af 200 mand fire gange samt til at erstatte skjor
tens værdi. 6. nov. 1803 blev han permitteret til
eksercitstiden 1804, men da det kort efter at han
var gået på landet opdagedes, at han forinden sin
permittering sammen med en anden soldat havde
begået flere indbrud og tyverier i Aarhus og om
egn, blev en kommando sendt efter ham, dog uden
at finde ham. Da han havde fået kundskab om, at
tyverierne var opdaget, udeblev han den 15. april
1804 fra eksercitstiden. Ved krigsretsdom afsagt 20.
maj i Aarhus 1805 fastsættes enstemmigt, at »mu
sketer Peder Lunding bør for sine begåede forbry
delser, desertation og tyveri, kagstryges og arbejde
i Københavns fæstning på livstid. Så bør han og
betale de ved hans eftersøgning og indbringelse
forbundne udgifter.« Han blev ved kgl. resolution
af 29. juni 1805 fritaget for at kagstryges, hvor
imod han skal arbejde i sin livstid i jern blandt
de ærlige slaver i Københavns fæstning, og om han
der er eller bliver formuende erstatte de ved hans
desertation anledigede omkostninger med 10 rigs
daler«. Den 10. juni 1805 afleveres han af regi
mentet til slaveriet i København.
PROFESSOREN: HARTVIG ANDREASSEN LUNDING

Var Ingeborg og Peder Lundings liv noget af en
tragedie, så var deres yngste broders, Hartvigs, det
î endnu højere grad, og tager man hans med grund
formodede voldsomme død i betragtning, må det
kaldes et drama. For at give en mere indgående
skildring af et af datidens stedbørn bliver hans liv
og færd her nøjere omtalt, og dette gælder både
hans soldater- og skøjerliv. Det vil være uundgåe-
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ligt, ja nogle steder nødvendigt at fremkomme med
enkelte gentagelser af, hvad Dorph og Aak jan' har
skrevet.
Den 27. maj 1782 hjemmedøbtes i Vejen A. N.
Lundings yngste søn og fik navnet Hartvig. I sin
barndom og tidligste ungdom har han fulgt foræl
drene og er dermed blevet vant til det frie omstrej
ferliv. Den 24. oktober 1798 lod han sig som 12-årig
tiggerdreng af tambur Ludvigs engagere som pi
berdreng ved det kgl. holstenske infanteriregiments
1. musketerkompagni i Rendsborg, senere 15. batl.,
med en tjenestetid på 12 år. I virkeligheden var han
16 år, men de interesserede parter har betragtet
dette som en nødvendig usandhed, for at han kunne
få stillingen. Som piberdreng fik han almindelig
undervisning for at kunne blive konfirmeret. I løbet
af det første år deserterede han to gange. Som
grund opgav han, at han havde svært ved at kere
tysk, men her som så ofte senere var sandheden en
anden: han droges af det ubundne liv. De to første
gange, han løb, var han i følge med en piber, An
dreas fra Mülhausen, fra 2. jyske regiment. Begge
gange blev de fanget, indbragt i fæstningen, og Lun
ding fik hver gang 25 slag bag i. Tredie gang deser
terede han sammen med et ungt menneske fra det
oldenborgske regiment til Gråsten, hvor de skiltes.
Fra efteråret 1799 og godt et år frem har han strej
fet omkring, solgt synåle, hægter og lignende. Ved
folketællingen i Bække 1. febr. 1801 befandt han sig
hjemme hos forældrene, men hen på foråret var
han en månedstid i skomagerlære i Randers, og
omkringl, maj blev han antaget som piber ved liv
kompagniet ved 3. jyske regiment i Aalborg. Her
fik han udleveret to nye skjorter, to par lange ben
klæder, et par sko og et par strømper samt daglig

PROFESSOREN« OG HANS SLÆGT

191

Piberdreng fra Holstenske Infanteri Regiment, ca. 1802.
Uniformens farver var: Hat, sort med hvidt bånd og
ponpon; kjole, højrød med sort krave, forstykke, skul
derstykke og ærmeopslag. Kanter og besætninger på
sorte dele var hvide; benklæder, hvide; lædertøj, hvidt;
kappen (ses her oprullct over skulderen) mørkegrå.
Tuschtegningen er velvilligst udlånt fra Hærens Arkiv.
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6 skilling dansk som tillæg til udrustningen og en
delig håndpenge. I Rendsborg havde han lidt efter
lidt fået udbetalt 5 rdl. i håndpenge, her nåede han
kun at få 18 ski.
Tjenesten ved livkompagniet blev ikke lang. Ef
ter tre til fire ugers forløb blev han ved pinsemarkedstide lokket bort. (Pinsedag var 1801 den 25.
maj). Det var gamle kendinge, halvt familie, som
han før havde gået sammen med, der lokkede ham
væk, nemlig Cornelius (Nielsen) Spillemand, som
spillede på lire, udgav sig for blikkenslager, men
varmest tigger. I Corneliuses følge var to fruentim
mer, hvoraf det ene utvivlsomt var Ingeborg Lun
dom. Fra pinsemarkedet begav de fire sig med lire
kassen fra Aalborg mod syd. Det var et habilt sel
skab med mange muligheder, og Hartvig Lunding
var ikke den ringeste. Han kunne forstille sig som
døvstum, og som sådan blev han sendt forud ind i
Hobro for at tigge, medens de andre tre ventede cn
fjerding vej nord forbyen. Undervejs fattede Lun
ding den plan at gå hjem til forældrene i Bække.
Da selskabet nord for Hobro havde ventet længe,
anede Cornelius uråd og satte efter flygtningen,
som han indhentede en milsvej nord for Randers
og trak med tilbage. Godvilligt har han ikke fulgt
med. En fjerdingsvej syd for Hobro var Cornelius
i færd med at prygle sin fange, da korporal Rubeck
just kom kørende. Han kendte Lunding og anholdte
dem begge, og senere deres fruentimmer og førte
dem alle til Ålborg. Den 1. juli kom Lunding i
krigsforhør, hvor han opgav at være 13—14 år og
indrømmede, at han intet havde haft at klage over
ved regimentet. Da han blev spurgt, hvorfor han gik
under falsk navn og kaldte sig Hans Andersen,
svarede han i modstrid med sin egen beslutning, at
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det var for at undgå at komme tilbage til sine for
ældre. Straffen blev igen 25 stokkeslag på bagen.
Livkompagniet fik heller ikke denne gang nogen
fornøjelse af sin piber. Den 27. juli traf piber eller
tambur Christian Nagler og han aftale om, at de
samme dags aften skulle mødes ved Ladegården
uden for Vesterport for at desertere sammen. De
mødtes som aftalt og gik ad vejen til Nibe, derfra
til Viborg og endelig til Århus. Undervejs agerede
de skiftevis døvstumme tiggere. Deres hensigt var
at nå København, for at blive antaget på flåden,
men da de ikke var forsynet med pas, kunne de
ikke komme over vandet fra Aarhus til Kalundborg.
Nagler havde flere gange undervejs ytret fortrydel
se over sin bortgang, og i Århus besluttede han sig
Hl at gå tilbage til sit regiment. Lunding blev i byen
i fjorten dage og tjente der lidt penge ved at gå
ærinder for et spisehus. Nattekvarter havde han i
Hasle, hvor han fortalte, at han hørte hjemme i
Bække og levede af at betle. Røbet af sine uniforms
dele blev han en dag anholdt på gaden af en poli
tibetjent og indsat i arresten. 7. aug. blev han ind
sat i hovedvagtens arrest i Ålborg. Også denne
gang gik han under navnet Hans Andersen eller
Hans Hansen. Under krigsforhøret den 10. aug. kom
det frem, at han tidligere havde været piber i
Rendsborg, hvorfor han den 22. sept, sendes til sit
gamle regiment. I forhøret undskyldte han sig med,
at han ikke vidste, at han ikke kunne tjene i to re
gimenter. Han blev straffet med 14 dages fængsel.
At han hidtil var sluppet med så milde straffe,
skyldtes, at han ikke var konfirmeret, ikke havde
aflagt faneed og ikke havde fået krigsartiklerne og
de kgl. forordninger forelæst. I modsat fald ville
straffen have været meget hård. Den 6. okt. får han
13
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ved en krigsret sin tjenestetid fornyet for 12 år
ved det kgl. holstenske infanteriregiment, og sam
tidig har han aflagt faneed. En tid efter bliver han
konfirmeret i garnisonskirken i Rendsborg.
Et par år holder han nu ud som piber, men sig
selv lig flygter han den 9. aug. 1803 for ikke at blive
indfanget igen før 1813. Af de 10 år, han er borte,
bruger han 8, 9 år til at drage om i Tysland og an
dre lande i Mellemeuropa. Disse år er sikkert de
mest omtumlede i den vilde krabats liv. Beklageligt
nok er der ingen eller kun få og meget ufyldestgø
rende oplysninger at finde. Kilderne eksisterer
ikke. Her kan dog fremføres nogle brudstykker,
fremkomne ved senere forhør. Disse beretninger,
som han afgav nødtvungent, er for at skjule sand
heden ofte både vildledende og selvmodsigende,
men fortæller dog en del om det, han har været
med i. I en række forhør i Flensborg og Rendsborg
i vinteren 1813 afgav han følgende forklaringer om
sin færden uden for Danmark, her citeret efter for
hørsprotokollerne : I sit 13. år var han, fordi han
ikke kunne udholde sin stedmoder, flygtet bort fra
sin fader, havde tjent her i landet nogle steder,
men var derpå draget til Hamborg. Her havde han
været i 6 år og havde lært slagterprofessionen hos
en slagter på Hoptenmark ved navn Nikolaj og var
blevet konfirmeret der. Så var han rejst rundt i
Tyskland som slagtersvend og havde derpå været i
prøjsisk militærtjeneste i seks år. For to år siden
blev han afskediget derfra, da de ikke mere ville
have udlændinge. Kort før havde han giftet sig.
Hans kone var født i Stapelfeldt ved Hamborg og
havde tjent i Berlin. Siden var han draget om i det
mecklenborgske og prøjsiske, hvor han havde er
næret sig og sin kone ved småhandel. Kort før sidste
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høst er han hjemkommen her til landet. — På
spørgsmålet om, hvordan han så dygtigt kunne tale
tysk, at man end ikke svagt kunne høre hans danske
afstamning, erklærede han, at han havde opholdt
sig fjorten år i Tyskland. — Da han sidste gang
deserterede, er han først gået til Jylland, hvor han
opholdt sig omtrent et år. Derpå er han rejst til
Lübeck, derfra gået til Hamborg, hvor han var i
slagterlære, men ikke udstod sine læreår. Hos sin
læremester lod han sig engagere og tjente så seks
år hos prøjserne, var blevet fanget ved Jena og
havde derpå løskøbt sig selv, hvorefter han havde
rejst som slagtersvend og var så gået tilbage til Jyl
land. — Lidt senere i samme forhør hedder det:
»Det blev foreholdt ham, at han i Flensborg havde
sagt, at han også havde tjent de kejserlige. Han
hævdede imidlertid, at han ikke havde tjent kejse
ren, men derimod var blevet fanget ved Jena af
franskmændene og havde løskøbt sig selv, var gået
tilbage til Lübeck og fra Stockdorff med et der er
hvervet pas gået til Jylland, og at han altså havde
sagt usandhed i Flensborg.« — I tugthuset i Viborg
flere år senere fortæller han til lektor Dorph, at
han havde »flere gange, når nøden drev ham dertil,
ladet sig hverve som tambur eller almindelig soldat
ved forskellige fremmede regimenter, og således
havde han bivånet flere feltslag i Italien, ved Jena
og ved Breslau, og som en skyldig taksigelse til
»Mutter Marie«, fordi han var kommet vel fra disse
grumme slag«, som han udtrykte sig, havde han la
det et blodrødt kors indgravere på sin højre arm.
Ser man lidt på disse citater, er det ikke svært at
finde store uoverensstemmelser. Der synes dog at
være det sande, at han har været soldat og omstrej
fer. Hans deltagelse i fremmed krigstjeneste er der
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nogen grund til at tro på, og han kan have været
med i slaget ved Jena 1806, men hans løskøbelse
lyder mindre sandsynlig. Tjenesten hos den østrig
ske kejser kan være en virkelighed, hans gloser fra
romani tyder derpå. At han selv stempler sin første
påstand som usandhed, kan bero på, at han stod
for en militærdomstol som desertør. Det kunne
skade hans sag, hvis han også var desertør i udlan
det. Men det står klart, at han har strejfet længe
og viden om, hvad hans sprogfærdighed er et fuld
gyldigt bevis for. Han er blevet en skøjer og vaga
bond af internationalt format. Om hans eventuelle
udenlandske lovovertrædelser vides intet, men han
har næppe vandret uskyldig rundt. Fra Tyskland
vendte han vistnok hjem i forsommeren 1812. Af et
forhør i Haderslev 25. nov. s. år fremgår følgende:
I Stockdorff havde han fået et pas, som han var
rejst til Aalborg på for at søge arbejde som slagter,
men da han intet arbejde fandt, havde han der
fået et andet pas og var gået til Løgumkloster på
det. Hos sognefogeden der havde han fået passet
fornyet for at gå til Rendsborg og besøge sin broder.
På denne side af Ladt havde han af sin morbroder,
Peder Glæser, fået at vide, at broderen havde taget
sin afsked, hvorfor han besluttede at gå nordpå til
sin stedmoder i Bække. Syd for Haderslev i et værts
hus ved landevejen til Tønder boede der en urma
ger, hos hvem han havde sovet om natten, og her
havde han skaffet sine kone lejlighed til at køre
med en pottemand til Ødis Bramdrup, hvor hun
skulle tage kvarter i det værtshus, der lå foran i
byen. Selv ville han gå ad den store vej, da han
havde pas. Den følgende nat sov han i Haderslev.
Næste dags eftermiddag gik han videre mod nord
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og fik logi noget borte fra Kongevejen i et hus, hvor
der ikke var nogen mand, men kun en kone og to
pigebørn. Kl. 10 næste dag forlod han huset og hav
de lige passeret Steinburg, da han traf en fremmed
mand, der handlede med fjerposer og var klædt i
blå jakke, lange, hvide benklæder, sko og rund hat.
Den fremmede spurgte ham, hvorfra han kom, og
hvor han skulle hen. Lunding fik intet at vide om
den fremmede, men kunne dog oplyse, at han var
temmelig høj, og at han talte mere dansk end tysk,
hvorfor han antog ham for at være jyde. De to fulg
tes ad et stykke vej, snakkede og drak lidt brænde
vin sammen. Lunding fortalte, at han ikke havde
ret mange penge. Den fremmede tilbød at hjælpe
ham og overlod ham en sæk, som han skulle falbyde
i husene og samtidig skulle han spørge efter kam
meraten. De var nu nået til Tyrstrup og Kristiansfelt, og sækken var forgæves falbudt i flere huse.
Den fremmede sagde da til Lunding, at han skulle
gå tilbage til et hus, de lige i fællesskab havde væ
ret inde i. Der skulle han gå ind, og i en stue på
højre hånd ville han finde et skab, hvoraf han
skulle tage noget. Til dette formål fik han en sæk
med, hvori der allerede var nogle sager. Lunding
handlede efter aftale, idet han af skabet tog to jak
ker og en skjorte, som han pakkede ind. Da han
hørte nogen komme, gik han ud og undskyldte sig
med, at han mente, at han havde en pakke stående
der, men at han nok måtte være gået forkert. For
klaringen hjalp intet, Lunding var afsløret som tyv
hos degnen Saxild i Tyrstrup. Medens tyveriet fore
gik, havde den fremmede, som vel i virkeligheden
er en opdigtet person, underholdt degnen med
snak. Da han så, at det gik galt, »havde han straks
gjort sig til støv.«

198

JOHN KVIST

For tyveriet hos degnen fik Lunding tre ugers
vand og brød i Haderslev. Retten kunne ikke kom
me på sporet af hans tidligere forseelser, men var
godt nok klar over at have med en gavtyv at gøre,
for senere hedder det i en skrivelse til politiet i
Flensborg: »Denne vagabond synes overalt såvel
ifølge undersøgelsesprotokollen, som også da han
tilhører en bekendt vagabondfamilie, at være et
farligt menneske for den offentlige sikkerhed.«
Efter udstået straf fik Lunding det rejsepas, som
sognefogeden i Løgumkloster havde udstedt til ham
og »hans ægteviede frue«, Ane Mette, fornyet for
otte dage, for at han kunne rejse til Flensborg til
den derværende papirmølle for der at få tilladelse
til at rejse rundt i landet som papir- og kludesam
ler. Han og konen nød nu friheden, men alt for læn
ge, de otte dage blev overskredet. Lunding vidste
dog råd. Han rettede i passet, således at de otte
dage blev til atten, hvad der gav anledning til, at
han fik rodet grundigt op i alle sine forhold. Da
han hen mod midten af februar 1813 nåede Flens
borg og gik ind på politistatioen for at få en nat
seddel, fik politiet mistanke om, at passet var for
falsket og anholdt ham og konen. I forhørene 20. og
21. feb. var et af de første spørgsmål, om han havde
en søster, der hed Ingeborg Lunding boende i Bæk
ke. Han bekræftede dette, men oplyser, at hun kun
var hans halvsøster. Om sin kone vidste han så godt
som ingenting. De havde været gift et årstid og var
blevet kendt med hinanden, da hun tjente hos køb
mand Hansen i Ålborg, hvor de blev viede af pastor
Højer. En vielsesseddel,han havde, var blevet borte.
Han vidste ikke konens efternavn, eller hvor hun
var fra, men til slut må han bekende, at de slet ikke
var gift. Ane Mette var til at begynde med lige så
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uvidende. Moderen var død, faderen vandrede
rundt som »ziebenmacher«, hun selv havde tjent
flere steder. Sin mands meriter kendte hun ikke
noget til. Hun mente, han var fængslet i Haderslev
på mistanke. Endelig kom sandheden frem. Pigen
hed Ane Mette Jørgensen, hendes fader var ar
bejdsmand Peder Jørgensen i Randers, hvor hun
selv var konfirmeret, og af ulyst til arbejde havde
hun vandret næsten hele tiden siden. Nu var hun
37 år. Retten ville også have at vide, hvorfor de
havde været så længe undervejs. Lunding svarede,
at han havde troet, at hans kone var svanger, men
han mente dog ikke, det kunne passe, da hun var
for gammel dertil. Han måtte indrømme, at han fle
re gange så godt som havde besvangret hende, men
det var ikke blevet til mere end et dødfødt barn.
Han hævdede, at en anden i Flensborg også havde
haft omgang med hende. Til sidst forklarede han,
at grunden til deres langsomme fremrykning var,
at hun var syg og svag. Under pres måtte Lunding
indrømme, at de havde levet af tiggeri og den han
del, hans kone altid havde drevet med knapper og
nåle. Pasforfalskningen kunne han umuligt have
begået, da han hverken kunne læse eller skrive,
men også her kom han til kort og måtte indrømme
sig skyldig, skønt meget modstridende, da han nok
var klar over, at sagen var alvorlig. Forhøret var
typisk for Lunding. Altid var han nødt til at bruge
udflugter, digt og løgn, indrømmede aldrig, før han
var modbevist. I dette tilfælde stred han hårdt, men
tabte stort, thi foruden de nævnte afsløringer var
retten blevet klar over, at han var en gammel de
sertør, og som sådan blev han sendt til sin garnison
i Rendsborg. Ane Mette Jørgensen blev, syg som hun
var, indsat i tugthuset til røgt og pleje.
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1 krigsretten i Rendsborg blev han anklaget for
desertering, vagabondering og pasforfalskning. De
serteringen kunne dømmes som første gang begået.
Vagabondering og pasforfalskning gav efter civil
ret tugthusstraf, men ved militæret dødsstraf, der
var lig med spidsrodsstraf. Den 24. april 1813 faldt
følgende dom: »I undersøgelsessagen mod piber
Lunding fra det kgl. holstenske infanteriregiment
på grund af desertation, vagabonderende liv og pas
forfalskning enstemmigt for retten: At piber Hart
vig Andreassen Lunding skal straffes med otte gan
ge passering af spidsroden, at hans militærtjeneste
skal fornyes på ny, og at han skal betale samtlige
omkostninger ifølge de akterne vedlagte regninger.
På foranledning af den kgl. allerhøjeste forord
ning fra 1763 og den 180. krigsartikel.
På rettens vegne.
sign. Lackendorff, Brockkenhus.«
Lunding overlevede livsstraffen, den frygtelige
spidsrodsstraf, de 1600 stokkeslag, han fik ved at
løbe mellem 200 mand otte gange. Rædselen for den
umenneskelige straf var dog ikke større, end at han
den 2. aug. s. å. rømte for sidste gang. Arv, opdra
gelse og milieu fik ham til at trodse alle love for at
leve et hæmningsløst og ubundet liv. I fire år er han
nu på fri fod. Da bliver han i Elmshorn ved Ham
borg pågrebet som hæler i en tyverisag. Den 9. maj
1817 dømmes han på Steinburger amtshaus i Itze
hoe på grund af salg af stjålne sager »og tidligere
graverende forhold« til to års fæstningsarbejde. De
to år, han som slave var lænket til skubkarren, til
bragte han i Rendsborg fæstning.
Der findes flere signalementer af Lunding. Sidst
nævnte år var det således: »Middel af statur, mør
keblondt hår, skæg og øjenbryn, blågrå øjne, mid-
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delstor næse, anløbne tænder, af hvilke tre kind
tænder mangler i undermunden, runde kinder, små
ører, rund hage, kort hals, bleg ansigtsfarve og el
lers velproportionerede lemmer.« Dertil kan føjes,
at han var 65 tommer høj. Hans klædedragt var
1813: brun frakke, grå vest af hjemmelavet tøj, blå,
lange benklæder, støvler og rund hat.
14. maj 1819 slap Lunding ud af slaveriet med et
udleveret »slavepas« og befaling om at gå til Itze
hoe, hvor han var dømt. Derfra blev han ført til
sit fødesogn Vejen. Den stedlige herredsfoged,
Schrum, gav ham et pas til Ålborg som slagter, og
det vandrede han så på, til han 21. juni 1820 fik et
pas som kludesamler for Engelsholm papirfabrik
ker i Århus. Fra Vejen er han vandret til sin sted
moder i Bække, hvor han sandsynligvis har hørt
om familiens kending, skøjertøsen Karoline Kir
stine Jensen fra Odense, som han senere traf i nær
heden af Kristiansfelt. Jeppe Aakjær, der også har
skrevet om følgende tyvehistorie, siger, at hun rig
tig var en ganing for Lunding, smuk, som hun var,
blot med den lille fejl, at hun som Ingeborg Lun
ding ikke kunne arbejde, fordi »hun havde et slag«.
At hun var straffet med tugthus et par gange, kun
ne ikke genere forholdet. Engang blev hun pågre
bet i Bække, hvorfra hun gik om og handlede med
nåle og tråd. Skøj erhuset i Bække var tilflugtssted
både for familiemedlemmer og deres kendinge, der
var en art solidaritet mellem dem alle.
Lunding og Karoline vandrede nu sammen. Sent
om aftenen den 28. juni 1820 var de nået til Uldum
by, hvor de lejrede sig bag nogle kålhaver. Tre til
fire dage i forvejen havde de truffet Ingeborg Lundings datter, Kirsten Marie Rasmusdatter, på vejen
mellem Horsens og Århus, og hun var så fulgt med
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dem. I den sene aftentime drog han på kludesamleri med det nyerhvervede pas som skalkeskjul. På
blegepladser og på hække samlede han lærred, klu
de, garn, en rød trøje og et rødt skørt. Tillige hen
tede han hos en aftægtsmand i nabobyen Børring
en kobberkedel, som han ved et tidligere besøg i
huset havde udset sig som hængende på et bekvemt
sted, og endelig ca. kl. 2 om natten stjal han på
Uldum kro et ur og en merskumspibe, som lå på et
bord lige inden for et vindue. Otte til ni steder stjal
han den nat, og hans metoder viste, at han var en
dreven tyveknægt. Kobberkedelen, uret og piben
havde han taget ved at trykke vinduessprossen ind,
række en arm ind og tage tingene. Det var ikke ind
brud, som han vel vidste at vogte sig for. Galt gik
det nu alligevel. Kromanden og to prangere, som
sov i det pågældende værelse, vågnede, for ud og
begyndte en hidsig jagt sammen med andre, der i
blandt en karl til hest. De tre blev fanget i en korn
mark, de skjulte tyvekoster kom efterhånden for
dagen. Lunding og de to kvinder blev ført til Vejle,
hvor de dømtes ved Nørvang-Tørrild herreders ret
lørdag den 30. dec. s. å. Lunding til fem år og Ka
roline til eet år i Viborg tugthus for henholdsvis
anden gang begået tyveri og første gang begået hæ
leri. Kirsten Marie fik fire ugers fængsel for betleri
og løsgængeri. Der er grund til at omtale sidstnævnte nærmere.
Kirsten Marie Rasmusdattcr var som tidligere
nævnt født i nærheden af Sommersted ca. 1801 og
fjorten dage gammel af moderen bragt til Bække,
hvor hun måske har været en tid af sin barndom.
Der er dog mere, som tyder på, at hun har fulgt
moderen bortset fra dennes ophold i fængselet, re
sten af tiden har hun selv strejfet om og ernæret
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sig ved betleri. Hun har ikke gået i skole, er ikke
konfirmeret og kan kun læse lidt katekismus. Et
par gange har hun været i tjeneste, første gang hos
en frue i Haderslev, anden gang hos gdr. Niels
Madsen i Hansted, hvor hun blev bortjaget. I for
høret i Vejle opgiver hun endvidere sin alder til
fjorten år, senere lægger hun et par år til, og da
kirkebogen i Sommersted var brændt, måtte til sidst
retsvidnerne under ed bedømme hendes alder, der
så blev til ca. 19 år, hvilket både hun selv og Lun
ding mente var rigtigt. Hun så således ud: liden af
vækst, før af lemmer, måske brune øjne, sort hår,
lige næse og rødmusset. Hendes videre skæbne er
ikke undersøgt.
I tugthuset blev Lunding bl. a. skotrokspinder.
Naturligvis lod han sig ikke forbedre. Tre gange
fik han disciplinære straffe for slagsmål, bedrage
riske forhold med pligtarbejde og for sammen med
andre at have brudt hul i muren ind til de kvinde
lige fanger. Lønnen var et passende antal tamp el
ler rotting. Det epokegørende for Lunding under
hans fængselsophold blev, at lektor Dorph, Viborg,
af fængselsinspektøren fik tilladelse til at besøge
ham for at få oplysninger om det hemmelige jyske
skøjersprog. Under disse besøg røbede han ikke
alene det jyske skøjersprog, men meddelte en
mængde ord af det internationale vagabondsprog,
det såkaldte rotvælskc, og fortalte, at han havde
fartet Europa rundt, været med i Napoleonskrige
ne, været gift på tatermaner med flere kvinder
o.s.v. Jeppe Aak j ær ytrer tvivl om disse oplysnin
gers rigtighed, men H, P, Hansen, vor eneste kender
af skøjersproget, hævder i »Jyske Skøjere og Rak
kere« 1952, at der i den ordbog, som Dorph efter
30—40 timers besøg hos Lunding udgav 1824 og i

204

JOHN KVIST

forøget udgave 1837, i ordlisten foruden de jyske
skøjergloser også findes mange gloser af rotvælsk,
zigeunersproget romani, tysk og romanske sprog,
hvilket beviser, at Lunding har faret viden om vel
både som vagabond og soldat.
Dorph tog sin ven Si. Si. Blicher med ind for at
høre Lundings sprogfærdighed. På Dorphs opfor
dring skrev Blicher 1829 novellen »Kjeltringliv«,
hvori Lunding på grund af sin sprogkundskab fik
navnet Professoren. Også i malerkunsten er han
blevet foreviget. I Den Hirschsprungske Samling
findes et billede malet af Hans Schmidt forestillen
de Professoren dansende reel med Linka Smælem i
Kæltringhuset på Ørre hede. Dorph beretter, at
Blicher under sit besøg hos Lunding bemærkede, at
»han lignede en høg i bur«. Dorph havde foreholdt
Lunding, at det var farligt at røbe det hemmelige
sprog, det kunne koste ham livet, men Lunding
svarede, at det vidste han godt, og at han fra nu af
ikke ville have mere med kæltringerne at gøre, ja,
at han allerede gennem sin slægt havde været i be
siddelse af et hus med alt, hvad han skulle bruge.
Han savnede kun en gryde, og den havde han så
taget hos en gammel kone med den tanke at bringe
den tilbage, når han selv fik råd til at anskaffe sig
een ,men i mellemtiden var tyveriet blevet opdaget,
og så var han kommet i tugthuset ! Her er gavtyven
tydelig nok faret i Lunding, det var pynt, digt og
løgn. Dorph har måske troet på dette, han havde
sympati for sin usædvanlige læremester, og hans
skildring af ham er sikkert rigtig og rammende, når
han skriver: »Hans blik var sikkert og skarpt som
rovfuglens og blinkende som kniven i vild mands
hånd. Man kunne tydeligt se ved hans første ind
trædelse i værelset, hvor han ikke før havde været,
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han ligesom i et eneste ligesom uvilkårligt lynsnart
spejdende øjekast havde gjort sig bekendt med alt
i stuen, så jeg turde vædde på, at man straks kun
ne binde for hans øjne eller føre ham ud af stuen
igen, og han skulle dog kunne kende møblerne og
disses plads så nøjagtigt, som han stod fri med åbne
øjne midt i værelset, og i sandhed hans forstand,
eller om man ville, han hjernes livlighed lignede
hans øjnes. Kyndige ville vist også indrømme, at det
ville have været mig umuligt gennem et råt men
neske i en tid af 30—40 timer at få tilvejebragt,
hvad jeg her har kunnet levere (ordlisten), når
ikke hans naturlige kløgt og livlige fatteevne var
kommet mig så særdeles til hjælp. Ligesom en rov
fugl i et bur lettelig tirret til vrede, når man blot
endog i den uskyldigste hensigt peger med fingeren
hen ad den, således kom ofte min rotvelsker, når
jeg under mine udspørgseler kunne komme til at
ytre formodning om en blot tilsyneladende modsi
gelse eller urigtighed af ham i sammenhold med,
hvad han før havde anbragt, i en så øjeblikkelig
heftig bevægelse ved den ringeste mistanke mod
hans sanddruhed, at blodet for ham til hovedet og
brændte på hans kinder, og øjnene gnistrede, ind
til jeg atter fik ham rolig ved at angive, at fejlta
gelsen var på min side. Jeg glemmer ikke, med
hvilken inderlig glæde og selvtilfreds stolthed han
hørte på mig, da jeg den sidste time læste den rotvelske samtale op for ham.« Dette er en skildring,
som ikke lader noget tilbage i klarhed om en
skæbne med store, men forspildte muligheder.
Den 20. jan. 1826 løslodes Lunding af Viborg
tugthus. Trods ivrig eftersøgning er det aldrig lyk
kedes med sikkerhed at fastslå hans senere skæb
ne. Der er dog begrundet formodning om, at han

206

JOHN KVIST

led en voldsom død. Dorph skriver i sin afhand
ling: »Desværre er det netop i denne tid blevet
forsikret, at de snu kjeltringer havde fået opspurgt forræderen af deres sprog, og at de nogle
dage efter, at han var kommet ud af tugthuset
ihjel sloge ham, den stakkel, på vejen i nærheden
af Kolding, før han endnu nåede sit hjem, hvor en
kone og en fattig, men rolig arne ventede ham, for
at skænke hans aldrende dage den fred, han hid
til ikke havde kendt i livet. Jeg kan ikke dølge
en synderlig bevæget og vemodig følelse ved at
gentage sagnet om dette drab, thi skjønt jeg vel
ikke kan føle samvittighedsnag derover, som om
brøden var mig tilregnelig så meget mindre, som
jeg aldrig brugte den ringeste overtalelse eller
nogen slags lokkemad for at lede ham til at røbe
sin hemmelighed, kan jeg dog ikke nægte for mig
selv, at jeg jo alligevel, skønt uskyldig, er skyldig
i hans død. Jeg kan ikke rive mig fra den tanke,
at han under den fortvivlede kamp for sit liv —
thi der var flere om ham — og i sin dødsstund har
sendt mig sin vrede, måske forbandelse, fordi jeg
var årsag i den ulykke, som rammede ham.«
Dorphs udsagn har en betydelig vægt, da han
mere end nogen anden med kendskab og interesse
havde fulgt Lunding. Også fra Lundings barn
domsegn, Veerst-Bække kommune, er der tegn,
som tyder på, at Dorphs formodning kan være
sand.
Hærvejen eller Studevejen, som den gang var
ret befærdet, har været den eneste naturlige vej
for Lunding at drage til Bække. Friet for fængse
lets tvang og sjadelige lidelser har denne vilde van
drefalk ilet mod sin barndomsegn ud til den højt
elskede, gyldne frihed, men kun få km fra sit mål

PROFESSOREN« OG HANS SLÆGT

207

synes han ramt af hævnen. Fra dette strøg er der
tre forskellige sagn om en myrdet kræmmer.
Ved Hærvejen omtrent midt på den frygtede
Randbøl hede ligger Ølgård kro. Sagnet siger, at
en kræmmer her blev beluret og slået ihjel ved
Mandhøj, som ligger ca. tre km sydligere, hvor
Hærvejen skærer Veerst-Bække sogneskel.
Et andet, også mere end hundredårigt, sagn for
tæller, at der ude i de næsten øde egne ved den
gamle vej en aften hørtes vilde rædselsskrig fra
en kræmmer, der blev myrdet.
Medens det andet sagn kun er løst stedfæstet, er
det tredie ligesom det første knyttet til et bestemt
sted, nemlig et sted sydøst for Mosegården i den
dengang ca. 500 tdr. land store Vester Thorsted
mose i Veerst sogn. Mange gamle folk har fortalt,
at de i deres barndom har hørt fortalt, at der på
dette sted skulle ligge liget af en myrdet kræmmer.
Lygtemænd gik ad bestemte strøg og spredte uhyg
ge blandt folk. Ejeren af Mosegården indbød om
kring 1890 nogle venner til en aften at komme og
se lygtemanden, som mentes at have forbindelse
med den myrdede kræmmer. Og så sent som 1910
sad en anden ejer af gården og hans kone oppe
næsten en hel nat for at betragte lygtemanden.
Værre var det, at adskillige om natten havde hørt
det save, høvle og banke i Mosegårdens lade. Da
en stor og sta^rk mand, som indtil 1910 boede på
nævnte gård, en aften kom hjem og hørte disse
lyde, hentede han naboen og fik ham til at følge
sig ind. Senere blev det så hårdt for ham, at han
spændte hestene for sin vogn, bandt køerne bag
efter, kørte til Foldingbro marked og solgte det
hele for aldrig mere at vende tilbage til gården.
Både manden og konene på nabogården så en
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sommeraften før solnedgang, at en tørvevogn, de
havde stående, hvor kræmmeren skulle ligge be
gravet, stod i lys lue, men da de løb der hen, var
der intet at se.
Dette tredie sagn har en mængde udløbere, som
det vil føre for vidt at omtale her.
Det er fristende at tro, at disse småsagn gælder
Lundings endeligt. De to første knytter sig til en
vej, som han kommende nord fra absolut måtte
passere for at komme til det nærliggende Bække.
Hvad det tredie sagns tilknytning til Thorsted
mose angår, da synes dennes store øde at have
va"ret et ypperligt skjulested for et lig. At alle tre
sagn omtaler en kræmmer, der blev myrdet, gi
ver også en formodning om en virkelighed bag
sagnene, der har holdt sig så hårdnakket og været
så udbredt på stedet, flere nulevende mener end
også at have set kræmmeren på landevejen i
amtsskcllet mellem Øster og Vester Thorsted. Na
turligvis kan man kun bygge vage sandsynligheds
beviser på disse sagn som gældende Lunding, men
der er endnu et vægtigt argument, som peger i
samme retning.
Den 4. juni 1913 kl. ca. 6 om morgenen trak eje
ren af Mosegården, Jens Pedersen, sine kreaturer
ud i nærheden af mosen, hvor Poul Andersen kal
det Store Poul gravede tørv. Pludselig råbte den
ne til ham: »A hår funden en kalv!« Det viste sig
snart, at det var liget af en mand. Poul satte ho
vedet, som han havde skilt fra kroppen, op på
brinken, klappede det og sagde: »Nå, nå, gamle
ven!« Arbejdet blev standset, og der gik bud til
sognefogeden i Veerst, som telefonisk underettede
herredsfoged Boss i Kolding. Den følgende dag,
grundlovsdag, kl. 4 kom herredsfogeden samt kon-
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stitueret distriktslæge Scheppelern og politibe
tjent H. K. Eriksen til stede til forhør og undersø
gelse. Tillige havde en mængde af egnens folk ind
fundet sig hidkaldt af det sensationelle rygte, at
nu var kræmmerens lig endelig fundet. Store
Poul, der havde rollen som udgraver, beklagede
sig over, at så meget fint dynd gik tabt. Midt i ud
gravningen gik han hen til brinken og sagde til
den noget fornemme herredsfoged: »Ka’ do ét
knap æ knap op i mi’ kraw’ å tej’ en?« Da liget
var gravet op blev det ført til Mosegården, hvor
der i laden tømredes en kiste til det, og dermed
forsvandt spøgeriet fra laden. Senere sendtes det
til Kolding, derfra til Retsmedicinsk Institut og
Nationalmuseet. Der er nu intet tilbage af det.
Af undersøgelsen på åstedet og flere påfølgende
forhør i Kolding, af erklæringer fra National
museet og Retsmedicinsk Institut og af stedlige
folks beretninger fremgår følgende skildring. Li
get fandtes i en lille meters dybde ca. 200 m sydøst
for Mosegården i mtr. nr. 3 e af Thorsted ca. 50 m
fra mtr. nr. 3 i og var dækket med overfladejord
fra mosen samt græstørv. Det lå noget sammen
bøjet og på højre side. På skråt hen over knæene
var lagt en birkegren på halvanden meters længde
og tyndere end end arm. Svøbt om liget fandtes
bestanddele af en vest af oksehud, sammensyet
med lædertråd af en mængde småstumper. Det
ene ærme var bevaret. Hårbeklædningen vendte
indad. Knoglerne var meget møre, det meste af
huden velbevaret. Hovedet, som var stærk sam
men trykt, havde små øren, temmelig langt, blondt
eller rødligt hår og fuldskæg, hvoraf overskægget
var kraftigt. Der kunne ikke konstateres vold mod
den døde, et svagt sted på hovedskallens ene side
14
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formodedes at stamme fra dyndets tryk. De fleste
af tænderne var bevaret, men sorte. Sagkundska
ben kom til det resultat, at liget med nogen sand
synlighed kunne være nedlagt af tatere for et par
hundrede år siden. Den dødes alder ansloges til
omkring 50 år.
Skal man fremholde grunde foruden de allerede
nævnte, som taler for, at liget i mosen kan være
Lundings, kan flere med nogen føje nævnes. Lun
ding formodes myrdet, det samme kan gælde li
get, der tydeligt var skjult på et øde og afsides
sled og desuden nedlagt på en grov og ureglemen
teret måde. Lunding forsvandt ved vintertid, li
gets oksehudsbeklædning var vinterbeklædning.
Hår- og skægvækst samt tænder kan passe sam
men på de to, idet man må regne med, at hår på
moselig efterhånden får en rødlig farve. Alderen
svarer godt sammen, Lunding var omtrent 44 år,
da han forsvandt. Med hensyn til tidspunktet for
Lundings forsvinden og ligets nedlæggelse behø
ver der ikke at være uoverensstemmelse, man kan
næppe afgøre, om et lig har ligget i mosen 200 eller
100 år.
Aldrig nogensinde kan det fuldt ud bevises, at
Lunding er identisk med kræmmeren i Thorsted
mose. Men mon det alligevel ikke er ham, den
ustabile piber, den snedige skøjer og tyveknægt,
den store kvindebedårer, den lynintelligente lærer
i det rotvælske sprog, der på dramatisk måde
endte sit liv og fik sin mørke grav i Thorsted
mose ?
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I artiklen er der ikke henvist til de utallige små kilde
angivelser. Foruden de nævnte forfatteres værker er ho
vedkilden Hærens Arkiv, som med megen imødekommen
hed har ydet et særdeles stort bidrag, hvorfor det her
bringes den bedste tak. Landsarkivet i Viborg har lige
ledes vist stor velvillighed. Det takkes sammen med for
fatteren, lærer Valdemar Andersen, der har hjulpet ved
gennemgang af retsprotokoller.

Skast herreds ting, fogder og
skrivere
Af H. K. Kristensen.

TINGET. Cornelius Tacitus skriver i sin be
rømte bog fra år 98 efter Kristus, at germanerne
holder ting »ved nytænding eller fuldmåne«, og
der vedtager eller forkaster de forslag, førerne
fremsætter. Det har altså været en slags folketing
med politisk magt. Men Tacitus fortsætter: »For
tinget kan man også føre en anklage frem og gøre
påstand på dødsstraf. Straffene er forskellige i for
hold til brøden. Landsforræddere og overløbere
hænger de op i træer; fejge folk, dem, der vind
drager sig tjenesten i krigen, og dem, der besudler
deres eget legeme ved unaturlige laster, drukner
de under en risfletning i dynd og morads.« Små
forseelser klares med bøder, hvoraf kongen eller
folkesamfundet får sin part, den forurettede eller
hans slægt den anden part. — Tollundmanden og
andre lig af henrettede, som i Nordtyskland og
Danmark er gravet op af moserne, kan måske være
eksempler på sandheden af Tacitus’ beretning.
Visse forskere mener det.
Ellers kender man ikke meget til vor retsprak
sis i denne fjerne tid. I folkevandringstiden gjorde
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Danernes stamme sig til herre i landet, Danernes
mark. Hvor de kom frem, rejste de et gudevi og et
tingsted. Dermed måtte de også have bestemt, fra
hvilket område man skulle søge tinget. Herreds
inddelingerne må da også være lige så gammel
som danervældet. Intet andet land i Europa har i
så gammel tid fået sit land så ensartet inddelt, selv
om inddelingen også findes i vore nordiske broder
lande.
I over tusind år var tingstedet en væsentlig fak
tor i herredsfolkets liv. Til tingmøde efter ting
møde søgte mændene i stort tal ad veje og stier,
til vogns, til hest, til fods for at deltage i retsplejen,
høre bekendtgørelser forkynde, spørge nyt og kom
me sammen med andet godtfolk. Undertiden var
det en næsten sygelig rethaveriskhed og trættelyst,
der drev dem. Den Ribebiskop Peder Jensen Hegelund skrev omkring 1600, irriteret over den megen
tidsspilde :
»De bulderjyder er ej gode at stille,
så gerne tilsammen de træde ville;
at pløje og så de heller forglemme,
end de fra tinge skulle sidde hjemme.«

Senere aftog interessen, færre og færre drog til
tings.
Underligt, at ikke et eneste af vore gamle ting
steder er bevaret, og ikke engang et ordentligt bil
lede af et landligt tingsted!*)
Skast herred, Skazstatshæreth, som det kaldes i
Valdemar Ils jordebog, er nu det største herred i
Ribe amt. Fanø har givetvis oprindelig hørt med
*) I præsteindberetningen til Ole Worm er Vester her
reds tingsted i Ovtrup afsat som en firkant med en
prik midt i. (H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn).
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dertil, men er allerede i middelalderen skilt fra og
har dannet sit eget birk.
Tingstedet lå på Tingheden tad ved den nuvæ
rende Korskro, hvor de to vigtige færdselsveje
Varde—Ribe og Kolding (Haderslev)—Hjertingegnen skærer hinanden. Nu går den ny diagonal
vej lige ind i kanten af tingstedet. Ejeren Hans
Andersen, Tudegård, lod 1941 stedet fredlyse, og
Historisk Samfund rejste en mindesten.
Tingstedet er anlagt ved to høje. Det er alminde
ligt, at tinget ligger ved høje, der kunne give læ i
dårligt vejr og angive målet for de tingsøgende.
Om tingstedet altid har været på dette sted, er ikke
til at afgøre, dog må det have va'ret i Skast sogn,
så langt tilbage tinget bar dets navn, men det kan
have ligget nærmere Skast by.
Man holdt ting under åben himmel. Det er et
primitivt træk, der svarer til, at den addste guds
dyrkelse ligeledes fandt sted under åben himmel.
I sen hedensk tid får vi gudsdyrkelsen under tag i
hovene, mens der først sent rejses tinghuse. Hvor
dan tinget var indrettet, ved vi god besked om fra
en ofte citeret oplysning fra en kyndig mand, nem
lig Kristen Sørensen Testrup, der blev herredsfo
ged 1730. Han skriver: »Tingstederne var indret
tede på marken med 4 tingstokke, som i en firkant
lå på stene, hvorpå sad fogden og skriveren med
flere, som administrerede retten, så og de 8 mænd,
som af disse tingstokke kaldes stokkemænd, hvil
ke ord endnu bruges, ligesom og stokkenævn i de
gamle love heraf havde sit navn. Midt på denne
plads imellem de 4 stokke lå en stor sten, som end
nu på tingstederne er tilsyne, på denne sten skulle
tyvene sidde, når de skulle dømmes, hvilke stene
endnu desårsag kaldes tyvstene.«
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Denne indretning af tingstederne er ældgammel.
I modsætning til Danmark har vort broderland
Sverige et par gamle nogenlunde velbevarede ting
steder, dvs. grundstenene er tilbage. »Arkels ting
stad« ligger i Uppland ved Vallentuna-søcns
sydende. En stenrække fører hen til det firkantede
tingsted. Dettes sider er 9-10 m lange og grundste
nene 35 cm høje over jordfladen. Man kan endnu
se, hvor tyvstenen har ligget, og på vedføjede gam
le tegning ses den på sin plads. I stenrækken står
to runesten, af hvilke den ene melder:
»... och Arnkel och Goc de gjorde här tingstället.
Icke månde märken
større varda,
än de Ulfs søner,
goda svenner,
åt sin faders
minne gjorde.«*)

Her siges lige ud, at Ulfs sønner gjorde tingste
det. Og da runerne dateres til vikingetiden, til
1000 tallet, ser vi, at vort tings indretning med en
firkantet stenrække og overliggende bjælker er en
arv fra oldtiden. I Sverige kaldes tingstokkene
brofjæl, fordi de lå på en stenbro.
Når tinget »blev sat«, lagde man bjælkerne op
på stenene, og når retten var hævet, blev tinget
»splittet«, bjælkerne væltet ned. Således beretter
Skast herreds tingbog 21/6 1636, at Jens Hansen i
Måde, der den dag var fogdens stedfortræder,
»råbte 1., 2. og 3. gang, om der var nogen, som
havde at bestille for retten, og efterdi ingen en tid
lang derefter fremkom, som havde noget at for*) ... og Arnkel og Goe de gjorde her tingstedet. Ikke
monne mindesmærker større vorde, end de Ulfs søn
ner, gode svende, til deres faders minde gjorde.
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rette, spied han tinget.« Havde man noget at frem
føre for retten, trådte man »inden for de 4 stokke«,
mens dommeren, skriveren og de 8 mænd sad på
stokkene.
Det har ikke været rart at sidde der i al slags
vejr, i sommerens hede, i vinterens frost og kulde,

Et gammelt billede af »Arkels tingstad« i Uppland.
Efter Göranssons »Bautil«.

og om end tingbogen er blevet ført hjemme, hvad
Poul Rasmussen har godtgjort for de udgivne
binds vedkommende, og som jeg har kunnet slutte
mig til ved andre tingbøger, må han have ført visse
kladder, skrevet domme m. m. på selve bjælken.
Den underlige fremskridtsmand Kristian II be
stemte 1521, at der skulle være domhuse i alle her
reder ved kirkerne og ikke ude på marken. Og der
skulle være et særligt rum for dommeren og de 8
mænd til deri at optage forhør. Men hans love fik
næppe tid til at træde i kraft, før de blev ophævet,
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brændt på Viborg landsting som »skadelige og for
dærvelige og stridende mod politie og gode sæder!«
Dog byggedes der et hus her, et af de få og første
i Danmark dengang. I et tingsvidne af 8/4 1522 om
tales Skast herreds rådhus. Men det har vist ikke
stået så ret længe. Få år efter nævnes atter de 4
stokke. Men 19. sept. 1637 bevilger samtlige tingmænd, at der måtte opsættes et tinghus på 10 fag
og 12 alen vidt og forfærdiges et skab til tingbøger
ne i Skast kirke. Det nye tinghus gik vist til grun
de i Kristian IVs sidste krig. Tingets naboskab til
de alf arc veje var ikke heldigt i krigstider. På
grund af svenskens indfald holdtes der ikke ting
fra 16. jan. til 24. sept. 1644 og fra 26. nov. 1644 til
11. marts 1645. Den 23. sept. 1645 noterede skrive
ren i tingbogen: »Idag intet ting holdt, formedelst
suenskens krigsfolk udi hobetal herom rejste ad
Ribe og ud af landet.«
Hvor slemt det gik til ses af et tingsvidne: »Da
Slebusch og samme parti drog her igennem herre
det og ud igen ved Ribe markinds tid, røvet og
bortplyndret de alt, hvad de overkom, både heste,
øksne, køer, korn, fHalle, klæder, sengeklæder med
andet boskab, så at der, om folkene ikke på andre
steder, hvor der ikke var så stor fare for hånden,
med deres heste, kreaturer og gods havde søgt ud
flugt, havde der intet bleven beholden fra deres
overvold og plynderi. Af forne Slebusch og hans
parti blev plyndret i en dag af Tjæreborg sogn og
Krogsgård 30 heste og hopper.« — Om Skast sogns
to krongårde ved man, at den ene, der lå i Skast
by, var fæstet af Nis Nielsen. »Hans huse var onde
og bygfældige, og beviste for dennem [nogle synsmænd] med tingsvidner, at han fik skade af ind
læg [indkvartering] og plyndring af 50 ryttere og
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60 heste på hans korn, fitalje, vogne, redskaber og
sengeklæder for 40 rdl. 1 mark.« Endnu værre gik
det hos en anden kongsbonde, Ingvar Hansen i
Saderup. »Hannem fraplyndret klæder og senge
klæder for mere end 80 rdl., som med tingsvidner
er gjort beviselig. Hans huse er meget onde og bygfældige.«
1653 bevilgede tingmændene 100 sdl. til et nyt
tinghus. Få år efter blev der atter krig, Carl Guslavkrigene, endnu mere ødelæggende end forrige
gang, og 8/9 1657—15/5 1660 holdtes intet ting. Da
blev tinghuset atter ødelagt, hvorfor der i den føl
gende tid om vinteren i slemt vejr med snefog og
regn holdtes ting i Tude i den nærmeste gård. Og
sådan har man vist fortsat en tid lang.
Ved reskript af 11/1 1737 fik herredet, da fog
den lige var død, foged sammen med Gørding-Malt
herreder. Man han fik ikke hele indtægten af de
to embeder, kun lønnen for det ene og det bevilge
de korn for begge samt sportlerne. For den reste
rende fogedløn skulle indrettes et fængsel ved
hvert tinghus. Men 10/2 1747 blev herrederne lagt
under et fælles tinghus midt i distriktet »til publici soulagement.« Det blev i Lille Endrup i Vejrup
sogn. De fik nu samme tingdag. For Skast herred
havde det af arilds tid været tirsdagen. 3/10 1800
fik de dog atter hver sin tingdag. 28. feb. 1811 hen
lagdes Skast herredsting til Varde rådstue. Da her
redsfoged Rosenørn døde 1891, blev det besluttet,
at herredet skulle deles, men først 1893 blev de
lingen gennemført og embedet som herredsfoged i
»Skast herred« besat. Det nye Skast herred omfat
tede de sydlige sogne Guldager, Jerne, Skast, Tjæ
reborg, Nykirke, Brøndum og den vestlige del af
Sneum. Den østlige del af Sneum lagdes under
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Ribe, mens de nordlige sogne fik navnet Varde
Land jurisdiktion og blev lagt under by fogden
i Varde. Øster og Vester herreder, der hidtil
havde været under Varde byfoged, blev udskilt
som et særligt embede. Da birkedommer Aagaard på Fanø døde 1898, blev Fanø lagt under
Skast herred, og da Esbjerg blev købstad, fik ju
risdiktionen sit nuværende navn: Esbjerg købstad,
Skast herred samt Fanø birk. Ved retsplejerefor
men 1919 blev Varde købstad og land jurisdiktion
slået sammen med Øster og Vester herreder til een
jurisdiktion.
RETTERSTED. Det gamle tingsted er nu
slemt medtaget af grusgrave, kartoffclkuler o. lign.
For ca. 50 år siden fandt en mand ved grusgrav
ning grundvolden af et hus på 5-6 fag, 10 alen
bredt, nederst var der store kampesten og derover
murrester af tegl i flere skifter. Kampestenene er
rimeligvis de sten, der i sin tid bar de 4 stokke.
Den samme grusgraver fandt også en hovedskal,
hvori der sad et rustent spiger.
Det er et minde om, at her ikke blot var et ting
sted, men tillige et rettersted. Til et tings udstyr
hørte nemlig også en galge, en blok, en skampæl og
et sted, hvor man brændte troldfolk.
Skampælen svarer til købstædernes »kag«, den
pæl eller støtte, der stod på byens torv og i gamle
dage var et vigtigt straffemiddel, ja en hovedhjør
nesten i det 17. århundredes kamp mod usædelig
heden. 1641 blev der opsat en sådan skampæl her.
Ridefoged Peder Byrgesens attest viser, at han lod
opsætte »4 gabestokke, som jeg bekostede både
med halsjern og stokke dertil, som blev sat ved
tingene her i lenet, som lokkede kvinder til skulle
straffes.«
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De blev taget i brug med det samme. Lenet be
talte nemlig »mester Hans, mestermanden i Ha
derslev, for 12 kvinder, som han kagstrøg her i le
net ved tingene.« Det kostede 40 rdl. Ruffersker,
hælere og tyve hørte også til kagens faste regiment.
I første fjerdedel af 1600 tallet er 10 af herredets
folk, 1 mand og 9 kvinder, brændt levende herude
eller i stedets umiddelbare nærhed for trolddom.
Og her rejstes blokken til halshugning.
»Anno 1631 den 25. oktober blev en quinde ved
naffn Appellin Madsdatter rettet ved Skadst her
reds ting for kætteri [sikkert: blodskam], hun
havde bedrevet, og gav jeg rettermanden derfor
5 rdl., og for hende at begrave samme tid ved tin
get % rdl.« Hun havde siddet anholdt et årstid, før
hun blev henrettet, og da hun ingen formue havde,
var delefogden Laurids Pedersens regning på samt
lige udgifter løbet op på 19 rdl. 9 sk.
1643 blev Matthis Fincke af Tobil (Tobøl, Guld
ager sogn) for tyveri og mordbrand henrettet ved
Skast herreds ting af skarpretteren fra Ribe. Han
havde været sendt til Bremerholm, men der måtte
han ikke blive, »hvorudover lensmanden derved
var forårsaget at lade ske eksekution.« Udgiften
beløb sig til 14 rdl. 1 ort. Han efterlod sig heller
ingen formue. — 10 år efter henrettedes Laust Pe
dersen i Allerup, der dræbte og ihjelslog en mand
og siden bortrømte. Den Ribe bøddel fik 10 rdl. En
gammel bonde i Vældbæk, Laurids Pedersen, har
efterladt sig nogle almanakoptegnelser; heri hed
der det: »Løverdag den 27. maj blev et barn født
på Lykke [gård] og dræbt af sin moder Kathrine
Lambertsdatter, som siden derfor anno 1715 den
2. december blev halshuggen på Skast herredsting
ved middagstider.«
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I de dage, man troede så bombesikkert på straf
fens præventive og pædagogiske værdi, havde man
et imponerende register over metoderne. Det ses
klart af bøddeltaksterne fra Varde 1698:
»For et hoved med et sværd at afhugge ............... 10 rdl.
For et hoved med en økse at afhugge ................... 8 rdl.
For en hånd eller finger at afhugge ....................... 10 rdl.
Et hoved og en hånd at sætte på stejle, for hver
2 rdl................................................................................. 4 rdl.
For én at hænge ......................................................... 10 rdl.
For én igen af galgen at nedtage ............................ 4 rdl.
For en hel krop at lægge på stejle og hjul og pæ
len at nedgrave og sætte ........................................
7 rdl.
For én at slå arme og ben i stykker på og lægge
på stejle ...................................................................... 14 rdl.
For en krop at nedgrave i jorden ............................ 3 rdl.
For en død krop at udføre af byen............................ 2 rdl.
For en at partere og lægge på stejler ................... 12 rdl.
For hver knif [kneb] med glødendetænger ....
2 rdl.
For et brændemærke ................................................. 4 rdl.
For kagstrygning .........................................................
5 rdl.
For at piskes af byen ................................................. 7 rdl.
For at vises af byen eller herredet.......................
4 rdl.
For at brænde en krop ............................................. 10 rdl.
For at slå pasquiller (smædeskrifter) eller andet
deslige på galgen ..................................................... 3 rdl.
Gryder, tænger, brændemærker o. s. v. instrumenter
forskaffer skarpretteren sig selv mod den sædvanlige år
lige leje at nyde af købstædernes indbyggere samt bønder
og husmænd på landet.«

Kan de straffe, her hentydes til, end ikke stå mål
med, hvad nutidens diktaturstater præsterer, er de
dog skrækindjagende nok. Men de var lykkeligvis
ikke hverdagskost. Tingbøgerne viser, at der i reg
len var længe imellem, man havde brug for me
stermanden.
Selv efter at tinget 1747 var flyttet til Endrup,
vedblev man at benytte retterstedet her. Den sidste
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henrettelse foregik 1805. Det var et ægtepar fra
Skonager i Næsbjerg sogn, Jens Madsen og Ellen
Kathrine Thuesdatter, som den 20. aug. 1804 havde
forgivet deres aftægtskone Anne Malene C hr iste ns
datter, Anders Pedersens hustru. Gården var en
fæstegård under Lunderup. De havde overtaget
fæstet 1797. Det var en lille trelænget gård med et
stuehus på 12 fag, et nørrehus på 18 fag og et østerhus på 9. Der var lervægge, egestolper og lvngtag.
Ægteparret fandt, at den aftægt, de skulle svare,
var alt for stor, og desuden var de ofte i skænderi
med aftægtskonen. Nogle dage før mordet blev de
enige om at forgive Anne Malene for delvis at be
fri sig for aftægtsbyrden. De vidste, hvilken dag
hun ville komme til dem. De stegte da pølse med
smør, sirup og rottekrudt. Manden bød hende vel
kommen med et glas bramdevin, hvorefter hun fik
pølsen.
Snart begyndte folk at snakke om, at Anne Ma
lene nok var forgivet, og en 14 dages tid efter mor
det fik a'gteparret at vide, at sagen var meldt til
øvrigheden. De blev da bange for at blive opdaget,
frygtede straffen og følte den »angst og skælven,
som altid følger niddingsværk«, som det hedder i
præmisserne, og de styrtede sig »på retfærdighe
dens sværd, for hvis hævn de gruede,« dvs. de an
gav sig selv. Den 8. okt. 1804 faldt dommen i Skast
herreds tingstue. Herredsfoged Tetens dømte dem
begge til døden, til stejle og hjul, deres hovedlod
der til deres herskab og den dræbtes arvinger og
jord, om de nogen ejede, til kongen.
Landstinget henviste sagen til ny behandling,
bl. a. for at få oplyst, hvor de havde rottekrudtet
fra. Almindelig handel med arsenik var forbudt.
Det viste sig, at giften havde Jens Madsen fået
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af Anne Malene selv! Et år i forvejen havde hun
skaffet ham den, da han manglede noget til krea
turvask. Hun havde købt den af en karl fra Øse
for 8 skilling. Nu fik karlen en mulkt på 50 rdl.
Fogden dømte så igen d. 4. feb. 1805. Begge*
skulle »have deres liv forbrudt, således at hove
derne afhugges og sættes på stage og kroppene
derefter lægges på stejle og hjul« og ligeledes ho
vedlodderne forbrudt. — Dommen er så blevet
stadfæstet.
Den nøjagtige henrettelsesdato er det ikke lyk
kedes mig at finde. Jesper Madsen skriver, at det
skete først på året 1806. Men det er ikke rigtigt, for
23. decbr. 1805 udnævnte retten to mænd til at sy
ne afdøde Jens Madsens og hustrus fæstegård i
Skonager. Synet afholdtes allerede dagen efter, da
gården skulle takseres, som den »ved bemeldte fæ
steres henrettelse befindes.« Henrettelsen må der
for være sket en af de nærmeste dage forud.
— En sommermorgen i 1841 gik Nykirke sogne
degn Chr. M. Biltoft sammen med sin Hårige søn
Thøger fra degneboligen i Ravnsø en tur til Varde.
Da de nåede Tinghøjene, standsede degnen og
sagde til sønnen: »Her har jeg været for mange
år siden, og her har jeg oplevet det uhyggeligste,
der endnu har mødt mig. Her har jeg stået og set
på, at en mand og en kone fra Skonager blev hals
hugget. Da jeg var en lille dreng, forgav de to men
nesker deres aftægtskone, idet de kom rottekrudt i
hendes mad. Efter at hun var begravet, blev hun
igen gravet op og undersøgt af en læge, der erklæ
rede, at hun var blevet forgivet. Så blev de to dømt
til døden, og henrettelsen skulle ske på dette sted.
Skolebørnene i Næsbjerg blev ordret hertil; vi
skulle til skræk og advarsel se, hvorledes det gik
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skidtfolk.*) Inden henrettelsen fandt sted, var
manden omtrent død af skræk, hvorimod konen
var rapmundet og ruskede i manden og sagde, at
det var ikke noget at være så elendig over, da vi
jo allesammen skyldte Vorherre en død, men man
den ville ikke give slip på præstens hånd og måtte
med magt lægges på blokken.«
De kunne endnu dengang se de to gravsteder, der
var græsbevoksede modsat de lyngbevoksede om
givelser.
Da Thøger var nået de 80 år, var han endnu rask
og rørig, havde en god hukommelse og var stadig
en ivrig jæger. På en jagttur kom han atter til
tinghøjene og fortalte der sine to jagtkammerater,
hvad hans fader havde fortalt. Da jægerne deref
ter kom ind i Korskroen, fortalte kromanden: »For
nogle år siden gravede vi en kartoffelkule derovre
ved Tinghøjene, og der kom vi ned i en gammel
grav, hvor vi fandt et skelet uden hoved, men ho
vedet fandt vi nede mellem benene. Vi har også
derovre fundet et kranium, hvorigennem der var
slået en træpløk.«
Der er altså fundet flere grave. Gårdejer Hans
Andersen har fortalt mig, at han fandt to, da han
pløjede heden. Måske kan der endnu skjule sig
enkelte i det fredede område eller tæt uden for. Om
ægteparrets fra Skonager er blandt de fundne og
da hvilke, kan ikke afgøres. Det var almindelig
skik, når bødler begravede halshuggede, at lægge
hovedet mellem benene. Skulle hovedet sættes på
stage, kunne man drive et ca. 2Yz kvarter langt
*) Den lille Christen var dengang kun 7 år, så vi kan
forestille os det barbari: at lade småbørn se på hen
rettelser, men tillige, at det har brændt sig fast i hans
sind.
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jernspiger ned gennem kraniet og ned i stagen. Der
er også eksempler på, at man anbragte en jern
spids på stagen og huggede hovedet ned over den
ne. Vi ved ikke, om kromandens iagttagelse af en
træpløk gennem kraniet er korrekt.
Det må have været uhyggeligt for tingmændene
at mødes så tæt ved galgen med den hængte og ved
stagen med de solidt anbragte hoveder grinende
en i møde. Man skulle alvorligt læggé sig på sinde
disse uhyggelige udslag af øvrighedens revsende
magt. Forøvrigt havde et kompagni af 1. jyske ryt
terregiment sin samlingsplads på tinghøjen først i
1700 tallet.

HERREDSFOGDER. Jyske lov kender
slet ikke herredsfogder. Mændene, der mødte på
tinge, indebar selv domsmagten, men de havde
flere slags nævninger til at afsige kendelser. Om
budsmanden, kongens repræsentant, havde dog en
fuldmægtig på tinget, og han blev efterhånden til
den ledende tingholder eller herredsfoged.
Endnu 1327, da vi har det ældste bevarede do
kument fra Skast herredsting, var der ikke nogen
foged. Originalen til dokumentet findes i Rigsar
kivet, og det lyder således, gengivet efter »Dan
marks Riges Breve«:
»Palle Thomasen, Knud Torbernsen, Peder Lærke, Tho
mas Moltesen, Jens Krage, Kalle Krog, Niels Olufsen og
Niels Meretesen til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
ligt med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1327, første
tirsdag før evangelisten Markus’ dag har på vort herreds
ting i Skast Bonde Bondesen fra Roager personligt afhæn
det og tilskødet den kyndige mand magister Tyge, kantor
i Ribe, sin gård i Tranbjerg i Orre sogn med alle dens
rettigheder og tilliggender, rørlige og urørlige, tillige med
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de jorder, der kaldes Kåthethæ, og alle de andre, som
den ærværdige mand — god ihukommelse — kantoren
Svend vides at have besiddet i samme sogn med al ad
komst, for hvilke ejendomme omtalte Bonde anerkender,
at han på vort ting har modtaget og oppebåret fuld be
taling af samme kantor. Desuden har på samme tingdag
samme hr. kantor Tyge til bod for sin sjæl overdraget og
tilskødet alle omtalte rørlige og urørlige ejendomme med
undtagelse af jorderne i Kåthethæ til den hæderlige mand
magister hr. Jakob, nu skolemester i Ribe, på samme
Ribe kirkes vegne, at besidde med rette til evig tid, såle
des som oftenævnte kantor i sin sidste vilje lader fast
sætte om den fromme fordeling af nævnte ejendommes
afkasteiser.
Til vidnesbyrd om dette har vi ladet vore segl hænge
under dette brev.«

Den første herredsfoged, vi kender navn på, er
Trivels Jensen, der 1445 kaldes »fowet på Skast
heresstingh.« Han nævnes i et tingsvidne om
Spangsberggårds rette tilligende.
I en strid, Varde by 1640 fører med fru Christcnse Krag, Øllufgård, lod fruen fremlægge en pergamentslavhævd med hængende segl under, såly
dende:
»Alle mænd, dette brev ser eller høre læse, hilser
vi Hans Autterup, foged på Skadst herreds ting,
Oluff Lauersenn, præst i Brøndum, Jcnns Mattesen, præst i Grimstrup, Tue P[e]rsen i Vonng: Jes
Persen i Ølou oc Iffuer Prsen evindelig med Gud,
kundgøre vi med dette vort åbne brev, at år efter
Guds byrd mcdlxxx (1480) tirsdag næst efter Set.
Mikkelsdag da var skikket for os på Skads herreds
ting denne brewiser Oluf Jensen, hvilke som esket
og fik en fuld tingsvidne af viij (8) danemænd,
som var Jens Prsen i Ølou, Peder Jul, Eske Niel
sen i Nersbierg, Tyge Ostersen i samme sted, Tue
Prsen, Iffuer Prsen, Oluf Iffucrsen og Jens Lausen
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i Hi ørkier, hvilke otte danemænd vonde på tro og
sande, at de hørte og så, det forne Oluf Jensens
laughævds høringe, Peder Griis og Anders Prsen i
Ølou, var inden fire stokke på Skadst herreds ting
og vonde på sjæl og sande, det forne Oluff Jennsen gav sin laughævd med riddermænds mænd og
ejermænd på Mølbierg mark til alle fire markemoder, item på den syvende del i gamle Roust
mark, item på Rousthøymark, Roust mølle indtil
adelvej fra vad går, indtil Haerhiemark, indtil
Schånagermark, item på Kaedmark, uden nogen
kommer med bedre bevisning, end som han havde
der oppå. Item på Dyrebeck på begge sider. At så
gik og for os, som forskrevet står, i alle måder,
det hørte vi og så og vidner fremdeles med vore
indsegl hængendes neden for dette brev. Item
gjorde forne Olluff laughævd på sin del af en eng,
liggende imellem vad og Knaber kroeg, som me
ster Ib og Olluf Jennsen havde trætte om. Datum
loco & die utt supra.«
Hans Autterup (Actrop, Actrupp, Awftorp) boe
de i Avtrup, Fåborg sogn, og nævnes allerede i et
tingsvidne 1462. Han er ikke identisk med den føl
gende herredsfoged Hans Jensen, da han senere
nævnes i tingsvidner sammen med ham. Han var
selvejer og tog 1510 lavhævd på sin gård. Hans to
lavhævdshøringe »hørte hans schødh (skøde) i sin
(hans) egen gård i Actrop og indvorde Actrop med
al sin rettighed i ager og eng, forte og fælled, kær
og mose, vådt og tørt, intet undtagen,« først fra en
skelsten nordvest for Longberre høj til en sten nor
den for adelvejen og nord fra K . . dh høj, videre
til en sten syd for Foborre ager og vesten Actrop
markvej, dernæst norden om Ribersigh ned til
Gistlundhbæk« og så langt på begge sider Gistlund-
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bæk, som de (mænd) af Slebsager har »anden«*)«,
videre går man fra sten til sten ad Foghelsigh og
midtskel ned ad Fogelsigh i Høgbeck til Tistrop
sig mellem Jølrop mark og Actrop mark og ad
Skaedal til stedet, hvor Jølrop, Orø og Actorp mar
ker mødes, derfra mod nord til en skelsten mellem
Orø og Actrop mark til en vesten i Fladhif, videre
til en sten i den østre ren til Tranbi (erg). Alt »der
imellem indword forskrefne Hans Actrop selv
tolvte med dannemænd og dannesvende i lovtiddags . . . for Guds og sit eget, og desuden en ind
gravet toft og så megen eng, som giver et læs hø,
ligger i Trenæ åsted, og brast hannem ingen værn«
(mødte ham ingen modsigelse). Derpå må han
have skødet gården til en søn. Hans Autrups navn
er ikke fundet nævnt senere, men 1522 og 27 næv
nes Lawrs Hansen i Actrop blandt tingets seks
mænd. Det er antagelig en søn. Navnet står på
faderens plads, næst efter herredsfogdens i tings
vidnerne.
1482 er Hans Jensen i Opsneum tingholder. Han
nævnes sidste gang som foged 18. juni 1499.
1502 er hver Nielsen tingholder og sikkert også
1500, da en kopi af en lavhævd nævner .... Niel
sen som herredsfoged, men fornavnet er afrevet.
Han var foged temmelig kort, for allerede 1504 er
Eskild Hermethsen tingholder. Ekild nævnes som
vidne 1502.
Allerede 1506 er han afløst af Bertel Nielsen.
Eskild er ikke død, han er blandt tingets »otte
mænd« 1508. Også 1508 og 10 er Bertel Nielsen
herredfoged og tingholder, men 1512 har Jes
Thomsen i Opsneum stillingen, ligeledes 1513, 14
*) Formodentlig: andet, forager.
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og 16, og kort efter er han gået af. 1530 nævnes han
blandt stokkemændene.
1494 og 1499 er Hans Jenssøn i Opsnedem (Op
sneum) »tingholder samme dag«, dvs. stedfortræ
der. 1511 er Hans Eyssen i Tjæreborg »den tid ting
holder«, dvs. midlertidig herredsfoged. 1520 næv
nes Per Mortensen i samme egenskab. Fogden er
nok Eski Mortensen i Tjæreborg, han nævnes i alt
fald i embedet 1522 og flere gange senere. Også
han var med i oprøret 1534. Men han var så vel
stående, at han 1543 sammen med sin søn (sted
søn?) Hans Eysen kunne købe gården tilbage i
selveje, dog mod, at der svares »til Os og kronen
sådan landgilde tynge, som plejer og bør at gøres
og gaves, forinden fejden begyndtes.« — 1544 får
han kongebrev på at have sin gård i Tjæreborg,
som han nu udi bor, fri for afgift sin livstid. 1530
var han lavværge for Søren Pedersens kone Maren
i Ribe, og skøder på hendes og hendes søns vegne
en gård i Rodebæk til Søren Klyn i Ribe. Da hav
de han veget sit sæde, og væbneren Hans Munk var
»den tid tingholder«. Han er her endnu 1545, da
Mette Marquordts i Gamle Roust hos kongen får
»en forskrift til Eske Mortensen, herredsfoged i
Skast herred, at han stævner hende og hendes gen
part Peder Christensen ibidem og giver beskrevet,
som han vil være bekendt for Gud og kongelig
majestæt,« dvs. at det pålægges ham at optage sa
gen påny. Den sidste bemærkning kan tyde på, at
Mette har klaget over hans administration af de
skriftlige tingsvidner og domme.
1561 er Jørgen Erichssen i Allerup herredsfoged.
Hans gård var en gammel selvejergård, men da
bonden havde holdt med Kristian II i Klementsfejden, var gården som så mange andre på egnen
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blevet inddraget under kronen. Men nogle bønder,
der regnede sig for medarvinger havde solgt halv
parten, »hvorved kronens rettighed bliver forkortet
og gården adsplittet.« — Erichssen fik da kongelig
tilladelse til at inddele halvgården og siden svare
afgift deraf som af andet krongods.
1580 er fogden Chrestenn Nielssen. Det var al
mindeligt dengang, at fogderne var selvejere eller
kronbønder, og at de blev fri for at svare afgifter
af deres gårde, så længe de beklædte stillingen.
Chresten Nielsen havde først haft en krongård i
Enderup. Den mageskiftede kronen imidlertid til
Klavs Skeel, der købte hele Endrup by og byggede
Endrupholm. Chresten Nielssen ville dog godt fort
sætte som herredsfoged, hvorfor kongen bevilgede,
at han uden indfæstning måtte få en gård i Veldbæk i fæste fri for landgilde, ægt og arbejde og
anden tynge, sålænge han var herredsfoged. Tillige
måtte han også få landgilde af gårdens anden
halvpart. Endvidere fik Klavs Skeel pålæg om
at tilbagebetale Chr. Nielssen hans stedsmål og
erstatte ham bygningerne på gården i Endrup. Han
kaldes også Christen Brannd i Veldbæk.
Kort efter flytningen er han afløst af luer Han
sen i Veldbæk, der er foged 1583, da han fritages
for at svare landgilde af sin gård, så længe han er
herredsfoged. I hans tid er Peder Hansen i Uglvig
kronens delefoged.
1604 blev Niels Kallesen i Tjæreborg foged. Han
afløstes 1632 af Niels O l ufsen i Tjæreborg, men
han blev den 22. juni 1636 ihjelslagen i Viborg, »og
bleff Hans Christenson i Tiereborg satt i hans sted
oc saad først ting den 12. jullij.« Hans Christensen
er her endnu 1645.
Herefter har Christen Ibsen beklædt stillingen.
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Det er vist ham, der 1645 var foged på Henncgård.
Efter enevældens indførelse udnævnte kongen
lierredsfogderne. 16/2 1669 blev det Lauritz Jensen
Holst i Bryndumdam. 1672 og senere bor han i Gesing. I kontributionsregnskabet 1680 findes oplys
ninger om de kongelige betjente i amtet, de skal i
hver termin svare 4 rdl. i prinsessestyr. Men Holst,
der ikke har nogen frigård, har ikke betalt, og
pengene er forgæves søgt inddrevet, da han »er en
fattig mand, nyder intet for sin tjeneste. Hos ham
intet kan erlanges, hverken med eksekution eller
andet middel, tilmed ej vides, hvor han er snart
at finde, såsom han dagliggen er borte og sin un
derholdning må søge. — Sammeledes er skriveren
[Jens Byrgesen] med fattigdom beladen,« så han
kan heller ikke betale. Som vi skal se, blev fogden
ved at være fattig. — Byskriveren i Varde Bertel
Mattias Terchelsen angav ikke blot Holst for uvederhæftighcd, men også for udygtighed og fik ham
derved fjernet for selv at blive udnævnt 29/5 1686.
Men knap 3 måneder efter blev bestallingen taget
fra Terchelsen, og han blev også suspenderet fra
byskriverstillingen, fordi han ved vrang angivelse
havde fået den gamle Holst fjernet.
Terchelsen ansøgte imidlertid indtrængende om
at blive foged, og kongen bestemte da 4/12 1686, at
hvis landsdommerne fandt Holst udygtig, måtte
Terchelsen få embedet. Der var nemlig på denne
lid stort røre om jurisdiktionerne og deres embedsmænd. Regeringen havde befalet landsdom
merne at udarbejde og indsende en betænkning
om sammenlægning af herreder eller birker, om
pladser, hvor tinghuse skulle rejses og om retsbe
tjentenes kvalifikationer. Det blev da de høje
dommere, der reddede embedet til Terchelsen. De
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skrev nemlig, at Skast herred på grund af sine
grænser, »stranden, som går på den ene side, samt
åen, som går igennem Varde,« og de omliggende
herreders beskaffenhed gør, at det ikke kan sam
menlægges med noget andet, og retten bedst »på
sædvanlig tid og sted at administreres.« Samt at
herredsfogden Lauritz Jensen Holst har betjent
stillingen »ikke uden særdeles klage af dennem,
som haver haft sager til hans ting, thi som han
mange gange haver brugt dristige forøvelser udi
retten, er han af overretten dømt udi stor forseel
ses bøder, både for rettens nægtelse og Eders Majts
interesses forsømmelse, med andet mere, hvilke
domme endnu står på hannem uefterkommet, så
han bøderne hverken haver betalt, ej heller er af
den vederhæftighed, at han dennem nogen tid kan
betale, af hvilken årsag den forurettede ikke hel
ler nogen erstatning hos hannem kan nyde.« —
Landsdommerne fandt ham da utjenlig til rettens
befordring og henstillede, at Terchelsen blev be
skikket i stedet for, hvilket så skete.
Bertel Matthias Terchelsen var byskriver i Var
de 1684-92. 1698 bor han i Bryndumdam. 1699 køb
te han af kronen en gård i Astrup, Bryndum sogn,
på 4 td. hk. 1703 fik han overdraget af føre sagen
for den kommission, der skulle udfinde godsejer
Jørgen Brammings mordere på Lydumgård, hvil
ket han gjorde med en vis dygtighed, men samti
dig således, at det satte en plet på hans navn, idet
han optrådte så hensynsløst og ulovligt mod en af
de implicerede, Laurids Lunde i Varde, brugte cn
dødsdømt som vidne i stedet for at pågribe ham og
tog imod belønning for at pågribe en mand, som
slet ikke var bortrømt, at højesteret ved sagens

SKAST HERREDS TING

233

afslutning foreslog, at Terchelsen skulle miste disse
penge m. m. — Han døde 1708.
Christen Andersen Bygum blev udnævnt 26/4
1708. Arne Sundbo skriver, at han boede i Skast.
1711 og senere boede han i Astrup. Han døde 29/7
1734, 66 år gammel, og ligger begravet på Bryn
dum kirkegård. Han var gift med Kirstine Mathisdatter, antagelig en datter af forgængeren. De blev
gift 1698 og fik 5 sønner og en datter. Ifølge over
leveringen skal en af hans sønner være faldet af
hesten og have brækket halsen.
Ditlev de Behr udnævntes 3/9 1734 og boede i
Vestterp i Starup. Han døde 12/12 1736, og herre
det forenedes da med Gørding-Malt.
Søren Bjerrum var 1719 blevet foged i GørdingMalt, og 11/1 1737 blev han det tillige i Skast og
boede derefter i Bryndum og døde 1756.
Hans søn Henrik Ernst Bjerrum blev 22/1 1745
kaldet til faderens efterfølger og medhjælper og
blev efter dennes død herredsfoged. Han var stu
dent fra Ribe 1740 og blev gift med Edel Windfeld,
datter af Jens Windfeld, Øllufgård. 4/11 1755 køb
te han sin svigerfaders gård, hovedgården med afbyggerstederne Øllufvad, Skærbæk, Søhale og
Fårhuse samt 3 gårde i Nebel, 2 gårde i Hygum, 3
gårde i Sadderup, 1 gård i Smørpøt, 1 gård og 1
bol i Rovsthøje samt Nebel kirke med kaldsret.
Han bekostede en ny klokke til kirken 1769 og lod
kirken istandsætte 1786, hvad hans initialer på tår
net endnu minder om. Han døde på Øllufgård 1789,
70 år gammel og blev begravet 15/5 i V. Nebel. En
søn Severin Bjerrum, student fra Ribe 1775, blev
degn i Darum-Bramminge.
Efterfølgeren blev Bjerrums svigersøn Hans
Sørensen Warthoe. Han var født på Varho i Gør-
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ding sogn, hvilken gård han tog navn efter. Hans
broder Wenzel Sørensen købte forøvrigt gården i
selveje. En anden broder var vistnok Andreas Sø
rensen Warthoe i Ålbæk mølle. Hans Wartimes
hustru hed Bodil Elisabeth Bjerrum. Svigerfade
ren overgav ham embedet 25/5 1774. Han var den
første exam. jur. i embedet.*) Han levede på ud
skiftningstiden og havde meget at gøre som land
væsenskommissær, med god grund blev han kam
merråd. Han havde Rovst mølle og døde 9/1 1800,
69 år gammel.
Hans Bach blev 21/11 1800 herredsfoged. Han
havde fra sin ungdom beskæftiget sig med juri
diske forretninger og havde i 6—7 praktiseret
som prokurator, de sidste år i Ribe stiftamt med
konstitution i hvert tilfælde, blev 1779 exam. jur.
Stiftamtmanden udtalte ved hans ansøgning, at det
ville være betænkeligt at bidrage til dennes bøn
hørelse, da det selv om der ikke var klaget over
ham, kunne spores, især i en bestemt sag, at Bach
havde mere tilbøjelighed til at vedligeholde trætte
og proces end at opfordre til et mindeligt forlig.
Trods denne udtalelse fik han bevilling som pro
kurator og broforpagter i Varde, til han blev fo
ged. Han døde 9/11 1801, 53 år gammel, så det var
knap et år, han var foged. 6/10 1781 var han i
Grimstrup blevet gift med Elisabeth Matthiescn af
Rovst mølle. Hun døde i Varde 30/12 1822, 72 år
gammel.
5/2 1802 udnævntes Chr. August Tetens. Han
fik 28/2 1811 tingstedet flyttet fra Lille Endrup til
Varde. Han havde 1794 været byfoged i Skagen,
*) De juridiske eksaminer indførtes ved frd. 10/2 1736.
Man kunne enten blive cand. jur. eller examinatus ju
ris (»dansk jurist«).
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hvor han gjorde sig så fortjent ved dæmpning af
sandflugten, at han udnævntes til sandflugtskom
missær og kammerråd. — Her købte han Gellerupholm og gjorde sig bekendt ved dyrkning af køk
kenurter. Han opførte den nuværende hovedbyg
ning. Det er formodentlig dette byggeri, der sam
men med den fattige tid under landbrugskrisen
bringer ham i vanskeligheder, så han 1824 søgte
kongen om økonomisk hjælp. Han henviser da bl.
a. til sit arbejde for dæmpning af sandflugten, og
al han »med fare har reddet flere skibbrudne og
bragt dem hjælp, og at jeg under krigen oprettede
en borgervæbning.« Han fik bevilget 800 rigsbank
daler sedler. Han var gift med Christine Fridsch
og døde 9/6 1831, 63 år gammel.
Jens Christian Bruun fik embedet 25/9 1829 og
overtog også Gellerupholm. Han var født 1787 i
København, søn af kapellan, senere sognepræst og
konsistorialråd Lambert D. Bruun, 1815 cand. jur.,
underkancellist ved Højesteret, 1823 kancellisekre
tær, s. å. kancelliråd, tog afsked 9/6 1842 og døde i
Varde 13/2 1848. Han var ugift.
Peter Marinus Sinding udnævntes 2/9 1842, blev
1844 fuldmægtig i Landso ver- samt Hof- og Stads
retten, f. 1803, død 1888. Stiftamtmand Sponneck
skriveri et privat brev ved hans udnævnelse: »Gud
må forresten vide, hvad denne gamle Kiøbenhavnsk-Contorist Sinding vil med dette lille Embe
de, hvoraf hans Netto Indtægt ikke vil blive høiere
end 600 Rd. årlig.« Sinding fik dog embedet for
bedret ved 1844 tillige at blive skriver.
Christian Martin Crone, født 30/1 1800 i Næstved,
søn af auditør, senere amtsforvalter og justitsråd
Rasmus Crone og hustru Vilhelmine Hendrine
Brasch, student fra Nyborg, 1821 exam, jur., 1834
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kopist i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1836
protokolsekretær i Højesteret, 27/2 1845 herreds
foged og skriver her, 1851 kancelliråd og blev 9/2
1852 birkedommer og skriver i Antvorskov birk og
døde i Slagelse 13/9 1856. Han var gift med en
præsteenke Juliane Eleonora Trolle Post, datter af
oberstløjtnant Knud Trolle Post.
Christian Peder Theodor Rosenørn Teilmann, f.
1817, død 10/1 1879, søn af amtmand Peder Otto
Rosenørn og Ingeborg Christiane Wormskiold,
havde været på amtmandens kontor i Ribe, sted
fortræder for amtmanden i Ringkøbing, ad junge
ret amtmanden i Nykøbing F., 1849 konstitueret
amtmand på Bornholm, og var sekretær i inden
rigsministeriet, da han 11/7 1850 holdt bryllup på
Nørholm med sin kusine Christine Marie Rosenørn,
datter af »administratoren« på stamhuset, tidligere
byfoged og amtmand Carl Gustav Rosenørn og
Mette Marie Wormskiold. 1853 blev Rosenørn da
herredsfoged her for at komme i nærheden af Nør
holm, og 1858 tog han efter svigerfaderens død bo
pæl på Nørholm, hvis besidder han var fra 1861
til sin død 1879. Hans datter var »frøkenen på Nør
holm«, Ingeborg Christiane Rosenørn (Teilmann).
Fogedembedet blev så overdraget hans fætter
Axel Rosenørn, udnævnt 10/12 1859. Han var født
1824 og broder til Christine Marie Rosenørn. Han
havde efter endt juridisk eksamen været medbe
styrer af stamhuset. Han giftede sig med Christine
Marie Hjort, en datter af sognepræsten i Torstrup,
som efter sine forældres død havde opholdt sig på
Nørholm. De bosatte sig nu i Varde. Fruen døde
26/1 1889, herredsfogden 1891.
Rosenørn var vistnok den sidste sportellønnede
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embedsmand i landet, d. v. s. han ikke som sene
re embedsmænd fik en fast løn og som tillæg hertil
eventuelt nogle sportler, men at han overhovedet
ikke fik nogen fast løn, men i stedet for selv fik
praktisk talt alle retsgebyrer ubeskåret mod selv
at afholde alle udgifter til embedet, både til løn
ninger til personale, til kontorlokaler, protokoller,
papir m. v. Efterhånden som de gamle sportelløn
nede embedsmænd uddøde, blev efterfølgerne sat
på fast løn, hvilket gav meget mindre indtægter. —
Alene tinglæsningsgebyreme for alle de ejendom
me, der i denne periode blev udstykket og opført
i Esbjerg, gav jo umådelige indtægter. Der har væ
ret forlydende om, at herredsfoged Rosenøm hav
de en nettoindtægt på 40.000 kr. om året; tallet er
ikke til at kontrollere. Men der var rigtignok sket
en forandring fra Sindings tid. Når man tænker
på datidens lave prisniveau og små skatter, forstår
man, hvor umådelig stor indtægten var. Rosen
ørn havde kontor og lejlighed i den bygning, som
efter hans død blev til den Rosenørnske stiftelse,
og som lå, hvor nu posthuset i Varde ligger. End
videre fortaltes det i slægten, at Rosenørn altid
havde sine kontorister boende hos sig, og de måtte
så om aftenen varte op ved herredsfogdens bord.
På den måde lærte de gode manerer, og hvordan
fine folk opfører sig, og var de så flinke ikke alene
på kontoret, men også som tjenere, hjalp Rosen
ørn dem til at læse til dansk j urist, så at de kunne
blive herredsfuldmægtige, og når de så vendte til
bage til Varde som fuldmægtige, blev de inviteret
med til hans selskaber og blev i enhver henseende
behandlet som ligemænd med de embedsmænd og
godsejere, som kom til selskaberne der, og som de
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tidligere havde vartet op for, medens en ny gene
ration nu stod bag stolene. Den gamle sagfører A.
Harck begyndte sin løbebane som kontorist hos
Rosenørn og blev senere fuldmægtig hos ham, ind
til han tog sagførerbestalling og trods aldersfor
skellen efterhånden blev Rosenørns bedste ven.
Sophus Severin Jespersen er født 30/7 1845 i
Ondløse, hvor faderen kammerråd J. H. Jespersen
ejede Ondløse mølle og senere blev kendt som ejer
af Endrupholm og som folketingsmand m. m. S. S.
Jespersen blev student fra Odense, 1870 cand. jur.,
ansat i universitetskvæsturen, ved Nobels tobaks
fabrik, fuldmægtig i Søndre birk og 1/4 1893 her
redsfoged og skriver i det delte Skast herred med
bolig og kontor i Esbjerg, 1/1 1899 byfoged og by
skriver i Esbjerg købstad samt herredsfoged og
skriver i Skast herred*) og fra 11/6 1900 tillige
birkedommer og skriver i Fanø birk, s. å. ridder,
tog afsked 31/3 1912 og blev etatsråd. Han døde i
Esbjerg 1915. Han var gift med Caroline Sørine
Frederikke Jørgensen, datter af malermester i Kø
benhavn.
Victor Esmann fra 31/3 1912 er født 18/8 1863 i
Århus, søn af justitsråd, kreditforeningsdirektør J.
V. Esmann og hustru, f. Hammershøj, gift med
Anna Holst, datter af dr. med. E. B. Holst, student
1882, cand. jur. 1888, fuldmægtig ved Fjends og
Nørlyng herreder i 20 år, birkedommer i Wedels
borg. Ved retsplejeloven 1919 blev han dommer i
sin jurisdiktion her. Han blev ikke blot høj agtet
som en dygtig dommer, men han gjorde sig tillige
særlig fortjent for sit store arbejde for »Hedebru*) Om byfogder i Varde, som fik underlagt den nordlige
del af herredet, se Lindberg Nielsen: Varde Bys Hist.,
299, dog må hertil føjes Lauritz Borberg, 1893-99.
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get«, som han var medstifter af og formand for.
Han døde 13/12 1933.
1934 kom Brynjulf Rasmussen, f. 2/10 1884 i Kø
benhavn, søn af hypotekforeningsdirektør, 30/10
1912 gift med Ingeborg Alma Sell, datter af tøm
rermester i København. Rasmussen blev student
1902, cand. jur. 1909, fuldmægtig ved Amager birk
1909-19 og assistent i Finansministeriet 1915-18,
fuldmægtig i Københavns amts nordre birk 191934. Fra Esbjerg flyttede han som dommer til Ma
ribo 1944. Han var medlem af Esbjerg havneråd,
formand for Ribe amts juridiske forening, for am
tets fredningsnævn og for voldgiftsretten til beskyt
telse af erhvervsvirksomhed og senere for LollandFalsters fængselsselskab. Han døde 23/10 1947.
Gerhard Jensen, f. 14/1 1897 i København, søn
af overbetjent, 9/8 1924 gift med Tove Jensen, f.
31/5 1904, datter af købmand i København. Ger
hard Jensen blev student 1915, cand. jur. 1921,
dommerfuldmægtig i Åbenrå s. å., i Nordre birk
1935, kst. dommer i Østre landsret 1943 og dommer
ber 1944, beskikket dommer i landsforrædderisager 1945-47. Formand for Ribe amts juridiske for
ening, for Frihedsfondens komite for Esbjerg og
omegn og Danmarks Samfundets Esbjerg afdeling.
Blev 1949 civildommer i Århus og 1954 dommer i
Gråsten.
Harald Højris, født 21/5 1899 på Frederiksberg,
søn af kommunelærer, student 1917, cand. jur.
1925, ansat ved Frederiksberg kommunes juridi
ske forvaltning, politifuldmægtig i Nibe 1928, i Es
bjerg 1929, dommerfuldmægtig smst. 1933 og dom
mer 1949. Gift med Martha Theodora Thisted. Høj
ris er medlem af Esbjerg havneråd og af forvalt
ningsrådet for den katolske menighed i Esbjerg.
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HERREDSSKRIVERE. Blandt udsteder
ne af de ældste tingsvidner findes ofte præster. De
har antagelig fungeret som skrivere.
Senere blev det almindeligt, at skriveren skrev
sit navn sidst efter de »otte mænd« eller stokkemændene på tinget. 8/9 1497 til 16/11 1512 er den
sidstnævnte stadig Jens Moltisen eller Maltesen i
den række tingsvidner, der er bevaret fra den tid.
Han har været Skast herreds tingskriver. 1511 sy
nes han også at have været skriver i Gørding her
red. Han er muligvis en søn af Malthi Person i
Gesing, der nævnes blandt stokkemændene 1497.
Han efterfølges af Niels Moltisen, vel en broder.
Også han nævner sig selv til sidst i en række tings
vidner 1514-38 og 10/12 1527 kalder han sig »herrescriwer. Også i Gørding herred har han afløst
broderen. Der nævnes han i et tingsvidne 1/4 1514.
Arne Sundbo siger, han var skriver til 1545.*)
Peder Pedersen Skriver fungerede 1598 som
skriver i Skast herred. Dengang boede han i Bryn
dum, siden 1610 i Allerup. Poul Rasmussen gør
opmærksom på, at i omskriften af hans segl står
P. P. B., og at hans søn og efterfølger havde et bart
ben eller fod i sit segl, og at han, hvad der også
tidligere er antaget af Birkedal-Barfod, må tilhøre
Barfodslægten på Sædding Storgård i N. Nebel.
Hans hustru hed Mette. Han levede endnu 1640.
Sønnen Laurids Pedersen blev skriver 1635 og
overtog faderens gård i Allerup. Det var en parts
gård, som han 1638 deler (udskifter) med sin
»gårdmand«, både bygninger, gårdsplads, tofter
og marker. »Item de 4 fag quisthus met lofft,
*) Den Peder Skriver og søn Claus, Arne Sundbo anfører
1584, hører hjemme i Sædding i N. Nebel i det nyop
rettede Kærgård birk.
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schorsten oc den Westerst rom i iord kielderen,
som Peder Schriffuer oc hans hustru schall haffue
i deris liffstid.« Forældrene har altså nydt aftægt
i gården. 1640 overdrager Laurids Pedersen gården
til sognepræsten Knud Clausen Barfod, som til gen
gæld lovede at underholde Peder Skriver og Mette.
30/3 1635 blev han fritaget for afgifter på grund
af ødelæggelser ved stormfloden 1634. 1631 blev
han delefoged. Og 1641 fritoges han for landgilden,
»formedelst han ingen løn haver.«
Han efterfulgtes 1650 af Peder Christensen,
Strandby. Men allerede året efter blev Jens Byr
ge sen fra Myr tue i Hostrup sogn skriver. På den
ne gård bor ellers Niels Byrgesen, som åbenbart er
en broder til lenets ridefoged Peder Byrgesen på
Sønder Hebo. Ved et skifte 1664 efter Vester Horne
herreds foged Chr. Madsen i Lundtarp, Lunde
sogn, optrådte Niels Byrgesen på egne og på Maren,
sal. Peder Byrgesens vegne. 1668 »stod ærlig og
velagt Niels Byrgesen af Myrtue« på Vester her
reds ting og »hendet dom« over Jens Jensen i Billumgård, der forøvrigt frikendtes. Niels Byrgesen
havde først opholdt sig i Sønder Hebo, hvad der
fik følger, idet han blev fader til to børn, født
uden for ægteskab. Som ældre lyste han børnene i
kuld og køn på Vester herreds ting d. 7. deebr.
1678. Herom melder tingbogen:
»For retten fremstod erlig og velagt mand Niels
Byrgesen af Myrtue, barnefødt i Thorup præste
gård og havde med sig her for retten tvende piger
Karen Nielsdatter og Anne Nielsdatter, som han
havde avlet med Maren Pedersdatter af Sønderho.
Og nu i dag tog bemeldte Niels Byrgesen bemeldte
tvende piger Karen og Anne Nielsdatter ud i hand
og kendte dem for sine børn og lyste dem udi kuld
16
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og køn lige med andre adel ægte konebørn, hvor
imod de og kendte hannem for deres kødelige fa
der. Herefter Lambert Rask på deres vegne var
tingsvidne begærende.«
Da han altså som ung har opholdt sig i Sønder
Hebo, hvor Peder Byrgesen boede, og optræder på
dennes enkes vegne, kan der næppe være tvivl om,
at han er broder til den afdøde ridefoged. Men Jens
Byrgesen, herredsskriveren bor også i Myrtue og
optræder også på Peder Byrgesens enkes vegne.
1662 tog han på hendes vegne dom over Billummænd for kirke- og kongetiende. Og 1665 20/5 stod
»erlig og velvise Ib Hansen Friis, rådmand i Ribe,
og Jens Byrgesen, i Myrtug, herredsskriver i Skads
herred, og begærede læst og påskrevet en registre
ring (skiftebrev) udi salig Peder Byrgesens efter
ladte boe 15/5 1665.« Ib Friis er en broder til en
ken, og skriveren er utvivlsomt en broder til den
afdøde. Der er altså tre brødre Byrgesen, som fra
den fjerne præstegård er kommet til Vardeegnen.
Som vi har set før, var Jens Byrgesen en fattig
mand. Rettens betjente har nu ikke længere en
frigård, og sportlerne var små og ofte usikre, og
han har naturligvis ikke fået sin part af gården
passet, hvorfor han også står i restance med sine
afgifter. Rent galt er det nok gået, efter at brode
ren Niels Byrgesen er død. 1679 får amtsregnska
bet en anmærkning herom: »En tingskriver Jens
Børgesen føres til omdrag for 3 rdl. 4 mark 1 sk.,
formedelst hans armod ej at kunne betale.« Revi
sionen kræver dette bevist ved attest, ellers skal
pengene betales. Amtsskriveren svarede: »Hos for
ne tingskriver er ganske intet at bekomme. Når jeg
rytterne til hannem haver på execution henskik-
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ket*) både for denne og mange andre restanser,
som han med resterer, haver de ej villet blive hos
hannem, mens takkede Gud, de derfra igen kunne
komme, eftersom der intet var for dennem at be
komme, langt mindre for deres heste, og mestendelen er nedfalden af husene. Allerunderdanigst
forhåbis, han derfor bliver forskånet.«**)
Trods al økonomisk elendighed har Byrgesen
nok fortsat som skriver til 1685, da Thomas Niel
sen overtog stillingen (19/12). Han karakteriseres
1687 af landsdommerne som »en skikkelig ung
person . . . dygtig og vel meriteret derved fremde
les at forblive.« Han boede i Hjerting.
2/4 1695 udnævntes Søren Sørensen Dunch. Han
var lige blevet birkefoged på Fanø, hvor han siden
1690 havde været skriver. Ifølge Kromann købte
han stillingen af Thomas Nielsen for 26 rdl. 2
mark. Han var gift med øens jordemoder Maren
Andersdatter, men skønt han drev lidt landbrug,
fiskeri og fiskehandel var han i stadig pengefor
legenhed. Han døde 1722.
Også i den følgende tid herskede det forhold, at
Fanøs birkefoged var tingskriver i Skast herred.
26/6 1722 blev det birkefogden Søren Olufsen Mül
ler, Han døde 1736; hans hustru, en kromandsdat
ter, Maren Jeppesdatter, døde først 1790. — 31/12
*) De såkaldte og frygtede »dragonader«, hvor offeret
skulle underholde dragonerne, og hvor de gerne huse
rede så længe, til gælden blev betalt.
* * ) Den næsten øde Myrtuegård blev dog en tid ved med
at være sæde for en embedsmand, idet kontrolløren
ved Varde toldsted Hans Brugman (Brinkman) boede
her i 8 år, hvorefter regimentsskriveren selv lader den
drive og gården er nu sat i stand (se Fra Ribe Amt
XII 334, 338).
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1735 Morten Hansen Boiling, var birkedommer og
1739 tillige birkeskriver, da den tidligere skriver
Horneman havde lavet underslæb. Han døde 11/9
1772, hans ellers ret righoldige samling sølvtøj var
da pantsat, så det må være gået tilbage med hans
velstand.
Allerede 2/9 1757 udnævntes Christian Chri
stiansen Engelstoft til Bøllings medhjælper og ef
terfølger. Han blev også birkedommer 1772, var
søn af toldvisitør C. E. Gallesen, Sønderho, og hu
stru Ingeborg Engelstoft. Han er født 4/7 1729,
1754 exam. jur. og fuldmægtig hos generalfiskalen.
1786 blev han tillige herredsskriver i Gørding-Malt.
Han var anset for sin dygtighed. 1801 søgte han om
at måtte fritages for Fanø og kun være herreds
skriver i Skast og Gørding-Malt, og at hans efter
følger i de andre embeder måtte pålægges at svare
ham en årlig pension på 80 rdl. Det blev bevilget;
han flyttede så til Varde og var skriver til 1806.
Han døde 7/6 1811. Hans enke Anna Cath. Eskildsen døde 1822 i Allerup præstegård. Hun var født
på Christiansø 1731, datter af auditør H. J. Eskildsen.
Kompagniskabet med Fanø var nu ophørt, og
12/12 1806 blev Gabriel Michael Friis skriver i de
3 herreder. Han var født på Fanø 11/2 1762, søn
af sognepræst N. Friis og Agnethe Cathrine Steensen. 4/9 1789 blev han gift med Frederikke Tranberg, født 1/8 1763, datter af møller Hans Tranberg og Birgitte Toft, Endrup mølle. Brylluppet
holdtes på Endrupholm. Skriveren overtog møllen,
1792 byggede han en ny. Han døde 22/12 1829 (ef
ter familieoptegnelser hos fru apoteker Friis,
Varde, d. 21/12). Enken døde 21/12 1844 i Brøns.
19/3 1830 udnævntes cand. jur. Frederik Sigfred
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Muhle, Størsbøl, til skriver. Han døde 19/3 1844.
Derefter forenedes skriverbestillingen med fo
gedembedet.

KILDER: Til Tingstedet: Kornelius Tacitus: Om germa
nernes ophav og land, livsforhold og folkestammer 120, f.
Knud Thorvildsen: Moseliget fra Borremosen. Fra Natio
nalmus. Arbejdsm. 1947. Mogens Lebech: Jyllands gamle
Retskredse. Jyske Sml. 5, rk. II. Fra Ribe Amt 1942, 543 f.
Arthur Norden: Tingfjäl och basing. Fornvännen 1938,
283-300. Skast herreds tingbog 1636, ved Poul Rasmussen,
165. O. Nielsen: Skadst Herred, 1-6. L. Jespersen: Sven
skerne i Skads Herred 1643-45. Fra Ribe amt VI, 329-39.
Arne Sundbo: Til Jerne Sogns Historie Fra Ribe Amt III,
664-68. Jesper Madsen: Fra Jerne og Skads Sogne. Fra
Ribe Amt 1910, 78 f. 1. jyske rytteriregiments kasseregn
skaber.
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med bilage. Jesper Madsen: Fra Jerne og Skadst Sogne,
Fra Ribe Amt 1910, 78 f. Bøddeltakster fra Varde. Ri
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herreds justitsprotokol 1801-14, fol. 162, 218 b. Medde
lelse fra lærer H. P. Novrup, Alslev, 1941, og fra gårdejer
Hans Andersen og hans moder, Tudegård, 1941.
Til Fogder: Danmarks Riges Breve, 2. rk. IX, 399. D.
Sml., 2. rk. II, 19, III, 321 f. Richter: 100 Aars Dødsfald.
Arne Sundbo, anf. skr. O. Nielsen: Gamle Jyske Tingsvid
ner. Fortegnelse over embedsmænd i Viborg Landsarkiv.
Wil. Christensen: Danmarks Breve fra Middelalderen 2.
rk. V 167, 466, do. IV, nr. 7695. s. 167, do. VI nr. 2458.
Nørholms arkiv, gl. reg. 81, 39, do. VIII 1, 7. Skast tingbog
1640 9/6. Tegneiser i D. Mag. 4. rk. I. Kancelliets brev
bøger 1561, 18, do. 1580, 106, 1583, 639. Riberhus lensreg. 1581, 1585, 1646. Skast herreds tingbog 1636 ved
Poul Rasmussen, 1, 162. Kærgård birks tingbog 1645
12/12. O. Nielsen: Skast Herred 249, 251. C. Lindberg
Nielsen: Varde 131 f. Karl Hansen: Bryndum Sogn. Fra
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Ribe Amt IV 478 f, 372. Riberhus amts contribua regn.
1672, bilag 7, do. 1680. Lebech, Anf. skr. 219 f. I. C. Rosen
ørn: Lidt om Nørholm. Jyske Sml. 2. rk. III 321-33. A. Falk
Jensen og Hjort Nielsen: Gandidati og examinati juris
1736-1936 I-II : Notesbog hos fru apoteker Friis, Varde.
Meddelelser fra politifuldmægtig H. Schlanbusch, Vejle,
for hvilke meddelelser jeg hermed bringer min tak. Kraks
Blaa Bog. Hjort Nielsen: Danske Prokuratorer.
Til Skriverne: Arne Sundbo anf. skr. 664. O. Nielsen,
Gamle jyske Tingsvidner. Skast herreds tingbog 1638, 49,
do. 1640 XIII. Vester Horne herreds tingbog 1664, do.
1668 12/9, do. 1678 7/8, do. 1662 22/2, do. 1665 20/5. Gontributionsreg. 1679. N. M. Kromann: Fanøs Historie I 4768. Fortegnelse over embedsmænd i Viborg Landsarkiv.
A. Falk Jensen og Hjort Nielsen anf. skr. Richter: 100
Aars Dødsfald.

V. Vedsted bys gårde i slutningen
af 1600-tallet
Af Svend B. Troelsen.

V, Vedsted sogn hørte før 1864 til Hviding her
red, Haderslev amt og ikke til Ribe amt som nu.
Dog var de fleste af gårdene i V. Vedsted by lagt
under Ribe amt også før 1864, det vil sige, at de
tilhørte de såkaldte kongerigske enklaver i Slesvig.
I V. Vedsted var ca. de to trediedele kongerigske
medens en trediedel var slesvigske.
Hvor mange gårde fandtes der da i V. Vedsted
i slutningen af 1600-tallet?
Det ville være naturligt at undersøge matriklen
af 1688 eller markbogen, der er anlagt 1683, for at
få at vide, hvad den siger angående dette spørgs
mål. I markbogen står der, at der findes 8 gårde
og 2% fjerding gård i V. Vedsted by under Riberhus amt, af disse hører 3 gårde under klosteret
eller hospitalsgården i Ribe, 1 gård tilhører borg
mester Brockmann i Ribe, og de øvrige 4 og halvtrediefjerding gård er ryttergods under general
major Swanewedes regiment. Desuden findes der
i samme by 3 hele gårde og
gård, der hører un
der Hadcrslevhuus, samt en helgård og
gård,
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som tilhører grev Rantzow, der var ejer af godset
Lindeved, hvis hovedsæde lå så langt borte som i
St. Vi sogn sydvest for Flensborg. Matriklen af
1688 medtager kun den del af V. Vedsted by, som
hører under Riberhuus amt, idet det kun var den
del, der blev opmålt i 1683. Der findes da i denne
kun ni numre, altså matrikelsnumrcne fra 1 til 9.
Hvor mange gårdmænd var der da i landsbyen?
Markbogen angiver følgende: 3 gårde med hver 4
gårdmænd, 1 gård med 3 gårdmænd, 4 gårde med
hver 2 gårdmænd og en halvtredief jerding gård
med 2 gårdmænd. Ialt skulle der på de 9 riberhusiske gårde bo 25 gårdmænd.
Det kan ikke være rigtigt, at der i 9 forskellige
gårdbygninger skulle bo 25 familier. Forholdet er
da også det, at ordet »gård« kan tolkes i flere be
tydninger. I markbogen og matriklen af 1688 ses
ordet anvendt som en art regningsenhed, der i V.
Vedsted by er lig 4 ottinger, en otting er altså lig
% gård. Regningsenheden otting blev i den nord
vestlige del af Slesvig brugt meget ofte. Således
var sognene inddelt i ottinger og atter igen lands
byerne, V. Vedsted by var inddelt i 53 ottinger.
Denne enhed blev brugt til fordeling af stolestader
i kirken, til fordeling af tiendeydelsen og meget
andet. En otting synes at være en betegnelse for
en bestemt part af jorden i ager og eng, samt ret
ten til en bestemt andel i græsningen på fælled,
hede eller overdrev. Ottingsinddelingen havde der
imod intet med bygninger og tofter at gøre. Ofte
ser man da også, at hele eller halve ottinger skifter
bruger, idet de bliver flyttet fra den ene gård til
den anden.
Et af de mest slående eksempler på, at en gård
har skiftet ottinger, har vi fra nabosognet Hviding,
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hvor en gård omk. 1740 har afhændet 3 otti nger til
tre forskellige brugere, og derpå erhvervet tre an
dre ottinger. På dette område er der dog stadig
meget uafklaret tilbage.
For nu at finde frem til antallet af forskellige
gårdbygninger, der har været i V. Vedsted by omk.
1680, kræves der en mere indgående undersøgelse
af de enkelte gårde for sig. Der vil først blive fore
taget en undersøgelse af hver enkelt af de i mark
bogen nævnte gårde. Den første gård i markbogen
tilhører hospitalet eller klosteret i Ribe og bruges
af de to fæstere Anders Andersen og Niels Lassen.
I fortegnelsen over agrene i de forskellige skifter
er kun Anders Andersens navn nævnt, men de to
bønder kan dog ikke have boet i samme gård, idet
Niels Lassen i kirkebogen altid nævnes som boende
i Okholm, medens Anders Andersen boede i V. Ved
sted. De fire gårde, der ligger samlet nordvest for
landsbyen, kaldes i dag som for århundreder siden
Okholm. Det viser sig da også ved undersøgelser
af fæsteprotokoller, skøde- og panteprotokoller
samt gamle matrikelskort, at Niels Lassens gård er
den sydligste af de fire gårde i Okholm. Den gård,
som beboedes af Anders Andersen, lå nordlig i V.
Vedsted på omtrent samme sted som nu, og det er
stadig den samme slægt, der bor på gården. I ma
triklen 1688 blev begge gårde slået sammen i hart
korn og sat til 11 tdr. 4 skp. 1 alb. I Kong Frederik
Ills matrikel af 1664 blev begge gårde sat i hart
korn hver for sig. Anders Andersens gård blev sat
til 7 tdr. 2 skp. og Niels Lassens gård, der da var
fasstet af hans stedfader, blev sat til 6 tdr. Der var
altså i 1664 to forskellige gårde.
Gård nr. 2 i markbogen tilhører hospitalet i Ribe,
og bruges af følgende fæstere: Niels Hansen 2 ot-
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tinger, Hans Andersen 1 otting og Anders Poulsen
1 otting. Vi vil her samtidig medtage gård nr. 9 i
markbogen. Denne gård tilhører ryttergodset og er
fæstet af Søren Nielsen med 1% otting og Anders
Poulsen med 1 otting.
Den første gård blev i 1688 sat til 11 tdr. 4 skp.
1 alb. hartkorn og den anden til 7 tdr. 2 skp. 1 fjk.
2 alb. I fortegnelsen over agrene i markbogen var
kun Niels Hansens og Søren Nielsens navn nævnt,
men her kan man ved nærmere studium af agre
nes størrelse og beliggenhed finde ud af, hvilken
ager der har tilhørt de forskellige fæstere.
Agrene, der tilhører Niels Hansen, er altid dob
belt så store, som de agre, der tilhører Hans An
dersen. Anders Poulsen er kun med i nr. 2 med
sin halve gård, medens den anden halvdel findes
under nr. 9. Når Søren Nielsen nr. 9 og Niels Han
sen nr. 2 ligger med deres agre sammen i marken,
ser man, at de to agre hører sammen, idet de er
målt som een og så indført i markbogen som to
nøjagtig lige store agre, disse agre har altså tilhørt
Anders Poulsens gård.
Matriklen 1664 viser, at Niels Hansen er fæster un
der Ribe Kapitel, og gården er ansat til 4 tdr. 2 skp.
hartkorn. Anders Poulsens gård tilhører i 1664 og
så Kapitlet i Ribe og er sat til 6 tdr. hartkorn. Der
er da ikke tale om nogen deling af gården i to halv
dele. En helt anden ting er, at denne gård virkelig
blev delt i to, idet den ene otting ca. 1710 blev fæ
stet af den dava'rende kromand i byen, og siden
da er der to forskellige gårde. Den tredie fæster
af gård nr. 2, Hans Andersen var også boende i
sin gård. Denne gård blev 1664 sat til 3 tdr. hart
korn. Den gård, som Søren Nielsen havde fæstet
af nr. 9 blev 1664 sat til 4 tdr. 2 skp. hartkorn. Nr. 2
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og 9 i markbogen bestod altså af fire selvstændige
gårde.
Den tredie gård i markbogen tilhørte hospitalet
i Ribe og var 1688 ansat til 12 tdr. hartkorn. Går
den var fæstet af følgende fire bønder: Mikkel Pe
dersen, Mikkel Lauridsen, Søren Jensen og Jørgen
Lauridsen. Disse fire havde i 1683 hver en otting
af gården, men i fortegnelsen over agrene i mark
bogen findes kun Mikkel Pedersens navn nævnt.
Denne gård er næsten den mest interessante af
alle gårdene i V. Vedsted, thi her har vi uden tvivl
den gård, der kaldes V. Vedsted hovedgård eller
Abildgård. Matriklen af 1664 viser her i modsæt
ning til de førnævnte gårde, at denne gård også da
er blevet sat i hartkorn som en samlet enhed, der
også i 1664 havde fire fæstere. Gården blev 1664
sat til 13 tdr. hartkorn. Den store toft, som hørte
til denne gård, bestyrker antagelsen af, at der i
Middelalderen her lå en hovedgård. Desuden kan
man ved at studere agrenes beliggenhed i marken
let opdage, at denne gårds agre, som ligger side
om side med de andre gårdes agre i landsbyen,
altid følger fire efter hinanden, altså en ager til
hver fæster, men den fordeling i fire agre har man
ikke taget hensyn til ved opmålingen, her er alle
fire agre opmålt under et. Endelig viser gårdens
beliggenhed i forhold til byens øvrige gårde, at
denne gård har ligget mere afsondret, et lille styk
ke nord for gaden. En endnu mere omfattende
undersøgelse af landsbyens agre og tofter ville sik
kert give som resultat, at denne gård engang i
middelalderen var landsbyens østligste gård, ja,
den lå sikkert endog et stykke øst for den oprinde
lige by. Denne formodning bestyrkes derved, at
den østligste gård, som i 1683 var beboet af Anders
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Pouelsen, synes udskilt fra en gård, der lå umiddel
bart syd for kirken. Det samme synes at være til
fældet med nabogården, der hørte under godset
Lindeved, idet den skulle være udskilt fra en an
den lindevitsk gård i nærheden af kirken. Det er
agrenes beliggenhed og størrelse, der giver denne
teori grundlag. Hvis denne teori viser sig at holde
stik, vil det sige at landsbyens østlige del, der i
1683 bestod af 6 gårde, skulle være opstået ved
gårddelinger i den vestlige del, der grupperer sig
omkring kirken. Det gamle sagn om herremanden,
der boede øst for byen kan herved få sin rigtighed.
Vi kommer nu til spørgsmålet, om alle disse fire
fæstebønder med deres familie virkelig boede på
den fordums storbondegård.
Den første, Mikkel Pedersen, boede ifølge kirke
bogen lige nord for kirken og ikke øst i byen, hvor
selve gården lå. Han blev gift 1667 med Troels
Smeds enke og alle hans efterfølgere kan følges
først gennem fæsteprotokoller og siden gennem
skøde- og panteprotokoller helt op til nutiden. Det
viser sig da, at det er den samme slægt, der bor
på gården i dag som for knap 300 år siden, og ikke
alene er det den samme slægt, men gården ligger
også på samme sted som i 1683, nemlig lige nord
for kirken. Vi kommer nu til sagens kerne, idet
Mikkel Pedersen ikke blot var fæster under hospi
talet af den ene otting, men han havde tillige fæstet
en forbedelse*) under ryttergodset, han nævnes
da også i skattemandtalslister, som tjener både til
*) Forbedelse er egentlig en afgift, som ydedes af visse folk,
ofte husmænd, der ikke betalte kontribution eller an
den afgift. F. var vist oprindelig vederlag for beskyt
telse. Til sidst brugtes ordet som betegnelse for ejen
dommen.

V. VEDSTED BYS GÅRDE

253

hospitalet og ryttergodset. Det vil altså sige, at der
til forbedeisen er blevet fæstet en otting af den tid
ligere hovedgård. Ej heller Mikkel Lauridsen boede
på selve gården, men i et hus lige syd for gårdens
toft i række med de øvrige gadehuse, men han
havde også fæstet en otting af hovedgårdens jor
der. Ved udstykningen tilfaldt der denne ejendom
halvdelen af den tidligere storbondegårds toft.
Mikkel Lauridsens slægt boede på denne gård i
over hundrede år, men i 1803 blev denne gård, der
var opstået på bekostning af cn del af hovedgår
dens jorder lagt ind under en anden af landsbyens
gårde.
Så har vi endelig bonden Søren Jensen, det var
ham, der boede på det sted, hvor hovedgården lå.
Det var også hans slægt, der boede her før, og det
var hans slægt, der boede her siden. Undertiden ses
i stedet for Søren Jensen også navnet Søren Lade
foged. Om den sidste af gårdens fæstere, Jørgen
Lauridsen har boet på gården sammen med Søren
Jensen vides ikke, men i en skattemandtalsliste fra
1683 anføres han kun med en ko, og kort efter er
han helt gledet ud af billedet. Allerede ca. 1790 var
Søren Jensen fæster af de to ottinger og således
den halve gård.
Gård nr. 4 i markbogen tilhørte 1683 borgmester
Brockmann i Ribe, og den var fæstet af følgende
bønder: Peder Andersen, Anders Nielsen, Niels
Andersen og Doctor Ludwigs enke. I fortegnelsen
over agrene var kun Peder Andersens navn nævnt.
Her ændrer billedet sig allerede før 1688, da ma
triklen kommer, idet borgmester Brockmann nu
kun er ejer af den halve gård med fæsterne Peder
Andersen og Anders Nielsen, denne halvdel af
gården blev sat til 6 tdr. 5 skp. 1 alb. hartkorn. Den
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anden halvdel af gården ejes da af kapellanen hr.
Bernt i Ribe, denne blev sat til 4 tdr. 6 skp. 3 fjk.
1 alb. Matriklen 1664 viser, at Peder Andersen og
Anders Nielsen var fæster af en gård under Ribe
kapitel med hartkorn 5 tdr. 1 skp., det er den gård,
som Brockmann ejede i 1688. Disse to fæstebøn
der har sikkert boet i samme gård i 1664 og måske
endnu i 1688, men omk. år 1700 havde de i hvert
fald hver deres egen gård eller rettere, da var der
blevet to gårde ud af den ene.
Den anden del, der ejedes af kapellanen hr.
Bernt i Ribe, hørte i 1664 under kapitlet i Ribe
og var ansat til 5 tdr. 7 skp. 1 fjk. 1 alb. Fæster
af denne gård var da Rasmus Lauridsen, men i
1688 var der to fæstere af samme gård, nemlig
Niels Andersen og doc. Ludwigs enke, hvad sidst
nævnte angår, boede hun ikke i V. Vedsted, men i
Ribe, hvor hun var enke efter den bekendte Lud
wig Pouch. Hvorledes det forholder sig med dette
fæstemål, er ikke helt klart, men allerede 1690 er
den otting, hun havde fæstet, blevet til et selvstæn
digt brug, hvor fæsteren hedder Rasmus Nielsen.
Her er atter sket en deling af en gård, ja, fra år
1700 at regne, er der ingen tvivl om, at gård nr.
fire i markbogen består af fire særskilte gårde.
Gård nr. 5 i markbogen hørte under ryttergod
set og havde to fæstere, Jens Lauridsen Rytter med
2% otting og Niels Pedersen med 1]Z> otting. Går
den blev 1688 sat til 11 tdr. 4 skp. 1 alb. hartkorn.
Matriklen 1664 viser, at der i grunden var tre går
de, der her var slået sammen til en. Jens Lauridsen
Rytter var fæster af en gård på 5 tdr. 7 skp. htk.
under Ribe kapitel, og Niels Pedersen var fæster
af en gård på 3 tdr. htk. ligeledes under Ribe ka
pitel, men desuden havde Jens Lauridsen og Niels
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Pedersen i forening fæstet en ødegård, hvorpå der
ingen bygninger var, til 2 tdr. 7 skp. 2 fjk. htk.
Jordebøger fra ryttergodset fortæller også, at
bygningerne på hver af fæsternes gårde var ved
magt. Der er ingen tvivl om, at disse to gårde al
drig har været samlet i en.
Gård nr. 6 i markbogen hørte også under rytter
godset og havde to fæstere, nemlig Peder Jørgen
sen og Anders Sørensen med hver to ottinger. Ma
triklen 1664 anfører her, i stedet for en, to gårde,
begge hørende under kapitlet i Ribe. Peder Jør
gensen var fæster af en gård på 5 tdr. 6 skp. htk. og
Niels Knudsen af en gård på 6 tdr. htk. Ved matri
kuleringen 1688 blev begge gårde ansat til 11 tdr.
4 skp. 1 alb. htk.
Gård nr. 7 i markbogen hørte under ryttergodset
og havde fire fæstere: Hans Jepsen, Hans Brorsen,
Anders Lassen og Anker Gregersen. Gården blev i
1688 ansat til 11 tdr. 4 skp. 1 alb. htk. Går vi tilbage
til 1664, viser matriklen, at der da var tre gårde i
stedet for en. To gårde på hver 3 tdr. htk. og en
gård på 6 tdr. 6 skp. htk. Denne sidste gård havde
to beboere Las Andersen og Peder Bennedsen, om
kring 1710 havde denne gård dog kun en beboer,
men den ene otting var taget bort fra gården og
lagt til en anden gård.
Gård nr. 7 i markbogen tilhørte ligeledes rytter
godset og blev i 1688 sat til 11 tdr. 4 skp. 1 alb. htk.
Det ses heraf, at omtrent alle gårdene i markbogen
var sat cns i hartkorn. Gården havde i 1683 to fæ
stere, Bertel Hansen og Jørgen Jacobsen, kun Ber
tel Hansens navn blev brugt i opmålingsforretnin
gen. Matriklen 1664 viser, at der da var to gårde,
begge hørende under kapitlet i Ribe. Den ene gård
var fæstet af Bertel Hansen og Mads Michelsen og
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var på 9 tdr. htk., her er altså tale om en gård på
3 ottinger i stedet for to i 1683. Begge disse bøn
der har antagelig boet på gården i 1664. Den anden
gård var 1664 fæstet af Michel Bennedsen og var
på 5 tdr. 6 skp. htk.
I stedet for 9 gårde, der er nævnt i markbogen
af 1683, fandtes der mindst 20 forskellige gårde i
V. Vedsted by under Riberhus amt. Ser man efter i
Henrik Pedersens tabeller i bogen »De Danske
Landbrug« opdager man, at han har ti gårde i V.
Vedsted, altså en gård mere end i Markbogen.
Grunden hertil er, at gård nr. 4 i tiden mellem
1683 og 1688 har fået to ejere, og er i matriklen
1688 blevet betegnet som to gårde. Af det foregåen
de vil man se, at man ikke kan bruge disse tabel
ler, som målestok for hvor mange gårde, der fin
des i en landsby på disse kanter. Ej heller kan de
bruges som målestok for, hvor mange ottinger de
forskellige landsbyer indeholder, idet betegnelsen
gård ikke er brugt fuldstændig, således er en 2%
fjerding gård i tabellerne sat til en gård. Matriklen
af 1664 giver et noget bedre billede af antallet af
gårde, men heller ikke her, kan man være ganske
sikker på, at de til en hver gård angivne fæstere
har boet på gården. En husmand kan godt have
haft en del af gården i fæste, selv om han har boet
et andet sted, men han er dog blevet medregnet
blandt gårdens fæstere.
Det, der hidtil er fortalt om, gælder kun for den
del af V. Vedsted by, som hørte under Riberhus
amt. Blandt gårdene i V. Vedsted fandtes også en
del, som hørte under Haderslevhus amt, om disse
vil der i det følgende blive fortalt ganske kort.
I en beskrivelsesforretning fra 1706-10 får man
et ganske udmærket billede af de haderslevhuske
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gårde i landsbyen Her fortælles ikke blot om går
dens størrelse, udsæd og landgilde, men også om
kreaturhold, bygninger samt gæld m. m. Da de går
de, der hørte under Haderslevhus, ligger på om
trent samme sted i dag som i 1689, vil der omståen
de blot blive givet en tabellarisk oversigt over de
haderslevhuske gårde med angivelse af bøndernes
navne på de forskellige gårde i 1689 - 1710 - 17601810 - 1956.

Bemærkninger til oversigten.
Numrene ude i margen til venstre betegner de
forskellige matrikulsnumre, som gårdene fik efter,
at de i 1864 var blevet indlemmet i Ribe amt. De tre
første gårde lå i den føromtalte del af V. Vedsted,
som kaldtes Okholm, og de har i byens historie
haft en særstilling, idet de aldrig har været fæste
gårde. Oprindelig lå der her i Middelalderen en
meget stor gård, denne gård blev først delt i to går
de på hver tre ottinger, men senere blev den vest
ligste gård atter delt i to gårde på hver IV2 otting.
Disse tre gårde lå indtil for ca. 100 år siden meget
tæt sammen nordvest for landsbyen, men så blev
den ene flyttet over på den anden side vejen, hvor
den nu ligger. Sagnet fortæller, at der i ældgamle
tider her lå en vikingeborg, dog et er sagn, et andet
virkelighed, men ikke langt fra Okholm blev der i
1859 gjort et af de betydeligste guldfund fra vi
kingetiden, som overhovedet er gjort i Danmark.
Gård nr. 73, der i 1689 var fæstet af Ib Truelsen,
var indtil ca. 1694 på kun to ottinger, idet bonden
Anders Andersen på nabogården, der hørte under
Ribe hospital, havde den ene otting i fæste.
Angående gården nr. 79, der i 1689 beboedes af
Søren Andersen, skal her bemærkes, at denne gård
17
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ikke blot var på en otting, som tabellen anfører,
men på to ottinger, idet der til denne gård også
hørte en otting, der lå under godset Lindeved.
Endnu så sent som i 1864, da denne gård ved ind
lemmelsen i Ribe amt, blev matrikuleret, blev der
G ÅH DEN ES
1689

74
76
77
73
87
83
84
79

3
iy2
iy2
3
1
1
1
1

Ottinger
Otting
Otting
Ottinger
Otting
Otting
Otting
Otting

Peder Jensen
Anders Lauritsen
Mads Jacobsen
Ib Truelsen
Jørgen Pedersen
Anders Pedersen
Hans Hansen
Søren Andersen

1710
Jens Pedersen
Niels Pedersen
Mads Jacobsen
Ib Truelsen
Jørgen Pedersen
Anders Pedersen
Hans Hansen
Knud Nielsen

skelnet mellem den del af jorden, der havde hørt
under Haderslevhus og den del, der havde hørt un
der Lindeved, idet hver del fik sit matr. nr., nem
lig 79 og 80.
Endelig var der i 1689 to gårde, som hørte under
godset Lindeved. Begge disse gårde var på 2 ottin
ger. Fæsterne på disse to gårde var i 1689 Niels An
dersen og Laurits Brodersen. Gårdene under Lin
deved havde oprindelig hørt under Høgsbrogård i
Hviding sogn, men efter Christoffer Rosenkratzes
henrettelse i 1610 blev Høgsbrogård med underlig
gende gods købt af Gert Rantzau til Lindeved.
Til slut skal nævnes, at der fandtes endnu en
gård i landsbyen, nemlig pæstegården. Til denne
hørte 2 ottinger i V. Vedsted og 1 otting i Sdr. Få
rup. Gården hørte under Haderslevhus amt, selv
da præsteembedet var annekteret kapitlet i Ribe.
Resultatet af denne undersøgelse af de forskel-
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lige gårde i V. Vedsted by bliver da, at der i slut
ningen af 1600-tallet lå over 30 forskellige gårdbyg
ninger i landsbyen, hvilket er omtrent det samme
som nu. Det har efter den tids forhold været en
ikke ringe landsby, hvad antallet af gårde angår.
BRUGERE:

1760

Peder Andersen
Las Hansen
Niels Jørgensen
Jannick Sørensen
Hans Sørensen
Anders Sørensen
Bertel Madsen
Knud Nielsen

1810

Jacob Riis
Niels Lauritsen
Peter Jørgensen
Jannick Jepsen
Mads Christensen
Jef Hansen
Lars Hansen
Bendix Knudsen

1956

Alf Okholm
Svend Westergd.
Henrik Hvass
Verner Sørensen
Åge Brodersen
Kristian Willadsen
Åge Lorentsen
Nis B. Andreasen

Det viser sig også, at det er i meget få tilfælde, at
der har boet mere end en familie på en bondegård
i V. Vedsted by. Ved anlæggelsen af markbogen
1683 har man nok opmålt hver gårds agre for sig,
men alle bøndernes navne er ikke nævnt, idet der
kun er nævnt en bondes navn for hver »gård«, det
vil sige 4 ottinger. Det ser ud til, at det har været
af større vigtighed, hvem der ejede ageren, end til
hvilken gård i landsbyen ageren hørte.

Noter. Der har til denne artikel næsten udelukkende
været brugt primære kilder, så som først og fremmest
Markbogen og Matriklerne fra 1688 og 1664, men desuden
er der brugt Kirkebøger, Fæsteprotokoller og Skøde- og
Panteprotokoller eller for den haderslevhusiske del
Schuld- und Pfandprotokollcn. Desuden er der gjort brug
af Skattemandtaller og Jordebøger. Af trykte kilder er
næsten kun anvendt »Ribe Bys Historie« af J. Kinch.

Folkesagn fra Janderup Sogn 1857
Optegnede af Hans Marinus Iversen
fra Bandsbjerg.
Udgivne med Oplysninger af Hans Ellekilde.

Optegneren af de her udgivne Folkesagn fra
Janderup og Omegn Hans Marinus Iversen var en
ung Gaardmandssøn fra Bandsbjerg i Janderup
Sogn, som i Sommeren 1857 nedskrev sit Føde
sogns Folkesagn efter gamle Folks Fortællinger.
Fem Aar senere blev disse Sagnoptegnelser ren
skrevne, vistnok ogsaa udvidede og forbedrede,
før de blev overgivne til Janderup Præstegaards
Arkiv den 19. Juni 1862, kort før Forfatteren selv
i 1863 udvandrede til Nordamerika. Her blev han
inddraget i den nordamerikanske Borgerkrig 1864
—66, og han faldt i Kampen paa Nordstaternes
Side. Den begavede unge Vestjyde kom da ikke
for Fremtiden til at yde de store Bidrag til dansk
Kulturarbejde, som man havde kunnet vente af
den meget lovende Begyndelse, mens han i Som
meren 1857, blot 15% Aar gammel, var Skriver
paa Varde Byfogedkontor.
Hans Marinus Iversen var født paa Bandsbjerg
d. 25. November 1841. Hans Fader, Gaardejcr Iver
Hansen (24/1 1802—12/2 1892) var ikke indfødt
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Janderupper, han var en Skadsing, født i Vibæk,
Alslev Sogn, som Søn af Husmand Hans Hansen
og Kirsten Marie Christensdatter. Han var Brodér
til Kromand Ole Hansen (30/3 1798—1/1 1878),
som i sine unge Dage havde været Tjener hos den
kendte Rigmand, Hofraad Josef Hambro, mens
Broderen Iver var Kusk (Fra Ribe Amt III S. 44).
Iver Hansen blev d. 23. Nov. 1839 gift med Ane
Marie Dorthe Hansen Brinch (sml. her Nr. 33),
Enke efter Gaardmand paa Bandsbjerg, Skolepa
tron Simon Jensen (11/11 1792—14/11 1838), sml.
her Nr. 14 og 17. Hun døde efter et halvt Aars
Ægteskab d. 28. Maj 1840, efterladende sin anden
Mand sine tre Børn af første Ægteskab, Jens,
Marine og Jensine, som sine Stedbørn. Gaardejer
Iver Hansen giftede sig snart igen d. 21. November
1840 med Ane Knudsdatter (7/8 1813—6/4 1894),
Datter af Gaardmand Knud Bennetsen (1774—
1843 og Ane Bondesdatter (1779—1824). Hun blev
den 25. November 1841 Moder til Hans Marinus
Iversen. 1 Ægteskabet var ogsaa en Datter, Ane
Marie Dorthea Iversen (18/12 1844—27/8 1929),
gift 15/10 1870 med Gaardmand Laurits Nielsen i
Janderup (1843—1927).
Ved ved, at Faderen Iver Hansen fra Vibæk er
Meddeler af den morsomme Skæmtefortælling paa
Folkemaal, Nr.32 Fannikerdrengen,som særskilt er
indsendt af Hans M. Iversen selv til Svend Grundt
vig, den store Folkemindesamler d. 17. Sept. 1857.
Faderen har muligvis meddelt Sagn som Nr. 4 om
Kirkegængerne fra Skads Herred, Nr. 19 Spøgelses
præsten syd for Varde Aa, maaske ogsaa Nr. 31
Fanniker og Skadsinger. Moderen, der jo paa fæd
rene og mødrene Side stammer fra gamle Janderup-Slægter, nævnes desværre ikke som Hjemmels-
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mand for nogle af Sønnens Sagnoptegnelser, der jo
cgsaa for en stor Del mangler tydelige Angivelser
af Hjemmelsmænd. Heldigvis har den purunge
Sagnoptegner haft Vid nok til at nævne sin Hoved
hjemmelsmand, Aftægtsmanden Jens Sørensen,
døbt 7. Søndag efter Trinitatis 1768 i Janderup og
død her d. 5. Februar 1860, 91 Aar gammel. Han er
Søn af Gaardmand Søren Jørgensen, begravet i
Janderup d. 1. Juli 1795, 48 Aar gammel, altsaa
født 1747. Han blev den 4. Januar 1768 gift med
Gertrud Henningsdatter fra Alslev Sogn. Hun er
født her 1741 og begravet i Janderup d. 19. Marts
1794, 52 Aar gammel. Dette Forældrepar er Hjem
melsmænd for Sagn Nr. 16 Spøgeri ved Klamsbro
sikkert ogsaa for Sagnsamlingens ypperste
Stykke Nr. 23 Heksen Karen Jørgensdatter. Denne
Karen, som Heksepigen kaldes, maa være ens med
den Karen Jørgensdatter, som i Følge Janderup
Kirkebog blev begravet d. 24. Juni 1772, 78 Aar
gammel. Der nævnes indtil 1800 ikke noget Almis
selem Karen, som der kan være Tale om. Jens
Sørensen var da næsten 4 Aar gammel, da Karen
døde, ikke som han senere selv har troet, 7—8
Aar, men der kan dog ikke være noget i Vejen for,
at han personligt skulde kunne huske det stakkels
gamle Kvindemenneske, som maa have gjort et
dybt Indtryk paa ham i hans tidlige Barndom.
Karen Jørgensdatter maa da være født o. 1694,
men jeg har ikke foreløbig kunnet finde hendes
Daab i Janderup Kirkebog, der gaar helt tilbage
til 1650. Karens Oldemor i Hyllerslev, (ter betegnes
som en led Troldheks, har heller ikke kunnet per
sonfæstes. Ti Aar gammel tjener Karen Jørgensen,
altsaa o. Aar 1705, i Benned Jørgensens Gaard i
Janderup, svarende til Søren Madsens Gaard. Den-
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nc Benned Jørgensen, som jeg desværre heller ikke
har kunnet finde i Janderup Kirkebog o. 1700, op
fatter Jens Sørensen som sin Bedstefader, men han
maa være hans Farfars Far, idet Jens Sørensens
Farfar maa have heddet Jørgen Bennedsen. J. B.
maa være Fader til Benned Jørgensen den yngre,
begravet i Janderup 29/5 1796, 58 Aar gammel.
Takket være H. M. Iversens udmærkede Oplysnin
ger om sin Hovedhjemmelsmand Jens Sørensen
og hans Forfædre kan vi altså føre det kulturhi
storisk interessante Heksesagn om Heksepigen Ka
ren Jørgensdatter tilbage til det 18de Aarhundredes Begyndelse, og se, hvorledes man i dette Aarhundrede behandlede Hekseætlinge, selv om man
dog var naaet saa vidt i nymodens Tænkemaade,
at man ikke længere brændte den stakkels Karen
Jørgensdatter som Heks, men nøjedes med at sætte
Ild under hendes Seng, da det kneb for det gamle
Kvindemenneske i Juni 1772 at slippe Livet.
Undersøger vi Spørgsmaalet om Hans M. Iver
sens Hjemmelsmænd kirkebogsmæssig i Viborg
Landsarkiv, saa viser det sig snart, at Hjemmelsmændene fordeler sig i to Grupper, en Gruppe, der
lever samtidig med Hans Iversen i Janderup og
Omegn saaledes som hans Fader og som hans Ho
vedhjemmelsmand Jens Sørensen, men tillige en
Gruppe af Hjemmelsmænd, som er døde, før han
blev født 1841. Som hørende til den første Gruppe
kan vi nævne Jens Sørensens Søn, den synske Jør
gen Jensen (17/7 1803—1/3 1851), som har fortalt
Nr. 20 Nattepløjning paa Koldtoft, i det mindste til
sin Fader; Hans M. Iversen var kun godt ni Aar,
da Jørgen Jensen blev fundet ihjelfrosset paa Var
de Mark. Dernæst Jens Sørensens Svigersøn Iver
Christensen Smed, født i Varde Landsogn 6/7 1801,
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og død 29/9 1877, i hvis Hjem Jens Sørensen til
bringer sine sidste Aar. Iver Smed har fortalt Nr.
18 Den sorte Hund. Vi kan endvidere nævne
Gaardejer Knud Andersen til Store Hebo (14/1
1795—7/7 1862), en af Hjcmm-elsmændene for det
mærkelige, ret enestaaende Sagn Nr. 9 Jomfruen
paa Filsø-Øen. Vi kan nævne to Kvinder, Ellen
Kirstine Jørgensdatter (1791—20/2 1870), gift 1/11
1838 med Hans Bondesen Jessen (1798—1868),
som er Hjemmelsmand for Nr. 10 Spøgeri ved
Støvshøje, sml. Nr. 27 Slutning Bjergfolk i Paa
bøj. Desuden Ellen Marie Madsdatter (23/8 1801—
14/8 1864), gift med Niels Andersen i Kjærup
(1793—1863) d. 10/4 1824. Hun er Meddeler af Nr.
11 Den vilde Jagt paa Hessclmed. En anden Med
deler af samme Sagn er Hans Andersen Felding i
Hanncvang, Billum Sogn (9/5 1801—21/10 1874).
Næste Sagn, Den hovedløse Mand, er fortalt af
Gaardmand Hans Sørensen (født i Aal 1784, død i
Janderup 1/11 1859), ligesom Nr. 28 Høje paa Sø
vig Mark er fortalt af Gaardejer Morten Jensen
i Kjærup (27/10 1804—22/3 1869). Endelig kan
nævnes Præstesønnen Ferdinand Emil Asch, født
i Draaby paa Mols i Juni 1815, Meddeler af Nr. 14
Spøgeri i Mølsig sammen med Hans Andersen
Friis (21/4 1791—25/2 1866). Ferdinand Asch var
i Hans Iversens Barndom Forpagter i Janderup
Præstegaard. Endnu kan nævnes Jens Frandsen i
Hyllerslev (13. S. e. Tr. 5/9 1784—20/1 1869) en af
Meddelerne til Sagnet Nr. 10 Spøgeri ved Støvshøje
og Gaardejer Mads Hansen Brinch i Orten (født
her 14/6 1791), som er Meddeler af det Sagn
Nr. 33 Sjælen paa Vandring, som Iver Hansen
særskilt har sendt ind til Svend Grundtvig d. 8/8
1857.
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Til den anden Hovedgruppe hører den allerede
nævnte Gaardejer Simon Jensen, Fader til Hans
Iversens Stedsøskende. Hertil hører Danid Ander
sen, død 17/10 1836, 84 Aar gammel, som sammen
med Jens Sørensens Faster, vel rettere Gammel
faster, Anna Mathiasdatter, er Meddeler til Nr. 27
Bjærgfolk i Paahøj og Lerpøtshøj. Hun er rimelig
vis Datter af Mathias Sørensen i Janderup og døbt
d. 19. Søndag efter Trinitatis (2/10) 1712. Jens
Sørensen er sikkert her Mellemmanden ligesom til
Nr. 26 Ellefolk, hvis Hjemmelskvinde Ane Anders,
dvs. Anders-datter, døbt 28/3 1745, maa være Datter
af Gaardejer Anders Hansen (1711—88) og Mette
Thomasdatter (1718—72) som den Kone, den lille
Ellekone under Jorden skal have henvendt sig til.
Jens Sørensen er sandsynligvis ogsaa Mellemmand
for Mette Degns i Hyllerslev, Meddeleren af Nr. 21
Nattepløjning i Trindtoft. Hun er rimeligvis ens
med Billum-Degnen Anders Nielsens Datter Mette,
døbt 16/2 1745. Niels Bondesen fra Hyllerslev (1/1
1777—18/8 1838), der saa Helhesten i Adeleng (Nr.
24), er muligvis Hans Iversens Moders Morbroder.
Mange af Hans Marinus Iversens Sagnoptegnel
ser er desværre uden opgivne Hjemmelsmænd.
Det gælder følgende Numre: 1-3, 5-8, 22, 25, 29-30
og 34. Ret sandsynligt er dog Jens Sørensen Med
deler af det gamle og fortræffelige Sagn Nr. 5 Po
lakkerne i Janderup. Det havde været meget hel
digt, om Iversen havde meddelt Oplysninger om
Hjemmelsmanden til Nr. 7 Den røde Koks Høj,
som det, takket være denne Forglemmelse, er me
get vanskeligt at kommentere paa helt sandsynlig
Maade.
Flertallet af Hans M. Iversens Sagnoptegnelser
har været trykt spredt, mange af dem dog temme-
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lig ufuldkomment i Evald Tang Kristensens Stor
værk Danske Sagn I—VII 1891—1900, her citeret
DS. Bind og Nummer, sml. Registeret i DS. VII S.
499. Nogle andre af Sagnene har været trykt i
Danske Sagn, ny Række I—VI (her citeret DST.
Bind og Nr.), sml. Johannes Tang Kristensens Regi
ster Side 22, her som i Hovedsamlingen næsten
uden alle nærmere Oplysninger. Saadanne Oplys
ninger findes til de 6 af H. M. Iversens Sagn, som
findes optaget i min Udgave af Svend Grundtvig
Danske Folkesagn 1839—83 I—II, se Udgaven II
S. 236. Denne Udgave er benævnt i efterfølgende
Kommentar HE. I—II med Side og Nr., idet jeg
med Gr. betegner Kapsel og Blad i Svend Grundt
vigs grundlæggende Samlinger i Dansk Folke
mindesamling. I denne samlede Udgave af Sagne
ne, idet de to særskilt indsendte Sagn Nr. 32 Fannikerdrengen og Nr. 33 Sjælen paa Vandring er
optaget i Udgaven af de samlede Sagn, er ikke
medtaget Iversens Optegnelser af Børnerim, Skæm
teviser, Ordsprog og Gaader fra Janderup. Der kun
de muligvis senere engang blive Tale om en sam
let Udgave af dette Stof. Jeg følger Iversens Ræk
kefølge af Sagnene, skønt den ingenlunde kan kal
des god, kun indskyder jeg de to særskilt indsend
te Sagn imellem de to sidste Sagn i den oprindelige
Samling Nr. 31 Fanniker og Skadsinger og Nr. 34
Ebbe og Flod. Jeg har selv tilsat Sagnoverskrifter
ne, som ofte mangler hos Iversen. Da Grundlaget
for Udgaven er cn Afskrift, der maaske slet ikke
nøj agtigt gengiver Ej endommelighederne ved
Iversens Retskrivning og Tegnsætning, har jeg
læmpet begge Dele lidt i Udgaven. I Modsætning
til min Forgænger Tang Kristensen anfører jeg,
hvad der virkelig forefindes i Sagnoptegnelscrne,
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anvender ikke som denne mere eller mindre til
fældige Udeladelser, hvis han da ikke opvarter
med det rene Udpluk af Iversens Sagntekst. Jeg
anfører Tekstens Plads i Grundtvigs Samlinger
Gr. med Kapsel og Blad og Nummer, derefter Op
trykket i Danske Sagn, DS. med Bind og Nummer,
af og til i Danske Sagn ny Kække, DST. med Bind
og Nummer. Jeg anfører mulige Optryk i min tid
ligere Udgave af Svend Grundtvigs Danske Folke
sagn I—II, altsaa HE I med Bind, Side og Nummer.
Den nye Kommentar er langt bedre i personhisto
risk Henseende, men den gamle Kommentar tager
et Hensyn til folkemindevidenskabelige Synspunk
ter, som der desværre her ikke er Plads til. Jeg
henviser desuden til den Kommentar af Sagnene,
som Oluf Nielsen jævnlig har givet i sine korte
Uddrag af Sagnene, trykt i Historiske Efterretnin
ger om Vester Horne Herred 1866 Side 88—110
(Cit. ON.), til Oplysninger i Eibe Amts historiske
Aarbøger, citeret BA. med Bind og Sidetal, undta
gen til denne Indledning og selve dette Hæfte af
Ribe Amts Aarbog, citeret her S. Der finder jævn
lig Henvisninger til Marius Jager Andersens store
Slægtsbog fra Janderup og Billum Sogne 1947 om
Efterkommerne efter Anders Hansen (1711—88) i
Janderup, citeret JA. og Side. Mulige Tilføjelser
eller Rettelser til den vanskelige personhistoriske
Kommentar modtages med Tak og Glæde af Ud
giveren (Adr. Dansk Folkemindesamling, Det
Kongelige Bibliotek, København K.)
Hvorledes det er gaaet til, at Hans Marinus Iver
sen er blevet Janderup Sogns fortrinlige Folkemin
deoptegner, vides desværre ikke. Det er muligvis
Udgivelsen af Svend Grundtvigs grundlæggende
Arbejde Gamle Danske Minder i Folkemunde II i

268

HANS ELLEKILDE

1857, som har virket inspirerende paa den unge
Bondesøn, der var Skriver paa Varde Byfogedkon
tor. Helt udelukket er det ikke, at Iversen kan ha
ve været Elev hos den kendte vestjydske Friskole
lærer og Kæmpevisesanger Morten Eskesen, Lærer
i Hyllerslev og Kjærup 1849—51, som var en af
Svend Grundtvigs ivrige og dygtige Folkemindeop
tegnere. Jeg henviser om Eskesens Janderuptid til
hans ypperlige Erindringsbog Minder og Udsigter
1881 Side 97—111. Jeg gaar herefter over til Iver
sens Sagntekst med min væsentlig personhistoriske
Kommentar. Forhaabentlig vil forskellige af Sag
nene siden af andre blive kommenteret ganske
anderledes indgaaende, end der naturligvis her er
Plads til.
Optegnelser fra Janderup Sogn
nedskrevne efter gamle Folks Fortællinger, i Som
meren 1857, af Hans Marinus Iversen af Bands
bjerg.
Nr. 1. Stenen i Billum Kirkegaardsdige.
Engang stod en Kæmpe ved Janderup Kirke og
kastede en Sten efter Billum Kirke. Stenen skal,
saa sagde Fortællerne, endnu sidde i Billum Kir
kegaardsdige, og Spor af Kæmpens fem Fingre
skulde være synlige i den.
Gr. IX 177, HE. II 16 Nr. A 16, Aug. F. Schmidt Danm.
Kæmpesten i Folkeoverleveringen. 1933 S. 310.

Nr. 2. Kæmpen i Støvshøje.
Blandt Støvshøje, fortæller man, findes tvende
Høje, som indbydes er forbundne ved en Jordvold,
og under denne ligger en Kæmpe begraven. Folk
har forhen været saa bange for denne Kæmpe, at
de ikke engang har turdet arbejde (grave Tørv,
slaa Lyng) der paa Stedet, langt mindre kaste i
Graven.
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Gr. IX 177 a, DS. III Nr. 64, sml. her Nr. 10. I Præsteindberetning til Ole Worm 1638 kaldes Højen Stiffshøv
(Da. Saml. 2 R. IV 94).

Nr. 3. Voldstedet Elkærhø j i Hyllerslev Enge.
I Hyllerslev Enge, lige ud til Aaen, findes en Høj
eller Banke, der som tydelige Spor endnu udviser,
har været omgivet af Volde og dobbelte Grave.
Banken kaldes Elkærhøj, og de omliggende Enge
kaldes Elkær. Hvor man nu kun ser Banken, stod i
gamle Dage Elkær Slot, saaledes kaldet efter en af
sine Beboere, Fru El. Slottet ødelagdes i et Bonde
opløb foranlediget ved, at Bønderne, der paa den
Tid led Hungersnød, forlangte, at Ejeren af Elkær,
der dengang havde Kornmagasinerne der paa Slot
tet, skulde aabne disse, hvilket han afslog. Man har
i den senere Tid trukket Bjælker op af Vinde
broen. Sietfolkene fra de omliggende Enge har ofte
stødt ned i Gravene, ind under Højen, med deres
Riveskafter, og har da hørt Klang af Guld og Sølv
dernede, saa det formodes, at der findes store Skat
te i Højen. Man har ogsaa af den Grund, for en Del
Aar siden tilbudt dens Ejer, at sløjfe den ingen
lunde ubetydelige Banke, hvilket vilde forbedre
hans Enge betydeligt, uden anden Betaling end
Ejendomsretten til, hvad der maatte findes i Højen.
Gr. IX Bl. 177 a-b, DS. III 1393, ON. 88, Janderup-Præsten J. C. Hammer har 21/10 1766 indberettet til Biskop
J. Bloch i Ribe: »Ved denne Aae ligger en Skandse med
dobbelte Grave om, udi en Eng Elkiær kaldet, som hører
til Hyllerslev, hvilken siges at være anlagt mod Søe-Røvere, særdeles imod een, som kaldtes Skipper Clemen, som
foruroliged Egnen og i sær Købstæden Warde, indtil han
omsider blev fanget og fik sin fortjente Løn.« Samme lidt
udførligere Fremstilling i Janderup Liber Daticus, trykt
DS. IV 1271. Börsen Elkjær er ikke opkaldt efter en Fru
El, men betyder det af Élie omgivne Kær (se Vejle Amts
Stednavne S. 64).

Nr. 4. Varde Aa og Janderup Kirke.
Varde- eller som den ogsaa kaldes Janderup-
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Aa, har i gamle Dage i det mindste paa Stræknin
gen ud for Janderup Kirke ikke været bredere end,
at den var forsynet med en Spang eller, som andre
fortæller, der laa en Hestespande midt i Løbet, paa
hvilken man kunde sætte Foden, og saaledes trine
fra Bred til Bred. Folkene fra Alslev gik da til
Janderup Kirke, som ogsaa har et Vaabenhus
(Skröuer) paa Sydsiden. Døren, der har ført fra
dette Vaabenhus ind i Kirken, er eftermuret, men
kan endnu tydelig ses. I Sydsiden af Janderup Kirkcgaardsdige fandt man ogsaa ved en Reparation
for nogle Aar siden Spor af en fordums Indgang,
som da skulde være den, de fra Skads Herred
kommende Kirkegængere har benyttet.
Gr. IX 177-78, DS. III 378, ON. 89. Udførlig Kommentar
ved Pastor E. H. Seidelin i Janderup 1863, se HE. II 64
Nr. G 60, sml. DS. III 396. Sml. ON. 108, og DS. III Nr. 377
(jf. Nr. 2078-80). Liber Daticus, vistnok 1754 ved J. K.
Hammer, hvori det hedder: »Der er her en gammel Tra
dition, at Folkene fra Hostrup By (sønden for Kirken i
Skadst Herred beliggende og nu havende sin egen Kirke)
skulde i fordum Tid have søgt Jandrup Kirke, og da have
haft deres Indgang gjennem bemeldte Vaabenhus, som
endnu har en stor og vid Dør ind til Kirken. Endnu for
tælles, at den Aa, som løber tæt sønden for Kirken, og nu
paa det Sted er henved 60 Favne bred, da ej skal have
været bredere, end at man kunde trine derover paa et
Horse-Hoved. Dette synes vel fabelagtigt, men dog ikke
ganske utroligt at kunne være sket i ældgamle Tider.«

Nr. 5. Polakkerne i Janderup.
Polakkerne kom herned, for at de skulde drive
Svenskerne ud, men det vandt vi ikke ved, thi
havde Svenskerne end været slemme, var dog Po
lakkerne værre. Paa den Gaard i Janderup, som
nu beboes af Søren Pedersen, skulde en Officer
liave Kvarteer. Folkene var bange for ham, og da
han kom, skjulte den gamle Kone sig mellem to
Tørvestakke (Klaaed) med en Fladtørv over Ho
vedet, saa ingen kunde opdage hende, og Manden
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gemte sig paa Loftet. Polakken havde imidlertid
en stor Støverhund, som opsnusede Konen. Da Po
lakken bemærkede hende, tilraabte han hende paa
Tysk: »Nu sidder du der, din gamle Døivel (Djæ
vel.« Da hun saae sig opdaget, mente hun, at det
nok ikke nyttede at være forsagt længere, og traadte nu frem og tiltalte Polakken paa Tysk, af hvilket
Maal hun kunde lidt. Da han hørte dette, sagde
han: »Ja, kan hun spreche Tysk, saa kom ind og
snak med min Frau.« Konen kom nu med ind og
forsøgte da at faa noget Mad op til hendes Mand,
der sad paa Loftet. Dette blev imidlertid bemærket
af Polakkerne, og hun maatte da ud med, hvem
der var skjult deroppe, og Manden kom frem. De
forblev siden begge sammen med Polakkerne, som
rigtignok vilde raade for Alting i Gaarden, men
ellers ikke gjorde dem nogen Fortræd.
Ved Stenten (Stætten) imellem Hans Larsens og
Bennet Frandsens Gaarde i Janderup voldtog en
Polak en Pige, og er det siden den Tid galt med
Spøgeri der. Hos Bennet Frandsens døde en Polak.
Han blev begravet i det nordvestlige Hjørne af
Bennet Frandsens Toft, hvor endnu Gravstedet
ses, og er det ogsaa der galt med Spøgeri.
Gr. IX 178 a-b, DS. IV 430 og 429, ON. 90. Søren Peder
sen (24/12 1823—22/7 1868) boede i Gaarden Janderup
Matr. 16. Hans Larsen (døbt 26/8 1811—25/11 1889)
boede i Gaarden Janderup Matr. 33; Bennet Frandsen
(25/7 1802—29/5 1881) boede i Nabogaarden Janderup,
Matr. 8.

Nr. 6. Den fundne Guldvogn.
Præsten i Janderup lod engang en Høi udskære,
og der fandtes da der en lille Guldvogn. Da Rygtet
om Fundet udbredte sig, blev Præsten Vognen affordret, thi alt, hvad der dengang fandtes i Jor
den, tilhørte Kongen. Præsten gav dog ikke Slip
paa Byttet, men lod en lignende Vogn gøre af Tom-
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bak og gav i Stedet for. Han saas siden med en
Guld-Brystnaal, der var gjort af Vognens fire
Lundstikker.
Gr. IX 178 b., DS. III 2353. Guldvognen blev fundet 1754
i en Højgruppe paa Guddomhøje nord for Strudvad af
Pastor J. C. Hammer (RA. XI 639-40), sml. Nr. 3-4.

Nr. 7. Den røde Koks Høj.
Paa Janderup Kirkegaard mellem Kirkehuset
og Kirken ligger en lille Høj nogle Gange større
end de almindelige Grave. Heri skal der oprinde
lig være begravet nogle Folk, som døde af en Smit
te, men Højen har faaet sit Navn (den kaldes den
røde Koks Høj) efter en Mand i Skonager, som
kaldtes den røde Kok. I Forbindelse med sin Kone
havde denne Mand taget sine Aftægtsfolk af Dage
med Gift. Forbryderne blev begge henrettede ved
Knude Høje paa Heden syd for Varde og begrave
de paa Retterstedet. En Slægtning af de henrettede
(Baitsen) boede dengang paa nuværende Jes Chr.
Justesens Gaard i Hyllerslev, og han vilde have
sine Frænder i kristen Jord. Han opgravede da
Ligene, sejlede dem over Varde Aa i Nærheden af
Hans Thøstesens, hvor man siden den Tid ofte har
set Lys glide over Vandfladen, og begrov dem i den
ovennævnte lille Høj paa Janderup Kirkegaard.
Gr. IX 179 a, DS. IV Nr. 1325. Den røde Kok i Skonager
maa være ens med Giftmorderen, Fæstegaardmand Jens
Madsen i Skonager, som sammen med sin Hustru Ellen
Katrine Thuesdatter d. 20. Aug. 1804 aflivede deres Af
tægtskone Ane Malene Christensdatter ved Rottekrudt
(se her S. 222 L, sml. DST. IV Nr. 902, 901 og 806). Af
tægtsmanden Anders Pedersen overlevede Giftmordet
(sml. DST. IV Nr. 805). Han døde 5. Juli 1810 i Skonager.
Henrettelsen maa have fundet Sted paa Tinghøj vest for
Saderup i Skads Sogn (sml. DS. III Nr. 1649) i December
1805 (se her S. 223), men den nævnes mærkelig nok ikke
i Ribe Stifts Avis eller i Viborg Samler 1805. Iversen har
vistnok sammenblandet to hinanden uvedkommende
Mord. Der findes nemlig ikke nogen Baitsen i Folketæl
lingen 1801 eller 1834. Jes Chr. Justesen (3/4 1827—29/7
1886) boede Hyllerslev Matr. 13. Her boede 1806 hans
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Farfader Jes Jensen, døbt Skærtorsdag 1748. Hans Thø
stesen muligvis Huskefejl for Anders Thøstesen i Hyl
lerslev, død her 1/9 1844, 73 Aar gammel.

Nr. 8. Engmærker.
Før Udskiftningen havde hver Gaard i Janderup
og Hyllerslev sit Engmærke, som blev udgravet i de
Gaarden tilhørende Engstykker. Claus Johnsens
Gaard i Hyllerslev havde til Engmærke en Gavl
ende med en Fløj paa. Det var almindelig Skik, at
Engmærket blev indhugget i Ligstenene.
Gr. IX 179 a, Jy. Almueliv I Nr. 87. Studehandleren
Claus Johnsen er født i Vilslev 7/2 1817 og død her 21/5
1899, sml. her Nr. 12 og RA 1911 S. 53.

Nr. 9. Jomfruen paa Filsø-Øen.
Paa Øen i Filsø boede der engang en Jomfru,
som hed Vivek. Hun havde aflagt det Løfte, at hun
aldrig vilde gifte sig, med mindre der kom en
Frier paa et Skib, der kunde sejle baade paa Lan
det og i Vandet. Omsider indfandt der sig da ogsaa
en paa saadant et Skib (og det var jo den Gamle
dvs.: Fanden). Han sejlede af sted med hende
gennem Filsø og over Kæmp og Hannevang Hede
over Holmen (Huolm) ind igennem Skads Herred
og tilsidst ud til Havet ved Hjerting. Paa Landjor
den kunde man forhen tydelig se en dyb Fure paa
de Steder, hvor denne Sejlads var foregaaet. Knud
Andersen til Store Hebo, der meget godt kan erin
dre, at denne Fure i hans unge Dage endnu gik
over Holm, hvor hans Fader jævnede den paa sine
Marker, fortæller: Furen gik lige midt ad den
Jandrup Sogn tilhørende Del af Holmen, indtil den
paa J. A. J. Andersens Lod drejede af og gik ind
over et Hjørne af Tarp Holm. Den var saa dyb, at
den gik cn voksen Mand til Midien, og Jorden laa
opkastet til begge Sider. — I Udhaven (et til J. A.
J. Andersen hørende Kærstykke nord for Holmen)
18
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fandtes Spor af en lignende Fordybning i Flugt
med Furen paa Holm, og inde i Skads Herred og
paa Hannevang Hede skal der endnu være synlige
Spor tilbage af den. Nogle Fortællere omtaler ikke,
at Jomfruen boede paa Filsø 0, men derimod, at
den Onde kom sydfra med hende, sejlede gennem
Filsø og videre nordpaa og skal der paa Dejbjerg
Hede findes en lignende Fure, som forhen fandtes
paa Holm. Atter andre fortæller, at han vel sejlede
fra Filsø med hende, men at de sank i Øddum Høl,
beliggende i Kærup Mose 1/8 Mil østen Søvig i
Jesper I. Kjeldsens Lod, og findes der Spor i Lan
det af Sejladsen lige fra Filsø der til Stedet.*)
Gr. IX 179-80, DS. VI 505, ON. 88-89, Knud Andersen,
se her S. 264, jf. ON. 96. Hans Fader Anders Nielsen død
12/7 1839, 75 Aar gi. I. A. J. Andersen maa være Jens
Adam Jager Andersen (2/2 1836—27/7 1928), Ejer af
Janderup Matr. 27, se JA. 275 og 258, sml. 33. Jesper I.
Kjeldsen, f. i O utrup 1826 og død 10/8 1900, Kjærup 6 a.
Om Filsøs Geologi og Oldtidsforhold se FRA. 1939, S. 17680, 1950 453-59, 1951 581-94, jf. DS. III 1786. Afsnittet om
Trældiget tidl. trykt DS. III 320, OH. 89, jf. A. F. Schmidts
Undersøgelse RA. VI 82-104, 216-19.

Nr. 10. Spøgeri ved Støvshøje.
Ude i de store Heder, der opfylder den nordøst
lige Del af Sognet, ligger tæt ved Varde-Nymindegab-Veien, som gennemskærer disse Stræknin
ger, en Gruppe af Høje kaldet Støushøje. Her er
det galt med Spøgeri. Hans Bondesens Kone, Ellen,
kom engang forbi og saae der en Mængde smaa
Drenge gaa og lege mellem Højene, men da hun
nærmede sig, for at se, hvad det var for Børn, blev
alting borte. Kaptain Teilman og Kudsk har, en
Aften de passerede Landeveien, sect det samme,
*) Et lignende Mindesmærke, en Vold kaldet Trældiget,
findes i Lejrskov Sogn ved Kolding, og dets Fortsættel
se skal kunne spores baade syd- og nordpaa. Hertil
knytter sig forskellige Sagn, dog uden Lighed med
ovenstaaende.
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dog var der da en stor Mand midt iblandt Drenge
ne. En Aften Jens Frandsen i Hyllerslev, Grumme
i Vittrup og Skolelærer Enevold Hansen kom forbi,
saae de en stor Ild imellem Højene, og mange Folk
derhos. Jens Frandsen mener, at dette dog ogsaa
gerne kan have været Forbrand for Niels Thom
sens Gaard i Kærup. Nogle antage, at Drengene,
som Folk har seet ved Højene, skulde være For
varsel for Tydskerne (1848), men andre siger, at
en Pige, der kom frugtsommelig hjem sønderfra,
skal have født, dræbt og begravet sit Barn mellem
Højene, og at det er derfor det spøger.
Gr. IX Bl. 180, DS. V 1209, HE. II 176, Nr. K. 28. Sml.
her Nr. 2. Hans Bondesens Ellen, se her S. 264. Kaptajn
Teilman maa være Tøger Reenberg de Teilman paa Store
Hebo (20/9 1805—14/12 1852). Jens Frandsen, se her
S. 264. Grumme i Vittrup ens med Grumme Jensen, født
1798 i Lunde, død 9/10 1869 i Vittarp, Outrup Sogn. Læ
rer Enevold Hansen foreløbig ikke fundet i Janderup
Kirkebog. Niels Thomsen (28/10 1803—24/12 1848). Det
vides ikke, hvornaar hans Gaard i Kjærup er brændt.

Nr. 11. Den vilde Jagt i Bredmose.
Spøgeri i Bredmose. I Bredmose jager en Herre
mand fra Hesselmed med Heste og Hunde med
gloende Tunger. Hans Felding i Hannevang har
engang været i Knibe med det. Jægeren skal have
Tilhold i et Værelse paa Hesselmed, hvorfor der
altid, i det mindste da Niels Andersens Kone i Kæ
rup tjente der, hængte en stor Hængelaas. Jagten
gaar fra Bredmose over Støvshøje ad Hesselmed
til.
Gr. IX 180 b Nr. 10 b, DS. II 109 Nr. C. 31. Om Herremændene paa Hesselmed i Aal Sogn, se ON. 73-82, Trap
VIII 483, DST. III 763, IV 280-82, 347. Er den vilde Jæger
mon ikke Herremanden Christen Hansen, der faldt af
Hesten og brækkede Halsen 1786? Hans Felding se her S.
264. Ligesaa Niels Andersens Kone, ens med Ellen Marie
Madsdatter. Hun maa have tjent paa Hesselmed o. 1820,
da Søren Hansen (1762-1835) ejede Gaarden.
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Nr, 12, Den hovedløse Mand,
Den hovedløse Mand i Clauses Stortoft (Tilhører
Claus Johnsen, Hyllerslev). I Clauses Stortoft gaar
der en hovedløs Mand. Det er ofte, at Folk farer
vild der, blandt andre er dette hændt Hans Søren
sen i Janderup.
Gr. IX 180 Nr. 11, DST. V 105, Claus Johnsen, se Nr. 8,
Hans Sørensen, se S. 264.

Nr, 13. Spøgeri i Strudvad Hule.
Spøgeri i Strudvad Hule. I Strudvad Hule er der
noget Spøgeri. Nogle siger, at der gaar en hvid ho
vedløs Hest, som i gammel Tid hyppig blev set.
Andre fortæller, at der gaar et Fruentimmerspøgelse dernede.
Gr. IX 180 Nr. 12, DS. II 376 Nr. H. 156. Sml. Nr. 24.
Jf. Citat af Liber Daticus, vistnok fra 1764, se DS. IH
Nr. 2112.

Nr. 74. Spøgeri i Mølsig.
Spøgeri i Mglsig. I Mylsig eller rettere Mølsig (en
Lavning mellem Bandsbjerg og Janderup) spøger
det ogsaa. Nogle have seet en hvid Jomfru der
nede. En Pige, som en Aften mødte hende, antog
hende for et rigtigt Menneske og sagde derfor
»Godaften«, men da sank Spøgelset lige ned i Jor
den. Pastor Asks Søn, Ferdinand Ask, skulde en
Aften ride vesterpaa. Da han nærmede sig Mølsig,
saa han noget hvidt bevæge sig dernede. Han holdt
det nu ikke for raadcligt at ride videre, men vend
te hjem igen, og fortalte sin Fader, hvad han hav
de seet. Denne vilde imidlertid ikke høre noget om
den Slags Historier, tog Ridepisken fra Sønnen og
jog ham af sted igen med nogle gode Rap, og naaede han da lykkelig over. Det var dog ikke Spøgel
sejomfruen, han første Gang havde seet, men Si
mon Jensen fra Bandsbjerg, der passerede Dalen
med en Smørkjærne paa Hovedet.
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Jomfruen er imidlertid ikke det eneste Spøgelse
dernede: Et Svin, som det ikke er rigtigt fat med,
passerer gennem Dalen ad Strudvad til. Paa
Grund af disse Utydsker har det forhen været far
ligt at passere Lavningen. Saaledes kom en Aften
Anders Friis (Fader til Hans Friis) og en anden
Mand fra Hylderslev kjørende vesterfra over Møl
sig, og blev Anders Friis da pludselig kastet ud af
Vognen, saa langt Tømmerne kunde naae.
Gr. IX 181 a, DST. V. 750. Pastor Tøger Kj. Asch (17781848) var Præst i Janderup 1825-38, dernæst i Anst. Om
hans Søn Ferdinand se her S. 264. Simon Jensen se Nr.
17 og her S. 261. Andreas Hansen Friis (25/3 1748—20/9
1824) Hylderslev Matr. 8. Hans Søn Hans Friis, ser her
S. 264.

Nr. 15. Spøgeri i Øvacl Eng.
Spøgeri i Øvacl Eng. Endnu før Øvad Eng blev
udskiftet, var Jens Sørensen en Mikkeldagsmorgen
ret tidlig nede i Engen for at hente Hestene. Som
han bedst gaaer langs med Ridset (æ Ris c: Skjællet mellem Janderup Præstegaard og Hesselmed
Bønders Eng) seer han pludselig tre Karle gaa for
an sig. De gik Side om Side, de lo lagde deres Hamdcr paa den midterstes Skuldre. Jens kom tilsidst
saa nær til dem, at han næsten rørte ved dem, og
det kom ham da rigtignok noget sært for, at de
ikke tiltalte ham. Da han fik Øje paa Hestene
sprang han paa den ene og vilde ride hjem, og nu
saae han ikke mere til Karlene, men han slap dog
ikke saa let fra det; thi da han skulde til at ride,
var han vild paa Kaasen, og i Stedet for at komme
op til Vejen, kom han ud til Aaen. Denne antog
han for Vejen og vilde have redet ud i den, men
Hesten modsatte sig det. Først da Solen var højt
oppe, naaede Jens Hjemmet.
Gr. IX 181 b Nr. 14, DTS. V 99, HE. I 333 Nr. F 21. Jens
Sørensen, se her S. 262, sml. Nr. 16.
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Nr. 16. Spøgeri ved Klamsbro.
Ved Klamsbro, sydfor Præstcgaarden, har det
været rent galt med Spøgeri. Folk har saaledes talt
om, at der gik en Præst og spøgte der. I Bækken
skulde der ligge en hvid Svane, som gjorde Vej
farende megen Fortræd, saasom ved at kaste Folk
af Vognene, lade dem vælte osv. Jens Sørensen i
Janderup har saaledes væltet engang, han kørte
over Klamsbro, endskønt der var jævnt som et
Stuegulv, hvor han kørte. En Aften kom to Vej
farende, hvoraf den ene sad og spottede over Spø
geriet, men da de naaede Broen, blev han pludse
lig, uden at den anden mærkede det, kastet ud af
Vognen, et godt Stykke bort. Han maatte nu raabe
til sin Kammerat om at bie og faa ham med, og
mærkede dog ikke til videre. Lignende hændtes
især mange, som kørte til Mølle. Her findes dog
endnu mere Spøgeri. En Aften Jens Sørensens
Forældre kom kørende fra Varde, mødte de saa
ledes ved Klamsbro tre Karle. De gik saa nær om
ved Vognen, at de næsten gned dem paa Hjulene
og var i blaa eller sorte Klæder. Jens Sørensens
Forældre sagde »Godaften«, men de tre gik deres
Vej og sagde ingenting. Disse Spøgelser kom fra
Præstegaarden og gik over til Hyllerslev paa den
Gaard, hvor Ole Madsen har boet. Her havde de i
levende Live »ligget i med Konen«, og maatte nu til
Straf herfor spøge. Denne Kone var gift med en
Mand af Navn Burmand, som havde to Brødre,
hvoraf den ene boede paa 1. A. J. Andersens Gaard
i Janderup, den anden paa Mvrtue.*)
En anden Gang kom Niels Borrc tilligemed sin
*) Iversens Note: Der fortælles om 3 Brødre af Navnet
Byrgesen, der skal have boet paa Storgaarden i Hyllcrslev. J. A. .1. Andersens Gaard og Myretue. Ovenstaaende er vist cn Forveksling hermed.
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Fader og Søster kørende. Som de kørte over Klamsbro, blev Vognen pludselig skubbet ud af Sporet.
Nielses Søster saae Spøgelset fare forbi, og talte
et haardt Ord til det, men det bekom hende ilde,
hun blev saa syg, at de maatte tage ind til Jens
Sørensens i Janderup med hende.
Gr. 181 b. Nr. 15, DST. V 1177, HE. II 161 Nr. J. 34.
Den spøgende Præst, se nærmere Nr. 19. Jens Sørensens
Forældre, ser her S. 262. — Ole Madsen, død 12/11 1884,
har boet paa Storgaard i Hyllerslev. Hverken Burmand,
hans Hustru eller hans to Brødre kan findes i Kirke
bøger eller historiske Efterretninger om Janderup Sogn
ved Aar 1700, der er, som Iversen formoder, sket en
Forveksling med de tre Brødre Byrgersen. Den mest kend
te er Slotsskriveren og Ridefogden på Riberhus Peder
Byrgersen, som til sin Død boede paa Hyllerslev Stor
gaard, se RA. XII 622 og foran S. 241 ff, sml. ON. 92. Hans
første Hustru Anna Nielsdatter Hebo var død d. 5. Nov.
1642, 20 Aar gammel, hans anden Hustru Maren Hansdat
ter overlevede ham. I Følge vor Nr. 30 flyttes P. Byrger
sen til Jager Andersens Gaard i Janderup, hvor hans Bro
der muligvis kan have boet. Myrtue er en Gaard i Hostrup
Sogn. Niels P. Borre, død 31/5 1861, 84 Aar gi., hans Fa
der Peder Nielsen Borre fra Aal er vistnok død i Jande
rup Sogn d. 2/1 1823, 74 Aar gammel.

Nr. 17. Spøgeriet paa Kildemade.
Spøgeri paa Kildemade. Simon Jensen i Bands
bjerg var en Morgen staaet meget tidligt op, for
at hente Hestene i Havremærsken. Undervejs foer
han vild, og kunde hverken finde Havremærsk
eller Heste. Som han saaledes gik og stjampede
omkring, kom der et højt Fruentimmer til ham
med et hvidt Tørklæde om Hovedet. Simon troede,
at det var hans Søster Maren, der var gaaet ud for
at se efter ham, og saa siger han: »Er det dig,
Maren?« Skikkelsen svarede ikke, men blev ved
at gaa i Nærheden af ham. Simon blev ikke ret
paa det, før det var højlys Dag, og gik han da paa
Kildemade.
Gr. IX 182 b Nr. 16, DST. V 607 .Om Simon Jensen, se
Nr. 15. Hans Søster Marens Jensdatter (25/8 1799—10/1
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1838) blev 14/10 1826 gift med Gaardmand Hans Hansen
Brinch i Billum, jf. Nr. 33.

Nr. 18. Den sorte Hund.
Iver Smed og den sorte Hund. En Aften kom Iver
Smed gaaende fra Varde med Kirkevejen, og som
lian naacde Tjørnehækken, hvor Kirkevejen, til
lige med Vejen fra Præstegaarden ad Havremærsken til, danner en Korsvej, ser han en stor
sort Pudel staa i Gangstien. Den lagde Hovedet til
bage og rørte sig ikke af Stedet. Iver kaldte og
klappede ad den, men den forblev ubevægelig. Da
Iver Smed kom hjem, var han syg og kunde intet
spise.
Gr. IX 182 Nr. 17, DST. V 53, HE. I 373 Nr. K. 44. Iver
Smed, se her S. 263 f.

Nr. 19. Spøgelsepræsten i Alslev.
Spøgelse-Præsten ved Varde Aa. Paa Sydsiden
af Varde Aa gaar en Spøgelse-Præst med Hovedet
under Armen. Det er forhen ofte hændt, at Færge
karlen iFærgcgaarden om Natten har hørtRaab ved
Aacn, og naar han saa er kommet over til den an
den Side, har der ingenting været. Fannikerne gør
Præsten meget Fortræd; naar de sejler ned ad
Aaen, er det saaledes ikke sjældent, at han holder
Skibene, saa de ikke kan komme af Stedet osv.
Gr. IX 182 b Nr. 18, DS. V 194. Sml. Nr. 16. Beg. Om
Alslev Præster se RA. IV 336-73, O. Nielsen Skads Herred
S. 198-206. Kan der mon være Tale om Hr. Abraham Jes
sen 1755-87, sml. DST. IV 507, V 365?

Nr. 20. Nattepløjning paa Koldtofl.
Natte pløjning paa Koldtoft. I Hegnet mellem
Christen Bandsbjergs Koldtoft og Søren Madsens
Jorder, er etsteds den lige Linie brudt. Her er Nat
tepløjning paa Christen Bandsbjergs Side. En Af
ten kom Jørgen Jensen og en Pige, som tjente hos
John, sildig hjem fra Heden, og som de saa gik
over Vendingen, hvor Agrene er brudte, og hvor
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der gaar en Gangsti, blev Jørgen (han var synsk)
vaer, at der gik cn Mand og pløjede. Han siger da
til Pigen: »Det er ikke saa sildigt, for Christen
Bandsbjerg pløjer endnu«, men hun kunde ingen
ting se. »Jo«, siger Jørgen, »nu vender han og
pløjer nedad, nu kan vi lige træffe ham.« Pigen var
imidlertid blevet forskrækket og siger: »Nej, lad
os bie lidt.« De tøvede da ogsaa, til han var kommet
fra Vendingen, og saa løb Jørgen hen og saae ad,
om der ogsaa virkelig var pløjet; men der var ikke
en Fure, men grønt Land. Nu blev Jørgen ogsaa
bange, og de løb begge deres Vej. Pløj emanden
havde sorte Heste for, og en stor Plov med to Hjul
under.
Gr. IX 183 Nr. 19, DS. V Nr. 1555. Christen Bandsbjerg
er ens med Gaardejer Christen Christensen i Bandsbjerg
(26/6 1813—7/2 1870). Søren Madsen (se Nr. 23) født
18/9 1834 paa Hannevanggaard, var 16/4 1861 gift med
Niels Nielsen Ribers Dt. Mathilde (f. 28/4 1841). Jørgen
Jensen, se her S. 263. John er rimeligvis lig med Gaard
ejer John Sørensen i Janderup Matr. 10. Han er født i
Vibæk, Alslev Sogn, 1779 og død d. 13. Marts 1874.

Nr. 21. Nattepløjning i Trindtoft.
Nattepløjning i Trindtoft. Mette Degns, som for
mange Aar siden boede paa det Sted i Hyllerslev,
hvor nu Iver Iversen bor, har ofte om Natten set,
at det pløjede i Trindtoften, et Stykke Jord, nord
for Byen, som nu ejes af Friisgaardene (Mogens
Sørensens og Eske Jensens Gaarde).
Gr. IX 183 Nr. 20, DS. V 1556. Mette Degns, se her S.
265. Iver Jensen Iversen, Gørtler og Glarmester, er født i
Højer 24/8 1821 og gift 15/10 1851 med Væverpige Karen
Niclsdt. af Hyllerslev. Mogens Sørensen i Hyllerslev Matr.
5 er født 8/7 1799 i Skamstrup, Øse Sogn, og død 14/1
1864, vist lig med P. M. Sørensen, Nr. 24. Eske Jensen i
Hyllerslev er født den 9/1 1827 og død 12/12 1884.

Nr. 22. Skat i gammel Gaard.
I Storstuen paa J. A. J. Andersens Gaard i Jan
derup kunde Fannikerne og andre forhen hver
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Nat see Lys brænde, men paa engang blev Lyset
borte, og det havde nok sin Grund i, at det havde
staaet over en Skat, der laa under Gulvet, og nu
var funden. Folkene der paa Gaarden blev ogsaa
meget rige. I samme Storstue skal der ogsaa om
Natten sidde et Mandfolkespøgelse og skrive.
Gr. IX 183 b. Nr. 21. DS. III 2183. Der er rimeligvis
Tale om Hollændergaarden, Jager-slægtens Stamgaard, lig
med Janderup Matr. 20. Se nærmere Kommentarer til Nr.
9, 16 og 30.

Nr. 23. Heksen Karen Jørgensdatter.
Jomfruen paa Slottet. Saaledes kaldes i Sagnet
en Kvinde eller Pige i Janderup ved Navn Karen,
der skal have udmærket sig særdeles i Heksekun
sten. Jens Sørensen, der fra sin Barndom kunde
huske hende, har meddelt mig følgende: Hvor nu
Søren Madsen boer, boede forhen Jens Sørensens
Oldefader (Bedstefader) Benned Jørgensen. Hos
ham kom ovennævnte Karen til at tjene, da hun
endnu kun var 10 Aar gammel. En Dag, da Ben
neds havde bagt, lagde de bagefter 2 Skjæpper
Boghvede i Ovnen til Tørring, men da de atter
vilde tage Boghveden ud, var den borte. Ved Un
dersøgelsen herom viste det sig, at Karen, der hav
de en Oldemoder (Bedstemoder) henne i Hyl
lerslev, som var en led Heks, havde taget Boghve
den og givet til Oldemoderen, for at lære at hekse
og havde hun dennegang lært at malke andre
Folks Køer.
Benned hentede nu to Bymænd, der skulde se
paa, hvordan hun bar sig ad med det. Karen satte
da to Pinde op i Bjælken, og nu nævnede man
hende Nabomandens graa Ko, som den hun skulde
malke. Det gik nu flinkt, indtil Koen ingen Mælk
meer havde, da vilde Karen holde op, men Bvmændene, som vilde have Vished i Sagen, befalede lien-
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de at blive ved. »Hvis jeg gjør det, kommer Blo
det,« sagde Karen. De befalede hende desuagtet
at blive ved. »Men saa døer Koen,« indvendte hun.
Da de gentog Befalingen, malkede hun dog videre,
og omsider styrtede ogsaa Koen inde i Nabogaarden. Karen blev nu »omlært og omdøbt«, men hun
glemte ikke sine Kunster alligevel.
Da hun blev ældre, kom hun i Fattighuset i Jan
derup. Almuen, som spotvis kalder dette for Slot
tet, lod ogsaa Spotten gaa ud over hende, og kaldte
hende Jomfruen paa Slottet. Som Almisselemmer
gør, gik hun nu med Potten og tiggede Mælk. Hun
kunde da ogsaa gaa rolig og passe sin Strikke
strømpe, medens Mælkepotten nok saa net spadse
rede foran hende. Dette var imidlertid ikke hendes
værste Hekseri. Storgaardsmanden i Hyllerslev
(Manden paa den Gaard, som nu beboes af Ulrik
Jensen) havde gerne to, tre Plage gaaende i eet
Rum. Af disse mistede han den ene efter den an
den. Hver Morgen, naar han kom og saa til Plage
ne, sprang der en Hare ud fra dem. Han skød flere
Gange paa den, men det bed ikke. Man raadede
ham da til at lægge en Sølvknap for Geværet. Med
dette Skud traf han Haren, og han saae den siden
aldrig mere. Da han straks derefter kom hen til
Karen, fandt han hende sengeliggende, og havde
hun en Plet som en Sølvknap i sin Pande, hvilken
hun beholdt alle sine Livsdage.
Da Jens Sørensen var 7—8 A ar, var Karen me
get gammel. Han kan huske, at hun engang kom
ind til hans Faders, just som Husfolkene sad og
spiste Vælling. Karen roste den rare Vælling, og
Jens’s Fader siger da: »Kom saa og faa noget af
den i Jesu Christi Navn.« Dette kunde Karen imid
lertid ikke indlade sig paa, men da Konen sagde:
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»Kom dog for Fanden og faa noget af Vællingen,«
kunde luin dygtigt spise. Et Par Aar efter blev
hun meget syg og kunde ingen Ende faae paa det.
Da huskede man paa at sætte Ild under hende. Det
te hjalp. Hun døde strax efter.
Gr. IX 183 f., DS. VII 486, og DST. VI 558. Se den almin
delige Kommentar til dette Sagn, Indl. S. 262. Søren Mad
sen, se Nr. 20. Storgaardsmanden i Hyllerslev o. 1765 er
i Følge ON. 93 rimeligvis Peder Rygaard, der er en
Søn af Kristen Rygaard til Hesselmed. Storgaarden ejes
1855 af Ulrich Adolf Bech Jensen, født 19/1 1824 i Ølgod.

Nr. 2i. Helheste i Janderup.
Hovedløse Heste. Troen paa hovedløse Heste, el
ler som det andetsteds rettere kaldes, Helheste, er
her meget udbredt. Man fortæller saaledes om en
Helhest paa Kirkevejen, der fra Sønder Hebo
Gaard fører til Hyllerslev Kirkevej, hvilken tidt
skal foraarsage, at Folk, der ved Nattetide passerer
Sønder Hebo Mark, farer vild. Ligeledes fortæller
man om en Helhest i Adeleng, hvilken Niels Bon
desen fra Hyllerslev (boede paa nuværende P. M.
Sørensens Gaard) tydelig har seet, en Morgen han
var nede at hente Hestene. Desforuden tales der
om en Helhest, der har passeret med Kirkestien
mellem Iver Smeds og Niels A. Lauridsens, og een,
der fra Davids Køllehus passerer skraaes over
Marken, efter Hans I. Iversens til. (Se Nr. 13).
Orig. i Gr. IX Bl. 184-85, Nr. 23, trykt DS. II S. 372 Nr.
H. 128. Niels Bondesen, se Indl. S. 265. P. M. Sørensen,
vistnok ens med Mogens Sørensen, se Nr. 21. Iver Smed,
se Nr. 18 log Indl. S. 264. Niels Andersen Lauritzen (5/4
1815—29/6 1886) bor i Janderup Matr. 14 a, se JA. 83 f.
og her Nr. 26. David, maa være ens med David Andersen,
se Nr. 27 og Indl. S. 265. Hans I. Iversen, f. 10/2 1844,
Søn af Iver Sørensen, død 2/12 1922.

Nr. 25. Forvarsel om Krig.
I Adcleng (Hyllerslev-Enge) har Folk underti
den hørt ligesom Kanonskud. Man troede derfor
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under Krigen (48—51), at der vilde komme til at
staae Slag der.
Gr. IX Bl. 185 Nr. 24. DS. II S. 577 Nr. I. 379. Sml. Nr. 10.

Nr. 26. Ellefolk.
Ellefolk.*) En Mand (Fader til Ane Anders),
som beboede den Gaard i Janderup, hvor nu Niels
A. Lauridsen boer, havde en Kobaas (Staaend),
hvori den ene Ko altid døde. Ingen kunde forstaa,
hvordan det hang sammen dermed, men saa en
Dag Gaardkonen sidder og spinder, gaaer Døren
pludselig op, og en lillebitte Pige, af Størrelse som
en Finger traadte ind, hilste og bad om at laane
en Saks. »Hvad skal du have den til,« spurgte
Gaardkonen. »Til at skære min Søsters Brude
kjole, som skal have Bryllup i Morgen.« »Hvor
boer I,« spurgte Konen videre. »Ude under eders
Hyldetræ har vi vor Nedgang« (dette Træ stod op
til Muren, indenfor hvilken den ulykkelige Kobaas
fandtes). Bondekonen spurgte endnu om, hvor
Brylluppet skulde staae. »Derinde i Eders store
Kakkelovn. Vil du se noget af Stadsen, skal du i
Morgen se derind, akkurat ved Middagstid, men
du maa da vogte dig for baade at le og at snakke.«
Tilsidst siger Konen: »Da I bor der under Hylde
træet, kan du saa ikke sige mig, hvordan det kan
være, at den ene Ko i Baasen indenfor altid dør?«
»Jo,« svarede den Lille, »dens Urenlighed løber
ned paa Faders Bord, og saa bliver han vred og
drejer Halsen om paa den.« Den Underjordiske fik
nu Saksen, som slæbte langt bagefter hende, da
hun gik. Andendags Middag saae Konen ind i Kak
kelovnen, og var der da ganske rigtig Bryllup der*) Fortælleren, Jens Sørensen kaldte dem saaledes. De
Smaapuslinge, der nedenunder fortælles om, ligner
imidlertid ingenlunde de Beskrivelser, man i andre
Egne af Landet giver af Ellefolk.
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inde. Der var en lille Præst, en tilsvarende Degn
og saadan Latter og Lystighed, at Konen tilsidst
maatte le med, men saa forsvandt det hele. Man
den flyttede sin Kobaas, og siden den Tid døde der
ingen Ko for ham.
Gr. IX Bl. 185, Nr. 25, tr. DS. I 488. Niels A. Lauritzen i
Janderup Matr. 14, se Nr. 24. Anne Anders (datter), se
Indl. S. 265, opfattet som Datter af Anders Hansen (171188) paa samme Gaard, se JA. S. 31. Hun blev 6/12 1776
gift med Mads Sørensen.

Nr. 27. Bjærgfolk i Paahøj og Lerpøtshøj.
Bjærgmændene i Paa- og Lerpøts-Høj. Paa Mar
ken nord for Janderup ligger to Høje, hvori der
har været Bjærgmænd. Den ene, der ligger i de
saakaldte Lerpotter (et Stykke Fælles jord, der be
nyttes til Leer- og Mergelkastning), kaldes Lerpøts
høj. Den anden ligger lige nord for Jens Nicolai
Hansens Hus og kaldes Paahøj. To Mænd af Jan
derup, ved Navn Niels Væfster og Peder Nielsen,
gravede engang i Lerpøtshøj, for at faa fat i Bjærgmandens Skatte. De havde i Forvejen lovet hinan
den, at de ikke vilde lade sig forskrække af Nogetsomhelst, og de kom ogsaa saa vidt med Gravnin
gen, at Hankene af Kedlen, hvori Bjærgmanden
havde sine Skatte, alt stak frem. Pludselig ser de
der hele Janderup By staa i lys Lue, men Aftalen
tro, blev de desuagtet ved at grave, men saa sprang
to Vildsvin ud af Højen. Denne Fristelse kunde de
ikke modstaae. Menende, at Vildsvinene ogsaa var
værd at tage med, og Kedlen kunde de altid bag
efter hente, gav de sig til at rende af alle Kræfter
efter Svinene, som tog ned ad Engene til. Forføl
gelsen vedvarede til Mej Is Bæk, men da de naaede
hertil, var Peder Nielsen i saa stærkt Løb, at han
sprang over den brede Bæk, men her forsvandt
Svinene. De vendte nu tilbage for at faa fat i Ked-
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len, de havde efterladt i Højen, men borte var den.
1 Janderup By var ikke det ringeste brændt, saa
de mærkede nok, at de havde ladet dem narre af
Bjærgmandens Koglerier.
En Aften gamle David kom sent hjem fra sine
Heste paa Marken, vilde Bjærgmændene forvilde
ham. De lod saa mange Lys flagre om ham, saa
det var forskrækkeligt. David lod sig dog ikke for
knytte, sigende ved sig selv: I skal ikke forvilde
mig, blev han trøstigt ved at gaa, og kom ogsaa
lykkelig hjem. Andendags Morgen, da han meget
tidlig igen var oppe ved Hestene, saa han en Bjærgmand gaa over Marken fra Lerpøthøj til Paahøj
med en Spand paa Armen.
Da Jens Sørensens Faster Anna Mathiasdattcr
(An Mattis) vogtede Køerne, havde hun engang
lagt sig til at sove paa Kanten af Paahøj. Da hun
vaagnede, laa hun mellem saa mange Skarnbasser,
saa det var græsseligt. Hun blev bange og løb hen
og fortalte det til nogle andre Børn, men da de
kom tilbage til Højen igen, for at se efter Skam
basserne, var de allesammen borte. Det var nok
Bjærgmanden, der havde sine Penge ude til Tørr:ng i Solskinnet. Paa det nordvestlige Hjørne af
samme Høj har Folk for ikke ret mange Aar siden
set et Lys staa, og Hans Bondesens Kone har tidt,
naar hun har siddet ved Højen, hørt et Kistelaag
siaa i dernede.
Gr. IX Bl. 186 Nr. 26, tr. DS. T Nr. 1203, HE. I 262 Nr.
B. 157, her kun første Hovedafsnit. Husmand Jens Nicolai
Hansen er født i Nørre Nebel 29/10 1810. Niels Væfster
maa være ens med Niels Væfsted, begravet Palmesøndag
1776, 73 Aar gammel. Peder Nielsen, muligvis den lidt
ældre Peder Nielsen, begravet 4/10 1778, 84 Aar gammel.
GI. David, se Nr. 24 og Indl. S. 265. Ane Mathiasdatter, se
Indl. S. 265. Hans Bondesens Kone er rimeligvis -den
Ellen, som er mvvnt Nr. 10, men hun kunde ogsaa hedde
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Karen Nielsdatter (1795—24/1 1869), som 20/12 1829 blev
gift med Hans Bondesen i Jegum.

Nr. 28. Høje paa Søvig Mark.
I Christen Nielses Jorder paa Søvig Mark ligger
tre smaa Høje. Engang Morten Jensen, Kærup, og
hans Farbroder Niels Mortensen kom forbi, hørte
de tydelig en Kiste slaa i Laas i den ene af dem.
Orig. i Gr. IX 187 Nr. 27, DST. I Nr. 66. Christen Niel
sen i Sø vig er døbt i Kjelst, Billum Sogn, 1/3 1809 og død
10/1 1868. Morten Jensen i Kærup, se S. 264. Hans Far
broder Niels Mortensen, Søvig Mark, er født 1769 og død
11/2 1845.

Nr. 29. Nisserne i Janderup.
Nisserne har forhen været temmelig almindelige
lier i Sognet. I Præstegaarden har der saaledes
været en Nisse, og i Bandsbjerg een. De to Nisser
vilde gerne stjæle Foring hos hinanden. Undertiden
hændte det da, at de mødtes hver med sin Dragt.
Det kom da til Kamp, og man kunde nu næste Dag
finde Foringen spredt omkring paa Kamppladsen.
Det samme fortælles om to Nisser, hvoraf den ene
var paa J. A. J. Andersens Gaard i Janderup, den
anden paa Jens Smeds Gaard i Billum. Paa Sønder
Hebo og Søvig har der ogsaa været Nisser.

Orig. i Gr. IX 187 Nr. 28?DST. II S. 47 Nr. B 171. J. A.
J. Andersen, se Nr. 9, 16, 30. Gaardejer Jens Smed i Bil
lum er efter Gaardejer, Forfatter Jager Andersens Mening
en Broder til Jørgen Pedersen Burgaard i Billum, født
8/11 1807 og død 27/6 1881, se JA. S. 94.

Nr. 30. Byrgesen i Janderup.
Paa J. A. J. Andersens Gaard i Janderup har der
tidligere boet en Handelsmand, som skal have væ
ret den Byrgesen, over hvem der findes en Lig
sten paa Kirkegaarden, og som her omtales Nr. 16
i Anmærkningen. Man kunde endnu for en Del Aar
siden mærke Fugtighed paa Loftet af Saltet, som
havde ligget der.
Orig. i Gr. IX 187-88. DST. IV Nr. 667. Her findes ogsaa
trykt K. H. Helms Afskrift 1873 over Slotsskriver, Hus-
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foged og Ridefoged til Riberhus Peder Byrgersen og hans
Hustru Anne Nielsdatters Gravskrift. Se Komm. Nr. 16.

Nr. 31. Fanniker og Skadsinger.
Smæde ners over Fannikerne:
Fanniker, Fanniker, slok, slok, slok,
Han binner hans Bous i en Dosk, Dosk, Dosk,
Han seiler i en Drøuttrou.
Dette Vers kan man endnu høre Kohyrderne,
naar de i Eftersommeren vogter deres Kreaturer i
Engene ved Aaen, raabe efter Fannikerne, og i æl
dre Tider har de Voksne vel heller ikke undladt
at yde Forbisejlende denne Hyldest. Ovenstaaende
er alt, hvad jeg har hørt af Smædeverset, men vel
muligt, at det har været længere. Det er ikke alene
Fannikerne, som opvartes paa den Maade. Beboer
ne paa den anden Side af Aaen (Skads Herred)
hilser man saaledes:
Skeltring, Skeltring, S . . . vom
Disse havde imidlertid, hvad Fanikerne besyn
derligt nok mangler, en Genhilsen:
Klegfod, Klærerast.
Disse høflige Tiltaler undlodes det forhen ikke
at veksle, naar Folk paa de forskellige Steder af
Aaen kom saa nær sammen, at de kunde raabe til
hinanden. Denne besynderlige Skik der sikkert er
meget gammel, og sagtens har sin Oprindelse fra
et tidligere stedfindende fjendtligt Forhold mel
lem Herrederne, fulgte man dog i de senere Tider
mere, fordi det var en fra Fædrene nedarvet Sæd
vane, end fordi man derved vilde lægge et fjendt
ligt Sindelag for Dagen; saaledes forsømte selv
gamle Mænd, der iøvrigt kunde være de bedste
Venner, ikke, naar de mødtes med Aaen imellem
sig, at indlede Samtalen med disse Skældsord.
Orig. i Gr. IX Bl. 187. Tidligere trykt Tang Kristensen
Jydsk Almueliv Tillægsbind VI Nr. 85, sml. ON. S. 90.
19
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Nr. 32. Fannikerdrengen.
Jengoeng wour æ Fannikerrer i æ Mark o høest.
Saa gjek dj er 01 op; men saa wuo der en Fannikerdræng, han haad en Træ-Leil, o saa sku han
da hindt 01 i den. Saa wuo der ingen Told i en, o
saa kommer dær en Brummelbi o fløu i æ Leil.
O ilau den begyndt o brum, saa bløu æ Dræng
baang, han troi, æ Fjenner wuo kommen i æ Land,
o kaam marserind o bag atter ham mæ fuld Mu
sik, faa de ga jo saaen sæ Ly, da æ Brummelbi
begyndt o brum i dæ hæ Leil. Saa ga han si te o
rændd a Liwsens Kræfter, o saa traaf et si, han
kaam igj emmel en Hørauer, dæ stoi mæ si fuld
Knewler, o saa fløu di ham op i æ Nak, ve de han
rændd saa rask. Saa seie han we si sjæl: »Hille
Guds Dø, skyd mæ et, ta mæ tefang,« faa han troi
de wuor æ Kuller dæ kaam. Saa wedst han jo da
ingen Raa, hu han sku pot si; men saa tændt han
da we si sjel, da wuo nok bedst i Guds Huus, o saa
rændd han nier te æ Dein o fæk æ Løyl te æ Kjærkedar. Saa da han haad faat den, saa wuo han jo
saaen saa faawirret, o saa rændd han jo op ad æ
Mark atter æ Kjerk teen, o dæ kommer han te en
gammel gro Øg, o den tou han an for æ Kjærk.
Saa taaer han æ Løyl o jauer i æ Bag o æ Hest;
men saa begynner den jo o slaa op atter ham, o
saa rower han: »Hille Guds Dø, vil Guds Tempel
no ou slaa Wimp atte jæn.«
Orig. i Gr. IX Bl. 200 Stk. 13, meddelt ham af Faderen,
Gaardejer Iver Hansen, Bandsbjerg, rimeligvis fra hans
Fødesogn Alslev, sml. her S. 261. Tidligere trykt paa Folkemaal i Tang Kristensen Molbo- og Aggerbohistorier 11
S. 34 Nr. 107. Det er jo en Molbohistorie, overført paa Fannikerne af Fastlandets Folk. Jeg henviser til Professor
Arthur Christensens Bog Molboernes vise Gerninger 1939
S. 194-96 Humlen i Lejlen.
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Nr. 33. Sjælen paa Vandring.
Engang vandrede en hjempermitteret Soldat og
en anden Karl henad Landevejen, og som de saa
gik, blev de trætte, og lagde dem til Hvile ved Si
den af Vejen. Saa faldt Karlen i Søvn, og saa saae
Soldaten, at der løb en Mus ud af Munden paa
ham. Han tog da sin Kasket af og dækkede hans
Ansigt til med den, og han fulgte efter Musen
igennem Skov og Krat, indtil den kom til en lille
Bæk. Da han kunde se, at den var i Forlegenhed for
at komme over Bækken, tog han hans Pallask og
lagde over Strømmen, og Musen gik da over paa
den, og blev ved at løbe, indtil den kom til et stort
Bjerg, og der løb den ind i et Musehul, og blev der
nede et Stød. — Saa da Musen kom igen, løb den
samme Vej tilbage; men da den kom til Bækken,
kunde den ikke komme over, for Soldaten havde
taget hans Pallask igen. Soldaten lagde da Palla
sken til Bro igen, og Musen løb nu over og igennem
Skov og Krat og ind i Karlen igen, og saa vaagnede
han straks. Soldaten spurgte ham da, om han ikke
havde drømt, imens han sov. »Jo,« siger han, »jeg
drømte, at jeg var udrejst og kom igennem Skov
og Krat til en Flod med en Jernbro over, og da jeg
var kommen over den, kom jeg ned i et dybt Hul,
og der var en gruelig Mængde Penge.« Soldaten
fortalte da Karlen, hvad han havde set, og saa
gik de hen til Bjerget og gravede der, hvor Musen
var løbet ned, og de fandt en stor Sum Penge der.
Orig. i Gr. IX RL 200, indsendt særskilt d. 8/8 1857. Tr.
DS. II S. 272 Nr. G. 103. Meddelt af Gaardejer Mads Han
sen Brink i Orten, se Indl. S. 264. Sml. Varianterne i Sv.
Grundtvig Gamle da. Minder III 1861 S. 161-63, sml. 233-34.

Nr. 34. Ebbe og Flod.
Ebbe og Flod begyndte her paa Vestersiden, da
den spanske Dronning, for at ødelægge Danmark,
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lod Kanalen grave mellem England og Frankrig.
Da Kanalen skulde aabnes, holdt Dronningen i
sin Karet paa Bredden, for at se til; men Vandet
styrtede igennem med saadan Heftighed, at store
Stykker af Landet paa begge Sider bortreves, og
Dronningen med alle sine Folk omkom.
Orig. Gr. IX 188 Nr. 31, tr. DS. III 1745, sml. ON. S. 90.
Andre Opskrifter af samme mærkelige Sagn i S. Grundtvig
GI. Danske Minder III S. 135-36 Nr. 92-94 (jfr. DS. 111
1743-44), DS. III 1746, DST. III 1177-78, Karen Thudborg
Det gamle Harboøre S. 201.

Arkæologiske undersøgelser
i Nørre Nebel kirke
Af Knud J. Krogh.
Nationalmuseet anmodede mig i juni 1956 om at
varetage de arkæologiske undersøgelser i forbin
delse med den under ledelse af arkitekterne Rolf
Graae og Richard Aas igangværende restaurering
af Nørre Nebel kirke.
Som et led i denne restaurering var det nødven
digt at fjerne en del af skibets og korets gulvfyld,
og Nationalmuseet ønskede derfor fylden under
søgt for løsfund.
På daværende tidspunkt af tjente jeg civil vær
nepligt i Oksbøl. Indenrigsministeriet og lejrchef
Knud E. Olsen tillod, at jeg for en tid måtte forlæg
ge min arbejdsplads til Nørre Nebel kirke, og at
yderligere to civile værnepligtige måtte deltage i
undersøgelsesarbej det.
Nørre Nebel kirke, der ligger i Vester Horne her
red, består af skib, kor, der er en smule smallere
end skibet, i vest tårn med trappehus og foran
syddøren våbenhus.
UNDERSØGELSE AF SKIBETS OG KORETS
GULVFYLD

Gulvfylden blev undersøgt for løsfund ved harp
ning gennem to vuggesold med fintmasket net. For
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tilfredsstillende at kunne angive, hvor i kirken de
forskellige fund blev gjort, inddeltes kirkens gulv
areal i kvadrater på 2x2 meter. Kvadraterne be
tegnedes med numre. Skibets nummerering går

Fig. 1. Nr. Nebel kirke (M. Mackeprang, 1909).

Ira 1 til 30, korets fra 31 til 48. Såvel skibets som
korets nummerering begynder i det sydøstlige
hjørne og bevæger sig mod vest. Kvadratnettet er
indtegnet på grundplanen (fig. 2). Gulvfylden,
som overalt fandtes tør og således ideel for harp
ning, blev af gravet i lag på 3—4 centimeters tyk
kelse over et større areal ad gangen. Dog var der
aldrig samtidigt på nogle af soldene jord fra mere
end et kvadrat.
Det bør nævnes, at den i forbindelse med kir
kens restaurering afbankede vægpuds blev fjernet,
forinden trægulvet blev brudt op, således at gulv
fylden ikke blev opblandet med disse materialer.
Den i det følgende anvendte nul-linie svarer til
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overfladcniveauet af trægulvet, som blev fjernet,
umiddelbart inden undersøgelsen påbegyndtes
(fig. 3).
Skibets gulufyld. Undersøgelsen af skibets gulvlvld fandt sted i juli 1956. De deltagende var in
geniør Villiam Christensen, lærer Vagn Aage Sø
rensen og undertegnede.
Det fremgår af grundplanen (fig. 2) i hvilke arealer
undersøgelse var umuliggjort. Kvadraterne 5, 6 og den
sydlige del af kvadrat 11 indeholdes i fuld udstrækning
i disse arealer. I første række har anlæggelsen af en varmekanal forringet gulvets arkæologiske værdi. Den under
søgte gulvfyld bestod af sand blandet jord indeholdende
en del småsten og bygningsaffald (skælkalkmørtel og
teglstensbrokker). For omkring fyrre år siden var skibets
trægulv stærkt angrebet af svamp, og en stor del af gulv
brædderne måtte fornyes. Ved den lejlighed fjernedes en
del af skibets gulvfyld, idet man som led i bestræbelserne
for at undgå nye svampeangreb afgravede størsteparten af
gulvfylden i følgende kvadrater eller dele deraf: 12’s
vestlige halvdel, 13, 14, 15 (for de forannævnte kvadra
ters vedkommende drejer det sig om de dele, som er be
liggende nord for varmekanalen), 16’s nordøstlige hjørne,
22’s vestlige halvdel, 23, 24, 25 og 26’s østlige halvdel. Den
fjernede gulvfyld fandtes erstattet af et afretningslag af
havsand, som enkelte steder var blevet opblandet med
ældre fyld.
Under et ca. 20 cm tykt fyldlag var de naturlige jord
lag, der udviser en hedeprofil med mor, sand og al, be
varet i kvadraterne 2 (vestlige halvdel), 3, 4, 22 (vestlige
halvdel), 23, 24, 25 samt i de dele af kvadraterne 11, 12,
13 og 14, som ikke optages af varmekanalen.
Ved en gennemgang af de naturlige jordlags overflade
fandtes langs skibets nordmur fire pælehuller og en min
dre nedgravning. Pælehullerne og nedgravningen, der på
grundplanen (fig. 2) er betegnet med bogstaverne F, G, H,
I og K, var ikke særlig dybe; i et par af pælehullerne var
der teglstensbrokker.
Kvadrat 1 og den østlige halvdel af kvadrat 2 samt kva
drat 21 og kvadrat 26’s østlige halvdel er i nyere tid ble
vet omgravet i større dybde i forbindelse med anlæg af
fundamenter til henholdsvis prædikestol og kakkelovn.
Kvadraterne 15 og 16 var omgravet til en dybde af 90
til 110 cm; ved harpningen viste der sig en stor del knoglcrester, og man må formode, at en begravelse har fundet
sted her.
Kvadraterne 8, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29 og 30 var omrodet
i betydelig dybde. Der fandtes en stor mængde skeletdele,
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som må hidrøre fra begravelser; en del af disse begravel
ser kan være foretaget, inden vestforlængelsen, som se
nere skal omtales, er blevet bygget, idet størstedelen af
området indtil da har ligget uden for kirken.
Hvor de naturlige jordlags overflade ikke var bevaret,
kunne en klar tilkendegivelse af, hvornår tilstrækkelig
jord var harpet, ikke fås. Et fyldlag på 50 til 70 cm blev
undersøgt; den underliggende fyld indeholdt ikke løsfund
af værdi.
I kvadrat 4 blev der målt en profil af sydmurens syld
og de i nord tilgrænsende naturlige jordlag (fig. 3, snit
ab). Syldgrøften er ikke gravet helt ned til allagets over
flade; et tyndt lang sand er bibeholdt. Allaget fandtes
hårdt og vanskelig gennemtrængeligt. Sylden består af rå
marksten i sandblandet jord. Iagttagelsesforholdene på
stedet var ikke de bedste, men det var dog muligt at dan
ne sig et indtryk af, hvorledes sylden var lavet, idet jor
den mellem syldstenene udviste en lagdeling. Først er et
lag sten væltet i den gravede grøft. Dernæst et jordlag. Så
sten igen; og således har man fortsat, til man nåede jord
overfladens niveau. Som det fremgår af linien x (fig. 2),
der angiver forløbet af nedgravningen til syldgrøften og
syldens nordlige begrænsning, strækker sydmurens syld
sig et anseligt stykke ind i skibet. Nordmurens syld er op
bygget som sydmurens (fig. 3, snit cd). Sylden under
vestforlængelsens mure var meget medtaget af nedgrav
ninger; den bestod af håndstore marksten i sandblandet
jord indeholdende bygningsaffald.

1 kvadrat 24’s nordvestlige hjørne fandtes et ler
lag, som må formodes at være en rest af lergulv
(fig. 2). Leret var magert og synes ikke at være
lagdelt. Som det ses på snit cd (fig. 3), ligger ler
laget umiddelbart over syldstenene. Der fandtes
en smule skælkalk under lerlaget.
Ved den oprindelige norddør fandtes nogle
stærkt rødbrændte lerstykker indeholdende bly i
strimler. Nogle af lerstykkerne havde på den ene
side en grålig belægning, og i et af dem sad fast
brændt et stykke trækul; i et andet var der et strå.
Disse lerstykker må stamme fra en (smelte) grube.
Stykkernes placering og udseende berettiger en
sådan antagelse. På grundplanen er gruberesterne
betegnet A. Da jorden omkring lerstykkerne blev
harpet, viste der sig store mængder af blyklatter
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med et slaggelignende udseende og en del trækul.
Under afgravningen af gulvfyld viste der sig
endvidere en nord-syd gående syld og fire lerf ore
de gruber.
Den nord-syd gående syld, hvis placering og
bredde fremgår af grundplanen (fig. 2), fandtes i
det store og hele velbevaret. Sylden er opbygget
som den ovenfor beskrevne form for syld, og de
anvendte sten er af samme størrelsesorden. Ved
gravningen af denne syldgrøft er man ikke, som
ved syldgrøfterne under skibets langmure stand
set ved allaget, men er gået betydelig længere ned
(146,5 cm under nul-linien). Dette forhold skyldes
måske, at allaget her er ganske tyndt og let gennemtrængeligt. Sylden må have båret en oprinde
lig vestmur. Denne antagelse støttes af de obser
verede skel i skibets langmure (side 317 og 318).
De fire gruber blev fundet i kvadraterne 27 og
28 i umiddelbar nærhed af skibets vestligste nord
dør. Samtlige gruber var placeret på den ovenfor
beskrevne nord-syd gående syld. På grundplanen
(fig. 2) er gruberne betegnet med bogstaverne B,
C, D og E.
I tilknytning til fig. 4, 5 og 6 skal gives en be
skrivelse af de enkelte gruber. Dimensioner og ni
veauer fremgår af fig. 4 og vil ikke blive omtalt.
Grube B. Grube B, der var velbevaret, fandtes
fyldt med blyklatter med slaggelignende udseende
og trækul. For at undgå beskadigelser af gruberne
blev de ikke gennemskåret, dog blev der, da grube
E som nævnt nedenfor blev fjernet, mulighed for
at undersøge opbygningen af grube B uden at be
skadige denne nævneværdig. Blandt andet blev
der lejlighed til at frigrave et snit, som ses på fig.
6. Det ser ud til, at man har begyndt opbygningen
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af gruben med at grave et hul i grunden, — og her
må det have været nødvendigt at fjerne en del sten
fra den nord-syd gående syld. Hullet er så blevet
fyldt med gulligt sand (ved snittet opnår sandla-

Fig. 5. Gruberne B (med tændstikæske), C (markeret med
en række tændstikker), D (oven i C) og E, set fra vest.

get en tykkelse af 30 cm), og i dette sand har man
formet gruben i den ønskede størrelse, hvorefter
en beklædning med 1er er foretaget. Det anvendte
1er er ret magert. Som det ses, fortsætter lerlaget
ud over grubens kant, idet det flader ud og danner
et »gulv« omkring gruben. Ved snittet, hvor lerla
get har en drøjde på 4—5 cm, udviser det en lag
deling. På grubens væg og en smule ud over kan
ten findes på lerlaget, der her er stærkt rødbrændt,
en grålig belægning. Belægningens udstrækning er
vist på fig. 4, hvor også det omtalte »lergulv« er
indtegnet. »Lergulvet«, der adskillige steder er
rødbrændt, er meget fast og bærer iøvrigt tyde-
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lige spor af færdsel. Vest for grube B, hvor lerla
gets udstrækning er af en ret anselig størrelse,
fandtes i laget fire pindehuller, som på fig. 4 er
betegnet med numrene 1, 2, 3 og 4. Pindehullerne

Fig. 6. Snit ved grube B.

indeholdt delvis forrådnet træ. Regnet fra lerlagets
overflade var dybden af hul nr. 4 16 cm. De tre
andre hullers dybde kunne ikke måles pålideligt,
men var tilsyneladende af samme størrelsesorden.
Grube C. Der var på grund af grube D’s place
ring i grube C ikke mulighed for at undersøge
sidstnævnte grube tilfredsstillende. Grube C har i
lighed med Grube B en lerforing (magert 1er), der
flader ud omkring gruben. Gruben tegnede sig ef
ter afdækningen som en rød cirkelstribe, der på
fig. 5 er markeret med en række tændstikker. Den
røde cirkelstribe er en følge af en kraftigt opvarm
ning af leret. Cirkelstribens indre begrænsning
(grubens væg), der stod som en mørkerød streg,
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hvis farve var af en vekslende intensitet, forløb
omtrent jævnt, hvorimod dens ydre begræsning
havde et ujævnt, tildels flammet forløb, så stribens
bredde varierede fra 0,5 til 2,0 cm. Der var ved
cirkelstribens indre begrænsning ikke noget tegn
på en grålig belægning i lighed med den under
grube B omtalte. En lille nedgravning i sandlaget,
som sammen med grube D fylder gruben, viste, at
der heller ikke længere nede på grubens væg var
en sådan belægning. Derimod konstateredes et
tyndt lag af grålig-hvid aske på grubevæggen, der
her kun var svagt rødbrændt, nærmest gulrød. Bly
eller blyslagger er ikke konstateret i gruben. Gru
bens øvre afslutning, kanten, står skarpt og ikke
afrundet som B’s. Grubens kant-niveau svarer til
grube B’s. Formen og dybden synes også at være
meget lig B’s; måske er grube C knap så dyb
som B.
Grube D. (Det fundne, der her omtales som gru
be D, må formodes at være den nederste del af en
grube.) Sandet, som fylder grube C, kan være et
led i grube D’s opbygning. Det er nærliggende at
sammenligne med den omtalte »sandpakning« ved
grube B. Grubens indhold er som grube B’s: bly
klatter med slaggelignende udseende og trækul.
Også her findes på grubens stærkt rødbrændte ler
væg en grålig belægning af samme karakter som
belægningen på grube B’s væg. Leret, der er an
vendt ved grubens opbygning, er ret magert.
Grube E. Grube E, der var velbevaret, indeholdt
overvejende aske og trækul. Der synes overhovedet
ikke at være bly i den karakteristiske prøve, som
blev udtaget til Nationalmuseet. Det fremgår til
dels af fig. 4, hvorledes indholdet var koncentreret
i gruben. Grubens væg af magert 1er var rød-
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brændt. Den røde farves intensitet er varierende,
og flere steder er grubevæggen kun svagt rødlig.
På grubevæggen et tyndt lag af grålig-hvid aske.
Grubens øverste kant stod skarpt. På fig. 5 ses,
hvorledes grube E er bygget oven på »lergulvet«
ved grube B.
Den højtliggende grube E kunne desværre ikke
undgå at blive ødelagt ved indlæggelsen af det
nye gulv, og gruben blev derfor overladt til Varde
museum. Gruberne B, C og D blev tildækket med
fyldjord. De er så lavtliggende, at de skulle kunne
få lov at henligge uberørte.
Det er nærliggende at antage, at gruberne A, B,
C, D og E har været benyttet ved fremstillingen af
tagbly eller rudebly. De omtalte blyforekomster for
anlediger i første række antagelsen. Pindehulleme
i lerlaget omkring grube B kan have forbindelse
med grubernes funktion.1)
Som det fremgår af beskrivelserne af gruberne,
er der lighedspunkter mellem gruberne B og D og
mellem gruberne C og E. Såvel B som D har en
grålig belægning på grubevæggen, der for begges
vedkommende er stærkt rødbrændt, og de to gru
bers indhold er ens. (Grube B’s kant står afrundet;
grundet på grube D’s slette bevaringstilstand er
det ikke muligt at fastslå, om der også på dette
punkt har været lighed mellem B og D.) Gruberne
C og E synes at være uden blyindhold, og begge har
de vægge, der er mindre rødbrændte end B’s og
D’s. På såvel C’s som E’s væg ligger et grålig-hvidt
askelag ,og begge har de en øvre afslutning, der
står forholdsvis skarpt.
Der kan måske være en sammenhæng mellem
gruberne parvis. Grube B og grube C ligger om-
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trent i samme niveau, og gruberne D’s og E’s ni
veauer synes også at have været omtrent ens.
Fragmenterne af grube A’s lervæg svarer til ler
væggen i gruberne B og D.
Det er værd at bemærke, at såvel grube A som
gruberne B, C, D og E fandtes placeret i umiddel
bar nærhed af en dør. A ved den oprindelige nord
dør; de øvrige ved den vestligere og nyere nord
dør. Det er sikkert praktiske hensyn, der har væ
ret afgørende for denne placering.
Grube A’s placering ud for den ældste nord
dør kan tyde på, at gruben er fra romansk
tid, eftersom der er en norddør i vestforlængel
sen.2) Har gruben været anvendt ved fremstilling
af blyplader til tagafdækning, tør man måske for
mode, at kirken allerede i romansk tid — måske
oprindelig — har været blytækt.

Korets gulvfyld. Gulvfylden i koret blev under
søgt i juli/august 1956 af Villiam Christensen, in
geniør Bendiks Skov Petersen, som afløste Vagn
Aage Sørensen og undertegnede.
Fylden østligst i koret var dog ikke tilgængelig for un
dersøgelse i ovennævnte tidsrum, idet der omkring kir
kens altertavle var bygget en kasse, som i forbindelse
med en rest af trægulvet dækkede fyldjorden i kvadrater
ne 31, 32, 37, 38, 43 og 44. Senere blev der lejlighed til
delvis at undersøge dette område. Undersøgelsen blev
foretaget af Villiam Christensen og Bendiks Skov Peter
sen i november 1956. Dette sidste undersøgelsesarbejde
var forbundet med vanskeligheder, idet kun trægulvs
resten blev fjernet. Kassen kunne først fjernes på et så
fremskredet tidspunkt, at mulighed for undersøgelse af
gulvfylden derunder ikke længere var til stede. Kassen
var hævet en smule over fyldjorden, og man har i så vid
udstrækning som forsvarligt arbejdet sig ind under den.
Vestligst i koret hindrede varmekanalen undersøgelse.
Den gennemharpede jord var stærkt sandblandet og løs.
Østligst var sandindholdet overvejende, og der syntes at
være en smule 1er i fylden. Der var ikke fyldskifter at se.
Indholdet af muraffald, skælkalkmørtel og teglstensbrok
ker, var stort især øverst i fylden.
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Østligst lå spredt i fyldjorden cirka en halv kubikmeter
rå marksten. På mange af stenene sad skælkalkmørtel,
og i enkelte tilfælde var de sammenhængende to og to.
Nogle få små stykker trækul fandtes i gulvfylden i
korets østlige trediedel. Ingen af træstykkerne opnåede
dimensioner over 2 cm.
Drøjden af det gennemharpede fyldlag var fra 30 cm
i vest stigende til ca. 50 cm i øst. Korets undergrund var
omrodet i temmelig stor dybde, og de naturlige jordlag
nåede kun et enkelt sted det niveau, i hvilket afgravning
og harpning af gulvfyld blev indstillet. At harpning ikke
er fortsat under dette niveau, skyldes i første række, at
fylden i store dele af koret ændrede karakter netop i dette
niveau. (Det var for eksempel her, de nedenfor omtalte
fyldskifter vestligst i koret kom til syne.) Stort set var
fyldjorden herunder mere fast og mørk. Der blev adskil
lige steder i koret taget prøver af den underliggende jord,
men fundene i afharpningen var få og værdiløse.

I kvadrat 31 fandtes en stump af en 2,5 cm tyk
grønglasseret teglstensflise.
Overalt i gulvfylden og især i kvadraterne 33, 34,
39, 40, 45 og 46 lå forrådnede træstykker. De stør
ste træstykker var ca. 30 cm lange.
Nordligst i kvadrat 33 fandtes et af råd stærkt
beskadiget træstykke af dimensionerne 24x9—9,5
X 6 cm og med taphul og notrille. Noten løber over
taphullet, og den ene side af noten falder sammen
med taphullets ene side. Ved taphullet er træstyk
ket gennemboret, og det er nærliggende at antage,
at den samling, taphullet har været led i, har været
forsynet med en nagle. Taphullets bund og sider
var dækket af et tyndt lag skælkalk. Træstykket,
der blev indsendt til Nationalmuseet, er efter endt
undersøgelse og opmåling kasseret.
Ved afgravning af gulvfyld afdækkedes forskel
lige fundgenstande, som til dels hvilede i det ni
veau, i hvilket afgravning af fyld jord blev indstil
let. På grundplanen (fig. 2), der viser koret, som
det fremtrådte efter fjernelsen af den gennemhar
pede fyldjord, er fundene betegnet med numrene
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1 til 19. (Sml. fig. 7). I det følgende skal disse fund
omtales.
Omtrent midt i koret lå i retning øst-vest en
planke af egetræ (2) (fig. 8); østenden af planken

Fig. 7. Koret set mod øst. Den gennemharpede
fyldjord fjernet.

var 36 cm under nul-linien. Planken, der er ca.
155 cm lang, 33 cm bred og 7—8 cm tyk, har en
notrille i den ene side og en fals i den anden. Ved
falsen er der huller; i nogle af hullerne sidder der
trænagler, og det må formodes, at planken er en
hjørnestolpe. Nær den ene ende er der i plankens
midte et hul, der er boret helt igennem. I hullet
sad en rest af en trænagle. På den ene flade er der
i hele plankens udstrækning bearbejdningsmær
ker på tværs, som kan være savspor. Planken blev
indsendt til Nationalmuseet, hvor et karakteristisk
stykke konserveredes, medens resten kasseredes

NØRRE NEBEL KIRKE

305

efter endt undersøgelse og opmåling. Den jord,
planken hvilede på, var omgravet, men temmelig
fast. Under planken lå et jernsøm, nogle nyere
glasstykker og et kridtpibehoved af ældre type
med goudastempel. Pibehovedet opbevares i Natio
nalmuseet. Et par skeletdele lå delvis skjult un
der planken.
Knap 90 cm vest for det nuværende alters nord
vesthjørne stod en tilspidset stolperest (9) ca. 38

Fig. 8. Planke af egetræ fundet i korets gulvfyld.

cm lang og med tværsnitsdimensionerne 22x10
cm. Afstanden fra stolperesten til nul-linien var
7 cm. Stolpen, der var stærkt forrådnet, synes at
være af egetræ.
Vest for stolperesten fandtes i retning øst-vest
en smal, ca. 100 cm lang forekomst af meget fast,
mørk sandblandet jord (10). Denne jordforekomst,
der opnåede en tykkelse af 10—12 cm, adskilte sig
meget tydeligt fra den omgivende jord og mindede
meget om de naturlige jordlags mor. Herunder
var der en noget løsere fyld af samme karakter
som fylden, der iøvrigt omgav den beskrevne fore
komst.
Umiddelbart vest for den faste jordstribe lå en
større marksten (5) i en forholdsvis løs fyld, som
indeholdt en del skælkalk. Stenens overflade var
18 cm under nul-linien.
90 cm vest for alterets sydvesthjørne stod 19 cm
under nul-linien en rest af en egetræsstolpe (11).
20
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Det bevarede, der var stærkt forrådnet, havde et
tværsnit på 13x17 cm og var ca. 27 cm langt.
En smule vest for ovennævnte stolpe lå i retning
øst-vest fem stærkt forrådnede træstykker (12, 13,
14, 15 og 16). Det største af træstykkerne (12) var
205 cm langt, 28 cm bredt, og dets tykkelse variede fra 1,5 til 3 cm. De øvrige træstykker var af
samme tykkelse. De fire af stykkerne (12, 13, 14
og 15) hvilede til dels på hinanden og lå ikke som
det femte og nordligst beliggende træstykke (16)
fladt på undergrunden, men dannede en vinkel på
65—75 grader med denne. Afstanden fra det højest
beliggende af træstykkerne (12) til nul-linien var
18 cm.
Den fyld jord, de ovenfor omtalte to stolperester
(9 og 11) stod i, var mørk, sandblandet og temme
lig fast. Det er den samme jord, syldgrøften for
den østlige del af korets sydmur er gravet i.
Umiddelbart syd for alterets sydøsthjørne tegne
de en forrådnet fyrretræsstolpe sig i undergrun
den (18). Stolpens tværsnitsdimensioner var 16x16
cm.
Cirka 130 cm syd for alteret viste sig en egestol
pe (19), hvis tværsnit målte 13x9,5 cm. Stolpere
sten var stærkt forrådnet, og der var skælkalk og
teglstensbrokker omkring den.
En forrådnet, tilspidset træstolpe (6) stod ca.
150 cm sydøst for nordvæggens vægpille. Stolpe
restens længde var 27 cm og tværsnittet målte
7x9 cm.
Et træstykke (1) 15 cm langt, 12 cm bredt og
0,5 cm tykt stod i undergrunden ca. 170 cm syd
sydøst for nordvæggens pille, og 140 cm syd for
pillen stod yderligere 2 træstykker (3 og 4), hvis
dimensioner var 12X8X8 cm (3) og 15X8X8 cm (4).
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De omtalte træstykkers funktioner kan man
foreløbig ikke forklare.
Umiddelbart vest for alteret og parallelt med
dette ligger en ca. 130 cm lang sten med et om
trent firkantet tværsnit (17). Stenen er så højtlig
gende — dens overflade ligger 8 cm over nul-linien
— at dens øverste del var fri af fyldjorden. I den
flade af stenen, der vender mod vest, er hugget et
8,5 cm dybt hul, som fremtræder ellipseformet
i stenens overflade; hullets største diameter er 8
cm, mindste diameter 4,5 cm, og tværsnitsarealet
aftager indefter i stenen. Fra stenens sydende lig
ger i østlig retning et par større, rå marksten til
dels skjult under alteret, og også øst for stenens
nordende og bag alteret ligger sten. Stenene kan
stamme fra et ældre alter.
Det nuværende alterbord, der er opbygget af
teglsten af størrelse 24 x 11,5 x 6 cm, hviler ikke på
de ovenfor omtalte sten. Mellem alteret og stenene
ligger et 8—10 cm tykt fyldlag af løs, sandblandet
jord.
Omtrent midt for det østlige fags nordvæg fand
tes et 3—4 cm tykt lerlag (7), hvis overflade var
25 cm under nul-linien. Lerlaget løber ind under
murværket, og da der spores et lerlag af tilsvaren
de drøjde under hele den østlige halvdel af nord
muren, må det formodes, at leret er en del af et af
retningslag lagt over sylden for at danne en jævn
bund for murværket.
Sydvest for lerfladen var der et 4—6 cm dybt,
næsten firkantet hul fyldt med skælkalkmørtel (8).
Også overfladen af den del af nord- og sydmu
rens syld, som strækker sig ind i kirken, blev af
dækket ved afgravning af gulvfyld. Det viste sig,
at sylden under korets langmure ændrer karakter
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en smule øst for vægpillerne. Den vestlige del af
nord- og sydmurens syld, fra triumfmuren og 635
cm mod øst, er opbygget som skibets syld. Den øst
lige del udgøres af en grøft fyldt med hårdt sand,
skælkalkmørtel og småsten.
Som det senere omtales, er kirkens oprindelige
kor blevet revet ned og erstattet af det nuværende
kor. Den vestlige del af den ovenfor omtalte syld
under korets langmure må være det oprindelige
kors syld, og den østlige del af sylden er så blevet
lavet, da det nye og større kor blev opført. Det var
derfor nærliggende at antage, at der i korets un
dergrund var mulighed for at finde rester af det
fundament, som kirkens oprindelige østafslutning
har hvilet på. Kun et enkelt sted i den omrodede
undergrund fandtes en rest af en stenfyldt ned
gravning. I vest var nedgravningsresten uberørt
og begræsedes af de naturlige jordlag; afstanden
fra nedgravningens vestkant til triumfmuren var
518 cm. Den mørke og sandblandede jord mellem
de håndstore rå marksten i grøften har været un
dersøgt ved hjælp af et fintmasket sold. Der viste
sig kun enkelte planterester i afharpningen. På
nedgravningens bund stod et lerkar, der var meget
skørt og en del medtaget af nyere nedgravninger.
Arbejds- og iagttagelsesforholdene var, da denne
del af undersøgelsesarbejdet stod på, dårlige, og
det var umuligt at få karret op i blot nogenlunde
hel tilstand. De opsamlede dele af karret er sam
men med enkelte skår af samme karakter, som
blev fundet i nedgravningsfyld i karrets umiddel
bare nærhed, blevet samlet på Nationalmuseets
konserveringsanstalt. Karret har en tætningslap af
beg. Nationalmuseets 2. afdeling oplyser, at karret
er fra jernalderen. I karret var der brændte knog-
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1er. En prøve af indholdet har været forelagt Zoo
logisk Museum til undersøgelse, og museet erklæ
rer, at det er brændte menneskeben. (Skrivelse fra
Zoologisk Museum, professor Mogens Degerbøl, af
25. oktober 1956.) En akceptabel forklaring på
lerkarrets tilstedeværelse i fundamentet har cand.
mag. Olaf Olsen, Nationalmuseet, givet, idet han
har fremsat den hypotese, at man under funde
ringsarbejdet er stødt på urnegraven og har givet
den afdødes aske en ny begravelse lige uden for
stenkirkens helligste sted.
Det må formodes, at den fundne rest af en sten
fyldt nedgravning er en del af den syld, som har
båret det oprindelige kors østgavl. Placering og
karakter berettiger en sådan formodning. På
grundplanen (fig. 2) angiver den stiplede linie y
vestkanten af sylden; linien er fed, hvor syldresten
blev observeret.
I korets undergrund fandtes en stor mængde
skeletdele, som må hidrøre fra begravelser. Som
omtalt lå delvis skjult under planken, der blev
fundet i korets midte, et par skeletdele, hvoraf den
ene var en lårbensknogle, og en smule vestligere
lå en hjerneskal. Stumper af kistebeslag fandtes i
kvadraterne 33 og 39.
I det østlige fag er det på grund af undergrun
dens omrodede tilstand ikke muligt at angive be
gravelsernes placering. Det må nævnes, at en del
af dette fags undergrund oprindelig har været be
liggende uden for kirken.
I korets vestlige fag, hvis undergrund er væsent
lig mindre omrodet, viste der sig fyldskifter, da
det gennemharpede gulvfyldslag var afgravet (fig.
7). Disse fyldskifter må hidrøre fra nedgravnin
ger i forbindelse med begravelser. I nedgravnin-
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gernes fyld viste der sig flere steder træstykker,
hvoraf nogle duftede stærkt af harpiks; træstyk
kerne kan være rester af kister.
Mellem nedgravningerne er der i en bredde af
ca. 40 cm bevaret en rest af de naturlige jordlag.
I et tyndt lag løs fyld af stærkt sandblandet jord
ligger herover nogle håndstore rå marksten, dan
nende et øst-vest løbende cirka 30 cm bredt sten
lag, hvis udstrækning fremgår af grundplanen
(fig. 2). Det er sandsynligt, at stenlaget er en rest
af en stenpikning, som har udgjort et tidligt —
måske oprindeligt — gulv i koret. Nyere nedgrav
ninger må være skyld i stenlagets ejendommelige
udstrækning.
I afharpningen fra skibet og koret fandtes møn
ter og andre løsfund. Mønterne er opført i de to
nedenfor anførte fortegnelser, som er udarbejdet
af Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Skibets møn
ter findes i F. P. 2481 og korets dels i F. P. 2481 og
dels i F. P. 2495. I de to fortegnelser er der for hver
mønts vedkommende gjort rede for, i hvilket kva
drat den er fundet. De mønter, hvorved der er sat
* i margenen, er eksemplarer, der ikke i forvejen
fandtes på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, el
ler hvor eksemplarerne er bedre end dem, man
hidtil havde. Disse mønter er indlagt i selve den
kronologiske og typologiske samling, resten er gået
i magasin.3)

Nr.
1.

2.

‘3.

F. P. 2481. Juli/august 1956.
Kv.
(16) Valdemar II. Nørrejylland. Grenå-fund 5.
Randbeskadiget.
(3)
»
» Nørrejylland. Grenå-fund 15.
Defect.
(16)
»
» Nørrejylland. Ny type som F. P.
2323. Årsskrift 1953 s. 214.
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Valdemar II. Nørrejylland. Ny type som F. P.
2426. 7.
»
» Nørrejylland. Ny type. Defect.
‘5. (15)
» Nørrejylland. Ny type, lignende
»
*6. (16)
F. P. 1566. 1. Randbeskadiget.
»
» Ribe. Hbg. 36. Årb. 1931 s. 258
7. (3)
fig. 55. Defect.
»
» Ribe. Hbg. 42 b. Defect.
8. (2)
» Ribe. Hbg. 42 b. = Thomsen
»
9. (9)
10436. +: a x. Defect.
« Ribe. Hbg. 42 b.
10. (24a)
»
» Ribe. Hbg. 42 b. y2 overklippet.
11. (33)
»
» Slesvig. Hbg. 47. Defect.
12. (3)
13. (17) Erik Plovpenning. Roskilde. Hbg. 6. MB. 22.
Defect.
14. (19) Abel. Ribe. Hbg. 1. MB. 50.
15. (4)
Abel. Ribe. Hbg. 1. MB. 51, men*.
16. (3)
Christopher I. Ribe. Hbg. 3. MB. 93.
17-18. (4, 26) Christopher I. Ribe. Hbg. 5. MB. 96. (Nr.
18 defect).
19. (2)
Erik Klipping. Lund. Hbg. 4. MB. 111.
»
Halland. Hbg. 2. MB. 135.
20. (24a)
»
21. (3)
Roskilde. Hbg. 9. MB. 155.
»
Roskilde. Hbg. 14. MB. 164.
22. (26)
»
Roskilde. Hbg. 19. MB. 170.
23. (8)
24-25. (1-2, 23 a) Erik Klipping. Nørrejylland. Hbg. 6.
MB. 180 (Nr. 24 defect).
Erik Klipping. Nørrejylland. Hbg. 22. MB. 211.
26. (3)
»
Ribe. Hbg. 3. MB. 224, men 8.
27. (26)
»
Slesvig. Hbg. 20. MB. 277.
28. (9)
»
Slesvig. Hbg. 24. MB. 281.
29. (26)
30. (23a) Erik Menved. Roskilde. Hbg. 3. MB. 337.
»
31. (4)
Roskilde. Hbg. 6. MB. 351?
»
32. (47)
Roskilde. Hbg. 13. MB. 366?
Defect.
»
Roskilde. Hbg. 15. MB. 376.
33. (3)
»
34. (3)
Roskilde. Hbg. 16. MB. 377.
Roskilde. Hbg. 18. MB. 389. 35
35-37. (3,4, 14) »
defect og ?
»
Roskilde. Hbg. 20. MB. 402.
38. (24a)
»
Roskilde. Hbg. 22. MB. 406.
39. (2)
»
40. (1-2)
Roskilde. Hbg. 23. MB. 407.
»
41. (33)
Roskilde. Hbg. 26. MB. 415?
»
42. (33)
Nørrejylland. Hbg. 5. MB. 430.
»
43. (8)
Nørrejylland. Hbg. 13. MB. 439.
»
Nørrejylland. Hbg. 14. MB. 441?
44. (3)
»
Nørrejylland. Hbg. 20. MB. 447.
45. (4)
»
Ribe. Hbg. 7. MB. 467.
46. (3)
»
Ribe. Hbg. 8. MB. 468.
47. (14)
»
Ribe. Hbg. 9. MB. 469.
48. (9)
»
Ribe. Hbg. 18. MB. 479. (VI =
49. (4)
Viborg.)
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Erik Men ved. Ribe. Hbg. 21. MB. 482 Uden
forsidepræg.
51. (23a)
»
Slesvig. Hbg. 9. MB. 499.
52. (4)
»
Slesvig. Hbg. 21. MB. 515.
53. (34) Christopher II. Roskilde. Hbg. 1. MB. 541.
54-57. (4, 39, 39, 48) Christopher II. Roskilde. Hbg. 1.
MB. 544.
58-59. (33-39) Christopher II. Roskilde. Hbg. 2. MB. 551.
60. (2)
Christopher II. Roskilde. Hbg. 14. MB. 576.
»
61-62. (39, 46)
Sakskøbing. Hbg. 1. MB. 578.
»
63. (2)
Nørrejylland. Hbg. 1. MB. 587.
»
64. (15)
Nørrejylland. Hbg. 2. MB. 588.
»
65. (4)
Nørrejylland. Hbg. 4. MB. 590.
»
66. (4)
Nørrejylland. Hbg. 4. MB. 590?
Defect.
»
67. (4)
Nørrejylland. Hbg. 4. MB. 591.
»
68. (33)
Nørrejvlland. Hbg. 8. MB. 599.
»
69. (4)
Ribe. Hbg. 1. MB. 606.
»
70. (1-2)
Ribe. Hbg. 5. MB. 613.
»
71. (9)
Ribe. Hbg. 9. MB. 618. Uden
bagsidepræg.
»
72. (23a)
Slesvig. Hbg. 8. MB. 631.
73-81. (3, 3, 4, 9, 39, 40, 42, 45, 48) Ubestemmelige bor
gerkrigsmønter.
<82. (4)
Blanket til borgerkrigsmønt.
<83-86. (1-2, 9, 23, 39) Erik af Pommern. Hulpenning
(krone).
<87. (27) Christiern I. Malmø. Hvid. Schou 1.
»
<88. (33)
Malmø. Hvid. Schou 71.
»
89-90. (7,17)
Malmø. Hvid, (ikke nærmere bestemmelige.
91. (19) Hans, Ålborg. Hvid. Schou u. å. 107.
92. (27) Hans. Malmø. Hvid. Schou u. å. 142.
93. (29) Christiern II. Klipping. Schou u. å. 29.
94. (26) Christiern II. Klipping. Schou u. å. 31.
95. (19) Frederik I. Ribe. Søsling. 1524. Schou 126.
96-97. (7) Christian IV. Skilling 1621. Schou 80.
Frederik III. Skilling 1657. Schou 77.
98. (4)
»
.......
""
~ ’
99. (22)
2-Skilling
1667. Schou
144.
»
100. (19)
Skilling 1668. Schou 121.
101. (8)
Frederik IV. 8-Skilling 1704. Schou 11.
102-4. (3, 4 , 34) Christian VII. Skilling 1771. Schou 9.
105. (23a) Frederik VII. 4-Skilling 1854. Schou 8.
Christian IX. 1 øre 1904. Schou 4.
106. (8)
Christian X. 1 øre 1928.
107. (2)
»
Toøre 1941.
108. (4)
109. (46) Oldeslo. Hulpenning (o over port). 14. årh.
Jesse 262.
‘110.(34) Thorn, Abbedi. Margaretha af Brederode. %
patard 1561 v. d. Chijs VIII XIX. 31.
‘111.(8)
Lille, Flandern. Petit denier. 1200-tallet. Gail
lard 105.
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Bremen (?), bispedømme. Hulpenning. 14.
årh. cfr. Jungk 36, men strålekr.
113. (14) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1250—1300. Gacde
chens 1265.
114. (1-2) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1250—1300. Gacde
chens 1265 (itu).
115-17. (35, 40, 47) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1350.
Gacdechens 1350.
118. (41) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1350—1400. Gacde
chens 1380.
119-122. (4, 8, 12, 27) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1400.
Gacdechens 1384.
123. (34) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1400. Gacdechens
1388.
124. (3)
Hamborg. Hulpenning. Ca. 1400.
overklippet. Gacdechens 1390.
125-26. (4, 46) Hamborg. Hulpenning. Ca. 1400. Gacde
chens 1390.
127. (2)
Lybæk. Hulpenning. Ca. 1350—1400. Jesse
184. Defect.
128. (33) Lybæk. Hulpenning. Ca. 1400—1450. Jesse 185
129. (45) Lybæk. Viertelwitten før reces 1379. Jesse 312.
130. (39) Lybæk. Viertelwitten eft. reces 1403. Jesse 435.
131. (46) Lyneborg. Hulpenning med- løve. 1400.
Bahrf. 18.
132. (33) Lvneborg. Hulpenning med løve i skjold. 15.
årh. Bahrf. 20.
133. (48) Lvneborg. Hulpenning med løve i skjold. 15.
årh. Bahrf. 22.
134. (26) Lyneborg. Hulpenning. Scherf. 15. årh. Jesse
199. Defect.
135. (4)
Meklenborg. Hulpenning med Oxehoved, V
mellem horn. Ca. 1325—75. Oertzen 151.
136-49. (4, 4, 4, 17, 29, 33, 33, 33, 34, 39, 39, 40, 40, 47)
Meklenborg. Hulpenning. 15. årh. Oertzen 183.
150. (33) Rostok. Hulpenning. Ca. 1400. Oertzen 202.
*151. (3)
Rostok. Viertelwitten efter reces 1403. Oert
zen 374.
*152. (3)
Stralsund. Hulpenning. Ca. 1530—1400. Cfr.
Dbg. 275 a.
153. (8)
Stralsund. Skilling 1538. Bratring 1.
154. (2)
Stettin. Witten ca. 1350—1400. Dbg. 251.
155. (33) Brandenborg. Frederik II 1440—70. Hulpen
ning (ørn). Bahrf. 2.
156-8 (24, 34, 46) Hanseatisk hulpenning. 14. årh. Defect
og brudstykker.
159. (34) Hanseatisk blaffcrt (kun strålekredsen bev.)
160-64. (17, 29, 33, 39, 39) Ubestemmelige stumper.
F. P. 2495. November 1956.
1. (44) Abel. Ribe. Hbg. 1. MB. 53.
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2. (44)
3. (32)
4. (32)
5—8. (32)
9. (38)

10.
11.
12.
13.
11—15.

(32)
(44)
(32)
(37)
(31)

16. (31)
17—24. (32)

25. (37)
26—28. (38)

*29. (32)
*30. (38)

31. (38)
32. (32)
33—36. (32)

Erik Klipping. Slesvig. Hbg. 25. MB. 282.
Beskadiget.
Erik Menved. Nørrejyll. Hbg. 23. MB. 451.
Erik Men ved. Ribe. Hbg. 18. MB. 479.
Erik af Pommern. Hulpenning (krone). 3
beskadigede.
Christiern I. Malmø. Hvid. Cfr. Schou 16.
Brudstykke.
Christiern I. Malmø. Hvid. Cfr. Schou 27.
Christiern I. Malmø. Hvid. Cfr. Schou 30.
Frederik III. To-skilling 1654. Cfr. Schou 38
Frederik IV. Skilling 1719. Cfr. Schou 14.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
182. Beskadiget.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
183.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
183. Beskadigede. 2/2 overklippede.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
183. Fladtrykt.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
183. 2 beskadigede.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
185. ty overklippet.
Meklenborg. Hulpenning ca. 1400. Oertzen
185. Beskadiget.
Wismar. Hulpenning ca. 1400. Oertzen 193.
Brandenborg. Markgrev Frederik 1440—70.
Hulpenning med ørn. Bahrfeldt I 2 c.
Ubestemmelige brudstykker. 34—36 lien
smuldrende.

En af mønterne (F. P. 2481 nr. 5) er af helt ny
type. Af denne mønt skal gives en kortfattet nu
mismatisk beskrivelse :
Kronet brystbillede, indrammet af firkant
og med 3 punkter pa hver side.
Revérsen: Kors med 3 punkter i hver vinkel, indram
met af firkant.

Avérsen:

En fuldstændig fortegnelse over de øvrige løs
fund findes i Nationalmuseet, hvor også en stor del
af fundene bevares. Overalt i gulvfylden fandtes
potteskår fra forskellige tidsaldre.4) Ligeledes vi
ste der sig en stor mængde glasskår, ældre og yng
re; et af glasskårene fra koret havde bueslag påmalct. Af de talrige løsfund skal endvidere nævnes:

NØRRE NEBEL KIRKE

315

Jernnagler, jernsøm og jernbeslag i stort tal, vin
duesbly, bogbindshængsler, et bogspænde med fi
gurfremstilling (mor med barn; sandsynligvis
Jomfru Maria med Jesusbarnet) (fig. 10 a), et be
slag på hvilket der med gotiske bogstaver står or
det »buba«, tre små sekskantede, forgyldte sølv

Fig. 9. Små forgyldte sølvsmykker (gotiske?) fundne i
korets gulvfyld, kv. 43 og 44. Tegnet af kons. Peter Linde.
(Dobbelt størrelse.)

smykker (fig. 9) og et lille knapagtigt, forgyldt
sølvsmykke med øsken på bagsiden (fig. 9). Fig.
10 gengiver et karakteristisk udsnit af løsfundene.
BYGNINGSARKÆOLOGISKE IAGTTAGELSER

I forbindelse med restaureringsarbejdet blev i
det indre af kirken størsteparten af væggenes
puds- og hvidtelag hugget af. De til dels blanke
va'gge afgav mulighed for at gøre bygningsarkæo
logiske iagttagelser, der sædvanligvis ikke er lej
lighed til at gøre.
Skibets indre. Bortset fra triumfmuren, der
overvejende og omkring triumfbuen fuldstændig
ei opbygget af granitkvadre, er skibets mure i det
indre opført af rå marksten i skælkalkmørtcl.

Fig. 10. (Se teksten nederst næste side).
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I skibets sydmur viste der sig i en afstand af 1235
cm fra triumfmuren en uregelmæssig, lodret
skel-linie i murværket. Undersøgelsens resultater
i øvrigt berettiger den antagelse, at murværket øst
for skel-linien har udgjort sydmuren i den oprin
delige kirkes skib, og at murværket vest for skellet
er et led i en vestforlængelse.
Der spores ikke oprindelige vinduer i sydmuren.
Placeringen af de i nordmuren fundne romanske
vinduer sandsynliggør, at sydmurens oprindelige
viduer netop har været at finde, hvor nu to store,
rundbuede, nyere vinduer har deres plads. I vest
forlængelsens murværk er der et tilsvarende, nye
re vindue. De to vestligste af sydmurens tre vin
duer er muret ind i lysningen af ældre, fladbuede
vinduer.
Ved det østlige vindue og til dels forstyrret af
dette viste der sig en tilmuret, rundbuet niche.
Den ca. 48 cm dybe niche, der har et omtrent halv
cirkulært plan, er hugget ud i murværket, og da
man ved denne udhugning forståeligt nok ikke har
kunnet få tilfredsstillende lige karmsider, har man
bedret dette forhold ved at rette nichens sider op
med munkesten. Der observeredes flere lag hvidteFig. 10. Udsnit af løsfundene. Tallene angiver, hvilke kva
drater, fundene hidrører fra. 19. Kraftigt bogspænde med
ornamentik, ornamenteret metalknap. 46. Lille pyntebe
slag. 8. Bogbindshængsel, metalglider til bælte, tinknap
med stjerne, nål. 27. Metalbeslag, nål, to stumper af rav
perle. 24. Pyntebeslag med stjerne. 23a. Korsformet pynte
beslag. 3. To pyntebeslag, lille benperle, glasperle. 41.
Fragment af dobbeltsidet kam, kobbernål. 17. Rigt orna
menteret beslag til knivskede el. lign., hægte. 24. Lille
metalbeslag, flækket glasperle, pyntebrakteat med stående
løve. Løsfund: a) Bogspænde af messing fundet i kvadrat
7. b) Beslag med to huller, kv. 3. c) Sømhoved, kv. 34.
d) Beslag, kv. 40. Tegnet af konservator Peter Linde.
(Genstande med tal % størr., a—d ca. %.)
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kalk i nichen. Nichen, hvis konturer nu skimtes i
murværket, kan have været en prædikestols-niche.
Også i skibets nordmur viste der sig en uregel
mæssig, lodret skel-linie. Afstanden fra triumfmu
ren til skel-linien er 1136 cm.
I det oprindelige skibs nordmur, det vil sige i den
del af murværket, der befinder sig øst for skel
linien, skjulte der sig under pudslaget en dør og
to dobbeltsmigede, rundbuede vinduer. Såvel dø
ren som vinduerne må være oprindelige. (Fig. 11
gengiver skibets oprindelige nordmur.)
Døren, hvis karmsider synes at være ganske let
smigede, har en spærstikformet afslutning. Stik
kets 11 sten er af tuf. Tilmuringen er foretaget
med håndstore, rå marksten i skælkalk.
Det vestlige af de to oprindelige vinduer har
lidt en del overlast. Størstedelen af vinduets øst
lige halvdel er forsvundet, da et nyere, rundbuet
vindue er blevet lavet. Vinduet er opbygget på sam
me måde som det østlige, velbevarede vindue, der
vil blive beskrevet nedenfor. Da tilmuringen i in
dre murflugt blev fjernet, viste der sig nogle træ
srykker i vinduets oversmig. Træstykkerne var ca.
0,8—1,3 cm tykke og var placeret direkte på mur
værkets marksten. Uden på træstykkerne fandtes
rester af et pudslag, som må antages at være op
rindeligt; mørtelen var finkornet og gulbrun. Træ
stykkerne i oversmigen har muligvis været et
hjælpemiddel ved vinduets opmuring og har så
fået lov at blive siddende. I det ydre er vinduet
opbygget dels af granitkvadre og dels af tufsten.
Også her må henvises til beskrivelsen af det bedre
bevarede østlige vindue, der er bygget på tilsva
rende måde.
Det østlige vindue fandtes som nævnt velbevaret.
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Tilmuringen af dette vindue er sket i to afdelin
ger. Da tilmuringen i indre murflugt blev fjernet,
viste det sig, at der også i vinduets lysning var en
tilmuring. På denne tilmuring, der var muret med

Fig. 11. Del af skibets nord væg, det oprindelige skibs
nord væg, set fra vest.

munkesten, fandtes flere hvidtekalklag sammen
løbende med kalklag på vinduets smig, og vinduet
må således have stået en tid lang som indvendig
blænding. Også i dette vindues indvendige over
smig fandtes tynde træstykker. I det indre er vin
duet muret i rå marksten med anvendelse af tre
tildannede granitsten, hvoraf de to synes at være
halve vinduesoverliggere; muligvis overliggere der
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er mislykket under hugningen. Udvendig er der
ved opbygningen anvendt tufsten og granitkvadre.
Stenene i vinduets oversmig og i den øverste del
af sidesmigene er af tuf, ligesom vinduets sål over
vejende er af dette materiale. I sidesmigene står
der forneden en smighugget kvader. Der var rester
af et finkornet, gulbrunt pudslag på tufstenspartieme. I vinduets ydre smig og sål er der helt inde
ved lysningen en ca. 2,8 cm bred og ca. 1,7 cm dyb
rille, i hvilken der 14 steder sporedes jernrester.
I tufstenspartierne er rillen hugget; bag de to smig
kvadre er den tildannet i skælkalkmørtel.
I det indre murværk sidder der under det ovenfor
omtalte vindue en stolpeende. Stolpeenden, der
måske er en rest af en bom, ses nu tydeligt under
hvidtekalken.
I murværket vest for skel-linien (vestforlængel
sens murværk) viste der sig under pudslaget en til
muret dør. Denne dør kan, som det omtales neden
for, spores udvendig. Indvendig er døren, der for
oven måler 115 cm og forneden 138 cm, lige over
dækket af to flade, tilsyneladende utildannede
granitsten, og karmene fremtræder ufalsede.
Enkelte steder på skibets vægge var der bevaret
rester af et temmelig finkornet, gulbrunt skælkalkpudslag (med små trækulsstumper), som kan
være oprindeligt. De bevarede pudsflader var ret
ujævne, fulgte vel til dels murværkets rå mark
sten.
Over såvel det oprindelige skibs som vestforlæn
gelsens murværk er der lagt tre skifter af munke
sten i 1er.
Skibets ydre. Skibets ydre murværk har en ikke
særlig fint tilhugget skråkantsokkel af granit. Den
nederste halvdel af sydmuren og godt og vel den
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nederste halvdel af nordmuren er sat af granit
kvadre, der står blanke; i vestforlængelsens mur
værk er der i kvaderpartieme nogle skråt afhug
gede kvadre, der meget vel kan have siddet i ski
bets oprindelige vestgavl. Den resterende del af
murværket er hvidkalket og dets detaljer er ikke
kendelige. På nordmuren blev puds- og hvidtekalk
lagene hugget af to steder. Det ene sted var bygge
materialet tufsten, ca. 40 cm henholdsvis 20 cm
lange og fra 14 til 16 cm tykke, og det andet sted
rå marksten. Tufstensmaterialet er beliggende øst
for skel-linien, som observeredes i det indre mur
værk, og de rå marksten vest for. Det vil være
berettiget at antage, at hele den øvre halvdel af
det oprindelige skibs nordre langmur består af
tufsten (jfr. iagttagelsen af tufsten omkring nord
murens to oprindelige vinduer), og at vestforlæn
gelsens byggemateriale øverst overvejende er rå
marksten. Den del af sydmuren, der er synlig fra
våbenhusloftet, er af granitkvadre, som står dæk
ket af nogle kalklag. Der har ikke været lejlighed
til at fjerne puds- og hvidtekalklag andre steder
på sydmuren; det er tænkeligt, at der også i syd
muren er anvendt tuf.
Omsætninger har forringet det ydre murværks
arkæologiske værdi. Således spores hverken nord
murens ældste dør eller de i det indre observerede
skel-linier i langmuren. Det er ovenfor beskrevet,
hvorledes de to romanske vinduer viste sig i det
ydre murværk. Som nævnt, ses den vestligste nord
dør udvendig.
Korets indre. Indvendig i koret er byggemateria
let for langmurenes vedkommende munkesten i
munkeskifte. De anvendte sten er 25—28 cm lange,
12,5—13 cm brede og 7,5—8,5 cm tykke, og 12 skif21
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ter indbefattet et tilsvarende antal fuger måler
112 cm. Østvæggen, der har et stort, rundbuet
blændingsfelt, her det ikke været muligt at under
søge, da denne vægs pudslag ikke var fjernet i det
tidsrum, jeg opholdt mig i kirken. Den del af øst
gavlens murværk, der er synlig fra korloftet, er
opført af teglsten, der måler 25X6X12 cm, og har
vekslende skifter af løbere og bindere. Meget ty
der på, at hele østmuren har været genstand for
ombygning (jfr. ændringerne af de to østlige hjør
nepiller, samt beskrivelsen af østgavlens ydre).
Østligst i sydmuren viste der sig en lille gemme
niche, hvis øvre afslutning er dannet af to spærstil
lede munkesten. Nichen, der er 32 cm dyb, bar
spor af hvidtekalk.
Under nordmurens puds- og hvidtelag sporedes
de to oprindelige, i lysningen slankt proportione
rede, svagt tilspidsede vinduer med to udvendige
og to indvendige false, der i det ydre står som
blændinger, en oprindelig dør og en gemmeniche.
Da de to vinduers tilmuring i indre murflugt
blev fjernet, viste der sig flere hvidtekalklag på
vinduernes lysningstilmuringer, karmsider og på
de skrå sålbænke, så de må en tid også have stået
som indvendige blændinger (fig. 12). Det østlige
vindues tilmuring i indre murflugt blev først fjer
net, efter at vort undersøgelsesarbejde var afslut
tet. Villiam Christensen, der besøgte kirken en dag,
håndværkerne arbejdede med dette vindue, med
deler, at der i vinduets lysning på begge sider var
et 2 cm bredt fremspring af teglsten, som foroven
afsluttedes med to tufsten, tildannet på en sådan
måde, at lysningens øvre afslutning fremtrådte
som en trekløverbue. Tufstenenes fremspringende
hjørner var meget medtagne.
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Døren fandtes vestligst i nordmuren ganske tæt
ved triumfmuren. Den ufalsede dør, der synes at
løbe lige gennem murværket, er øverst afsluttet af
et noget skævt, fladbuet rulskifte .1 dørens ældste

Fig. 12. Detalje af korets nordvæg til dels befriet for pudsog hvidtekalklag, 2 fag fra øst

tilmuring er indmuret en romansk vinduesover
ligger af granit.
Nordmurens gemmeniche fandtes placeret og
bygget som sydmurens. Nichen havde velbevarede
hvidtelag; den var 26,5 cm dyb. Begge gemme
nicher står nu åbne.
Koret dækkes af to fag helstens, kuppelagtige,
overvejende af bindere murede krydshvælv af
munkesten. Ribberne, hvis rundstavprofil var
skjult under et tykt pudslag, er muret af teglsten,
som synes at være tilhuggede efter brændingen.
Nogle af ribbestenene er i forbandt med kapperne.
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De to hvælv er i forbandt med korets mure, kun i
sammenstødet med triumfmurens østside har det
været nødvendigt at opføre en skjoldbue, og det
må antages, at hvælvene er samtidige med koret.
Langs kappernes fødselslinier, der forløber spids
buet, er der rundstave af tegl. På oversiden, hvor
hvælvene er dækket af et pudslag, som til dels hin
drer iagttagelser, fremtræder de to hvælv ikke
ganske ens. Det østlige hvælv er let indskåret; det
vestlige har svage indskæringer. Der er ingen over
ribber. Hvælvene hviler på den ovenfor omtalte
skjoldbue ved triumfmuren, en gjordbue, to væg
piller (anbragt henholdsvis på sydmurens og nord
murens midte og bærende ovennævnte gjordbue)
og på piller i rummets fire hjørner. Skjoldbuen er
17,5 cm og gjordbuen mellem de to hvælv 42 cm
bred, begge er spidsbuede. Såvel de to vægpiller
som de fire hjørnepiller er leddelte. Før pudslaget
var fjernet fra pillerne, stod hjørnepilleme ude
lukkende med retkantede led; de to vægpiller
havde et rundt midtled og de øvrige led retkante
de. Da pillerne blev befriet for et tykt pudslag, vi
ste det sig, at nogle af de retkantede led oprindelig
har været runde. De to vestlige, treleddede hjørne
piller, der er ens, har yderst to runde led muret i
tufsten; det retkantede midtled er af tegl. Vægpil
lerne (fig. 13), der har syv led, har yderst to runde
led af tuf (et i hver side; det samme gælder for
de nedenfor omtalte ledpar), derefter følger to ret
kantede led af teglsten, så atter to runde tufstens
led og endelig et rundt midtled af tuf. Hjørnevægpillerne i øst er treleddede. Oprindelig har de haft
to runde led af tufsten yderst og mellem disse et
retkantet teglstens-led. Således fandtes pillernes
leddeling bevaret under gulvet til dels da'kket af
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gulvfyld; men i nyere tid er der for den over gul
vet beliggende dels vedkommende ændret ved led
delingen, så kun nordhj omets pille har bevaret sit

Fig. 13. Detalje af korets nordvæg med vægpille, set fra
toppen af altertavlen (stillads).

nordlige, runde led; alle øvrige led står nu retkan
tede. Pillerne, der er i forbandt med murene, er i
vederlagshøjde afsluttede med kragbånd af tuf og
tegl; kragbåndene var slet bevarede.
Korets ydre, I det ydre hviler korets mure på
en skråkantsokkel af granit, som ikke er bedre
hugget end skibets. I en enkelt af nordmurens sokkelstcn er der under den skrå kant hugget en svag
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rille. Korets mure er en smule højere end skibets;
byggematerialet i langmurenes nedre halvdel er gra
nitkvadre, der står blanke; den øvre, hvidkalkede
halvdel synes at være opført af munkesten. Østgav
len har over soklen et enkelt skifte af granitkvad
re. Tilsyneladende skjuler der sig små teglsten un
der de tykke puds- og hvidtelag, der dækker den
resterende del af muren. På gavlen står med jern
ankre M T (Morten Teilmann5) og 1750. Døren,
der i det indre viste sig i nordmuren, kan sikkert
spores under de puds- og hvidtelag, der i det ydre
dækker arealet, hvor døren har haft sin plads.
Tårn med trappehus. Tårn og trappehus (i nord)
synes at være samtidige. Tårnet er opført af mun
kesten i munkeskifte (stenstørrelse 28 x 13 x 8,5—9
cm) ; forneden er anvendt en del granitkvadre,
hvoriblandt skråt afhuggede kvadre, som kan
stamme fra skibets vestgavl. På tårnets nordside
er der i soklen indsat en granit-vinduesoverligger
med skråkant. Tårnrummet, der ved en rundbuet
arkade åbner sig mod skibet, dækkes af et samti
digt, løbermuret krydshvælv med kvartstensribber.
Da vægpudset i tårnrummet blev fjernet, sås i
nordmuren en lille, fladbuet, retkantet dør, som
oprindelig har givet adgang til tårnets trappehus,
hvis spindeltrappe fører til mellemstokværket. Den
tilmurede dør, der nu står som blænding, er blevet
erstattet af en yderdør i trappehusets vestmur.
Våbenhuset foran skibets syddør er opført af
munkesten i munkeskifte (stenformat 29x14x8—
10 cm).
Tagværker, tagafdækning m. v. Tagværkerne er
ikke blevet nøjere undersøgt. Som nævnt er korets
mure en smule højere end skibets, men ved at give
skibets tagværk en stejlere taghældning har man
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opnået at få skibets rygning til at ligge højere end
korets.0) I skibets nordside er der nyere spær af
fyr; i sydsiden er gamle egespær genanvendt, og i
et par af disse er der iagttaget tømrermærker. Så
ledes er der i spær nummer 12 (regnet fra vest)
fem firkantstik; firkantstikkene er den mest hyp
pige form for tømrermærker i middelalderen. Den
overvejende del af korets tagværk er genanvendt,
gammelt egetømmer.
Med undtagelse af våbenhuset, der er afdækket
med skifer, er alle bygningsafsnit blytækte. På
trappehuset en blyplade med initialerne M T samt
årstallet 1750 (sml. korgavlens jernankre).
Foran Nørre Nebel realskoles østtrappe ligger i
fortovet en flad, rød-brun granitsten, der måler
170x120 cm. Stenen skal tidligere have ligget ved
kirken, hvor man har benyttet den som underlag,
når skælkalken blev slået med trækøller. Realsko
len ligger lige ved kirken.
KIRKENS HOVEDMÅL SAMT FORSØG PÅ REKON
STRUKTION AF DEN OPRINDELIGE, ROMANSKE
KIRKES HOVEDMÅL. MÅLFORHOLD.

Kirken har de nedenfor anførte hovedmål i cen
timeter. Ydermålene er ren murlinie. Længderne
er målt i nord.
Kor
længde x bredde

udvendig
1157X756

indvendig
1060X564

Skib
længde X bredde

udvendig
1933X817

indvendig
1740X613

Forskellen på korets og skibets ydre murflugt er
i nord 24 cm og i syd 37 cm.
Som nævnt fandtes såvel i korets som skibets
undergrund fundamenter og fundamentrester, der
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må have været led i den oprindelige kirkebygning.
På grundlag af fundamenter og bygningsarkæolo
giske iagttagelser iøvrigt tør man måske antage,
at kirken oprindelig har bestået af et rektangulært
skib og et smallere, omtrent kvadratisk kor.7)
Af den oprindelige kirkes hovedmål er skibets
indvendige og udvendige bredde de eneste, der kan
tages. De øvrige skal forsøges rekonstruerede.
De rekonstruerede mål vil være højst usikre, idet der
til grund for rekonstruktionsforsøget ligger nogle antagel
ser, som vel er sandsynlige, men slet ikke givne. For det
første antages, at den oprindelige pstgavls fundament, af
hvilket en lille del af vestkanten er kendt, og de delvis
tilgængelige fundamenter under korets langmure oprinde
lig har været af samme bredde som den oprindelige vest
gavls fundament, for det andet, at murtykkelserne i den
oprindelige kirke overalt har været som i skibets lang
mure, og endelig, at murene har været placerede midt på
fundamenterne.
Det er ikke ofte, murtykkelserne i de romanske kirker
er nøjagtig ens i samme bygning; men en variation i mur
tykkelse vil dog kun have en forholdsvis lille indflydelse
på målene. Således vil en forøgelse eller formindskelse af
en murs tykkelse kun forårsage en forøgelse eller for
mindskelse af hovedmålene svarende til det halve af for
øgelsen eller formindskelsen af murens tykkelse. Når fun
damenterne er så brede som her, kan man ikke med sik
kerhed regne med, at murværket står præcis midt på.
Sættes fundamenternes bredde til 220 cm og murtvkkelsen til 100 cm, vil fundamenterne, såfremt murene står
rejst på disses midte, nå 60 cm ind i kirken.
Afstanden fra triumfmuren til den østlige nedgravnings
kant af sylden under skibets oprindelige vestgavl er 1095
cm, og fra den vestlige nedgravningskant af sylden under
det oprindelige kors østgavl til triumfmuren er der 518
cm; ved at addere 60 cm til disse afstande fås såvel ski
bets som korets indre længde. Den ydre længde fås ved
for skibets vedkommende at addere 2 X murtykkelsen og
for korets vedkommende 1 X murtykkelsen til de bereg
nede indre længder. Fundamenterne under korets lang
mure når 100 cm ind i kirken. Antages det, at det oprin
delige koi's langmure har været placerede således på fun
damentet, at 60 cm af dette nåede ind i kirken, har det
oprindelige kor indvendig været 80 cm smallere end det
nuværende. 2 X murtykkelsen plus det oprindelige kors
indre bredde giver korets udvendige bredde.8)
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Resultatet af rekonstruktionsforsøget er opført i
nedenstående skema.
Kor
længde X bredde
udvendig
678X684

indvendig
578X484

Skib
længde X bredde

udvendig
1355X817

indvendig
1155X613

Som grundlag for en vurdering af målforhold
er de rekonstruerede mål mangelfulde; men en
gennemgang synes alligevel at vise nogle retnings
linier for kirkens afsætning i terrænet.
Skibet er udvendig dobbelt så langt som koret
(det vil sige, at korets udvendige længde er en trediedel af kirkens samlede udvendige længde), og
korets længde og bredde målt i ydre murflugt er
på det nærmeste lige store. Heraf tør man måske
slutte, at en tredeling med tredelingspunktet fal
dende i triumfmurens østside er anvendt ved af
sætningen af koret eller ved bestemmelsen af tri
umfmurens plads, og at koret er afsat som et kva
drat. Det gør ikke de rekonstruerede mål mindre
sandsynlige, at en tredeling med tredelingspunktet
faldende i triumfmurens østside er påvist ved 13
kirker i Tisted amt, og at der i samme amt er 28
kirker med udvendig kvadratisk kor.9) Tisted amt
er det hidtil eneste jydske amt, der er behandlet
i værket »Danmarks Kirker«.
Det er påvist, at den romerske fod (29,5 cm) er
benyttet ved romanske kirkebygningers afsæt
ning.10) De rekonstruerede mål på skibets og ko
rets ydre længder stemmer ret nøje overens med
mål i romersk fod. Koret mangler 0,5 cm i at være
23 romerske fod langt, og skibets længde er 46 ro
merske fod på nær 2 cm.
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Detaljerne i skibets nordmur, den eneste af den
oprindelige kirkes mure, der er bevaret omtrent
uforstyrret, har sandsynligvis fået plads udmålt i
den ydre murflugt. Det vestlige vindue sidder midt
i muren; døren og det østlige vindue er placeret
på en sådan måde, at dørens midtakse falder sam
men med det vestre tredelingspunkt mellem det
østlige vindues midtakse og murens vestkant.
Det er morsomt at se, hvorledes murfladen med
detaljer er i synsmæssig ligevægt. Døråbningen
vejer for øjet mere end vinduesåbningen, og af
standen fra den i murfladens midte placerede vin
duesåbning til døråbningen er gjort mindre end af
standen til den østlige vinduesåbning.
Lysningen i nordmurens oprindelige vinduer lig
ger i murtykkelscns tredelingspunkt nærmest ydre
murflugt.
KRONOLOGISK OVERSIGT OVER KIRKENS MIDDEL
ALDERLIGE BYGNINGSHISTORIE

Da der i kirken fandtes ikke mindre end tolv
mønter fra Valdemar ll’s tid — og ingen ældre —
turde det være givet, at kirken er rejst umiddel
bart før eller i denne konges tid. Som nævnt be
stod kirken i sin første skikkelse formodentlig af
skib og kor.
Sandsynligvis endnu i romansk tid nedbrødes
skibets vestgavl, og skibet forlamgedes mod vest.
Byggematerialer og murteknik samt norddørens ud
formning tyder på, at forlængelsen er romansk.
I unggotisk tid er koret blevet revet ned til grun
den og erstattet af det nuvévrende kor, hvis bygge
materiale, vinduesform og hvælvingstype gør den
omtrentlige aldersbestemmelse sandsynlig. At det
nye kor ikke er opført jævnbredt med skibet, kan
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måske være yderligere et holdepunkt for kronolo
gien; men man må i denne forbindelse være op
mærksom på, at koret sandsynligvis ikke har kun
net blive bredere, end det er, såfremt man har øn
sket at gøre brug af de oprindelige fundamenter
i uforandret skikkelse.
For vestforlængelsens og korets vedkommende
synes holdepunkter for den anførte kronologi at
kunne vindes ved en vurdering af møntfundene i
gulvfylden; blot må man være opmærksom på, at
noget af gulvfylden i såvel vestforlængelsen som
i korets østlige del kan hidrøre fra den oprindelige
kirke. En af de tolv mønter fra Valdemar IPs tid
lå i vestforlængclsens gulvfyld; her lå endvidere
en mønt fra Kong Abels tid og to fra Erik Klip
pings. I korets østlige del blev der fundet en mønt
fra Kong Abels tid, en fra Erik Klippings og to fra
Erik Menveds.
Tårn og våbenhus er sikkert sengotiske tilbyg
ninger, og de kan meget vel være jævnaldrende.
Tårnhvælvingens kalkmaleridekoration er fra om
kring 1500. (I Højst, Slogs herred, en tilsvarende
dekoration fra 1501.)

Under hvidtelagene fremkom kalkmalerier eller
kalkmalerirester på korets to hvælv, triumfmurens
vestside og tårnrummets hvælv. Nationalmuseets
kalkmaleri-konservator Egmont Lind har besigtiget det fremkomne og vil, når den endelige istand
sættelse og restaurering er foretaget, skrive om
kalkmalerierne i »Fra Ribe Amt«; jeg skal derfor
henvise til hans artikel.
NOTER: J) Jeg har drøftet anvendelsen af gruberne
med blytækker og blystøber H. Hermansen, Pandrup. I
brev af 22. april 1957 skriver Hermansen: »For mig er
anvendelsen af sådanne gruber en ganske naturlig måde,
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at smelte bly på. For eksempel et lag glødende trækul i
bunden, derefter et lag bly og så måske mere trækul og
derover mere bly; når alf blyet er smeltet og grubevæg
gene varmet godt op, ville blyet let kunne holde tempe
raturen, mens man støbte 4-5-6 plader. Det må be
mærkes, at alt, såvel trækul som sand og anden urenhed,
svømmer ovenpå og kan skummes af. Om der muligvis har
været stukket pinde tværs over gruben oven over trækul
lene, hvorpå blyet har været anbragt, kunde jo tænkes
f. eks. for at få processen i gang. Så kunne jeg tænke mig,
at der måtte flere gruber i virksomhed ad gangen, for at
man kunne holde gang i selve støbningen hele tiden, så
ledes at mens man bruger af den ene grube, forberedes de
andre. Trækul fordrer ikke meget træk for at brænde, og
det ryger så godt som ikke.« Der er fundet paralleller til
gruberne i flere kirker. Fra Ribe Amt XIII, 1952—55. K.
Høgsbro Østergaard: Undersøgelser i Aastrup Kirke, s.
293ff, Arkæologiske Undersøgelser i Faaborg Kirke ved
Varde, s. 470 f., Arkæologiske Undersøgelser i Billum Kir
ke, s. 617. Danmarks Kirker XX, Haderslev Amt. 1954, s.
847 note 14. 2) Helt sikker kan man ikke være, da det ikke
er muligt at bevise, at den oprindelige norddør ikke har
været åben, siden vestforlængelsen blev tilføjet. 3) Et ud
valg er deponeret i Nørre Nebel kirke. 4) Nogle af de
fundne potteskår kan hidrøre fra lerpotter nedsatte i for
bindelse med middelalderlige begravelser. Se Danmarks
Kirker III, Københ. Amt, s. 127 og s. 1958 ff., især s. 1976.
5) Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke. Fra Ribe Amt VII,
1928—31, s. 359. Trap, 4. udg. 1928. Bind VIII, s. 334.
G) 1849 blev skibets tagværk gjort P/2 alen lavere. Hans
Torbøl: Nørre Nebel Kirke. Fra Ribe Amt Vil, s. 360.
") Korets lige østvæg kan have været forsynet med en
halvcirkulær apsis-udbygning. Der blev ikke iagttaget
fundamentrester i den omrodede undergrund øst for den
formodede korgavl; ej heller er der i eller ved kirken set
krumhugne kvadre. 8) Afstanden fra triumfmuren til de to
skel-linier i skibets langmure er 1235 cm i syd og 1136
cm i nord; antager man, at disse mål henholdsvis angiver
den oprindelige vestgavls ydre og indre murflugts af
stand fra triumfmuren, har man det oprindelige skibs
hovedmål, og med udgangspunkt i disse og henvisning til
de nedenfor omtalte ret almindelige målestoksforhold
kunne det oprindelige kors mål rekonstrueres. Skibets op
rindelige vestgavls inderside har ikke efterladt sig spor i
sydmuren, og da det ikke synes sandsynligt, at skibets
sydmur efter nedrivningen af vestgavlen har stået bevaret
i fuld udstrækning, er den ovenfor anførte fremgangs
måde for rekonstruktion af kirkens oprindelige hovedmål
ikke anvendt. 9) Danmarks Kirker XII, Tisted Amt, s.
1047 ff. 10) Danmarks Kirker V, Sorø Amt, s. 1208, Dan
marks Kirker XII, Tisted Amt, s. 1054 ff., Danmarks Kir
ker III, Københavns Amt, s. 2197.

Foregangsmanden Ebbe J. Ebbesen,
Sønderskov Mølle
Af T. Kragelund,

Den 27. September 1856 blev Ebbe J. Ebbesen
født paa Melvanggaard i Askov; det var paa den
Gaards Mark Askov Højskole blev bygget.
Ebbe Ebbesen voksede op i et frit og godt Hjem.
Fra lille af lærte han selv at fremstille de Ting,
som han ønskede sig, hvorfor han meget tidligt
blev en ivrig Husflidsmand. Han kom ogsaa meget
tidligt til at deltage i Arbejdet ved Gaardens Drift,
og boglig Viden samt Regning og Skrivning blev
heller ikke forsømt. Senere blev han en meget
ivrig Deltager i Gymnastik, og sidenhen en meget
benyttet Dommer ved store Gymnastikstævner. I
Skyttebevægelsen, som i hans Ungdom var i kraf
tig Opgang, var han ogsaa ivrig Deltager. Samtidig
med alle disse Forehavender var det Landbruget,
som havde hans store Interesse.
I 1876 var Ebbesen Soldat. Hjemkommen fra
Tjenesten fortsatte han atter ved Landbruget, og i
1880 købte han Sønderskov Mølle med et betyde
ligt Landbrug for 64.000 Kroner.
Nu havde den unge Mand faaet Fod under eget
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Bord, og nu skulde Kræfterne prøves. Evner og
Vilje var han i Besiddelse af og dertil fyldt med
nye Planer og Idéer.
Næsten samtidig med Overtagelsen af Møllen
begyndte han med Mejeribrug i en Kælder. — Det
gik saa godt, at han i 1884 byggede et stort Mejeri.
To Mælkevogne hentede Mælk syd for Grænsen, og
mod Nord fik han Mælken fra Landsbyerne Malt,
Maltbæk, Skibelund og Foldingbro.
Ebbesens Tanker, naar han stod ved Centrifu
gen, gik hurtigt paa Flugt til noget aldeles Nyt.
Han begyndte i Mejeriet at koge Fløde og Mælk
paa Flasker, hermetisk tillukkede, saa den kunde
holde sig frisk i lang Tid. Professor Bøggild fra
København var meget interesseret og fulgte alle
Forsøgene, og kom ofte paa Besøg for at være med
til Eksperimenterne og give Raad og Vejledning.
Endelig kom de saa vidt, at der kunne sælges
Fløde og Mælk paa Flasker. Holdbarheden blev
prøvet paa lange Rejser. Prins Valdemar fik til
en Rejse til Østen 8 Kasser med 50 Flasker i hver
med gratis, for at prøve Holdbarheden under den
skiftende Temperatur. En Ekspedition til Island
fik ogsaa en Prøvesending med. Paa den Maade
blev Ebbesen den første i Verden, der viste Vejen
til at gøre Landbrugsprodukter holdbare nok til
at sendes ud i Verden til fjerne Markeder. I Aare
ne 1882 til 1885 blev Sønderskov Vandmølle samt
Stuehuset og hele Avlsgaarden ombygget.
Som Landmand blev han saa hurtigt kendt, at
alle nye Landbrugsmaskiner, der kom frem paa
Markedet, først skulde prøves paa Sønderskov
Møllegaard.
Den initiativrige Ebbesen havde ikke nok i Møl
len og Møllcgaarden samt Mejeriet. Han kunde
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overkomme mere, og saa overtog han Brørup
Vindmølle med tilhørende Dampmølle, hvor der
kunde arbejdes i Døgndrift uanset Vindstille. En
stor Artikel den Gang var Boghvedegryn, og hvert
Aar i 3 Maaneder gik Grynmøllen Dag og Nat.

Ebbe J. Ebbesen, Sønderskov Mølle.

Som Eks. paa Forbruget kan nævnes, at en Sam
menslutning som Ringkøbing Amts Vareindkøbs
forening paa en Gang bestilte 5.000 Pund Boghve
degryn (50 Sække à 100 Pund).
I 1890 blev Ebbe J. Ebbesen gift med Frøken
Maren Sophie Karoline Momsen, født 4. April 1865
paa Sønderskov Hovedgaard, Datter af Godsejer
Momsen. Det er paa en Maade ganske naturligt,
at en Godsejerdatter ikke maatte blive gift med en
Møller. Momsen paa Sønderskov Hovedgaard send
te Datteren baade i Øst og Vest, for at hun skulde
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glemme Ebbe Ebbesen paa Møllen. Et Aar blev
hun sendt til Saltzburg i Tyskland, hvor hun stude
rede Musik.
Sønnen, Møller Jens Ebbesen, fortæller: »Da
Moder var blevet 25 Aar, spurgte hun ikke nogen
om, hvem hun maatte blive gift med.
Moder var ualmindelig dygtig til at spille, og
der kom i mit Barndomshjem paa Møllen mange
dygtige Musikere, som spillede sammen med hen
de. — I Dage og Aftener i Træk lød Musikkens To
ner gennem hele Huset.
Fader skulde passe sin Gerning i Mark, Stald,
Mejeri og Mølle, men nogle Timer, Dag eller Aften,
var han med i Tonernes Verden, som han elskede,
— saa tog han Violinen og fulgte med. Spøgefuldt
sagde han: »Som anden Violinist kan jeg være
med, uden at ødelægge noget.«
Fader elskede Sang og Musik, samt Skæmt og
Alvor, som er Strenge, der hører med til en god og
glad Tilværelse.
En anden og vigtig Side i Faders Tilværelse og
travle Gerning var Kirken, som han sjældent for
sømte en Søndag. Faders Maal var, at alt skulde
passes. — Sjælelivet maatte heller ikke forsøm
mes.«
Ved Ombygningen af Vandmøllen og ved Nyind
retninger i Møllerne, var Møllebygger Mortensen
fra Ribe den dygtige og solide Raadgiver. Morten
sen drev en stor Møllebyggerforretning og var
kendt over det meste af Danmark for sin Dygtig
hed som Møllebygger.
I disse Aar, i Slutningen af 80’erne og Begyndel
sen af 90’erne, skete der store Forskydninger in
denfor Hjemmene, hvad Melforbrug angik. Rug-
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sigtemel blev fortrængt af Hvedemelet, som var
hvidere i Farve og havde større Bageevne.
Møllebygger Mortensen og Ebbesen planlagde og
indrettede i Sønderskov Mølle et mindre Hvedemelssigteri, som gav saa udmærket Resultat, at de
syntes, at der maatte laves noget større.
Esbjerg var den Gang paa alles Læber. Hertil
kom Dampskibe sejlende med Kornlaster, ogsaa
Hvede fra fremmede Lande.
Esbjerg var Stedet, hvor en saadan Hvedemølle
skulde bygges. I 1892 begyndte Planerne at tage
Form, thi da blev Hjørnet af Ribegade og Rørkj ærsgade købt. Tegningerne til en Møllebygning
blev udarbejdet og Møllebygger Mortensen plan
lagde Indretningen, som til en Begyndelse ikke
skulde være større end med 2 Valsestole og 3
Kværne.
Inden Byggeriet blev paabegyndt, fik Konsul
Lauritzen og Grosserer Eriksen (E & C) Kendskab
til Planen, og var straks interesseret i Foretagen
det, men i større Stil. De ønskede, at Møllen skulde
ligge ved Havnen, hvor der kunne etableres nær
Forbindelse med Skibene, saaledes, at hele Skibs
ladninger direkte kunde føres til Møllen eller fra
E & C’s nærliggende Pakhuse.
Det satte Fart i Foretagendet. I Aarene 1897—99
blev den store Møllebygning opført, saaledes at
Installering af Maskiner kunde begynde, og saa
begyndte Hjulene at snurre den 25. August 1900.
Alt med Aktiekapital og Bestyrelse o. s. v. var
ordnet forud. Ebbe Ebbesen valgtes til Direktør,
og som saadan flyttede han med Familien til Es
bjerg. Her fik de deres Hjem paa første Sal i
Hjørneejendommen Torvegade og Nygaardsvej
hos Landinspektør Madsen, hvor de boede, indtil
22
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»Villa Solhjem« blev bygget paa Hjørnet af Hav
negade og Englandsgade.
Direktør Ebbesen var en optaget Mand af alt det
meget, som han efterhaanden havde at tumle med
og holde Styr paa.
Som nævnt var Ebbesen en meget dygtig Hus
flidsmand, saa han selv lavede, hvad det skulde
være, ikke alene i Træ med Sav og Høvl, men og
saa som Smed var han dygtig. De forskellige skæ
rende Redskaber smedede og hærdede han selv.
Da han havde købt Møllen, blev der straks bygget
Smedie, saaledes at han i en Fart kunde reparere,
hvad der gik til Bræk i Møllen eller ved Land
brugsredskaberne. Sønnen, Møller Jens Ebbesen,
fortæller, at hans Far har været med til at smede
alle de store Jernskovle, som griber Vandet i det
store Overfaldshjul, som endnu stadig bruges.
En Gang var i Esbjerg paa Valsemøllen Akslen
i en Elektromotor gaaet itu, og Arbejderne stod og
saa paa Skaden.
Direktør Ebbesen kom i det samme til og sagde:
»Faa Motoren op til Jensen & Olsens Maskinværk
sted.«
»Saa maa vi have fat paa en Vogn,« blev der
svaret.
»Er der ikke en Mand, som kan gaa med den
lille Tingest?«
Ingen svarede.
Direktør Ebbesen forlangte en Skruenøgle, løs
nede Motoren, og saa tog han den paa Skulderen
og bar den op til Jensen & Olsen.
Værkføreren saa paa Skaden og sagde, at den
var ikke til at reparere i en Fart.
»Lad mig faa en Hammer og Tang,« sagde Di
rektør Ebbesen, og saa drev han Akslen ud.
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Værkføreren saa forundret til og udbrød: »Jeg
maa sige, at Værktøjet sidder godt i Deres Hæn
der.«
Det varede ikke længe, før Motoren atter var i
Gang paa Møllen.
Valsemøllen maatte for det meste holde stille i
nogle Sommermaaneder, men Direktør Ebbesens
Tanker arbejdede hele Tiden med nye Planer.
Esbjerg med Omegn var for Direktør Ebbesen
barsk og haard. Der var ingen Træer, ingen Ste
der, hvor Familien kunde gaa hen en Søndag Ef
termiddag at finde Læ og i Magelighed sidde og
spise et Stykke medbragt Mad.
Direktør Ebbesen fik nogle interesserede Mænd,
bl. a. Sagfører Brasch og Skibsbygger Dahl samlet
for at købe 24 Tønder Land (nuværende Strand
skov) til Beplantning. I 1902 begyndte Arbejdet.
Der blev akkorderet med en Vognmand, at han
skulde pløje Hedestykket 14 Tommer dybt.
Direktør Ebbesen kom ud for at se paa Arbej
det og med Tommestokken i Haanden, sagde han
til Vognmanden. »Furen er ikke 14, men kun 12
Tommer dyb, og den skal være 14.«
Vognmanden svarede: »Der kan ikke piøjes dy
bere.«
»Furen skal være 14 Tommer dyb«, svarede
Ebbesen.
»Værsaagod», sagde Vognmanden. »Saa maa Di
rektøren selv tage ved Ploven.«
Direktøren forlangte en Skruenøgle for at om
stille Ploven, og saa pløjede han 14 Tommer dybt.
»Tag her Tommestokken,« sagde Direktør Ebbe
sen til Vognmanden, »saa kan De se, at det kan
lade sig gøre.
Direktør Ebbesen stod i et godt Forhold til sine
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Arbejdere paa Valsemøllen, og i Sommermaanederne, da Møllen maatte ligge stille, tilbød han sine
Arbejdere at grave Plantehuller for det halve af
den Dagløn, de tjente paa Møllen. De fleste af Ar
bejderne var meget glade for dette Tilbud, men
efter nogle Somres Forløb blev det forbudt af Fag
foreningen at arbejde for en mindre Betaling ved
dette Arbejde.
I 1909 var Arealet tilplantet.
Direktør Ebbesen var vant til at forhandle. Han
havde i adskillige Aar siddet i Malt Sogneraad og
faaet ikke saa faa nye Arbejder udført der.
I Esbjerg henvendte han sig tidligt til Bystyret
og formaaede det til at anlægge og tilplante Skov
vejene, eller det grønne Bælte, hvorigennem der
kunne køres med Hestevogn ud til den nyplantede
Plantage.
I 1909 blev det tilplantede Areal overdraget til
Esbjerg By. De først plantede Træer var da i kraf
tig Vækst.
Ved Overdragelsen modtog Direktør Ebbesen
følgende smukke Skrivelse:
Herr Direktør Ebbe J. Ebbesen.

Strandskoven gaar nu over i Esbjerg Kommunes
Eje. Forinden dette sker, føler Aktionærerne i det
Selskab, som lod Strandskoven beplante, Trang til
at bringe Dem en varm Tak for det Arbejde, De
har gjort for Selskabet. Deres Energi og Kyndig
hed, Deres Omhu og Kærlighed til Sagen skyldes
det, at der kun i 7 Aar har rejst sig en Skov ved
Esbjerg, en Skov, som for hvert Aar, der gaar, i
stigende Grad vil blive en Kilde til Glæde for den
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store Bys Befolkning, og for hvilken denne altid
vil være Dem Tak skyldig.

Esbjerg, i August 1909.
I Bestyrelsen for Aktieselskabet »Strandskoven«.

A. I7 ritsche. C. Br einholt. Chr. Olsen. Dr. Bruun.
Paa Sønderskov Møllegaards Mark laa der nogle
meget store Sten og andre blev gravet op.
»De store kønne Sten maa ikke slaaes til Skær
ver,« sagde Møller Ebbesen, »de skal alle til Ski
belund Krat.« Og der kom de.
Da den store Stenkolos, Mindesmærket for Mag
nus den Gode, var hugget færdig, stod alle raadvilde overfor Spørgsmaalet om at faa Stenen rejst
og sat paa Plads.
Møller Ebbesen sagde ganske stille : »Er der ikke
andre, som vil paatage sig det, saa vil jeg.«
»Min Fader,« siger Møller Jens Ebbesen, »kendte
ikke til Hindringer, — Besværligheder er til for at
overvindes, sagde han altid.«
Direktør Ebbesen var forud for sin Tid, overalt
saa han Muligheder for Fremskridt og Fremgang,
men desværre lider Pionererne ofte Skuffelser og
samme Skæbne mødte ogsaa ham.
Direktør Ebbesen gjorde en stor Indsats for at
oprette Fiskedamme (Damkulturer), som i første
Omgang gav baade Modgang og Tab. Ingen kunne
den Gang, og heller ikke min Fader, siger Sønnen
Møller Jens Ebbesen, tro eller tænke, at Ørred
nogensinde skulde blive saa stor en Eksportvare,
som sket er.
Han var med ved Oprettelsen af den store Dam
kultur ved Jedsted Mølle samt Hjortkjær Damkul-
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tur og en stor Fiskekultur ved Viborg sammen
med Bankdirektør Pedersen.
Direktør Ebbesen evnede at fastholde alle Traade og følge Arbejdet i alle Enkeltheder i sine man
ge Foretagender, samtidig maa nævnes, at han ikke
var fremmed i sit Hjem, for sin Hustru og deres
6 Børn. Han var den gode Mand og Fader, der al
drig glemte sine Pligter som det samlende Midt
punkt i Hjemmet.
Direktør Ebbesen sled sig selv op, en snigende
Sygdom kunne han ikke overvinde, og allerede i
1910 døde han.
Det var en svær Tid, Fru Ebbesen fik ved Afvik
lingen af de mange forskellige Foretagender, som
Ebbesen var tilknyttet. Heldigvis blev det ordnet
saaledes, at Slægtens gamle »Sønderskov Mølle og
Møllegaard« kunde overdrages til en dygtig Søn,
som kunne føre Virksomheden videre.
Det er nu over et Slægtled siden, at Ebbesen
med den ranke Skikkelse og det lyse, glade Smil
var Egnens Foregangsmand. Kun faa af de gamle
mindes ham endnu, og c/a altid med Glæde, som
den gode Mand han var.

Litteratur om Ribe amt
Historisk Fællesforening vedtog 1944 at udgive en
Håndbog for danske lokalhistorikere. Under redaktion af
landsarkivar Hvidtfeldt er arbejdet nu udkommet, afslut
tet i 1956. Bogen er delt i to dele: Den egentlige håndbog
og et historisk leksikon. I håndbogen gives en grundig
og indgående vejledning, om indsamling af materiale,
trykte og utrykte kilder, museums- og traditionsstof,
hjælpevidenskaber, bearbejdelse og fremstilling, trykning
og offentliggørelse. Leksikonnet er skrevet af 53 videnskabsmænd, navnlig 1500-1850 er fyldig behandlet, idet
middelalderleksikonnet, der er under udarbejdelse, skulle
dække tiden forud. Håndbogen vil være et uundværligt
hjælpemiddel for hver lokalhistoriker.
Som tidligere omtalt her i årbogen stammer den be
kendte norske slægt Aall fra Ål sogn, nemlig fra en bonde
i Skødstrup Søffren Nielsen, der levede i slutningen af
middelalderen. Han deltog vist i Klementefejden for at
befri »den gamle ørn«, hvorved han forbrød sit selveje
og blev kronbonde. Hans søn Willadz Søffrensen overtog
gården, som atter gik over til dennes søn Niels Willadtzen, som blev gift med en datter af sognepræsten hr. Niels
Philipsen. Deres søn Niels Aal tog borgerskab i Køben
havn. Dennes søn Jacob Aal bosatte sig i London. Han
fik atter en søn Niels Aall, der 1712 kom til Porsgrunn
og blev stamfar til hele den norske slægt. Nu har slægtens
nestor kammerherre Cato Aall til Ulefos Hovedgård ud
givet »Slekten Aall og U le fors«, hvor der gøres rede for
slægten, efter at den er kommet til Norge og især for den
gren, som har ejet Ulefors i ca. 170 år. I denne forbin-

344
delse gøres opmærksom på ,at kammerherren 1948 udgav
værket »Breve fra slekten Aalls arkiver 1738—1905«. I
»Personalhistorisk Tidsskrift 1956« har jeg offentliggjort
et lille arbejde, der tangerer Aallslægten, nemlig »Lidt
om Paludanslægtens oprindelse.« Der vises deri, at den
almindelige antagelse, at denne betydelige slægt stam
mer ned fra præstesiægten Philipsen i Ål, ikke er rigtig.
Efter visse fødselsveer er »Jubilæumsbogen vedrøren
de Skolevæsen i Varde i Tiden 1856—1956«, eller som den
også kalder sig »Varde Skoler gennem 100 Aar« udkom
met, men det er ikke tilstrækkeligt sammenarbejdet, hvor
ved hele værket får noget underligt planløst over sig,
ligesom mange lidt naive små sidebemærkninger gør det
endnu mere broget. Forfatteren har da heller ikke lavet
nogen indholdsfortegnelse, endsige navne- eller emnere
gister, men overlader det til køberne »med venlig hilsen
og tak«! Jeg tror nu ikke, køberne bliver venligere af det!
Det skal dog fremhæves, at bogen bringer meget stof af
virkelig interesse. — T. Tobiassen Kragelund har også
udsendt en bog med dobbelt titel: »Vestjyske Markeder«
eller »Folk og Markeder. Limer og Karbørster.« Her har
forfatteren vandret i Evald Tang Kristensens spor og ind
samlet folkemindestof om markeder før i tiden i Varde,
Aalbæk og Ribe med de forsvundne krammarkeder. Som
sædvanlig har Tobiassen formået at krydre fremstillin
gen med småanekdoter. Sluttelig gives en beskrivelse af
tilvirkning af og handel med limer og karbørster. Det sid
ste kapitel er dog taget fra Torben Klintings bog: »Vest
jyske Skildringer«, side 47—55. »Jul i Vestjylland« og
julehæftet »Mågen« bringer med deres brogede stof ad
skilligt fra amtet. — Lektor N. V. Due har udsendt en
smukt udstyret og livfuldt skrevet slægtsbog: »En DueRække«. Heri forekommer også personer fra vort amt,
således Harchslægten fra Harkis i Ølgod, lærer Bossen,
Varde, birkedommer Smidt, Frøstrup m. fl. — Redaktør
Aksel Lassen, velkendt af alle som den dygtige kommen
tator i radioens politiske ugeoversigter, har udviklet sig
til en gedigen personalhistoriker; han har udsendt to
smukke arbejder: »Sophia Fredericka — pigen uden stamnavn. Et sagn fra det gamle Lustrup — og det, der ligger
bag.« Samt »Kræ Haahr og Ellen. Et par aftægtsfolk og af
tægtsgivere i Ovtrup sogn.«
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I »Personalhistorisk Tidsskrift 1957« har højesterets
præsident A. Drachmann Bentzon gengivet og kyndigt
kommenteret breve fra grev M. S. W. Sponneck til senere
konseilspræsident, justitiarius i højesteret, geheimekonferensråd, dr. jur. P. G. Bang i årene 1832—47. Sponneck
var stiftamtsmand i Ribe, og brevene, friske og fornøje
lige, er netop fra denne periode, hvorfra adskillige for
hold og personer fra vort amt omtales.
Blandt de mange fortrinlige bidrag i »Fra National
museets Arbejdsmark« 1956 behandler museumsinspektør
D. Yde-Andersen »Danmarks sidste folkedragt. Lidt om
Fanniker og Sønderhoninger.« Med indleven i sæd og
skik gøres her rede for den smukke dragt og dens brug.
Endvidere er der grund til at gøre opmærksom på, at der
her findes en populær fremstilling af den nye daterings
metode, arkæologien er kommet i besiddelse af ved må
ling af radioaktivt kulstof, nemlig i H. Tauber og Olfert
Voss: »Atomfysik og arkæologi.« — V. Milthers, dansk
geologis »grand old man«, har i »Medd. fra Dansk Geolo
gisk Forening« 1957 skrevet om »Sydvestjyllands glaciale
lagforhold.«
I »Fra Viborg Amt« 1956 har arkivar Troels Dahlerup
skrevet »Sogn og Pastorat«, en grundig afhandling, der
vel er værd at mærke sig, da den kuldkaster den gamle
opfattelse, at i den katolske tid havde hvert sogn sin
præst. Dahlerup fremlægger grunde for, at hovedreglen er,
at vor nuværende pastoratsinddeling er overtaget fra sen
middelalderen.
H. K. K.

Virksomheden
Siste år måtte vi nedskære årbogen for at la råd til
at udsende skriftlæsningshæftet. I år er den til gengæld
på 13 ark. Det er blevet muligt derved, at de trofaste tillicismænd, vi har fået i næsten alle sogne, har hjulpet os
så godt med at skaffe nye medlemmer, at vi nu har opnået
en tilgang på langt over 200. Vi takker dem alle for deres
udmærkede arbejde og beder alle medlemmer, hver især
inden for sin kreds virke for ny fremgang. Vi takker også
amtsråd samt sogne- og byråd og sparekasser, der støtter
vort arbejde.
Årsmødet afholdtes i Nordenskov 29. sept. Formanden,
Sal. Frifelt, mindedes vort afdøde bestyrelsesmedlem
biskop M. C. Lindegaard, Ribe, og skoleinspektør Mogens1
Høirup, Grindsted. Gdr. Laurids Pedersen, Ovnbøl, valg
tes til ordstyrer, hvorefter de sædvanlige beretninger af
lagdes og godkendtes. Kassereren, J. Kvist, var dog per
sonlig forhindret p. gr. a. et biluheld. I stedet for biskop
Lindegaard valgtes seminarieforstander Sv. Mogensen,
Ribe. Ved det offentlige møde talte Sal. Frifelt om »Hi
storisk sans« og H. K. Kristensen fremdrog træk af Øse
Sogns historie. — Sommerudflugten på valdemarsdagen
havde over 250 deltagere. De fyldte den store Føvling
kirke, hvor Frifelt bød velkommen, og hvor pastor Præst
holm kyndigt og indgående fortalte kirkens og inventa
rets historie. Efter at have drukket kaffe i forsamlings
huset besøgtes herregården Sønderskov, som godsejer
Lind havde været så venlig at give adgang til. Man beså
de dybe kældre, den gamle lade med det svære egetøm
mer, og mens den store skare lejrede sig på plænen i ha-

347
ven foran hovedbygningen, fortalte H. K. Kristensen den
gamle adelsborgs historie. Derefter kørtes til Sønderskov
mølle, hvor forpagter Ebbe Ebbesen i den parklignende
have fortalte om møllen og slægten, her virkede, og hvor
folk nød det smukke syn af møllebækkens brusende fald
over det store hjul. Man sluttede af i Kongeåkroen i Foldingbro, hvor den medbragte aftensmad spistes, og hvor
H. K. Kristensen fortalte om Kongeågrænsen, E. Damgård,
Kærup, om det skel i tiden, de forbedrede arbejdsredska
ber sætter, mens smedemester Andersen, Grindsted, (»den
jydske smed«) fortalte ypperlige smuglerhistorier, og for
samlingen takkede styrelsen, især formanden, for den
gode udflugt.
Samfundet er gået i gang med flere nye store og kræ
vende opgaver. Det har formået lektor Bue Kaac, Esbjerg,
til at udgive og oversætte biskop Hegelunds latinske dag
bogsoptegnelser. De er en guldgrube for personal- og lo
kalhistorikere, men de har aldrig før været udgivet i
deres helhed. Desuden arbejdes der på et nyt hæfte af
Småskrifter, nemlig et udvalg af maleren Chr. Lyngbos
kulturhistoriske billeder fra Jylland. Endvidere søger
samfundet at få rejst et kors ved den gamle hclligkildc,
Set. Folmers kilde i Alslev, og vi har henvendt os til Es
bjerg byråd for at få fredet en nærmere angivet del af
en oldtidsmark i Marbæk plantage, som er fundet af
kunstmaler Harder, Sjælborg, plantør C. C. Thomsen og
snedkermester Niels Thomsen, Esbjerg.

Nye medlemmer
/956—57.
Lærer S. Sigaard, Gredstedbro
Lærer Hansen, Fårup
Seminarielærer Forchhammer, Ribe
Bestyrerinde Dagmar Johansen, Brørup
Mejeribestyrer Gato Lund, Gredstedbro
Lærerinde Marie Ottosen, Brørup
Sundhedsplejerske Dorthea Klit, Esbjerg
Fabrikant Verner Larsen, Esbjerg
Fru Nanna Mortensen, Esbjerg
Købmand Lars Mandberg, Bramminge
Gdr. Aalling, Gredstedbro
Gdr. Th. Nielsen, L. Darum
Gdr. N. Puggaard, Gørding
Entreprenør 0. Thomsen, Tistrup
Gdr. Kr. Ude Haahr, Tistrup
Sognepræst Aug. Thomsen, Guldager
Lærer J. Møller Kristensen, Hunderup
Gdr. Kristen Bertelsen, Hunderup
Lærer Eilif Kærgaard, Lunde, Jyll.
Forstander Einar Jensen, Kjærgaard
Gdr. Jeppe Madsen, Tofterup
Gymnasiast L. Nygaard Kristensen, Varde
Lærer Laurids Jessen, Sædding
Gdr. Einar Eriksen, Veerst
Gdr. Hans Kvist, Egholt
Gdr. Tage Kloppenborg, Lindknud
Skjern bibliotek, Skjern
Ikast folkebibliotek, Ikast
Landmand Marius Madsen, Øse
Fru A. K. Lorentsen, Nordenskov
Rentier Bøjle Christensen, Haltrup
Fru Jenny Lauridsen, Vesterbæk
Sognepræst Herluf Eriksen, Alslev
Seminarieelev Ib A. Jensen, Esbjerg
Bibliotekar Karen Frifelt, Statsbibl., Århus
Sognepræst Pontoppidan Bruun, Ølgod
Charles Christensen, Nørbølling
Folketingets bibl. og arkiv, København
Seminarieforstander Sv. Mogensen, Ribe
Turistchef Christensen, Ribe
Gartner Gunnar Pedersen, Esbjerg
Arkitekt C. E. Hansen, Charlottenlund
Gdr. Sigfred Vestkær, Ovnbøl
Uddeler Mandfred Nielsen, Tarp, Guldager
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Dyrlæge Hermann Pedersen, Tarp, Guldager
Gartner E. M. Larsen, Tarp, Guldager
Mejeribestyrer G. Christiansen, Tarp, Guldager
Smedem. Otto Friis-Sørensen, Tarp, Guldager
Lærer Harry Ehmsen, Tjæreborg
Pens, lærer Vald Nielsen, Bryndum
Gdr. Sv. Rasksen, Gjesing, Esbjerg
Centralbest. Kr. Troelsen, V. Vedsted
Gdr. Knud Sørensen, V. Vedsted
Sognepræst Kr. Eskildsen, V. Vedsted
Gdr. K. Andersen, V. Vedsted
Gdr. Niels Andreasen, V. Vedsted
Gdr. Nis Andreasen, V. Vedsted
Uddeler Ejnar Knudsen, V. Vedsted
Gdr. Lars Sørensen, Sdr. Fårup
Gdr. Erik Rosenstand, Sdr. Fårup
Kommunekasserer Kr. Eriksen, V. Vedsted
Fru Anne Kjems, V. Vedsted
Sognepræst K .Holm, Ølgod
Gdr. Jens Jacobsen, Guldager
Gdr. Svend Lillelund, Vorbasse
Gdr. Kr. Vilhelmsen, Vorbasse
Elektriker F. Bu Poulsen, Vorbasse
Gdr. Otto Thomsen, Skjoldbjerg
Gdr. Alfred Jensen, Skjoldbjerg
Frk. Birte Nielsen, Ølgod
Direktør Jens Karl Hansen, Ølgod
Lærer Gunnar Vedsted-Hansen, Ølgod
Dyrlæge Sv. Uhre, Ølgod
Rentier Johs. Iversen, Ølgod
Tømrermester Niels Hansen, Ølgod
Slagtermester Jes Andersen, Ølgod
Træhandler Chr. Jensen, Ølgod
Urmager Jobs. Poulsen, Ølgod
Uddeler E. Nielsen, Ølgod
Fabrikant Chr. L. Hansen, Ølgod
Tandlæge E. Pedersen, Ølgod
Isenkræmmer Brandt-Madsen, Ølgod
Lærer P. Bitsch, Ølgod
Gartner S. Sørensen, Ølgod
Lærer Karl Nielsen, Ølgod
Manufakturhandler Marius Lauridsen, Ølgod
Dyrlæge Møller Kristensen, Ølgod
Cementstøber N. H. Nielsen, Ølgod
Skoleinspektør E. Salomonsen, Ølgod
Læge Teglhus, Brørup
Tømrermester Sv. Christensen, Brørup
Gdr. Storm-Nielsen, Bække
Gdr. Otto Grandt, Tirslund
Gdr. Laurids Rasmussen, Tirslund
Gdr. Rich. Holdensen, Tirslund
Gdr. Andreasen, Nørbølling
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Gdr. Thyge Bruun, Folding
Trælastbestyrer C. Gravesen, Holsted
Husmand Georg Nielsen, Bramminge
Sognepræst E. Krogager, Allerup
Lærer H. Sørensen, Allerup
Ivar Gallesen. Plougslund
Grene sognebibliotek
Sognefoged Marius Gydesen, Billund
Gdr. L. Puggaard, Billund
Daniel Danielsen, Løvlund
Jens Møller Jensen, Løvlund mølle
Chr. Søndergaard, Løvlund
Graves Krog, Billund
Hans V. Nielsen, Billund
Morten Larsen, Løvlund
Lærer P. Smerup, Bramminge
Overlærer B. Pedersen, Bramminge
Lærer Aa. Mannich, Bramminge
Læge A. Jørgensen, Bramminge
Bibliotekar I. Eskesen, Bramminge
Forfatter Poul Lund, Bramminge Hovedgaard
Lærer Knud Jensen, Ribe
Læge Jobs. Nielsen, Esbjerg
Førstelærer G. Sund, Vorbassc
Gdr. Axel Jepsen, Fitting
Lærer Søgaard, Skjoldbjerg
Gdr. Adolf Gøttge, Holsted
Gdr. J. M. Jensen, Holsted
Sognerådsformand A. Poulsen, Bjerndrup
Manufakturhdl. H. Henriksen, Gørding
Gdr. B. Bennedsen, Lourup
Gdr. M. F. Aagaard, Lourup
Gdr. L. P. Lauridsen, Sdr. Lourup
Gdr. Jobs. Juncber, Nr. Lourup
Førstelærer Knud Jacobsen, Aarre
Gdr. Georg Hansen, Aarre
Fru direktør Kier, Esbjerg
Lærer K. Krogh, Svendborg
Cyklebdl. Ole Nielsen, Nordenskov
Uddeler O. Kruchov, Nordenskov
Sygekasseopkræver Axel Nielsen, Øse
Gdr. Anders Lauridsen, Graulund
Rentier O. K. Jessen, Varde
Rentier Ghr. Petersen, Hostrup
Forp. S. A. Høgsbro Østergaard, Tborstrup
Gdr. Søren Urup, Sig
Gdr. K. Jeppesen, Asp
Gdr. A. Schelde Jensen, Bounum
Gdr. Hans Jensen, Asp
Gdr. Tb. Pallesen, Malle
Gdr. Søren Andreasen, Sig
Gdr. Godtfred Nielsen, Sig
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Gdr. Alfred Terkildsen, Sig
Konsulent K. Jacobsen, Bramminge
Gdr. Aage Christensen, Haltrup
Gdr. Niels Tobiasen, Hostrup
Gdr. Arnold Binding, Bounum
Gdr. Anton S. Madsen, Malle
Kasserer N. J. Sørensen, Nordenskov
Landpost Bæk Nielsen, Nordenskov
Jens Poulsen, Kokspang
Amtsinspektør Rich. Reilev, Bramminge
Kaptajn E. F. S. Knudsen, Esbjerg
Gdr. P. B. Pedersen, Vejrup
Gdr. Aage Sørensen, Hjerting
Kassererske Louise Glarbjerg, Brørup
Lærer K. H. Knudsen, Agerbæk
Landmand Martin Andersen, Vejen
Overlærer Niels Toft, Esbjerg
Ingeniør H. Friis Madsen, København
Lærerinde Gertrud Havskov, Lunde, Jyll.
Forvalter E. Askjær, Vejen
1957—58.
Gdr. Helge Knudsen, Vilslev
Lærerinde, frk. Laura Andersen, V. Vedsted
Ivar Callesen, Plovslund
Rentier Kr. Kristensen, Hostrup, Nordenskov
Rentier Jes P. Jessen, Bolhede
Husmand Gunnar Solgaard Pedersen, Haltrup
Gdr. Sofus Bertelsen, Hostrup, Nordenskov
Rentier Villand Nielsen, Tarp
Gdr. Jørgen Nielsen, Gesing
Bankkasserer, frk. Inger Kjær, Bramminge
Urmager E. Johansen, Bramminge
Lærer Mogens Lyngaa, Hovborg
Gdr. J. P. Baggesgaard Hansen, Særmark
Gdr. Niels Lønne, Gjesing
Gdr. N. J. Gregersen, Gjesing
Seminarist Jens Bondesen, Guldager
Gdr. Frode Gregersen, Forum
Lærer Arne Kristensen, Forum
Anton Hansen, Kragelund
N. A. Jæger, Kragelund
H. M. Jensen, Kragelund
Axel Hansen, Kragelund
Ragnhild Lambertsen, Kragelund
Revisor S. Ødum Jensen, Esbjerg
Lærerinde Marie Ottosen, Gjerndrup
Gdr. Jørgen Olsen, Aarre
Bejer Sørensen, Nørbølling
Gunnar Pedersen, Nørbølling
Folmer Mølbjerg, Brørup
Sagfører Lindhardtsen, Brørup
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Boghandler Hans V. Nielsen, Brørup
Lærer Th. Bolvig, Brørup
Landmand Viggo Horsbøl, Yderik
Skovbestyrer J. Løw-Larsen, Nørholm
Forpagter Tage Frandsen, Nørholm
Uddeler Th. Thomsen, Sig
Sognepræst Jørgen Jensen, Thorstrup
Sognefoged S. B. Therkildsen, Sig
Gdr. Mads Madsen, Sig
Gdr. N. Vad Sørensen, Sig
Gdr. Jørgen Christensen, Ovnbøl
Gdr. Terkild Terkildsen, Yderik
Gdr. Hjalmar Jensen, Tarp, Lunde, Jyll.
Gdr. Niels S. Nielsen, Bjalderup
Gdr. Hans Harck Madsen, Malle
Gdr. Peder Raunkjær, Malle
Gdr. Th. Sørensen, Bounum
Gdr. Helge Pedersen, Gaarde
Gdr. Henning Nielsen, Gredstedbro
Gdr. Mads Hansen, Darum
Gdr. Sigurd Nielsen, Andrup
Sognefoged Harald Jepsen, Darum
Gdr. Dalgas Thomsen, Darum
Sognepræst C. J. Piesner, Darum
Gdr. Arnold Pedersen, Lunde, Jyll.
Lærer Tarp, Vraa
Repræsentant H. P. Hansen, Esbjerg
Direktør Harry Btrønd, Vejen
Gårdbestyrer Aage Kjær, Vejen
Lærer Møller, Egholt
Lærer Jørg. Skjødt, Lejrskov
Biblioteket, Lejrskov
Gdr. Joakim Hansen, Skonager
Smedemester Lauridsen, Næsbjerg
Trafikekspedient Hans Damgaard, Tistrup
H. Gjødesen Mikkelsen, Nr. Sundby
Gdr. Holger Hansen, Gjesing
Gdr. Niels Andersen, Føvling
Frk. Maren Kristensen, Føvling
Lærer J. C. Nielsen, Tobøl
Gdr. Hans Brok, Tobøl
Uddeler Fr. Kjær, Tobøl
Gdr. Sv. Grønnebæk, Tobøl
Gdr. Nis Garder, Villebøl
Gdr. Peder Madsen, Tobøl
Gdr. Tage Pedersen, Astofte
Gdr. Peder Øllgaard, Nielsbygaard
Gdr. Rasmus Falb, Astofte
Gdr. Alfred Andersen, Sønderager
Gdr. Rich. Jensen, Sønderager
Gdr. Ghr. Pallesen, Bobøl
»Vestkysten«, Bramminge

Kirkeskibe i Ribe amt
Af museumsinspektør, cand. mag.

Henning Henningsen,
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Det er morsomt at se, at Danmark hvad kirke
skibsmodeller angår indtager en ganske fremstå
ende stilling inden for den protestantiske verden.
Hvert år hænges gennemsnitlig 10—15 nye skibs
modeller op i vore kirker, — der er vist endda
ikke noget katolsk land, hvor skikken er så frem
trædende som her, skønt man i kystkirkerne ofte
ser »votivskibe« ophængt som gaver fra søfolk, der
har været i havsnød og lovet at ville give Vorherre
en model af deres skib, om de blev reddede.
Inden for Danmark indtager Svendborg amt den
centrale position med næsten 100 kirkeskibe af
landets omkring 900 bevarede modeller (desuden
haves kendskab til ca. 100 forsvundne), men Ribe
amt med ca. 80 skibe — hvoraf dog omkring 14 er
gået tabt i tidens løb — kommer tæt op derimod
som det amt i landet, der har det næsthøjeste antal
kirkeskibe. Deraf tegner Sønderho kirke sig for
20, Nordby kirke for 10 og Manø for 5, dvs. de 2
skipperøer Fanø og Manø opviser ialt 35 modeller,
fordelt på 3 kirker. Sønderho med sine 12 beva
rede og ophængte skibe fører som et fint nr. 1
23
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blandt de danske kirker, hvad antallet af modeller
angår, og Nordby er nr. 2 med 7 ophængte skibe;
Marstal kommer som nr. 3 i landet med 6 kirke
skibe.
Også hvad alderen af kirkeskibe angår står Ribe
amt forrest i Danmark; det ældste daterede dan
ske kirkeskib er orlogsskibet »Randers« fra 1632 i
St. Mortens kirke i Randers, men nyere undersø
gelser har gjort det sandsynligt, at det såre interes
sante kirkeskib i Ho kirke, den navnløse galleon,
er endnu ældre, måske fra omkr. 1600.
Af ældre kirkeskibe før 1800 er der en del i amtet,
selv om det ikke nøjagtigt kan siges hvor mange,
da der om en temmelig stor del af kirkeskibsmo
dellerne savnes konkrete oplysninger, ikke mindst
om de nu tabte. Fra 1800’ernes første del er der
omkr. 5, men fra tiden 1850—99 ca. 16; stigningen
skyldes, at tanken om at ophænge kirkeskibe be
gynder at blive ganske levende i slutningen af for
rige århundrede. Fra moderne tid er der 31 skibe,
og der kommer stadig nye til. Samme udvikling
kendes, måske endda i kraftigere form, fra alle
landets øvrige amter, hvor ikke blot kystkirkerne,
men også indlandskirkerne raskvæk får skibe.
At have fartøjer sejlende i kirkerummet kan ved
nærmere eftertanke synes besynderligt, og det vil
derfor være af interesse at se, hvorfor de er hængt
op, — hvor det da kan fastslås, hvad der selvfølge
lig ikke altid er tilfældet. Vi kan opstille følgende
grupper:
1. votivgaver: oprindeligt har skibsmodellerne
formentlig været votivgaver, givet af reddede sø
folk. Vi har imidlertid kun få oplysninger om vir
kelige votivskibe i danske kirker. Det eneste skib i
Ribe amt, der kunne være en sådan »løftegave«,
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er frugtfareren i Oksby kirke, — men man kan
måske med større ret kalde det en takkegave.
2. standsgaver, givet af søens folk for at mar
kere deres tilhørselsforhold til kirken og samtidig
fremhæve sig selv som stand: af sådanne er der
mange i amtets kirker, specielt på øerne og i sogne
ud til kysten. Søfolk, fiskere, skibsbyggere har kap
pedes om at udsmykke deres kirker på den måde.
3. mindegaver, givet til erindring om kære af
døde slægtninge, spec, dem, der døde på havet:
disse er ikke sjældne i danske kirker; fra amtet
kan nævnes Brøndum, Manø (2), Ribe domkirke
og Vorbasse.
4. takne mlighedsgaver, givet til tak for lykke
lige begivenheder: her kan nævnes Ho (2).
5. gaver i anledning af særlige begivenheder og
mindedage: her i amtet er disse især givet ved
kirkelige mærkedage, se f. eks. Grindsted, .Terne,
Læborg, V. Vedsted.
6. prydgaver ; vi har i amtet ingen kirkeskibe,
der specielt siges at være givet til pryd for kirken,
men denne tanke har sikkert ligget bag mange af
den slags gaver, her som andre steder.
7. grunden til at der i vore dage ophænges så
mange skibe er den simple, at de må regnes for
symbolske gaver; skibet opfattes (forøvrigt i lig
hed med oldkristelig tankegang) som et symbol på
kirken, men også på menigheden, menneskelivet,
troen osv. Derved løsnes det fra sin mere konkrete
betydning og bliver et stykke kirkeinventar med et
bestemt formål, nemlig at henlede menighedens
tanke på det, der kan føre mennesket sikkert over
livets stormfulde hav, eller lignende.
I ældre tider var det mest orlogsskibe, der blev
ophængt i kirkerne, og det sker stadig (hl. a. er
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der i danske kirker ikke så få efterligninger af fre
gatten »Jylland« — også her i amtet). Tanken har
vist mindre været rettet på det krigerske heri (f.
eks. den »kæmpende« kirke), end på det, at han
delsskibe kunne være for verdslige, for meget
forbundet med tanken om profitbegær, — og så
var en orlogsmand gerne flot og statelig at se på,
med sejl, flag, kanonporte og kanoner. Men der
findes dog også en mængde koffardiskibe, især
stolte fuldskibe og barker. Mærkeligt nok synes
der i Ribe amt ikke som i de andre danske amter
at være en overflod af modeller af skoleskibene
»København« og »Danmark«. Mange af koffardiskibene er modeller af virkelige skibe, som byg
mesteren selv har sejlet med eller haft tilknytning
til. Ligeså interessante, om end mere beskedne i
udseendet, er mindre fartøjer som barkentiner,
brigger, skonnerter, skonnertbrigger, slupper; så
danne er også repræsenterede. Sjældne kirkeskibs
typer i amtet er fiskerbåden i Nordby (7) og den
moderne motorredningsbåd i Sønderho (19). Helt
moderne damp- og motorskibe findes mærkeligt
nok ikke ophængt i danske kirker. Hvorfor egent
lig ikke?
Ganske naturligt for en søfarende landsdel som
Ribe amt er det, at talrige skibe er bygget af søens
folk, men i moderne tid træffer man også modelbyggere, der ellers ikke har noget med søen at
gøre, men som er mer eller mindre fingernemme.
Ja, allerede den Janderup-præst, som 1776 gav et
af ham selv bygget skib til sin kirke, kan regnes
for et tidligt eksempel på dette. Kvaliteten af skibs
modeller er som overalt i landet højst forskellig;
snart er det jævnt husflidsarbejde, snart er det
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fagmæssigt udførte fine modeller, korrekte i alle
detailler. Hvad dette angår står amtet ret højt.
Giverne er i ældre tid som naturligt er først og
fremmest om ikke altid, søens folk, ofte dem, der
selv har bygget skibene; undertiden har flere slut
tet sig sammen. I nyere tid repræsenterer giverne
et bredt udsnit af den danske befolkning, som det
fremgår ved et studium af listen, både privatfolk
og organisationer, undertiden menigheden i flok.
Til enkelte af skibene knytter sig sagnagtige
overleveringer, f. eks. til Henne og Sønderho (1),
der som det fortælles om flere danske kirkeskibe
skal være drevet i land, og til Nordby (5), der skal
have været slaveskib.
Der er ligeledes grund til at nævne Sønderho
(10), som siges at hænge over bygmesterens frues
plads, og motorredningsbåden (Sønderho 19),
som har en ikke uinteressant historie. Interessant
er det fremdeles at erfare, at der til skibene i Oksby og Ål meldes hensat penge til vedligeholdelsen.
I den følgende liste opregnes de kirkeskibe, der
haves kendskab til. Materialet er indsamlet efter
1945, især gennem den på Handels- og Søfarts
museets initiativ nedsatte kirkeskibskomité. De
mange meddelere, som har hjulpet med at indsam
le og indsende stoffet, takkes på det hjerteligste.
Deres navne er anført i henvisningerne. Enhver
rettelse og tilføjelse til listen modtagesmed tak af
Handels- og Søfartsmuseet.
For den, der gerne vil vide lidt mere om kirke
skibe i ind- og udland og mange andre problemer i
tilknytning hertil, må det være tilladt at henvise
til min bog »Kirkeskibe og kirkeskibsfester«, ud
givet af Handels- og Søfartsmuseet 1950. Specielt
om votivgaver kan man læse i min oversigt over
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»Søfarendes votivgaver til danske kirker« i samme
museums årbog 1950, side 45-70.
LISTE OVER KIRKESKIBE I RIBE AMT.
(Forkortelser: t = forsvundet; oph. — ophængt; rcp.
= repareret; »skibspapirer« angiver at sådanne findes
nedlagt i skroget; længden er angivet fra stævn til stævn).
Bramminge, Gørding hrd. Navnløs skonnertbrig. - Byg
get ca. 1936 af overportør N. C. Poulsen, Bramminge, og
bortloddet til fordel for juleindsamling; givet af gdr. Hans
P. Jensen, Høe, der købte modellen af vinderen. - Oph.
29/8 1948 ved høstgudstjeneste1).
Brøndum, Skads hrd. Orlogsskib. - Givet af Ditlev Møl
ler til minde om pastor C. G. Møller, stedets præst 185474, og hustru. - Øvrige oplysninger mangler2).
Esbjerg. Vor Frelsers kirke. Bark »Ansgar«, 100 cm;
bygget og givet af skibsbygger Jørgen Borregaard Chri
stensen, Esbjerg. - Oph. 2/12 1956.
Zions kirke. 1. navnløs fregat, 43 cm. - Givet af provst
Biering. - Opstillet 1914-18; står i glasmontre.
2. fregat »Zion«, 148 cm. - Bygget af kaptajn i vandbyg
ningsvæsenet N. Kiil, Esbjerg; givet af Broderkredsen på
havet. - Oph. 19203).
Fårup, Bibe hrd. Fregat »Tordenskjold«, 130 cm; port
malet; gallionsfigur: Tordenskjold; ornamenteret agter
spejl; dobbelte merseræer, røjl på alle toppe; flag, navne
vimpel, »dueflag«; model af orlogsfregatten (senere koffardifregat) »Tordenskjold«, 44 kanoner, bygget 1852; ud
lagde 1870-72 telegraf kabler i østasiatiske farvande for
Store Nordiske; 1873 solgt til rederiet H. Puggaard & Go.
og ombygget til koffardiskib; ca. 1200 RT. - Modellen
bygget 1937 af kapt. B. GI. Jensen, Ribe; givet af menig
heden (indsamling). - Oph. 14/8 1945. - Skibspapirer4).
Gredstedbro, Jernved s., Gørding hrd. Orlogsfregat
»1928«, 75 cm; model af fregat »Jylland«. - Bygget af
skibstømrer Thiesen, København; givet af stationsforstan
der Thiesen, Gredstedbro. - Oph. 19285).
Grene, Slavs hrd. 3-mastet skonnert »Saga«, ca. 100 cm;
model af 3-mastet skonnert »Saga« af Marstal, bygget 1893
i Marstal af skibsbygmester Gorm Clausen, 285 BRT., re
der: F. H. Jørgensen. - Modellen bygget af ovennævnte
Gorm Clausen; givet af gdr. Jens Pedersen, Plovslund, og
hustru. - Oph. 6/7 1939°).
Grindsted, Slavs hrd. Orlogsfregat »Enigheden«, ca. 150
cm, højde ca. 166 cm; 24 kanoner; på agterstævnen det
danske rigsvåben, fundet på strandingsgods ved Vester
havet; bygget efter tegninger til et gammelt orlogsskib. -
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Bygget af unge mænd fra realskolen og ungdomsforenin
gen; givet af ungdomsforeningen. - Oph. 6/5 1923 ved
indvielsen af den udvidede kirke (»Hedens domkirke«)7).
Guldager, Skuds hrd. 1. navnløst skib, 49 cm (kaldes
»engelsk koffardiskib«). - Oph. ca. 1780. - Rep. 1907, 1928.

Galleon fra 1600’ernes begyndelse i Ho kirke, —
sandsynligvis Danmarks ældste bevarede kirkeskib.
Efter restaurering 1952, da modellen så vidt muligt
førtes tilbage til sin oprindelige tilstand.
2. navnløst orlogsskib, 88 cm. - Bygget (?) og givet af
kaptajn Jens Hansen, Hjerting. - Oph. 1831. - Rep. 1928.
3. fuldskib »1865«, 56 cm. - Bygget af Mathias Christian
Hansen, Hjerting, på rejse fra Ostindien til England. Oph. 1911. - Rep. 19288). '
Henne, V. Horne hrd. Fuldskib »Haab og Fred«, 100 cm.
- Efter traditionen fundet ilanddrevet ved havet; tilrigget
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af skipper Mads Jensen, Houstrup; givet af aftægtsmand
Niels Gundesen, Houstrup. - Oph. 17/3 1887°).

Ho, V. Horne hrd. 1. navnløst orlogsskib (galleon), 78
cm; 24 kanoner; skroget sammensurret uden anvendelse
af nagler; gallion med figur (skægget, nøgen, turbanklædt
mand, med foldede hænder, hvori han holder en fisk) ;
højt agterkastel; udskåret og ornamenteret agterspejl med
to mandsfigurer (med skæg, rund pullede hatte, trøjer,
knæbukser, strømper), begge malede i forskellige farver;
på skibssiden udskårne menneskefigurer; runde mers;
riggen yngre; de originale farver bevarede; jomfruerne
(lavet af hvalbarde) originale. - Bygmester og giver
ukendte. - Formentlig oph. i 1600’ernes begyndelse (mu
ligvis det ældste danske kirkeskib). - Rep. og omrigget
flere gange, således 1843, sidst i 1880’erne, samt 1952
(rigningen ført tilbage til ældre tilstand). - Skibspapirer.
2. bark »Valparaiso«, 90 cm; model af barken »Valpa
raiso« (bygget 1866, en tid lang hjemmehørende i Ribe). Bygget (1904) og givet af kapt. P. Lorentzen, Ribe (født
i sognet 1856, viet i Ho kirke 1886, død i Esbjerg 1943)
og hustru Ane Kirstine; Lorentzen førte skibet, da det var
i dansk eje. - Oph. 1930. - Rep. 1954.10).

Holsted, Malt hrd. Fuldskib »Thermopylæ«, ca. 200 cm;
model af klipperen »Thermopylae« af Aberdeen, bygget
1868. - Modellen bygget af skibsbygmester Gorm Clausen,
Marstal; anonym giver. - Oph. 193811).
Hostrup, Skad s hrd. 1. omkring 1918 nævnes rester af
et gammelt t orlogsskib, hensat over tårnhvælvingen, vist
nedtaget 1910; 1944 var skibet forsvundet.
2. orlogsbrig »Håbet«, 70 cm, højde 62 cm; 28 kanoner;
røjl på begge toppe. - Bygget (?) og givet af sømand Søren
Chr. Thuesen, Sjælborg (navneplade på låringen). - Oph.
185812).
Hunderup, Gørding hrd. Skonnertbark »Maria«, 55 cm. Bygget og givet af kapt. Hans Chr. Nielsen, Manø. - Oph.
1925. - Rep. 195213).

Janderup, V. Horne hrd. Orlogsskib »De Ammeral«, 135
cm; gallion, agterkastel. - Bygget og givet af sognepræsten
i Janderup, Niels Seested (død 1807). - Oph. 1776. - Rep.
193611).
Jerne, Skads hrd. Fuldskib (bark?) »Danmark«, 70 cm. Bygget af kapt. P. A. Pedersen, Nordby; givet af kirke
tiendeejerne ved kirkens overgang til selveje. - Oph.
10/5 194015).

Jernved, Gørding hrd. 3-mastet skib »St. Nikolaj« (efter
kirkens værnehelgen), 100 cm. - Bygget og givet af jern
baneassistent Jens Møller, Brabrand. - Oph. 19221°) -
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Læborg, Malt hrd. Navnløst orlogsskib, 145 cm; 87 cm
højt; model af fregatten »Jylland«. - Bygget af modelbyg
ger P. Christensen, Kastrup; givet af Anders Poder, Skov
krog. - Oph. efter kirkens restaurering 7/12 1952. - Skibs
papirer17) .
Lønne, V. Horne hrd. Fuldskib »T. H. K.«, 85 cm. - Byg
get af fremmed kaptajn, hvis skib (som modellen fore
stiller) strandede ved Nymindegab; modellen gav han til
Hans Chr. Christensen, søn af kromand Jes Christensen,
Nymindegab kro; da sønnen, der som voksen blev skoma
ger, udvandrede til Amerika, gav han den til kirken. Oph. ca. 1880. - Rcp. 1904 (omrigget) ved den nye kirkes
opførelse18).

Malt, Malt hrd. Navnløst koffardiskib. - Muligvis bygget
ca. 1879 af skibsinspektør, kapt. Hagedorn; givet af Askov
højskole. - Oph. 3/2 1889. - Rep. 1918!9).

Manø, Ribe hrd. 1. navnløs f bark; hvidt skrog med sort
stribe; plat hæk; låringsfartøjer; forsvundet i 1920’erne.
2. brig »Broders Minde«, ca. 50 cm; røjl på begge toppe.
- Rep. 1947. - Øvrige oplysninger mangler.
3. brig »Dorthea«, ca. 50 cm; gallion; røjl på begge top
pe; gøs og flag. - Bygget og givet af A. M. Jørgensen (død
1873 i Pernambuco af gul feber). - Oph. ca. 1870. - Rep.
ca. 1900-04, 1947.
4. navnløs orlogskorvet, ca. 40 cm; portmalet, 14 kano
ner; spejl; gøs, flag og vimpler. - Rep. 1947. - Øvrige op
lysninger mangler.
5. navnløst 4-mastet fuldskib, ca. 84 cm; klipperstævn. Bygget og givet af opsynsmand, fiskeskipper Niels Lind
berg, der har restaureret skibene 2-4. - Oph. 16 / 2 1 94 720).

Mosevrå, Oksby s., V. Horne hrd. Brig »Troen«, 79 cm. Bygget af sømand og gdr. Gunde Petersen, Grærup; givet
af fhv. gdr. Villads Villadsen og hustru, Vejers. - Oph. ca.
190521).
Nordby, Fanø. 1. orlogsskib »Norske Løve« (?), 69 cm;
portmalet, 56 kanoner, 2 batterier; gallionsfigur: løve;
spejl, to gallerier; model af »Norske Løve« (?); type før
eller ca. 1700; riggen fornyet; smuk model. - Bygmester,
giver og årstal ukendt.
2. navnløst orlogsskib, 85 cm; portmalet, 62 kanoner, 2
batterier; gallionsfigur: brynjeklædt mand med fisk (?);
agterspejl med 2 gallerier; røjlsaling; riggen fornyet; byg
get på spant; type ca. 1750. - Ukendt bygmester, giver og
årstal.
3. navnløst orlogsskib, 95 cm; portmalet, 50 kanoner, 2
batterier; gallionsfigur: løve: røjlsaling; gaffel på alle tre
master; riggen fornyet; type ca. 1750; bygget på spant
med kobbernagler; materiale mahogni; ingen dæk og inven
tar. - Skal efter traditionen være bygget af en skibsbyg-
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mester Schrøder; har været nedfaldet og stærkt havare
ret, men blev rep. 1895 af P. G. Olsen.
4. t skib, bygget og givet af matros Jens Hansen Søren
sen, der i mange år sejlede med hollandske skibe; stander
med forbogstaver J. H. S.; ophængt 1787; forsvundet før
1934.

Orlogsskib »Norske Løve« fra omkr. 1700 i Nordby kirke.
Riggen yngre. (Fot. Kromann, Nordby).
5. Navnløs orlogsbrig, 43 cm; 22 kanoner; gallionsfigur:
løve; røjl på begge toppe; riggen fornyet; type fra ca.
1800. - Skal være model af et slaveskib; dækket opskåret,
så man ser apteringen for slaverne (kan ses fra orgeltri
bunen). - Ukendt bygmester, giver og årstal.
6. navnløs orlogsbrig, 59 cm; portmalet, 16 kanoner;
gallionsfigur: løve; spejl med sidegallerier; røjl på toppe
ne, læsejlsspir; type ca. 1800. - Bygmester, giver og årstal
ukendt.
7. fiskerbåd, model af en af de åbne både, hvormed fi
skerne og bønderne på Fanø fiskede fra åben strand i æl
dre tid. - Bygget og givet af Andreas Olsens bedstefar (ca.
1850?). - Har tidligere hængt i kirken; rep., uvist hvor-
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når (før 1897); nu skænket af menighedsrådet til Fanø
museum.
8. t slup, bygget og givet af Peter Holm; nævnes 1897.
9. navnløs orlogsskruefregat, 67 cm; portmalet, 24 ka
noner; skorsten og skrue; gallionsfigur: kvinde med fak
kel; på spejlet to løver med skjold, hvori dannebrog; røjl

Orlogsbrig fra omkr. 1800 i Nordby kirke.
(Fot. Kromann, Nordby).
på alle toppe; gøs, flag, vimpel. - Bygget og givet af kapt.
P. A. Pedersen, Nordby. - Oph. ca. 1920.
10. navnløst orlogsskib, 12o cm; 76 kanoner, 3 batterier;
gallionsfigur: kvinde og drage; spejl med vinduer og det
danske våben, omgivet af ornamenter og egeløv; alt in
ventaret fuldstændigt, med krudttønder, kuglepyramider,
håndpumper, gangspil; indlagt elektrisk lys i batterierne;
røjl på alle toppe, læsejlsspir; model af admiral Nelsons
flagskib »Victory«. - Bygget og givet af kapt. P. A. Peder
sen, Nordby. - Oph. 1934.
Oplysningerne om de fleste gamle skibe i kirken er gået
tabt. En del af dem er blevet repareret omkr. 1894 efter
at liave ligget på loftet; senere vist også omkr. 1928. Efter
sigende har man opfattet de mange modeller som lyd
dæmpere, idet de forhindrer ekko i kirken22).
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Næsbjerg, Skads hrd. Orlogsfregat »Ansgar«, ca. 75 cm;
38 kanoner i to batterier; spejl; nøjagtig kopi af skibet i
Øse kirke, bygget af samme bygmester; givet af menighe
den (frivillige bidrag). - Oph. 1926 cll. 2723).

Nørre Nebel, V. Horne hrd. Fregat »Argo«, ca. 100 cm. Bygget af fhv. sømand gdr. Peder Christensen, Bækhuse;
givet af apoteker Edv. Bjørn, Odense. - Oph. 1934-4).

Oksby, V. Horne hrd. Brig »Marie - Daniel - Emilie«, 90
cm; model af giverens skib, en frugtfarer, som senere
blev sejlet ned under en storm i den biskayiske bugt. Givet af kapt. Clemen Nielsen, Oksby, »til Mindelse om sin
lykkelige Fart« (votivgave); til skibets vedligeholdelse
hensatte han 40 rdl. (nu 80 kr.). - Oph. 1. søndag i advent
1829 i den gamle stråtækte kirke; 1891 overflyttet til den
nye kirke. - Rep. ca. 1937 (omrigget)25).

Ontrup, V. Horne hrd. Fuldskib »Haabet«, 108 cm. - Byg
get og givet af fhv. sømand gdr. Peder Vilh. Christensen,
Bækhuse (»Peder sømand«). - Oph. 19 3 426).
Ribe. Domkirken. Orlogsfregat »Marie«, ca. 150 cm;
portmalet; ornamenteret agterspejl; dobbelte merseræer;
læsejlsspir; røjl på alle toppe; flag, navnevimpel, dueflag;
model af fregatten »Rota«, bygget i København 1822, om
bygget 1864 til koffardiskib, købt af H. Puggaard & Co. Modellen bygget af kapt. B. Cl. Jensen, Ribe; givet af
rentier P. Dueholm, Ribe, til minde om sin afdøde hustru
Marie. - Opstillet 1936 (procession) ; står i en glasmontre
i nordre sideskib. - Skibspapirer27).
St. Catharinæ kirke. 1. skonnertbrig »Maria« (?), byg
get af skibsbygmester Peder Sonnichsen (1840-1925); vist
forsvundet (under restaureringen af kirken?). Se Sønderho 14.
2. orlogsfregat »Rota«; portmalet, 2 batterier; gallion
med figur; ornamenteret spejl, sidegallerier; røjl på alle
toppe; model af fregatten »Rota« (se under domkirken). Bygget af kapt. B. Cl. Jensen, Ribe; gave fra menigheden.
- Givet 1930; stod et par år på museet i Ribe, indtil kir
ken var færdigrestaureret28).

Sønderho, Fanø. 1. orlogsfregat »Anna Catharina Galej«,
112 cm; portmalet, 28 kanoner; gallionsfigur: løve; på det
rigt ornament, agterspejl en udskåren tyrk m. krumsabel
og en brynjeklædt mand med stav; imellem dem en galej. Årstal: 1747. - Skal efter ubekræftet tradition være drevet
i land omkr. 1800 på Sønderho strand, fyldt med en lad
ning té, efter sigende sat ud fra en hollandsk ostindie
farer; der skal ovenikøbet have ligget en seddel i den
med anmodning om at den måtte blive ophængt i en kirke
i nærheden af hvor den drev ind. - Skibspapirer fjernet
1896. - Rep. før 1800, 1861 (ny rigning), 1896.
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Den gamle kirkeskibsbygger, kapt. Bertel Cl. Jensen, Ribe,
med sin model af orlogsfregatten »Rota«, givet 1930 til
St. Catharinæ kirke i Ribe. (Fot. A. Lauridsen, Ribe).
2-6. 1791 nævnes fem t skibe, som de unge sømænd om
vinteren udtakler og pryder.
7. t skonnert, bygget og givet af skibsbygmester Chr.
Jensen (død 1875) ; nævnes 1934.
8. t skonnertbrig »Mathilde«, bygget og givet af skibs
bygmester Chr. Jensen (død 1875) ; nævnes 1934.
9. navnløs brig, 55 cm; 4 kanoner; masterne meget ag
terlig; ejendommelig rig; på messanmasten én stang og 2
ræer; ingen skanseklædning. - Bygget (?) og givet af
skibsfører Jens N. Fischer (1803-87).
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10. brig »Anna Cathrine«, 52 cm; meget hældende ma
ster. - Bygget (?) og givet af skibsfører S. N. Thøgersen
(1817-78).
11. navnløs brig, 63 cm; på spejlet to flag. - Bygget og
givet af skibsførerne Peder N. Jensen, Anthonis Mikkel
sen, Søren Anth. Sørensen, Jens Mortensen, styrmændene
Laurids Schmidt og A. J. Andersen, maler Wüstenberg og
skibsbygmester P. Sonnichsen. - Oph. 1861.
12. navnløs brig, 20 cm.
13. navnløs brig, 52 cm; grønmålet skrog, rød bund;
bygmesterens og giverens navn har været malet langs
kølen.
14. skonnertbrig »Maria«, 65 cm; model af skonnertbrig
»Maren«, bygget i Sønderho 1870 af skibsbygmester P.
Sonnichsen til skibsfører Søren Anthonis Sørensen; mo
dellen er søsterskib til skonnertbriggen i St. Catharinæ
kirke, Bibe (se denne), men mindre. - Bygget og givet af
skibsbygmester P. Sonnichsen. - Oph. 24/12 1911.
15. navnløs t bark. - Givet af styrmand, senere købmand
S. Thomsen (1858-1933); nævnes' 1934.
16. bark »Mette«, 37 cm; klippertype. - Bygget (?) og
givet af styrmand Niels Hansen (1860-97); hænger over
fruens plads i kirken. - Rep. 1912-13 og mellem 1920-30.
17. navnløst fuldskib. - Bygget (?) og givet af styrmand
Chr. Jensen (1856-1906).
18. navnløst fuldskib. - Bygget og givet af styrmand An
thonis Madsen (1862-1927). - Oph. påskelørdag 1905.
De to sidstnævnte er begge af klippertypen; det ene har
sejlføring; målene er 48 cm og 60 cm (de to kan ikke
identificeres med sikkerhed).
19. model af motorredningsbåd, 74 cm. Modellen er
bygget omkr. 1920 af styrmand Anthonis Madsen som
mønster for en af ham opfundet konstruktion (skruen an
bragt i en tunnel agter) ; da Orlogsværftet ikke kunne
bruge modellen, blev den givet til Sønderho afholdsfor
ening og hang i afholdshuset indtil tyskerne besatte dette
1944. Efter en reparation ved kapt. Jes Peter Sonnichsen
blev modellen ophængt i kirken 19/10 1952 som gave fra
afholdsforeningens tilbageværende 3 medlemmer. - Iflg.
oplysning fra Redningsvæsnet skal modellen være af ty
pisk engelsk konstruktion.
20. navnløs bark, 42 cm; model af skib, tilhørende skip
per Niels Nielsen, forlist totalt i Nordsøen omkr. 1880. Ukendt bvs'mester og byggeår; givet anonymt efter re
paration 1955. - Ophængt 3/7 1955.
Sønderho kirke, der allerede 1791 havde 5 skibsmodel
ler, er den kirke i Danmark, hvor der er flest kirkeskibe
ophængt (1956 således ialt 12 skibe)29).
Tjæreborg, Skads hrd. Fuldskib »Arik« ( = Erik?), 115
cm; Stormastens højde 100 cm; 2 kanoner; gallionsfigur:
skællet fisk; rund hæk; læsejlsspir dobbelte merseræer,
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røjl på alle toppe. - Bygget og givet af styrmand Christen
Nielsen, Tjæreborg. - Oph. ca. 1850. - Rep. 1896 og ca.
191830).
Vester Vedsted, Ribe hrd. Fregat »Havfruen«, ca. 135
cm; portmalet; ornament, spejl; dobb. merseræer, røjl på
alle toppe; model af orlogsskib »Havfruen «, by gg. 1825; 1865
købt af Puggaard & Co. og ombygget til koffardiskib; 901
RT. - Modellen bygget af kapt. B. CL Jensen, Ribe (f. i
V. Vedsted sogn) ; givet af bygmestren og menigheden
(basar i anledning af præstegårdens 200 års jubilæum). Oph. 4/6 1939. - Skibspapirer3!).
Vorbasse, Slavs hrd. Bark »Mette Marie«, 90 cm. - Byg
get af styrmand Aage Just, Esbjerg; givet af snedkerm.
N. M. Nielsen, Esbjerg (mindegave). - Oph. aug. 193232).
Øse, Skads hrd. Orlogsfregat »Haabet«, ca. 75 cm; 38 ka
noner, 2 batterier; gallion, ornamenteret spejl. - Bygget af
en gammel lods på Samsø (se Næsbjerg kirke) ; givet af
fire mænd i sognet. — Oph. julen 192533).
Ål, V. Horne hrd. Navnløs orlogsfregat, 100 cm; sort
skrog med hvidmalede kanonporte; gallion med figur; lå
ringsfartøjer; ét dæksbatteri; røjl på alle toppe. - Bygget
og givet af lærer og redaktør N. P. Kjelst, Varde. - Oph. i
beg. af 1890’erne. - Rep. før 1925 (af giverens bror, styr
mand Gunde Pedersen) og 1950. Giveren hensatte 1925
100 kr. på en bankbog i Varde bank til vedligeholdelsen3*).
Åstrup, Gørding hrd. 1. Iflg. traditionen skal der en
gang have været et t skib i kirken, forsvundet omkr. 1900;
kirkens arkiv giver ingen oplysninger herom.
2. Orlogsskibet »Fredericus Quartus«, ca. 80 cm; tre
batterier, 110 kanoner; bovspryd med blinderå og bovenblindemast; udskåret spejl; gallionsfigur af keramik; byg
get i skala efter originaltegningerne (på Rigsarkivet) til
linieskibet, tredækkeren »Fredericus Quartus«, søsat 1699
og oprindelig kaldt »Store Christianus Quintus«; var ikke
blot datidens største danske orlogsskib, men vist nok ver
dens største. - Bygget af anonym modelbygger i Køben
havn; givet af Ansagers legat, Sparekassen og Andelskas
sen i Åstrup sogn, m. fl. - Oph. 13/10 19573s).

KIRKESKIBSPROCESSIONER.

Når kirkeskibet er blevet ophængt eller når det
er blevet istandsat og skal genophænges, har man
mange steder i landet ført det højtideligt til kirke
i optog med faner, musik osv. Sådanne kirkeskibs-
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processioner, der er noget ganske enestående i den
kristne verden — de svarer ikke til de katolske op
tog med kirkeskibe —, kendes fra ca. 50 forskellige
steder i Danmark, især fra øerne. Fra Jylland er
der kun få vidnesbyrd herom, og alle fra nyere tid.
Det ældste er vist fra Ribe: da fregatten »Marie«
1936 blev givet til domkirken, blev den ført fra
den gamle processionsgang i optog over til kirken,
hvor stiftsprovsten læste skibspapirerne op og
holdt en andagt36).

Kildehenvisninger: 1) Sydvestjylland 21/8 1948; Vest
kysten 29/8 1948. 2) Fra Ribe amt 1947, 583; Jolis. E. Tang
Kristensen in. fl.: Historisk Vejviser over Egnen mellem
Esbjerg, Varde, Ribe og Gørding (1945), 51. 3) boghandler
K. Brinch-Fischer, Esbjerg; pastor S. Birke, Esbjerg;
Vendsyssel Tidende 14/6 1947. 4) spr. P. Gamrath, Fårup;
B. Cl. Jensen, Ribe. 5) spr. J. Urup Mikkelsen, Jernved.
(I) spr. Jobs. Brus, Grene. 7) spr. Erik H. Knudsen, Grind
sted; lærer Nielsen, Grindsted. 8) spr. Aug. Thomsen,
Guldager. ,J) spr. Kr. Kold Jensen, Henne. 10) spr. C. A.
Hansen; maskinm. D. A. Jensen, Hovedgård, der restau
rerede begge skibene 1952 og 1954; Aarhuus Stiftstid.
25/10 1952; Sydvestjylland 31/12 1952. 14) spr. K. Nielsen
Bonde, Holsted. 12) snedkerm. N. Thomsen, Esbjerg; spr.
Bent Noack, Alslev; H. P. H. Novrup i Fra Ribe amt IV
(1915-18), 504. 13) J. Møller Kristensen, Hunderup skole.
14) spr. Alfr. Pedersen, Janderup; snedkerm. N. Thomsen,
Esbjerg; Fra Ribe amt III (1911-14), 38. 15) spr. Thøger
Gregersen, Jerne. 1C) spr. J. Urup Mikkelsen, Jernved.
17) modelbygger P. Christensen, Kastrup. 18) lærer G.
Guldvang, Lønne. 19) spr. Gudm. Kelstrup, Malt; J. WittHansen: En Kirke fra Valdemarstiden (1944), 33 ff. 20)
spr. E. Salling, Manø; arkivar P. K. Hofmansen, Kbhvn.;
frk Johanne Nielsen, Bramminge. 21 ) spr. C. A. Hansen,
Ho. 22) skibstømrer Knud I. Christensen, Ribe; kapt. P.
A. Pedersen, Nordby; fabrikant N. M. Kromann, Esbjerg;
sammes Fanøs Historie II (1934), 419 ff., 449, 453; Dansk
Folkemindesamling 1906/46, top. 2641: Andreas Olsen
1897 . 23) Spr, K. E. Jensen, Øse. 2<) pastor Pedersen, Nr.
Nebel. 25) spr. C. A. Hansen, Ho; N. S. Nielsen i Fra Ribe
amt IV (19 1 5-18), 321. 26) Spr. Holger Bennike, Lunde.
27) skibstømrer Knud I. Christensen, Ribe; B. Cl. Jensen,
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Ribe. 28) B. Cl. Jensen, Ribe; N. M. Kromann: Fanøs Hi
storie II (1934), 333 f., 482 ff. 29) skibstømrer Knud I.
Christensen, Ribe; N. M. Kromann: Fanøs Historie II
(1934), 333 f., 472, 482 ff.; Traps Danmark (4. udg.) VIII,
543; spr. Søren Hedegaard, Sønderho; kirkens Liber da
tions (ca. 1764 ff.); fuldmægtig i Redningsvæsenet G.
Honnens de Lichtenberg. 30) lærer A. Bruun, Tjæreborg.
31 ) spr. Kr. Eskildsen, V. Vedsted; B. Cl. Jensen. 32) spr.
Hans Arnbjerg. 33) spr. K. E. Jensen, Øse. 34) førstelærer
P. C. Paaske, Oksbøl. 35) spr. K. Høgsbro Østergaard,
Åstrup. 3fi) skibstømrer Knud I. Christensen, Ribe.
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Træk af Maltbæk degne- og
skolehistorie
Af P. Gregersen.

Malt giver navn til et sogn og et herred, men tid
ligere ikke til en landsby. Denne er først i nyere
tid opstået omkring kirken, der gennem århundre
der lå ensomt mellem de tre landsbyer: Estrupby,
Askov og Maltbæk.
Estrupby blev ødelagt under svenskekrigene
(1657-60), hærget af svenskerne og derefter og
navnlig af vore allierede, polakkerne, der havde
slået lejr i Skudstrup syd for Kongeåen samt et
sted her i sognet (Alkærsig mener ved Sønderskov
mølle). Hvad krigen levnede af menneskeliv, tog
pesten, og byens jordtilliggende blev inddraget
under Estrupgård. Da Estrupbys jorder ved ud
skiftningen påny blev udstykket i bondebrug, blev
det som spredt bebyggelse, og Estrupby blev
således til det nuværende Estrupmark.
I 1780 var der i Maltbæk by 14 gårde og 7-8
huse, i Askov 9 gårde og ingen huse, desuden i
sognet Estrupgård og Fårehuset nede ved Egeris
vangen; ialt 32 à 33 ejendomme i hele sognet.
Maltbæk var fra gammel tid hovedbyen. Her lå
præstegården, degneboligen, i en årrække jorde-
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moderbolig, desuden hyrdehus og huse for sognets
håndværkere.
I det følgende fremdrages nogle træk vedrøren
de Maltbæk skole og dens lærere.
Sagnagtigt fortælles om en af degnene fra en
fjern fortid, at han var noget forfalden. En søndag
skulle han læse en prædiken i kirken og kom da
med postillen under armen. Men han havde også
brændevinsflasken med; den stak ud af lommen.
På kirkegården gik en af sognemændene hen til
ham og pegede på flasken. »Skal vi have af den
i dag?« spurgte han. Degnen, der troede, han pege
de på postillen, svarede: »Å, vi blander det«. Han
mente, han ville føje noget af sit eget til det, der
stod i postillen.
Derfra Mundheldet: »Vi blander det«, sagde den
Maltbæk degn.
Christian VI påbød gennem forordninger af 1739
og 1740, at der inden udgangen af 1741 skulle være
opført skoler overalt i landet. I henhold hertil
mødtes derfor i Brørup kirke stiftamtmandens
stedfortræder, herredsfogeden for Gøding, Malt
og Skads herreder, herredets provst, præster og pro
prietærer — for Malt sogns vedkommende ejeren
af Estrup, hans excellence generalløjtnant von
Scholten, der dog mødte ved stedfortræder, og sog
nepræsten for Malt-Folding, pastor Niels Jensen
Bloch (1733-44).
Efter forordningen skulle der, hvor degnebolig
forefandtes »udgjøres, hvad tilbygning degne-boli
gen måtte behøve«, og hvor ingen degnebolig var,
opføres eller indrettes skolehuse.
Der opnåedes da enighed om »degneboligen i
Maltbæk også til skolehus at indrette, som hele
sognebørnene kan besøge og bliver til skoleholdet
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degnen Jens Bredenberg sammesteds skolehold
efter forordningen anfortroet, eftersom sognepræ
sten sammesteds dertil erklærede ham for dygtig.
Degnens løn for skoleholdet bliver årlig af sog
nets hartkorn penge 6 rdl. Græs til en ko, og 4 får
nyder han på byens kogang og fårene ligeledes
med byens kreaturer.«
Derimod var der lidt vrøvl med vinterfoderet;
men de commiterede bestemte, at degnen af sognemændene skulle nyde vinterfoder for en ko, nemlig
48 lpd. rughalm og 64 lpd. hø. Fornøden ildebrand
skulle han nyde udi skolen, medens vinteren varer.
Den første lærer ved Maltbæk skole (sammen
bygget med den gamle degnebolig*) blev altså sog
nedegnen for Malt-Folding Jens Bredenberg, der
må antages at have virket til 1770. Degnen Jens
Bredenberg og hustru er indskrevet som altergæ
ster bl. a. 1767, og i en fortløbende fortegnelse i
kirkebogen over døde i året 1770 anføres »Degnen
Bredenberg«; men resten af vedkommende blad
mangler.
Det var på præstens anbefaling, at Jens Breden
berg havde fået skoleholdet »anfortroet«, idet han
erklærede ham for dygtig dertil. Men den ny
pietistiske præst Peder Wibe, der tre år senere
(1744) kom til Malt, har ikke kunnet tiltræde sin
forgængers anbefaling. Det fremgår overbevisende
af, hvad biskop Brorson skriver efter en visitats
i Maltbæk:
»Sognepæsten hr. Wibe fremstillede meget grun
digt og opbyggeligt Christi efterfølgelse, ligesom
*) Der er næppe tvivl om, at degnebolig og skole uaf
brudt til 1858 har ligget på samme boplads, nemlig
matr. Maltbæk nr. 8. Den forrige ejer af huset på nr. 8,
Mads Mikkelsen, har under reparationsarbejde fundet
mønter fra Fr. TV’s, Fr. VFs og Fr. VII’s tid.
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han også beviser den samme udi liv og levned,
men klagede over degnen for drukkenskab, som
derfor blev straffet og lovede forbedring . . .« Men
Wibc dømte alle sine sognebørn hårdt og for frem
med stor voldsomhed.
Det er.ikke usandsynligt, at Peder Bering blev
Bredensbergs efterfølger; i 1777 var han og hustru
til alters i Malt kirke. Den 25. april 1783 var der
åstedsmøde i Maltbæk i anledning af forordnin
gen om jordfællesskabets ophævelse. Ved denne
lejlighed, beretter provst J. Nissen i »Malt sogn i
vore oldefædres tid«, mødte degnen og skoleholde
ren Peder Bering eller Bjerring og foreviste en
genpart af sognets skolefundats, i hvilken han
hjemledes græsningsret til en ko og fire får. Da
dette nu ved byens udskiftnng blev ham betagen,
bad han om vederlag derfor, hvilket blev bestemt
på den måde, at der blev udlagt 5 tønder land
nede i Godskedams ager, og dermed erklærede han
sig for sig og sine efterkommere veltilfreds.
Der har endnu i min tid levet efterkommere i
Malt sogn efter Bering, og det er her en gammel
overlevering, at han er i slægt med Bering fra Hor
sens, der i russisk tjeneste opererede i strædet
mellem Asien og Amerika, der bærer hans navn.
Berings dødsår er mig ubekendt, og de gejstlige
skifteprotokoller for vedkommende tidsrum er gået
til grunde.
Heller ikke ved jeg, hvornår Peder Koch til
trådte som sognedegn og skolelærer; men i 1803,
da hans navn findes på den første ligning af »Malthe sogns fattig-korn og penge«, er han allerede
54 år gi., og to år forinden blev degneenken Madme
Bering begravet 62 år gi., men det er naturligvis
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for dristigt alene på dette grundlag at angive ham
som Berings efterfølger.
På nogle af de følgende ligninger som også på
en folketællingsliste er han af pastor Poul Sveistrup (1803-20) opført som sr. Koch, degn i Malt
bæk. Titlen sr. (seigneur) betegner ham som en
mand uden for bondestanden. Hvilke forudsætnin
ger han iøvrigt havde for at bestride sit embede er
ubekendt. Af undervisningen på de nye seminarier
fik de siddende degne og skoleholdere jo ingen
gavn, siger Alkærsig i værket om Vejen sogn, og
da de i almindelighed trængte hårdt dertil, undgik
der i 1810 et cirkulære fra cancelliet, der henstil
lede til præsterne at oprette kursus på 3 måneder.
Et sådant kursus oprettede nævnte Poul Sveistrup
1 Maltbæk præstegård. Der var i dette tilfælde kun
tre deltagere: Erik Jensen i Lindknud, Johannes
Brinch i Vejen og naturligvis Peder Koch.
Degnene var fattige, og Koch var ikke nogen
undtagelse. En hjemvendt soldat, Poul Thomsen,
der nok ved hjemkomsten har haft penge på lom
men, kom senere på fattigvæsenet, og han påstod
nu, at han havde penge tilgode hos flere. Blandt
dem var Koch. Fattigprotokollen for 1808 udviser,
at »degnen sr. Koch tilstod at være skyldig til Poul
Thomsen 4 rdl. 2 mark«. Koch betalte sin gæld i
2 rater, først de 4 rdl. og nogle måneder senere de
2 mark — ikke til Poul Thomsen, men til fattig
væsenet, der havde overtaget ham.
Kochs sidste år har i det hele taget ikke været
lyse. Folketællingslisten af 1814 siger, at han var
enlig; dertil kom at hans boligforhold var mere
end elendige.
Den forholdsvis nye skolebygning (opført 1791)
har vel ikke været så ringe, set med datidens øjne;
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men den ældre degnebolig, med hvilken skolen
var sammenbygget, var faldefærdig. Om tilstanden
vidner følgende synsforretningsprotokoller, som
pastor Sveistrup har ført på de bageste blade i Malt
sogns kikebog (meddelt mig af pastor Kelstrup,
Malt) :
»Anno 1813 den 30. maj var jeg tilstede for
[ligeledes] at tage det befalede syn over skolebyg
ningen i Maltbæk, som efter indskriften over døren
består af 3 fag. Der er tavlemur og egebindings
værk og opført til dette brug af cl. assessor Lautrup og ved vestre ende sammenbygget med degne
boligen. Til at tage dette syn var nærværende de
2de bygningskyndige mænd Peder Marcussen af
Søhuset og Hans Sørensen af Maltbæk. Disse 2
mænd bemærkede følgende mangler:
a. Ved taget behøves nogen liden forbedring med
lyng.
b. Ved loftet fandtes intet at udsætte.
c. Ved vinduerne var det eneste slagvindue endnu
ikke forsynet med hænger, desuden manglede
en rude. Ved foden af skolebygningens nordre
side samt vestre ende behøves en grøft til at af
lede vandet. Degnen, som var tilstede, bemær
kede, at gulvet burde omlægges, fordi det var
meget ujævnt; men synsmændene mente, det
endnu kunne opsættes ....
Fremdeles blev taget syn over de øvrige 5 fag,
som kaldes degneboligen, hvorved fandtes betyde
lige mangler, hvilket sr. Koch lovede at ville istand
sætte endnu i denne sommer med lægter og tag.
Fremdeles lovede han at lade istandsætte under
delen af bemeldte 5 fag, så snart hans evne og
lejlighed tillader, såvel med manglende tømmer
som mur m. v.«
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Synsmændene veg altså uden om at pålægge be
boerne udgiften ved at omlægge skolestuens ler
gulv, skønt det sikkert har været i en meget slet
forfatning, når den langtfra forvænte sr. Koch
fremsatte ønske om at få det jævnet. Vedligehol
delsen af degneboligen påhvilede derimod degnen
selv; men det var næppe af den grund, men af bit
ter nødvendighed, at reparationen skulle påbegyn
des i »denne sommer«. Boligen var faldefærdig.
Året efter (1814) erklærede synsmændene: »For
resten er denne bygnings tømmer i det hele gam
melt og affældigt og vil ingenlunde uden af nyt at
opføres blive tjenlig til beboelse.« Kort tid efter
havde han bispevisitats, og den har nok ikke gjort
tilværelsen lysere for ham; thi biskoppen, Victor
Kristian Hjort, skriver i sine visitatsoptegnelser
fra 1815: »Malt 28. maj. Degnen er aflægs, Koch er
svag og skal søge afsked.« Såvidt kom det dog ikke.
Han døde få måneder efter, 1. september 1815, 66
år. gi.
Chrstian Nielsen (1815—39) blev Kochs efterføl
ger som kirkesanger og skolelærer i Maltbæk. Han
var da 22 år gi. og blev 16. juni, et halvt års tid
efter sin tiltræden gift med Ane Kathrine Pedersdatter, ligeledes 22 år gi., der var datter af Peder
Madsen også kaldet Peder Kragh, skrædder og ejer
af Urupgård i Maltbæk. Hun kaldes lejlighedsvis
ved faderens tilnavn Kragh (også efter giftermå
let) ; men i 1829 benævnes hun Thrine Nielsen
Gjordemoder.
Fem dage før brylluppet deltog den unge lærer
i det årlige syn over skolebygningen. Det, man læn
ge havde ventet, var nu sket: degneboligen var sun
ket sammen. Protokollen herom siger kort og godt,
at der holdtes syn »over skolebygningen i Malt-
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bæk, hvormed et fagli af den nedfaldne degnebolig
er Forenet.«
Chr. Nielsen var enarmet. Hans sønnesøn, ma
lermester Chr. Nielsen, Vejen, har fortalt mig, at
forlængst afdøde gårdejer Knud Hansen, Est vad
gård, har sagt, at »det var de forbandede englæn
dere, der var skyld i, at Chr. Nielsen kom af med
sin arm«. Chr. Nielsen havde en meget smuk og
fast håndskrift, men det var et problem for en
enarmet at skære sig penne af en gåsefjer; det
klarede han dog smukt ved hjælp af en lille skrue
stik.
Der var ikke fagtrængsel i folkeskolen. Christian
VI havde i de nævnte forordninger befalet, at der
skulle undervises i fire fag: religion, læsning, reg
ning og skrivning. En autoriseret examensprotokol
for Malt-Folding kommune for årene 1815-18, der
endnu er bevaret, omend i defect tilstand, anfører
stadig kun de fire, hvoraf ihvert fald pastor Sveistrup så åbenbart har lagt hovedvægten på religion
og læsning, idet han ved examen kun gav karak
terer for disse to fag, men her også for hvert en
kelt barn. Tilstrækkelig kristendomskundskab var
en forudsætning for at blive konfirmeret og der
med få adgang til alterbordet.
Derfor kunne somme børn komme til at gå i
skole til de var 16-18 år.
Ved den halvårlige examen lige efter Kochs død
er i examensprotokollen på samme side opført 21
elever: 2 på 13 år, 2 på 14, 15 på 15 og 2 på 16 år,
og formanden for skolekommissionen pastor Sveistrup protokollerer efter endt examen følgende:
»De på denne side anførte har meldt sig for at
forberedes til confirmation. Men deriblandt blev
Ane Marie Erichs Datter afvist som aldeles ukyn-
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dig i alle henseender. De tvende første [de 13
årige] meldte sig ikke til confirmation.
Således forrettet i Maltbæk skole den 12. oktober
1815.
Sveistrup.«
Den afviste Ane Marie var 16 år. For læsning
har hun fået karakteren »begyndt« og for religion
»intet«. Af nemme betegnes hun som »tung«. En
sådan stakkel kunne ikke modtages i Vorherres da
værende forgård, konfirmandstuen, og på den yd
mygelse, der tilføjedes den unge 16 årige pige, tæn
kes der ikke. Begivenheden fælder vel ingen dom
over pastor Sveistrup. Enhver tid skal bedømmes
ud fra tidens tankegang. Og sådan var den altså.
Ane Maries ska'bne kunne ethvert svagt begavet
barn komme ud for. Analfabeternes tal var stort,
og man kunne godt, også endnu 25 år senere, være
en anset mand i sit sogn, selv om man ikke kunne
skrive sit eget navn. Så sent som i 1841, da anord
ningen angående landkommunalvæsenet af 13. aug.
trådte i kraft, blev der den 6. december i Maltbæk
skole foretaget valg af 5 medlemmer (foruden den
selvskrevne sognepræst) til det nyforordnede sogneforstanderskab, og blandt de valgte var gårdejer
Peder Thomsen, Stensmark. Han underskrev pe
rioden igennem med ført pen.
Chr. Nielsen døde af tæring 21. maj 1839 kun 45
år. gi. Hans enke Kathrine Nielsen (Kragli) købte
da en ejendom (matr. Maltbæk nr. 10 d) med til
hørende jordlod, deri hartkornsansættelse var som
skolelodden, hun fraflyttede. Hun ernærede sig
herefter som jordemoder. Også hun døde af tæring
29. sept. 1852, 59 år gi. Efter hendes død kom sog
nepræsten, pastor Tetens, iøvrigt i sin egenskab af
formand for sogneforstanderskabet i en heftig og
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bitter strid med sognets beboere om, hvor i sognet
en ny jordemoderbolig skulle placeres.
I ægteskabet var der 10 børn, hvoraf dog 4 døde
som spæde. En søn Peder Nielsen, f. 1821, kom i
handelslære i Ribe. Han etablerede sig i 1848 i
Varde og blev storkøbmand. Han sejlede varer fra
Hamborg til Varde, og der fortælles, siger maler
mester Chr. Nielsen, Vejen, lærer Nielsens sønne
søn, at han holdt gilde for tolderne, fordi der som
metider kunne »være lidt« i bunden af lasten. Han
døde uden nogensinde at have været syg, »døde
uden lægehjælp« i 1916, 95 år gi. Den ældste datter,
Karen, blev gift med rebslagersvend Jesper Jessen
Nybro. Deres sønnesøns søn er nuværende skole
inspektør Johannes Nybro, Rødding. En anden søn,
Frederik Nielsen, boede i kirkehuset og blev ringer
efter Peder Iversen, der dræbtes, da kirkeklokken
styrtede ned over ham.
Jørgen. Thomsen Stengaard (1839-49) blev Chr.
Nielsens efterfølger. Malt og Folding sogne udgjor
de indtil 1912 en kommune, og efter det vidnes
byrd, samtiden har givet ham, forekommer det ret
uforståeligt, at han blev beordret fra skolen i Fol
ding (Nørbølling) til det bedre embede i hoved
sognet. Forklaringen er nok den, at embedet i Nør
bølling økonomisk betragtedes som et begynderkald
med lav lønning, og at sogneforstandérskabet ikke
ønskede nogen forandring heri, og at man derfor
ikke kunne forsvare at lade en mand med 6 børn
blive siddende her.
Da skoledirektionen i 1846 rettede en anmod
ning til forstanderskabet om en indstilling til for
bedring i skolelærernes kår, anholdt sogneforstanderskabet om, at »Folding sogn ikke måtte indstil
les til større byrder til skolevæsenet, og at skole-
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lærerembedet [i Nørbølling] stedse måtte betrag
tes som begynderkald, hvorfra haves fortrin til be
fordring«.
På dette fortrin og næppe på andre fik Stengaard
så embedet i Maltbæk. Sogneforstanderskabet holdt
sine møder i Maltbæk skole, og ved et sådant møde
d. 9. juni 1845 traf formanden pastor Tetens lærer
Stengaard. Han var beruset og fræk nok til at svare
igen, da præsten irettesatte ham. I det påfølgende
møde fremdrog pastor Tetens hændelsen og refe
rerer i protokollen: »Formanden fremførte en
mundtlig klage over skolelæreren, der ved forstan
derskabets møde befandtes i beskænket tilstand og
på grund heraf endog viste sig overhørig. Forstan
derskabet formente, at en forandring af skolelærer
ville blive fornøden, da der rettelig af beboerne
førtes klager over den nærva'rende. Da man ikke
kunne komme til afgørende bestemmelse denne
gang, blev sagen opsat til næste gang.«
Næste møde afholdtes 4 mdr. senere, d. 9. okto
ber, og »Sagen nr. 4 fra forrige møde angående
skolelæreren i Maltbæk toges påny under over
vejelse. Forstanderskabet andrager på for amts
skoledirektionen, at degnen og skolelæreren må
blive tilholdt at lønne en substitut, som foreslås af
sogneforstanderskabet og vælges af direktionen
eller biskoppen.«
Citaterne fra de to møder må vist beses således,
at ikke alle medlemmer af forstanderskabet på
stående fod har været villig til at gå ind for Stengaards afskedigelse, hvis pastor Tetens’ noget ube
stemte krav om en formulering om »en forandring
af skolelærer« skal forstås således.
Pastor Tetens er fra andre begivenheder i sog
net kendt som en meget selvhævdende og meget
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stridig mand, og det er værd at lægge mærke til,
at han foruden Stengaards beruselse kun anfører,
at han havde vist sig »overhørig«, da præsten satte
ham i rette. Der er dog vidnesbyrd nok om, at Sten
gaards færd og arbejdsindsats i skolen ikke har
været mønstergyldig, og der er overvejende sand
synlighed for, at de klager, der fra anden side er
fremsat, men ikke nærmere specificerede, har væ
ret velbegrundede, thi den vedtagelse, man i sogneforstanderskabets næste møde nåede frem til, at
der skulle søges ansat en substitut for Stengaard,
betød en betydelig udvidelse af skoleudgifterne, og
den kom sognet selv til at betale.
At han ved lejlighed — sjældnere eller oftere —
tog sig en tår over tørsten har næppe i de tider
vakt større forargelse. Den henstilling, der gives
den hjælpelærer, der ansattes, kunne tyde på, at
Stengaard foruden andre forsyndelser også rigeli
gere, end skik og brug var, har anvendt ferie og ris.
Ved årets slutning indgav pastor Tetens den
obligate indberetning om sin tilsynsvirksomhed,
skolernes tilstand og lærernes forhold. I rubrikken
for lærernes »flid og forhold« gav han for Sten
gaard karakteren mådelig, medens Davidsen, Nør
bølling, opnår betegnelsen rosværdig. Indberetnin
gen viser iøvrigt pastor Tetens som en flittig til
synsmand. Han anfører, at han i årets løb har tilset
Maltbæk skole 25 gange, Estrupmark skole*), der
lå ret vest for Katrinelund, og hvor læreren fra
Maltbæk også har holdt skole, 13 og Nørbølling
skole 16 gange.
Få år efter, i 1850, modtoges en skrivelse fra
kultusministeren, der meddelte, at indberetning
*) Skolehuset på Estrupmark, rejst efter udskiftningen.
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om degnes, kirkesangeres og skolelæreres embeds
flid samt om præsternes skolebesøg kunne bort
falde. Omtrent samtidig forlangte ministeriet op
lysninger angående embedsbreves fremsendelse
mellem provst og præster, og ifølge besvarelsen
var det for degnene ydmygende forhold, der måtte
sidde som en betændelse i kødet, at de skulle løbe
med præstens embedsbreve, endnu opretholdt i
Malt-Folding. Og uden godtgørelse!
Myndighederne fulgte sogneforstanderskabets
fremsatte andragende om ansættelse af en hjælpe
lærer for Stengaard fra 1. novbr. 1846, og forstan
derskabet fandt på forhånd »anledning til at an
mode hjælpelæreren om at omgås børnene med
mildhed og ikke at anvende strenge revselsesmid
ler uden først at indhente tilladelse af forstander
skabet.«
Samtidig med, at Stengaard fik en medhjælper,
Kristen Pedersen, ved Maltbæk skole, meddeltes og
så beskikkelse til Peder Hansen for Estrupmark, og
hermed var begyndelsen til udskillelsen af Estrupmark-distriktet som selvstændigt gjort. Det fuldbyrdedes en halv snes år senere.
Lærernes økonomiske kår var ikke gode, og
skoledirektionens henstillinger om forbedringer
søgte man at slippe uden om. Kommunen holdt
igen og gav også i andre henseender knebent mål,
hvor det kunne lade sig gøre. Da der ikke var ud
lagt jord nok efter forordningen, klarede man sig
med at leje et stykke af Knud Hansen, Estvadgård,
og da denne opsagde lejemålet, købte man af fo
stermoder madam Nielsen en ved skolen belig
gende toft; men da fordringen heller ikke hermed
var opfyldt, tog man et stykke af legepladsen »til
fuldt vederlag for græsning«. Helt utroligt lyder
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det, at der heller ikke var opført bageovn i lærer
boligen på en tid, da enhver familie måtte bage sit
eget brød. Også her klarede man sig med at leje,
så bagning måtte foregå andetsteds i byen. Først
da den lejede ovn var »ubrugelig og desuden
solgt og skulle nedrives, bestemtes, at en bageovn
skulle opføres i degneboligen.«
I forårets 1847 spores overgangen til vestjysk
skoleordning, idet en del af beboerne søgte om
fritagelse for sommerskolegangen for børn over 10
år, hvilket medførte at sogneforstanderskabet over
for skoledirektionen anbefalede, at skolegangen
om sommeren for øverste klasse måtte indskræn
kes til 6 timer ugentlig.
Jørgen Thomsen Stengaard var gift med Dorthe
Hansdatter. Børneflokken var i Maltbæk øget til 8;
men også familien Stengaard hjemsøgtes af tuber
kulose. Stengaard døde 15. april 1849 af »bryst
svaghed«, og 2 døtre, henholdsvis 21 og 23 år gi.
døde af »tæring« i Malt kirkehus, som Stengaards
enke tilligemed den tilhørende lille jordlod havde
fået overdraget for livstid. En datter var krøbling
og kom under fattigvæsenet.
Det næ'vnte kirkehus, i hvilket enken fik bolig,
var i 1818 af godsejer L. F. Lautrup, Estrup, skæn
ket til Malt sogns skolevæsen. Også den næste læ
rerenke, madam Davidsen, fik bolig her. I 1868 ved
den nye kommunallovs gennemførelse opførtes hu
set på fortegnelsen over Malt-Folding kommunes
ejendomme, og det mistede efterhånden karakter
af et legat til skolen.
I 1897 var huset gået i forfald og ansat til en
værdi af 510 kr. Det blev da overdraget til kirke
værgerne fra Malt kirke, der lod det nedbryde og
derefter byggede det nuværende kirkehus med
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sognerådslokale, bolig for kirkegårdsgartneren og
stald. Der var den servitut på huset, at der altid
skulle være plads til godsejerens vogn og heste un
der gudstjenesten.
Lorenz Davidsen (1849-69), der 1839 blev Stengaards afløser i Nørbølling, blev det nu også i
Maltbæk. Han var søn af landmand David Jen
sen og født i Hej nsvig sogn i 1806 og var 43 år, da
han kom til Maltbæk. Hans hustru var 51 år og
hed Abelone Andersdatter. Før ansættelsen i Nør
bølling havde Davidsen været lærer i Vamdrup, og
her oplevede han degnen for Hjarup og Vamdrup
sogne Oluf Hansen Linds modstand mod Evange
lisk christelig Salmebog, der påførte Lind tre rets
sager, hvoraf een gik til højesteret (se J. Nissen,
Fra Ribe Amt 1905). Davidsens mistede et barn,
og ved begravelsen, sang Lind salmen: »Hvo ved
hvor nær mig er min ende« efter den gamle salme
bog. Under retssagen undskyldte han sig med, at
præsten havde bedt ham synge den, og da han ikke
vidste, at den stod i den ny, sang han den efter
den gamle; men denne undskyldning ville retten
dog ikke lade gælde.
Lærer Davidsen havde et godt lov på sig, inden
han kom til Maltbæk. Efter de vidnesbyrd, der
foreligger, må han have været en meget dygtig læ
rer.
I skoleprotokollen for Folding skriver biskop
Tage Müller, Ribe, efter en visitats: »1840, d. 9.
maj, visiterede jeg Nørbølling skole. Nogle børn af
øverste klasse læste m. g. i bog; enkelte børn må
delig; i det hele var læsningen ret god. Religions
kundskaben efter lærebog og bibelhistorie var
meget forskellig; men den umiskendelige flid, den
i fjor ansatte lærer har anvendt på, at børnene
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skulle tænke ved det, som de læse, fortjener megen
ros. Skriften antagelig; det nuværende slette skole
lokale levner ei tilbørlig plads for de skrivende
børn. I regning er gjort den fremgang, som kan
forlanges efter omstændighederne. I ned. klasse
læste adskillige børn godt i bog, adskillige dårligt,
deriblandt et par børn, benved 14 år, der også i
anden henseende var uvidende. Til regning var
lagt god grund; men ved skrivningen bør der ses
langt mere på, at bogstaverne fra begyndelsen dan
nes ordentligere. De gymnastiske øvelser erc vel
kun i ringe grad fremmet, men med orden. Jeg er
kender de velgørende frugter af skolelærer Davidsens virksomhed, der også har fået indflydelse
på børnenes sang; og jeg ønsker ham al den under
støttelse og opmuntring, hans nidkærhed fortjener.
Tage Müller.«
Og et par år efter, da Davidsen havde været på
stedet i tre år, visiterede provst Eiler Nørbølling
skole, og skriver herom ikke mindre rosende:
»1843, d. 8. november, visiterede jeg i Folding
sogns skole i Nørbølling. 4 drenge og 2 piger læste
ikke med færdighed, alle øvrige børn læste meget
rigtigt, fulgte nøje skilletegnene og viste, at de for
stode, hvad de læste. Den øverste dreng og pige
havde bragt det særdeles vidt i regning, flere af de
øvrige læste godt. Deres skrift var ret god. I reli
gion svarede de ældre børn med færdighed og for
stand. Lærebogen var omhyggeligen, udførligen og
flittigen gennemgået med dem. I geografien var
der undervist med megen fremgang ligesom og i
verdenshistorie, flere børn kjende de almindelige
regler for retskrivning og skrive temmelig fejlfrit.
Skolens duelige og nidkære lærer arbejder med
rosværdig flid og lyst.«
25
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Da loven af 1854 om forligsmægling trådte i
kraft, valgte sogneforstanderskabet Davidsen til
forligsmægler, hvilket hverv han bestred til sin død.
Davidsen blev indblandet i en strid, som dog nok
sognepræsten pastor Tetens, var initiativtager i.
De tre proprietærer Jens Momsen, Sønderskov,
tiendeejer Frits Momsen og Jantzen, Kathrinelund,
samt gæstgiver Lund havde, formentlig over et
længere tidsrum, på årets tre højtidsdage erlagt
et så ringe højtidsoffer, at præsten og lærerne i
forening havde fremsendt en ansøgning om at an
sætte de nævnte herrers offer til 2 rbd. til præsten
og 1 rbd. til lærerne. Andragendet behandledes på
sogneforstanderskabets møde d. 12. jan. 1852. Sog
nepræsten veg sit sæde som formand, og de øvrige
medlemmer afgav den erklæring, at de intet havde
at erindre mod andragendet; men at de tillod sig
at anbefale det som passende og billigt, idet de an
så »de erlagte offere respektive 4 sk. [til præsten]
og 2 sk. [til lærerne] for upassende for mænd i så
danne stillinger.«
Amtet gav ansøgerne medhold.
Davidsen var foruden lærer også gårdejer, idet
han i Maltbæk købte en gård, der senere er købt
af ejeren af Toftegård og lagt til dennes jorder.
Spørgsmålet om en endelig deling af skoledi
striktet, der indledtes med antagelsen af de to
»substitutter» for lærer Stengaard såvel i Maltbæk
som ved skolehuset i Estrupmark, blev nu aktuelt.
Der påbegyndtes forhandlinger mellem myndighe
derne og sogneforstanderskabet om at bygge en
selvstændig skole på Estrupmark for den nordre
del af sognet, og derefter og senest ved Davidsens
afgang rykke Maltbæk skole længere mod syd.
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Delingen fandt dog sted i Davidsens tid. Han
søgte om lov til at vælge mellem de to skoler, og
da den nye skole i 1858 byggedes for Maltbæk di
strikt, valgte han denne. Han fortsatte herfra med
at være kirkesanger, og biskoppens kaldsret til
Maltbæk skole opretholdtes. Estrupmark skole var
bygget året før, og det gamle skolehus, som den er
stattede, solgtes for 53 rdl.
Davidsen døde i embedet d. 6. november 1869
63 år gi. Dødsårsag: tyfus. Hans efterfølger blev
Otto Frederik Paludan (1870-78) født i Trane
bjerg på Samsø 2. novbr. 1839, søn af læge Adolf
Paludan og hustru Julie, f. Hellesen. Da faderen
døde tidligt, kom Otto Paludan i Handelslære hos
sin morbror, grosserer H. C. Hellesen, men læste
derefter til lærer på Skårup Seminarium, hvorfra
han dimitteredes i 1861. Indil 1870 var han anden
lærer i Bøstrup på Langeland, og her blev han gift
med en fordreven ditmarsker, lærer Gottschaus
datter Kirstine.
Da Otto Paludan fra Bøstrup søgte Maltbæk var
der 19 ansøgere. Blandt disse var Davidsens søn.
Som et udslag af hengivenhed for den gamle skole
mand og også talende til gunst for sønnen, der var
vikar i det ledige embede, men ikke havde lærer
eksamen, tør vel den omstændighed tydes, at sog
nerådet hos biskoppen forespurgte, om han kunne
komme i betragtning ved besættelsen af embedet;
men biskoppen svarede, at han ikke ville kunne
kaldes. Sognerådet indstillede Paludan som nr. to.
Så skete der det, at distriktets beboere af en eller
anden grund hellere ville have nr. 3 end den mand,
sognerådet havde indstillet som nr. 1, og en depu
tation tog ud til biskoppen for at bede ham kalde
nr. 3. Biskoppen gav fornuftigvis deputationen det
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svar, at såfremt der skulle være noget at udrette
i denne sag, måtte der tilvejebringes en erklæring
fra sognerådet, der gik i retning af beboernes øn
ske. Sognerådsformanden, landinspektør Johannes
Jensen, Christianshøj, indkaldte derefter til fælles
møde mellem sognerådet og deputationens ordfø
rere. Mødets resultat blev en erklæring fra sogne
rådet, der gik ud på, at da der ikke var fremkom
met noget som helst, der kunne kaste skygge på
den som nr. et indstilledes person eller karakter,
fandt sognerådet overvejende betænkelighed ved
at ændre indstillingen; men da nr. et måske kunne
være mindre tjent med at begynde blandt en be
folkning, der var ham ugunstigt stemt, og da sog
nerådet ikke havde nogen særlig anledning til at
foretrække den ene af de tre kandidater frem for
de andre, da de alle måtte anses for særdeles vær
dige, så henstillede man til biskoppen at træffe
valget, og man ville erklære sig tilfreds, hvorledes
dettes udfald end måtte blive. Og så gik det natur
ligvis sådan, som det måtte gå. Det blev ingen af
de to, men manden i midten: Paludan.
En ven og kollega af Paludan skrev i en nekro
log ved hans død, at han var en overordentlig
flittig og interesseret lærer, der særlig forstod at
interessere børnene for zoologi og botanik, som
flittigt studeredes i naturen. Det var nok ikke så
almindeligt i folkeskolen så langt tilbage i tiden.
Enkelte gamle i sognet kunne huske ham, da jeg
kom til Maltbæk, og også de gav ham det bedste
lov. Han var øbo og syntes nok, der var barsk og
fattigt på træer her i Jylland, og han plantede me
get både i hegn og have. Han var tidligt og sent på
færde, arbejdet var hans lyst og glæde, hedder det
om ham, og det gjaldt ikke alene arbejdet i skolen,
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men også i have og mark, der altid var i mønster
værdig orden.
En af hans sønner, pens, toldassistent Adolf Paludan, Helsingør, der i 1946 som 75 årig besøgte sin
fødeegn, fortalte mig, at han som 10 årig, 3 år efter
Paludans forflyttelse til Sjælland, havde været med
faderen på besøg i Maltbæk, og det stod for ham
som et strålende eventyr. Beboerne kørte dem fra
sted til sted, og det var svært at komme vdere, når
de først var kommet inden for dørene. »De holdt
på os«, sagde han, »og ude i gården holdt vognen,
der skulle køre os til det næste sted.« Og han be
rettede om en sædvane, der iøvrigt holdt sig langt
frem i tiden, at gårdmændene på skift kørte for
læreren (kirkesangeren), når han skulle til bryllup
eller begravelse. »De stod ligefrem på ekspektan
celiste, og far skulle passe nøje på, at rækkefølgen
blev overholdt, for at ingen skulle blive fornær
met.« Uden synlig malice tilføjede han, at den, der
kørte, jo også kom med til gildet.
Der var temmelig langt for kirkesangeren til
Malt kirke, selv om der dengang var en direkte
kirkesti. Og almindelige søndage måtte Paludan
gå. Klokkeringningen til gudstjenesten påhvilede
kirkesangeren; men sønnen mente at kunne huske,
at faderen kun ringede tredje gang, og at klokke
ren ellers besørgede ringningen. Spørgsmålet om
klokkeringningen medførte iøvrigt en kortvarig
konflikt med sognerådet. Kirkesangeren var kaldet
med forpligtelse til at besørge klokkeringningen
og til at renholde kirken og altertøjet, og i kalds
brevet var hans godtgørelse herfor ansat til 10 rdl.
årlig. Som anført var der, efter at skolen var flyttet
længere mod syd, temmelig langt til kirken, og Da
vidsen havde derfor lejet til ringningen, og sogne-
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rådet havde i den anledning tilstået ham yderligere
5 rdl., og da Paludan var tiltrådt, havde sogne
rådsformanden (tidl. nævnte landinspektør Johs.
Jensen) lovet ham det samme. Året efter sin an
komst søgte Paludan om at få beløbet hævet med
endnu 5 rdl. til ialt 20 rdl.; men der var nu kom
met et nyt sogneråd med gdr. Jens Ebbesen, Melvanggård, som formand, og det ny sogneråd hæv
dede nu, at de 5 rdl. af Johs. Jensen kun var til
stået midlertidigt og »ikke indført i sognerådets
protokol«! og sognerådet besluttede derfor ikke
alene ikke at bevilge yderligere 5 rdl., men også
at inddrage de ham tidligere bevilgede 5, så han
kom ned på de oprindelige 10 rdl.
Paludan er åbenbart gået videre med sagen; thi
3 måneder senere forelå til sognerådets erklæring
en ansøgning om forhøjelse af betalingen for ring
ningen, og sognerådet begrundede da nægtelsen af
nyt tilskud og inddragelsen af det gamle ved at
»tage sig den frihed at oplyse om«, at da tilskuddet
af 5 rdl. i sin tid blev bevilget, var der en ældre
kirkesanger, der ikke selv kunne ringe klokken, og
som havde voksne børn at skulle forsørge og sætte
i vej for den modtagne skoleløn, hvorfor sognerå
det anså det for passende at give ham et sådant
tilskud. Ved hans død blev embedet opslået vacant
med de anordningsmæssige 10 rdl. til ringning
O.S.V., og det har aldrig været det nuværende sog
neråds mening, at lærer Paludan skulle vedblive
at have tilskuddet. Først da han for et par måne
der siden ansøgte om yderligere tilskud, kom det
til sognerådets kundskab, at han også havde er
holdt de 5 rdl., og det blev da besluttet, at han for
fremtiden skulle have den anordningsma'ssige be
taling, da hans løn iøvrigt var stor nok til en ung
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mand uden videre familie, så han ikke behøvede
ekstraordinær tilskud fra kommunen.
Men dermed var sagen ikke ude af verden. Det
viste sig senere, at Paludan, der havde fået sidste
halvdel af sin årsløn udbetalt, alligevel havde sat
sin regning for højt og havde ladet sig udbetale
15 rdl. i stedet for 10 rdl i ringeløn, hvad man hav
de opdaget ved senere at efterse regningen, og nu
skydes der med skarpt, idet »der resolveredes at
sagsøge ham for bemeldte 5 rdl., hvis han ikke god
villigt tilbagebetalte dem.« Men i det næste halvår
må luften være mildnet mellem den nye lærer og
det nye sogneråd; thi da »tilstodes ham den an
søgte forhøjelse.«
Omtrent samtidig havde der været et andet lille
økonomisk mellemværende. Der var kommet en
regning fra Chr. Bødker vedrørende Maltbæk sko
le. Det »vedtoges at betale efter regning undtagen
for bund af en seng og en kuekrøb, som er ansat
for 2 rdl. og 3 mk., som sognerådet ikke kunne ind
lade sig på«. Men også her gik sognerådet i sig selv
og vedtog efter henstilling fra Paludan at betale
både sengebunden og kokrybben.
Paludan blev kun i Maltbæk i 8 år. En ungdoms
ven fra Falstertiden var blevet sognerådsformand
i Uggerløse ved Holbæk, og efter opfordring fra
ham søgte og fik han i 1878 et embede her, der
lønningsmæssigt lå betydeligt over embedet i Malt
bæk.
Paludan var svoger til skolebogsforfatteren Chr.
Westergaard. I dennes hjem traf han jævnligt
Zakarias Nielsen og den såkaldte skolelærerlitte
raturs mæn-d, og sønnen mindes med særlig glæde
sin fars samtaler med disse idealistiske og bega
vede personligheder. Paludan fortsatte i Uggerløse
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til han i 1912 var 73 år gammel. Sine sidste år til
bragte han i Gentofte, hvor han døde 1920, 81
år gi.
Peder Christian Andersen Mejer (1878-84) var
født i Arnum skole (Sønderjylland) 8. april 1845,
søn af lærer og degn Anders Hansen og hustru Jo
hanne, f. Mejer. Arnum skole lå nær ved alfarvej,
og der var altid åbne døre, for hvem der søgte der
ind, sagde efterskoleforstander Knud Pedersen,
Skibelund, engang ved en festlig lejlighed for den
Mejerske familie. P. C. Mejers ældste bror blev
præst, og det ville han også helst selv have været;
men lærerlønningerne var beskedne og tillod ikke
2 sønner efter hinanden at tage embedseksamen
ved universitetet.
Det hedder i en mindeartikkel om ham: »Som
følge heraf gik rejsen i en ganske ung alder
til det gamle historiske Jelling. Sognepræsten
Svendsen, som tillige var seminarieforstander,
var en af Grundtvigs nære og kære disciple med
meget stor indflydelse i elevernes kreds som i me
nigheden i Jelling og Hoven. Man sagde i Nabosog
nene: I Jelling lyder kirkesangen, så loftet løftes,
og væggene udvides. Man føler ikke, det er et lille
og gammet hus, som rummer os. — Vist er det, at
en flok bevidst levende unge mænd med lyst, mod
og vidt udsyn tog ud fra Jelling seminarium.«
Disse forudsætninger for Mejers gerning som
skolemand anføres, fordi de rammer noget væ
sentligt, der synes at præge ham for livet. Hans
mål var at bringe Grundtvigs og Koids skoletanker
og undervisningsmåde ind i skole og hjem. Men
den konkrete oplysning i mindeartiklen, at han var
en af de unge, der udgik fra Jelling, er ikke rigtig.
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Han kcste på Blågårds seminarium og tog sin ek
samen herfra 1866.
Sin første virksomhed fik han som hjælpelærer
hos sin far i Arnum; men embedet her var for stort
til, at den unge mand kunne kaldes til det, da fa
deren døde to år efter. Der byttedes gårde. Lære
ren i Københoved blev forflyttet til Arnum og
Mejer til Københoved, hvor han forblev i tiåret
1868-78. Han blev i 1869 gift med sin kusine Han
sine Margrethe Hansen, degnens datter fra Øster
Linnet; men året efter mistede han både hende og
en nyfødt datter. To år efter ægtede han Anna
Cecilie, datter af gårdejer Jes Loren tsen, Holstedgård.
I lokalhistorien »Københoveds Bysamfund« for
tæller Marie Boesen bl. a.: »Lærer Mejer betegnes i
visitatsbogen som »barneglad og ret duelig«. Han
og hans kone var meget afholdt her i byen. De var
begge venlige og livlige, og Mejer sang gerne og
godt. Jeg har flere gange, efter at lærer Mejer var
flyttet her fra byen, hørt min mor sige, når hun
kom hjem fra en eller anden festlighed i byen,
enten det nu var i sorg eller glæde: sangen gik så
godt, for Mejer var der.
Skrumsager fortæller i »Æt og Minder«, at da
udgivelsen af de danske blade i Sønderjylland var
forbudt under den fransk-tyske krig 1870, og det
heller ikke var tilladt at få kongcrigske aviser
sendt med posten, hentede man dem hver dag på
Skodborghus. I mørkningen samledes så en del af
byens folk hos Skrumsagers, og der blev la^st højt
af de danske aviser. En aften blev der således læst
en meget varm opfordring fra en kreds af mænd
og kvinder i Svendborg om at yde bidrag til de
franske sårede. Denne udtalelse må af en eller an-
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den være afluret — måske ved vinduerne ud mod
vejen — og meldt til herredsfoged von Rosen.
Skrumsager og lærer Mejer kom i forhør hos her
redsfogeden, og Mejer truedes med embedsforta
belse og Skrumsager med arrest, hvis en sådan
indsamling blev sat i værk her syd for Kongeåen,
hvad der dog slet ikke havde været meningen. Des
uden blev det forbudt lærer Mejer at komme hos
H. D. Kloppenborgs, Peder Grams og Skrumsagers.
Da der i 1878 blev påbudt halvvejs tysk under
visning, kunne Mejer ikke være med mere. Han
skriver i sognets liber daticus (dagbog) : »1878
søgte jeg min afsked, hvilken ansøgning blev be
vilget d. 24.-5. d. å. Da der ingen lærer blev ansat,
blev jeg af distriktets beboere opfordret til at un
dervise børnene, hvilken gerning endte d. 26. juni,
da jeg den 29. juni flyttede til Malt [Maltbæk],
hvor jeg af biskoppen var kaldet til lærer og degn.«
Kun Kongeåen skiller Københoved fra Malt sogn,
og Mejers navn og omdømme har sikkert vægret de
Maltbæk beboere velbekendt og må anses for at
være grunden til, at der da lærerembedet i Malt
bæk og kirkesangerstillingen ved Malt kirke blev
opslået, indkom et andragende »fra en stor mæng
de beboere« om at få Mejer indstillet som nr. 1.
Sognerådet imødekom det fremsatte ønske; men af
protokollen fremgår det, at der ikke har været fuld
enighed derom, idet »i alt fald en del af sognerådet«
har haft den i vore øjne morsomme og ubegribe
lige betænkelighed, »at Mejer, der indtil dato har
været i embede i Slesvig (Kjøbenhoved), måske
ikke burde indtage pladsen for en af de andre an
søgere her fra landet.«
Da indstillingen forelå, kørte Hans Didrik Kloppenborg med ham til biskoppen i Ribe, og da Klop-
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penborg, der først fik foretræde, kom ud igen, er
klærede han, at han nu kunne ønske Mejer til
lykke som degn i Maltbæk.
Malt-Folding sognerådsprotokol giver samme
vidnesbyrd om Mejers kærlighed til skolen som de
mundtlige overleveringer. Den siger, at man 30.-9.
1882 vedtog at give ham et bidrag af 40 kr., fordi
han ved hjælp af en ung lærer havde holdt skole
for de små børn i Maltbæk skole vinteren 1881-82.
Det kan jo ikke være for pengenes skyld, han har
påtaget sig dette ekstraarbejde. Og året efter hed
der det, at »lærer Mejer sidste vinter har holdt
hverdagsskole både for ældste og yngste klasse, og
at skolekommissionen henstiller til sognerådet at
give ham et lønningstillæg. Sognerådet var villigt
hertil. Man tilstod ham 60 kr.«
Igennem denne frivillige udvidelse af undervis
ningen nåede Mejer frem til det, der utvivlsomt
har været hans ønske og mål, at der for vinterhalv
årets vedkommende blev indført hverdagsundervisning for kommunens skoler (aprobb. af min.
21.-4. 1885).
Inden ministeriets godkendelse var Mejer imid
lertid (1884) blevet forflyttet til sognets nordre
skole, Estrupmark. Han medtog hertil bestillingen
som kirkesanger, der hidtil havde været knyttet til
degneembedet i Maltbæk, hvortil biskoppen havde
kaldsretten. Mejer fik 23 arbejdsår i Estrupmark,
og han viste også her nyt initiativ, idet han ved
siden af sin almindelige lærergerning gennem en
årrække gav en del unge mennesker fortsat un
dervisning, m. a. o. oprettede en art ungdomsskole,
dog ikke af større omfang end de givne boligfor
hold tillod. Han tog sin afsked fra Estrupmark
1907, og den 23.-7. 1914 døde den foretagsomme og
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»barneglade« lærer i Jelling. Da Mejer flyttede til
Estrupmark i 1884, blev efterfølgeren i Maltba'k
P. K. Sørensen (1884-1914), der senere for sig og
sine børn fik bevilling til at føre efternavnet Malt
bæk.
Han var født i Gørding sogn 2.1. 1846. Her havde
hans forældre en mindre landejendom. De var ikke
velhavende og døde fra en børneflok på seks, og
Sørensen måtte tidligt selv tjene til sit ophold og
senere til sin uddannelse. Han var musikalsk og
flink til at spille violin, så folkene på gårdene »var
glade for den lille knægt, der sådan kunne under
holde dem.« Som ung mand kom han til Ribe. En
tid kørte han postruten Ribe-Skodborghus, tænkte
på at gå til toldvæsenet, men valgte sluttelig lærer
gerningen.
Han var alle dage en fornuftig økonom; men
lønnene var små, og det var ikke let at lægge så me
get til side, at der kunne blive råd til at læse;
men en vinter på Staby vinterlærerseminarium
kunne han klare, og så var han da vinterlærcr nog
le vintre og en tid huslærer i Sønderjylland. Om
sommeren arbejdede han videre ved landbrug, og
omsider nåede han så vidt, at han i 1882, 36 år gi.,
kunne tage lærereksamen fra Gedved.
Han var derefter lærer i Hillerup ved Ribe i to
år indtil 1884, da han blev forflyttet til Maltbæk,
der trods tabet af kirkesangerbestillingen lønmæs
sigt var bedre. De første år havde Sørensen alle
skolebørnene (61) i en klasse; men så trådte den
nye ordning, som Mejer havde tilstræbt, i kraft, og
der ansattes en vinterlærerinde. Ordningen blev
den almindelig kendte vestjyske: hverdagsskole
(her to klasser) om vinteren, om sommeren yng
ste klasse 5 dage ugentlig og ældste kun een, d.v.s.
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praktisk talt hverdagsskole året rund for børn un
der 10 år. Det blev senere (dog ikke i Sørensens
tid) forhøjet til det 11. og senere til det 12. år,
hvorefter der ved næste undervisningsplans vedta
gelse indførtes hverdagsundervisning for alle børn.
Den, som skriver disse linjer, og som blev Søren
sens efterfølger, vil gerne bevidne, at børnene, da
jeg tiltrådte, skønt han da var nær 70 år gi., havde
solide kundskaber og var meget vel underviste.
Han fordrede, at børnene skulle bestille noget og
kunne deres ting. Han har fået det vidnesbyrd, at
han var en pligtopfyldende mand, der krævede
meget af sig selv. »Han kunne«, som en meddeler
har skrevet til mig, »være streng, når det var nød
vendigt, men undte gerne børnene al den glæde,
de kunne få, når det ikke gik ud over undervis
ningen.«
De ældre i skoledistriktet mindedes med glæde
de bibeltimer, han indbød til i skolen, ligesom man
ge mindes ham som en mand, der havde en egen
evne til at tale med gamle og syge, og han var en
flittig gæst, hvor der i sådanne tilfælde var brug
for ham.
Igennem en lang årrække holdt han aftenskole
for de unge. I ægteskabet med Anne Cathrine Jep
sen fra Marup ved Skern var der en stor og dygtig
børneflok, der ligesom faderen var meget musikal
ske og spillede på alle mulige instrumenter, og for
ældrene magtede gennem et nøjsomt liv at lade
dem allesammen læse, dels på seminariet og dels
ved universitetet, og iblandt en række dygtige lære
re og lærerinder af navnet Maltbæk er en del tillige
kendt som kordegne og organister. Ved julefester
og ved anden lejlighed kunne de danne et helt
orkester til megen glæde for skolens venne- og
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bekendtskabskreds. En bror til Sørensen var lærer
Sørensen, Sneum, der ligeledes tog navn efter sin
bostavn og ligeledes blev far til en flok særdeles
velkendte skolefolk.
Foruden at være en dygtig lærer var Sørensen
Maltbæk (han brugte aldrig selv det nye navn og
andre heller ikke) en efter sin tid endogså fremra
gende landmand. Han købte en naboejendom og
drev den sammen med skoleloddens 10 tdr. land, og
der taltes senere ofte om hans to flotte sorte køre
heste. Sine sidste år tilbragte han i Brørup, hvor
han døde 3.-7. 1927. Han og hans hustru, der døde
1946, 90 år gi., ligger begravet på Malt kirkegård.
Sørensens efterfølger, P. Gregersen (1915-51),
havde indtil da været lærer ved Holsted byskole,
hvor den kendte skolemand, redaktør og senere
folketingsmand, Chr. Sørensen, var førstelærer.
Biskoppen over Ribe stift havde stadig kaldsret
ten til embedet i Maltbæk, skønt kirkesangerbe
stillingen ved Mejers forflytning var fulgt med til
Estrupmark. Kaldelsen lød pr. 1. februar, men da
lærer Sørensen fratrådte 31. december, ville sogne
rådet for Malt gerne, at Gregersen tiltrådte straks
efter juleferien, og det havde man intet at erindre
imod i Holsted. Den lidet erfarne Gregersen heller
ikke.
Imidlertid blev den ellers så flinke og elskvær
dige provst Gad, Veerst, der fra bispekontoret hav
de fået meddelelse om kaldelsesdatoen og på en
eller anden måde havde fået at vide, at flytningen
var sket en måned for tidligt, vred over ikke at
være blevet spurgt og gik strengt i rette med syn
deren, men sluttede dog, som det vil ses af hans
sidste skrivelse både med en »Guds velsignelse« og
en venlig hilsen. I den første ingen af delene.
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Anst m. fl. herreders provsti, 12. jan. 1915.
Skønt Deres kaldsbrev til Maltbæk først gælder
fra 1. februar, og De således er bundet til Deres
tidligere embede i Holsted til den tid, har jeg bragt
i erfaring, at De dog har forladt Deres plads og er
tiltrådt den nye. — Jeg kunne ønske en nærmere
forklaring på, hvorledes dette forholder sig.
P. s. v. Chr. Gad.
Gregersen svarede :

Hr. provst Gad, Veerst!
Den 28. december 1914 gav biskoppen over Ribe
stift mig tilsagn om lærerembedet i Maltbæk, og
sognerådet for Malt anmodede mig derfor om at
begynde i Maltbæk skole 7. jan., for at skolen ikke
skulle lide under, at der kom en vikar som mellem
mand mellem den fratrædende lærer og mig. Før
stelærer Søgaard, Holsted, og Holsted sogneråd
ville ligeledes, når der skulle skiftes lærer, helst,
at den nye kunne begynde straks ved skolens be
gyndelse efter juleferien, og sognerådet havde der
allerede antaget vikar, der var mødt, inden jeg
rejste. Da begge sogneråd og lærer Søgaard fore
slog og medvirkede til denne ordning, faldt den
tanke mig ikke ind, at jeg begik noget ulovligt ved
at gå ind derpå.
Jeg beklager, at jeg ikke forinden har indhentet
skoledirektionens tilladelse dertil, og ansøger her
ved om, at den må blive mig givet.
Maltbæk skole, den 13. jan. 1915.
P. Gregersen.
Provsten sluttede derpå med følgende skrivelse:

Hr. lærer Gregersen.
Tilladelse til at fraflytte Deres embede, før Deres
kaldsbrev har løst Dem fra det, har jeg ingen ret
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til at give Dem. — På den anden side finder jeg
for mit vedkommende ingen anledning til at gøre
mere ved den sag, da det nu engang er sket. — Jeg
kan kun undres over, at en lærer kan være af den
mening, at man kan fra- og tilflytte et embede efter
en privat overenskomst. Et embede er ingen
tyendeplads.
Jeg vil da ønske Dem til lykke med Deres nye
embede og Guds velsignelse over gerningen.
Med venlig hilsen.
Chr. Gad.
I 1894 var der tilbygget et nyt klasseværelse (ind
til da kun eet) for at give plads til yngste klasse,
der hidtil var blevet undervist i lejede stuer for
skellige steder i distriktet. Den gamle bygning fra
1858 var imidlertid nu meget forfalden. Der var
ikke hul mur, og der var bygget i 1er, så slyngplan
ter groede igennem og ind i stuerne. Sognerådet
havde derfor lovet ansøgerne, at der ville blive
bygget ny skole. Dette skete også i sommeren 1915,
inden prisstigningerne under første verdenskrig
satte ind, og to klasseværelser + en særdeles rum
melig lærerlejlighed og et par værelser til vinter
lærerinden opførtes for den i vor tid usandsynlige
pris af 13.323 kr. Hertil kom et udhus til 1.327 kr. ;
ialt 14.550 kr.
1920 omdannedes vinterlærerindeembedet til
forskolelærerindeembede, og i dette ansattes lærer
Gregersens hustru Johanne Gregersen. Hun var
født 12. aug. 1890 i Allerup præstegård (Sneum
sogn), datter af sognepræst N. S. Nielsen, lærer
indeeksamen fra Ribe sem. 1912, følgende år sta
tens eetårige kursus i gymnastik, 16. okt. 1915 gift
med Peder Gregersen, f. 13. novbr. 1889 på Næs
borg Vestergård v. Løgstør. Data: Jebjerg og Krab
besholm højskoler 1906-07, lærereksamen (Ranum)
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1910, vikar i V. Hornum 1910-12, lærer ved Holsted
byskole 1912 og førstelærer i Maltbæk 1915-51.
Medlem af Malt sogns kommunale hjælpekasse
1921-29 (formand 1925-29), medlem af menigheds
rådet 1949-51, formand for Bækkekredsens retsfor
bund 1925-32, landsformand for retsforbundet
1953-55, medlem af folketinget 1932-43 og 1950-53,
medlem af folketingets finansudvalg 1940-43 og
1950-53, medredaktør af »Retspolitiken« 1937-41,
medlem af Danmarks lærerforenings hovedbesty
relse 1948-52 og fra 1956.
Da ægteparret Gregersen i 1951 tog deres afsked,
var lærermangelen på grund af krigstidens store
fødselsoverskud stor, men da boligmangelen sam
tidig gjorde det vanskeligt for de unge at skaffe
sig lejlighed, blev der en chance for såvel skole
kommissioner på landet, hvor der var embedsbolig,
som for lærerpar, når der på samme tid blev et
lærer- og et lærerindeembede ledigt, og »Berlingske Aftenavis« knyttede derfor efter indstillingen
til de to ledigblevne poster under overskriften
»Ægtepar foretrækkes« nogle betragtninger, hvori
det bl. a. hed: »Malt skolekommission ved Vejen
har ved indstilling af førstelærer og lærerinde efter
folketingsmand Gregersen og hustru, der har taget
deres afsked, sørget for en absolut helgardering,
idet alle tre indstillede er lærere, som er gift med
lærerinder. Indstillet som nr. 1, 2 og 3 til de to em
beder blev bliv. Poul Krogh Petersen og frue, Od
der, Mogens Ditlev Andersen og frue, Nordborg,
og Aage Kleve og frue, Stamp.«
Poul Krogh Pedersen, f. i Lintrup skole ved Hol
sted 1920, dim. fra Åarhus seminarium 1948 og hu
stru Inger Krogh P., f. Dinesen 1918, dim. Vejle
forskolesem. 1946, havde været ansat ved Odder
26
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private realskole 1948-52, hvorfra de kaldedes til
Maltbæk. Deres virksomhed her blev dog af kort
varighed, idet de begge 1. april 1955 ansattes ved
Gram borger- og realskole (Sønderjylland).
Mogens Ditlef Andersen, f. i Århus 15. jan. 1923,
og hustru Agnete Østergård A., f. Petersen i Øster
gård, Lyhne sogn, 18. juni 1924, der havde været
indstillede sammen med de foran nævnte lærer
par, søgte påny embederne og blev ansatte fra 1.
aug. 1955. M. D. Andersen var dim. fra Jelling 1945,
efter soldatertiden lærer i Uge pr. Tinglev 1947-50,
Nordborg 1950-52 og førstelærer i Hestkjær pr.
Krogager 1952-55. Han blev 1949 gift med Agnete
Østergaard Petersen, dim. fra Tønder 1950. Efter
et års forløb i Maltbæk, blev hun ansat i et nyop
rettet lærerembede, og forskolelærerindeembedet
blev opslået ledigt.
Igennem en lang årrække havde der i Malt sogn
været strid om centralskole eller ikke centralskole.
Distritets beboere fastholdt imidlertid gennem åre
ne ønsket om at bevare deres gamle skole, og skole
myndighederne imødekom dette ønske. I 1956 ud
byggedes Maltbæk skole fuldt ud efter fordringer
ne efter skoleloven af 1937. Tilbygningen kostede
denne gang ca. 250.000 kr.
Skolen har eksisteret siden 1741 (på den nuvæ
rende plads siden 1858), og efter de økonomiske
investeringer, der nu er foretaget, tør det vel an
tages, at den vil bestå endnu langt ud i fremtiden.

Lambert Hansens Breve
til H. F. Feilberg
Ved August F. Schmidt.

En af de mest kendte Mænd i Sydvestjylland i
Tiden o. 1885-1935 var Gårdejer Lambert Hansen
i Darum. Han var født i Store Darum 24. Decem
ber 1846. Her havde hans Faders og Moders Slægt
haft hjemme i flere Led. Hans Oldefader på fæd
rene Side købte i 1776 Fødegården til Selveje af
Fru Margrethe Rosenørn til Kærgård Hovedgård
i Hunderup Sogn. Lambert Hansens Forældre var
Hans Lambertsen og Hustru Maren Andersen. Nav
net Lambert har man kunnet træffe på Ribeegnen
gennem mange Hundrede År. Nævnes kan det, at
i Darum Sogn findes en Samling Gårde og Huse,
der benævnes Lambertsdam.
I 1882 overtog Lambert Hansen sin Fødegård og
samme Års 10. Juni blev han gift med Ane Peder
sen, født 10. Januar 1854 i Store Darum. Fædrene
gården, som Lambert Hansen var Ejer af, var på
3l/2 Td. Hartkorn. Dens Jorder lå, som det dengang
var det almindelige med denne Egns Gårde, delt
i mange spredte Smålodder — ialt 29, beliggende i
indtil en halv Mils Afstand. Bygningerne var vel
indtil 150 År gamle. I 1895 solgte han imidlertid
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Udmarkslodderne og de gamle Bygninger og op
førte samme År ny Bygning på en større Lod i
Nærheden.
Lambert Hansen kom snart ind i offentlige
Hverv. Han var i 12 År Medlem af Sognerådet,
deraf Formand 1889-91 og 1898-1902. Han var en
meget interesseret og dygtig Sogneleder, især hav
de Skolevæsen og Fattigvæsen hans store Interesse.
I 1885-86 var han med til at oprette Landbospare
kassen i Bibe og valgtes på den konstituerende
Generalforsamling ind i dens første Bestyrelse. I
nogle År var Lambert Hansen Formand for Darum
Mejeri, da det i 1890 blev købt til Andelsmejeri.
I 15 År var han Formand for Darum Brugsfor
ening og var med til dens Oprettelse. Han var
Medlem af Repræsentantskabet for Fællesforenin
gen for Danmarks Brugsforeninger såvel som for
Det danske Hedeselskab. 1904 blev han Medlem af
Overskatterådet for Ribe Amt, og i Tiden 1910-16
havde han Sæde i Ribe Amtsråd. Han var Formand
i Bestyrelsen for Havdiget Vester Vedsted til Da
rum og udførte et grundlæggende Arbejde for dets
Fortsættelse til Tjæreborg. Endvidere medvirkede
Lambert Hansen til Gennemførelsen af et Van
dingsanlæg i Darum Enge ved Dampkraft, hvorved
mellem 500 og 600 Tønder Land bliver vandet.
Ligeledes ved Oprettelsen af cn Sognebogsamling
og en Foredragsforening ydede han et grundlæg
gende Arbejde. Før Foredragsforeningen blev en
Virkelighed kunde Lambert Hansen sammen med
andre interesserede gå de 2% Mil til Ribe en Aften
stund for at høre et Foredrag, og derefter tilbage
igen. Af de forskellige Foreningers Bestyrelser var
han Medlem eller Formand i længere Årrækker.
Den største Gerning, og den Virksomhed, der
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gjorde Lambert Hansens Navn mest bekendt, især
i Ribe Amt, var hans Arbejde i Plejehjemsforenin
gen for Amtet. Han var i 13 År Forretningsfører
for den nævnte Forening, og i 1908, ved Højskole
forstander Ludvig Schrøders Død, blev han dens
Formand, en Stilling, han indehavde lige til sin
Død. Som Formand for Plejehjemsforeningen var
Lambert Hansen ved sit opofrende, tit meget bryd
somme Arbejde flere Hundrede Børn til Hjælp,
Støtte og Glæde. Han bestræbte sig for, at de kunde
få så god cn Pleje og Opdragelse som muligt. Han
oprettede et Legat til Gavn for Ribe Amts Pleje
hjemsforening, der i 1917 i Ribe lod afholde en
Fest — med Stiftamtmanden i Spidsen — for den
Darum Gårdejer, der ved denne Lejlighed blev
udnævnt til Ridder af Dannebrog, samtidig med
at han fik overrakt et Guldur. 1932 blev han Dan
nebrogsmand.
I den lange Årrække 1886-1928 var Lambert
Hansen Repræsentant i Ribe Herred for Den vest
og sønderjydske Kreditforening, der har Hovedsæ
de i Ringkøbing. Det skyldes udelukkende hans
egen Modstand, at han ikke i 1896 blev valgt ind
i Kreditforeningens Direktion. Foruden at være
Kreditforeningens Repræsentant blev Lambert
Hansen i 1898 valgt til Revisor. På Grund af sin
høje Alder og nogen Tunghørighed fratrådte han
som Repræsentant i 1928, men fortsatte endnu i 2
år som Revisor. Da han i 1930 også afgav dette
Hverv, fik han ved en Festlighed i Kreditforenin
gen som en Hædersbevisning og Påskønnelse af sin
enestående og uegennyttige Virksomhed i Kredit
foreningens Tjeneste overrakt et Pengebeløb på
1000 Kr. 1 1909 skrev Lambert Hansen en nyttig Be
retning om Kreditforeningens Beydning for Vest-
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jylland. Dette lokalhistoriske Bidrag findes udgivet
i F. K. Erlangs Jubilæums-Festskrift: »Den vest
og sønderjydske Kreditforening« (1910), 119-20.
Heri gives især Oplysninger om Kreditforeningens
Betydning for Udstykningen i Tiden mellem 1860
og 1909. '
Som man vil forstå, fik Lambert Hansen i sine
Dage at gøre med mange Ting, og i alt, hvad der
blev ham betroet af offentlige Hverv, nedlagde
han et overordentligt stort, flittigt og trofast Ar
bejde. Bedømmelsen af Lambert Hansen er af
dem, der har kendt ham, præget af en særegen
Hjertevarme og Beundring. Lærer P.
Nielsen
skriver i sin Bog: »Fra Darum Sogn« (1926), 83, at
ingen af Sognerådsformændcnc i Darum har haft
så store Forudsætninger til at være Formand som
han. 1 sin Ungdom havde han læst mere end de
fleste, »og det er sikkert, at ikke mange Bønder i
Danmark har haft en sådan Oplysning og Kund
skabsfylde, endda han aldrig havde været på no
gen Skole udover Børneskolen. Naar han var fær
dig med sit tit strenge Arbejde, satte han sig til at
læse til langt ud paa Natten.«
F. K. Erlang har i sit Tillægsværk: »Den vest
og sønderjydske Kreditforening 1910-1935« (1935),
149-50, meddelt en Karakteristik af Lambert Han
sen, der heller ikke undlader at gøre Indtryk: »Der
har næppe før eller siden i Kreditforeningens Repæsentantskab siddet en Mand, som man har set
op til i den Grad som til Lambert Hansen, og dette
skyldtes i lige Grad hans Indsigt, hans Retsskaffenhed, hans Samvittighedsfuldhed og hans store
Uegennyttighed. Der var intetsomhelst glimrende
ved ham, af Ydre var han uanselig, temmelig ma
ger og af Væsen yderst stilfærdig. Aldrig søgte han
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at trænge sig selv frem . . . Heltigennem ægte og
trofast var han som faa. Han havde aldrig gaaet i
anden Skole end Børneskolen, men han havde
læst overordentlig meget, og ikke mange Bønder i
Danmark har siddet inde med saadan Kundskab
og Indsigt som han, ligesom han ogsaa skrev ual
mindelig godt for sig. Han yndede og brugte altid
den Retskrivning, der er opkaldt efter R. Kr. Rask
og N. M. Peterseii.«
I Årene 1876-1891 var H. F. Feilberg (1831-1921)
Præst i Darum og Bramminge. Det blev snart klart
for Befolkningen i de to Sogne, at den her havde
fået en særlig dygtig og rigt begavet Præst. I de
for Feilberg 16 lykkelige År i Darum blev han i
usædvanlig Grad afholdt som Præst og beundret
for sin sjældne Lærdom. Han vandt sig her Venner
for Livet. Den mest trofaste af disse var, hvad man
næsten kunde tænke sig, Lambert Hansen, der al
drig kunde glemme den Tid, da Darum-Bramminge
Pastorat havde den Lykke at have den lærde
Folklorist som Præst. Feilberg har uden Tvivl hur
tigt opdaget, at Lambert Hansen også var en Mand
af de usædvanlige, og han har sikkert tit taget
ham med på Råd, især under Udarbejdelsen af sin
store »Jydske Ordbog«. En Aften i hver Uge havde
han Besøg af et Par yngre Mænd fra Darum. Når
Theen var drukket, tog Feilberg dem med op i sit
Studereværelse, og når Piberne var blevet tændt,
gennemgik han sine Sedler med jydske Ord til
Ordbogen. Feilberg havde mange Meddelere rundt
i Jylland, og der forekom ofte Ord, som kun fødte
Jyder kunde tyde. Samtidig blev det undersøgt og
nedskrevet, hvorledes Ordet lød og blev anvendt i
Darum. Ved en Mængde Ord i Feilbergs Ordbog
står et »D«, der skal sige Darum. Den ene af de
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yngre Mænd, der blev eksamineret af Feilberg, var
Lambert Hansen.
De første År efter at H. F. Feilberg var flyttet til
Askov, besøgte han ret ofte sin gamle Menighed og
gamle Venner. Men det blev sjældnere og sjæld
nere og hørte til sidst helt op, da han kom op i
Firserne. Da Feilberg på sin 80 Årsdag 6. August
1911 blev fejret ved en uforglemmelig Fest i Skibe
lund Pavillon, var Lambert Hansen selvfølgelig
med. Der var ved denne Lejlighed mødt mange
fremragende og berømte Folk fra Ind- og Udland,
som holdt talrige, glimrende Taler, men der er
sagt, at de jævne Ord, der blev udtalt af Lambert
Hansen, dog måske var dem, der gjorde det stær
keste Indtryk.
Jeg kan her aflægge troværdig Vidnesbyrd om, at
ved Festen i Dagmarsalen på Askov Højskole 6.
August 1921, da Feilberg fyldte 90 År, var der in
gen af de iøvrigt udmærkede Taler (blandt hvilke
kan fremhæves Søren Alkærsigs), der greb mig så
stærkt som Lambert Hansens. Her stod denne sortkravede vestjydske Gårdmand med det kønne
milde og åndsprægede Ansigt og talte til sin gamle
Sognepræst, som man endnu efter 30 Års Adskil
lelse ikke havde glemt ude i Darum, hvor Mindet
om hans Gerning som Præst og Videnskabsmand
stadig levede varmt og rigt i Hjerterne. Med Be
undring havde man gennem Årtierne fulgt hans
Vej mod international Berømmelse, og Lambert
Hansen selv betragtede det som en Lykke, at han
på sin Livsvej havde mødt Feilberg og var kom
met til at kende ham .... Det er ikke muligt at give
et Indtryk af Stundens Højtid og Stemning, da
Lambert Hansen talte, men Indtrykket af den vil
ingensinde glemmes af dem, der var til Stede, og
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endnu så mange År efter bevæges jeg dybt ved at
Renke på Hansens Tale.
Efter Bortrejsen fra Darum iliveholdtes der en
Brevveksling mellem Lambert Hansen og Feilberg.
Der findes i H. F. Feilbergs store Brevsamling på
Dansk Folkemindesamling i Det kgl. Bibliotek, op
bevaret 20 Breve og 1 Telegram fra Lambert Han
sen til Feilberg. Disse Breve udgives — med gan
ske enkelte og uvæsentlige Udeladelser (mær
ket . . ..) — på de følgende Sider. De barrer fuldgod
Vidnesbyrd om, at de Oplysninger, der her foran
er meddelt om Lambert Hansen, helt igennem står
til Troende. Man forstår godt, at den lærde Prtest
i Askov satte den begavede Gårdejer i Darum højt.
Brevvekslingen gennem de benved 30 år vidner
smukt om Lambert Hansens trofaste Sind, og de er
også med til at karakterisere H. F. Feilberg, der —
sin store Berømmelse til Trods — heller ikke kun
de glemme sin Ven fra Årene i Darum. Lambert
Hansen havde den skønnest tænkelige Håndskrift,
og man forundres tilvisse over, at en Mand, der
kun havde gået i en gammel Almueskole, kunde
skrive så fortræffeligt, ja udmærket for sig. Breve
ne afgiver selv de bedste Beviser for Sandheden
af disse Ord.
Man får mangt og meget at vide fra det gamle
Darum i Lambert Hansens Breve. Således kan
fremhæves hans Oplysninger om kirkelige Forhold
i Pastoratet efter Feilbergs Bortrejse. Lambert
Hansen var stærkt påvirket af Højskolens Ånd
og kristeligt vakt i grundtvigsk Retning, og det er
da let forståeligt, at han sad i Menighedsrådet fra
dets Oprettelse og indtil 1923, det sidste År som dets
I?ormand.
H. F. Feilbergs Børn kunde heller ikke glemme
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Darumtiden, og af Lambert Hansens Breve frem
går det, at Sønnen, Skolebestyrer Henning Frede
rik Feilberg (kaldet Frederik), gennem Årene ofte
besøge Barndomsbyen og da altid var en kær Gæst
hos Lambert Hansens. Der er iøvrigt ingen Grund
til her nærmere at omtale Brevene. I Noterne bli
ver Enkeltheder i dem oplyst. De er i særegen Grad
præget af Hengivenhed og Hjertevarme, og de
bringer Bud om to sjældne Mænd.
Det bør endelig nævnes, at Lambert Hansen af
gik ved Døden den 26. Maj 1935.

★

Darum d. 22 desember 1899.
Kære pastor Feilberg!
Disse linier kommer for at ønske Dem og Edel1)
en glædelig og velsignet julefest. Minderne fra de
mange år, De og Deres familie levede blandt os er
ofte genstand for vore samtaler, og vore tanker
dvæler ofte hos vennerne i Askov. Fra Frederik2)
modtog vi brev for nogle dage siden tilligemed en
meget fornøjelig lille bog »Barndomsår ved Vester
havet«. Vor lille Hans Peder gav sig strax i lag
med at læse den. Da han kom til fortællingen om
Peder, der var kravlet ind i møllehjulet, som døve
Jørgen imens sætter igang, løb han ud til hans mo
der og sagde: Nej, det er da en »hovres« bog mo
der, den skal du også læse. Jeg læste den iaftes og
glædede mig rigtig over den dybe poesi i bogen
som også over Jens og Peders oplevelser, der mød
tes med lyse minder fra min egen barndom. Jeg
har ønsket Frederik tillykke med bogen og ønsket,
1]
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at der må følge flere efter .... Vi lever ellers
skikkeligt her i Darum, der er slet ikke det jeg ved
noget at fortælle. Pastor Jensen3) har den sidste
måned havt en uordineret medhjælper, men han
beholder ham ikke længere end til nytår. Jeg har
ikke hørt ham tale. Vi har fremdeles hver måned
en fremmed til at tale i forsamlingshuset, og disse
møder ere fremdeles stærkt besøgte. Vær da både
De og Edel hjærtelig hilset fra os alle med ønsket
om en glad og velsignet julefest.
Deres hengivne Lambert Hansen.

Darum 24/12 1900.
Kære pastor Feilberg!
Hermed ønsket om en glædelig og velsignet jule
fest. Mange tak for årbogen.4) I den sidste tid har
jeg havt så travlt med forskellige virksomheder,
der er mig betroet, så jeg endnu ikke har havt
tid til at læse den, men glæder mig derfor til at
få den læst nu i juletiden .... Livet herhjemme i
Darum går sin sille, rolige gang. Vi har en af eg
nens grundtvigske præster til at prædike i forsam
lingshuset hver måned, og en gang imellem har vi
en anden foredragsholder. Siden vi har fået den
ny vej efter Esbjerg, kører vi også af og til over
til pastor Nielsen5) i Allerup til kirke i Sneum eller
Tjæreborg. Da jeg for nogle dage siden var inde
hos pastor Tranberg6) i Fårup, fortalte han mig,
at pastor Jensen søgte om et andet embede. Den
4. januar kommer jeg til bestyrelsesmøde i pleje
hjemsforeningen hos højskoleforstander Schrøder,
så ser jeg også ind ad døren til Dem. Mange venlige
hilsener fra Anna,7) børnene og gamle moder og
fra Deres hengivne
Lambert Hansen.

2]
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3]

Darum den 6. august 1903.
Kære pastor Feilberg!
Modtag herved fra os en hjærtelig lykønskning
i anledning af Deres 72 års fødselsdag. Der er nu
gået 12 år siden de flyttede herfra, men minderne
om vor kære gamle præst ere endnu lige friske,
og når vi idag sende Dem vore bedste ønsker, er
det i taknemlig erindring af de svundne dage, da
De levede og virkede iblandt os. Ane og jeg og
gamle moder sidder idag ved min søsters Johanne
Marias sygeleje. Hun har havt en streng nat, og hun
har nyligt sagt os, at vi ikke har kvnge at være
sammen. Vi har lige bekjendt troen og bedt fader
vor sammen, og hun længes efter afslutning på sine
lidelser og efter, at vor Herre skal tage hende
hjem. Hendes forretning i Bramminge har hun for
en 3 ugers tid siden lukket og er flyttet hjem til os.
Siden hun kom hjem, har hun været sengeliggen
de. Hendes sygdom er tæring. Tak for hilsen, de
sendte med Maren. Hun var her hjemme i søn
dags .... De kærligste hilsener til Dem og Edel
fra os alle. Deres hengivne
Lambert Hansen.

4]

Darum den 5. juli 1904.s)
Kære pastor Feilberg!
Hermed en hjærtelig lykønskning fra Anna,
Maren, Hans Peder, gamle moder og mig til Dem i
anledning af Deres 73 årige fødselsdag. Der er nu
løbet meget vand til stranden, siden De og Deres
familie levede blandt os herude i Darum, men
mindet om disse år, mindet om vor gamle, milde
præst, for som denne bliver De ved at stå for os,
er endnu lige levende her. Vi glæder os til, at De
vil komme og prædike her en gang i eftersomme-
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ren. Det glæder os hvergang vi hører fra Dem eller
fra nogen af Deres familie. For ikke længe siden
havde vi en middagsstund besøg af Deres broder,
inspektøren fra Søborg.9) Han rejste for at søge
oplysninger angående stormflodernes indflydelse
på vore jorder, jeg var med ham en runde ved ha
vet. Mads Peder Thomsen er hjemme i disse dage for
at besøge sin gamle fader Thomas Madsen. På søn
dag skal jeg med til kongemiddag i Ribe.10) Sikken
stuerhed! Pastor Hovgård11) fra Bramminge præ
diker her den første søndag i hver måned, men han
frygter for, at han ikke kan vedblive til vinter, da
hans lunger ere angrebne; hvor vi så skal hen, véd
jeg næsten ikke, men det kan jo være, at vi kan
blive hjulpne af kirkelig samfund. Pastor Rosen
stand,12) V. Vedsted, er altid villig, når vi kalder
ad ham, men da han kun kan holde gudstjeneste
om aftenen efter 6 toget, kan vi ikke få ham til at
prædike om vinteren. Endnu må jeg fortaMle, at
Deres gamle nabo Thomas Rask er død og skal be
graves iniorgen. Med mange venlige hilsener fra
os allesammen til Dem og Edel.
Deres hengivne Lambert Hansen.

5]

Darum den 21 desember 1904.
Kære pastor Feilberg!
Tak både fra Anna og mig og vore børn med for
Deres store bog om julen.13) Jeg er vis på at begge
børnene vil læse den i julen lige så vel som vi
gamle. De slægter i den henseende vi gamle på, at
de hænger i bøgerne begge, når der gives lejlighed.
Anna og jeg havde talt om at købe bogen, nu kom
den uden udgift for os, og den er os en dobbelt
kær julebog, fordi den minder os om gamle kære
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tider, da De og Deres familie levede blandt os.
Tak også for Deres gode ønsker for os med hensyn
til præsteskiftet. Ja, måtte vi nu blot få en mand,
som kunde samle os, og som vi kan være glade ved.
Kirkebesøget har i de sidste år været for lille her,
når undtages de dage, vi har havt fremmede præ
ster. Jeg er aldersformand i menighedsrådet, og vi
føler alle godt det ansvar, der kommer til at hvile
på os.14) Måtte vi få lykke til at udrette vor del, så
vi og andre kan føle sig tilfredse derved. I de sid
ste 14 dage har vi siddet på skolebænken her, idet
vi har havt et vandrende landbrugskursus med
forstander Tuxen, Lyngby,15) og en landbrugskan
didat fra Lolland som lærere. Det har va'ret både
fornøjelige og lærerige dage. Der har været 75 del
tagere i alderen fra 20 til 65. Knud Hansen16) var
aldersformand. Og så en glædelig og velsignet jule
fest for Dem og Edel ønskes af os alle her.
Deres hengivne Lambert Hansen.

Darum den 5 august 1905.
Kære pastor Feilberg!
De ønskes ret en hjertelig tillykke fra os alle her
i anledning af Deres fødselsdag imorgen. Måtte de
kommende dage blive lyse og milde for Dem og
Deres arbejdskraft beholdes usvækket, så De kan
fortsætte Deres boglige arbejder, et arbejde, som
vel næppe nogen nulevende kan optage efter Dem.
De bedes hilse Deres børn allesammen fra os, sær
lig Frederik17) og sige ham tak for de par dages
samvær, da han var her. Hvordan er det gået ham
med den sårede tommelfinger. Han tog jo så hårdt
fat med her, at han fik vabler i fingrene. Nå, ven
lige hilsener da til Dem og alle Deres fra os.
Deres hengivne Lambert Hansen.
6]
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Darum den 23 December 1905.

Kære pastor Feilberg!
Hjærtelig tak for Deres sidste brev og vennehilsen og tak for Deres bog »Jul«. Jeg glæder mig nu
1 juletiden at få tid og ro til at læse den. Den sidste
tid har været så travlt for mig, fordi vi i år har
fået lånesagerne til kreditforeningen så sent, og jeg
har derfor ikke havt nogen tid tilovers til læsning.
Vi har det ellers alle godt, og fra Anna og børnene
skal jeg hilse Dem og Edel. Vi er alle her glade ved
vor ny præstefamilie. Både præsten og hans hustru
ere jævne rare mennesker.1 s) Og det er så rart, at
folk igen søger til kirken som i tidligere dage; her
er hver søndag god kirkebesøg, og tænk Dem så, at
vi har fået et orgel af en ukendt giver.19) Det spil
les foreløbig af skolelærer Holms søn af Jedsted,
indtil vi kan få en organist uddannet. Efter at
orgelet er kommet, har gamle Kristen Andersen
Kristensen og Thomas Rasks enke, Kirsten, skæn
ket de fornødne summer til 3 store lysekroner.
2 i kirkens skib og et i koret. Lysekronerne blive
ophængte idag.20) De skal en gang komme herud
og se, hvor kirken nu er blevet hyggelig. Vor nabo,
gamle Thomas Madsen er død. Han skal begraves
2den juledag. Han bad på sit sidste om, at vi vilde
sende en hilsen til Dem, og den bedes De herved
om at modtage. Mads Peter har telegraferet, at
han kommer til begravelsen, men rejser 2den jule
dag tilbage til London igen. Fra Frederik har vi
havt brev. Det glæder os, at hans skole har så god
fremgang. Han har sendt os sin sidste bog,21) en
rigtig fornøjelig og god bog, som jeg synes lover,
at den ikke bliver den sidste fra hans hånd. Vær
nu ret hjærelig hilset fra os alle her med ønsket
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om en glædelig og velsignet julefest for Dem og
Edel og Deres andre Børn, som De bedes hilse.
Deres hengivne Lambert Hansen.

8]

Darum den 4 august 1906.

Kære pastor Feilberg!
Vi sender Dem herved alle her fra hjemmet i
Vesterby venlige hilsener og vore bedste ønsker til
Deres fødselsdag på mandag. De har jo nu nået de
tre fjerdedele af et hundrede år, måtte hvad vor
herre giver Dem at leve af den næste fjerdedel
blive lys og lykkelig med fred og stilhed og med
ævne til at fortsætte Deres arbejde. Vi havde så
sikkert håbet at se Dem herude en gang i sommer.
De skulde komme. Det vil glæde Dem at høre orge
let og at fornemme, hvor rart og hyggeligt det nu
igen er blevet at komme til kirke her. Igår aftes
var pastor Kristensen og hans kone og lærer Niel
sen og Karen22) her. Vi talte da om, at det vilde
glæde os at se Dem herude blandt os en gang. Kan
De tåle rejsen, så kom til os i besøg en søndag og
bliv hos os så mange dage, De kan. De véd, at De
er velkommen og at jeg vil va're med vogn efter
Dem i Bramminge og køre Dem dertil, når De skal
tilbage. I disse dage har vi travlt med rugen. Vi
får det sidste af den i hus idag. Det giver en god
høst iår .... Frederik havde jeg brevvekslet med
om Moltesens kandidatur23) til rigsdagsvalget. Han
anbefalede ham til vor rigsdagsmand som Jens
Busks24) afløser, og jeg hørte til dem, der arbejde
de lidt for ham. Nielsen og jeg vare hans stillere.
Men den gik ikke, skøndt vi dog var nær ved. Vær
så De og Edel hilset såmange gange fra os alle
sammen.
Deres hengivne Lambert Hansen.
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Darum den 5 august 1910.
Kære pastor Feilberg!
Ja, De tillader nok, at jeg vedbliver at bruge
denne gamle tiltale til Dem og lader Dr. phil. lig
ge,25) fordi det er som vores gamle præst, vi er
kommen til at holde af Dem og vil vedblive at
holde af Dem og mindes Dem sålænge vi leve.
Med tak for de gamle dage, da De og Deres familie
levede herude blandt os og med tak for alt godt
siden sender Ane og jeg Dem en venlig hilsen og
ønsker Dem tillykke i anledning af Deres fødsels
dag imorgen. Vi ønske, at der endnu må ligge en
ra^kkc af år med lyse og milde dage og med kræf
ter til Deres arbejde foran Dem. Og så bedes De
om at hilse Edel og de andre af Deres Børn, der er
hjemme hos Dem imorgen. Vi har i disse dage hå
bet på et besøg af Frederik og venter endnu på at
se ham her inden ferien er tilende. Vi og vore
børn har det godt. Ane har i disse dage besøgt
Maren og Johannes Moltesen26) i Eskelund. De er
glade ved deres lille kønne hjem og deres lille be
drift. Hans Peder tjener på Klevanggård27) i Eske
lund. Han havde lyst til at komme ud og se, hvor
dan det går til andre steder, og det kan han jo have
godt af. Han har jo havt det held at komme til en
dygtig og brav husbond. Vær da venlig hilset fra
os begge.
Deres hengivne Lambert Hansen.
9]

Darum den 5 august 1912.
Kære pastor Feilberg!
Modtag hermed Anes og min hjærteligste lyk
ønskning i anledning af Deres fødselsdag imorgen.
Og tak for de gamle dage, da De og Deres familie
levede blandt os herude i Darum. Der er gået man
ge år siden. De er bleven hvid om tindingen, og vi
10]
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andre er kommen højt op i årene, men minderne
fra den tid er lige friske, og vil blive det fremdeles.
Vil De hilse Deres børn. Frederik, Edel, Andreas
og Ditlev28) og hans familie, der langt ude i det
fjerne vesten. Hvordan går det ham? Ser vi ikke
Frederik hos os en dags tid nu i ferien? Sig ham, at
han er ventet. Og modtag så venlige hilsener fra
Deres hengivne
Anna og Lambert Hansen.

Darum den 7 august 1913.
Kære pastor Feilberg!
Dette brev skulde have nået at bringe vor hilsen
og lykønskning på fødselsdagen, men tilgiv, at det
kommer bagefter. Skylden ligger hos mig, fordi jeg
kom for sent hjem igår til at få en hilsen afsted,
den kommer dog derfor ikke mindre velment. Ja,
hjærtelig tillykke da kære, gamle, lærde ven! med
de 82. Gid der endnu må følge en række lyse år
efter med kræfter til at fortsætte det arbejde, De
nu i en lang række år har syslet med. For nogle
dage siden sad jeg og læste om gamle Saxo, hvor
han sad i sin celle og skrev flittig i sin bog om
gamle tider og slægter for at kunne overgive til efterslægen, hvad der var værd at mindes fra de hen
farne tider. Uvilkårligt gik min tanke til Dem,
kære Feilberg! De sidder jo også nu på de gamle
dage ved lampen og skriver flittig i Deres bog,
hvad der er værd at kende for vor efterslægt af
fædrenes liv, sprog og kultur. Deres bøger har jo
samme opgave som Saxos gamle mesterlige hi
storie, at bringe til efterslægten budskab om fæd
renes liv og virke. Gid Deres bøger må få et langt
liv som hans, og gid der må times Dem den lykke
endnu en god stund at kunne fortsætte Deres ar
bejde. Hils så Deres børn fra os. Edel, Frederik og

11]
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hans familie. Andreas og de på den anden side
havet, og modtag selv kærlige hilsener fra Deres
hengivne
Anna og Lambert Hansen.

Darum 22 desember 1913.
Kære pastor Feilberg!
Tak for Deres brev i oktober og de 2 exem
plar [er] af den nye udgave af »Bondeliv« II. Det
ene exemplar er overgivet til Nielsen til optagelse
i bogsamlingen, og det andet er sendt til Johannes
og Maren i Eskelund. Vor bogsamling er nu vokset
til over 1000 bind. Jeg mindes endnu, da vi som
unge grundlagde den, at det var særlig ved Deres
hjælp, vi fik så godt begyndt, idet De skaffede os
en betydelig del gode bøger. Nu har vi grund til
at glædes over den, og den er godt benyttet. Det
glæder os af Deres Brev at se, at det går godt frem
ad for Ditlev og hans familie. De har jo døjet
meget derovre i det fremmede land. Hos Nielsens,
Knud Hansens, her og hos andre gamle venner går
ellers alt ved det gamle, men det ses, at vi også be
gynder at komme op i årene. Den 2. januar skal vi
have bestyrelsesmøde i »Plejehjemsforeningen for
Ribe Amt« på Askov højskole. Anna kommer da
med, og det er hensigten at aflægge Dem og Edel
et besøg. De bedes hilse Ditlev og hans hustru, når
De skriver til dem. Mange venlige hilsener til Dem
og Edel, idet vi ønsker Eder begge en god og vel
signet julefest. Deres hjærtelig hengivne
Anna og Lambert Hansen.

12]

Darum den 24/]2 1914.
Kære pastor Feilberg!
Det er med vemod, vi i år holder julefest. Rundt
om os raser krigen, så nær vort lands grændser, så

13]
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vi høre bulderet af den. Og næsten hver dag brin
ger bladene lister over faldne, sårede og savnede
fra Sønderjylland. Hvor må det være tungt for
vore landsmænd på den anden side grændsen, at
de skal være med i en krig, der må være deres
følelser og sympatier imod. Vi kan ikke andet end
have den dybeste medfølelse med dem. Og stak
kels Belgien! Hvor har dette lille land dog lidt og
lider endnu. Måtte vort lille fædreland blive for
skånet for at blive en del af krigens skueplads.
Endnu kan ingen forudse, hvor nær vi er ved en
den, eller hvordan opgøret skal blive. Nu er der
kæmpet i 5 måneder, og der er endnu intet afgø
rende sket. Det var en alvorlig dag den 1 august i
år, da budskabet kom, at Tyskland havde afgivet
krigserklæring, og da indkaldelserne kom til vore
værnepligtige om at møde. Jeg tror, de fleste havde
en følelse af, at faren var os nær. Vi har efterhån
den vænnet os til den, skøndt vi véd ikke mere nu
end den gang. Hans Peder er blandt de indkaldte.
Han ligger ovre ved Kogebugt i en by, der hedder
Karlslunde.29) Tiden går godt for ham. Han har en
teologisk kandidat som kammerat, og udenfor
øvelsestiden hjælper han Hans Peder med at lære
engelsk. Det er jo en god anvendelse af fritiden.
Han holder jul hjemme hos os i disse dage, hvad
vi er meget glade ved, at han kan. Iøvrigt har vi
det rigtig godt. Juletravlheden oversteg Anes kræf
ter, men jeg håber, hun genvinder dem i jule
ferien. Hvordan har De, kære gamle ven! og alle
Deres kære det, også familien på de anden side
havet? Idag havde vi brev fra Frederik. Vi ønsker
Dem og alle Deres kære en velsignet jul og et godt
nytår!
Deres hengivne Lambert Hansen.
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Darum den 5 august 1915.
Kære dr. Feilberg!
Når De imorgen modtager gode ønsker fra De
res kære og vennekredsen, De har vundet gennem
årene, vil vi også gerne være med herude fra »æ
vesten«. Ane og jeg beder Dem modtage vor hjærtelige lykønskning til de 84. Gid De endnu må have
en del lykkelige år tilbage med god arbejdsevne
og med gudsfreden i aftenstilheden. Det har været
og er en tung tid, vi har levet det sidste år, med
krigen og alle dens rædsler, dens sorg og lidelser
rundt om os, og hvad lider ikke Sønderjyderne. Vi
kan ikke hjælpe Dem, men føle med dem og bede
for dem kan vi. Må dog denne uhyggelige krig
snart få en ende og en »bedre tid stå op af denne.«
Alt står ellers her ved det gamle. Den 16 august
får vi Hans Peder hjem. Han har så ligget ved
sikringsstyrken sident august ifjor. Johannes Mol
tesen og Maren har solgt deres lille gård i Eskelund
og er foreløbig hos Klaus Moltesens på Graungård.30) Deres gamle nabo P. Helle er for få dage
siden død af apoplexi. Han blev begravet igår. Vil
De hilse Frederik. Han plejer at aflægge os et lille
besøg ved denne tid. Ser vi ham ikke i år. Og hils
Deres børn alle. Med tak for alt godt i de svundne
dage være De venligt og hjærtelig hilset fra
Deres hengivne Anne og Lambert Hansen.
14]

15] Telegram G/s 1915:
Hjertelig til Lykke paa Fødselsdagen kære gamle
Ven og Velgører. Tak for alt godt i de Dage, der
svandt. Guds Fred i dem, der kommer.
Anna og Lambert Hansen.
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Darum d. 6 august 1916.
Kære pastor Feilberg!
Hjærtelig tillykke på Deres 85 årsdag! Modtag
dette ønske af Anna og mig og tilgiv, at det kom
mer en dag bagefter. Det er lige velment. Anna og
jeg har siddet ene i eftermiddag og har da talt
længe om Dem og Deres, talt om minderne fra de
gamle dage, da De havde Deres hjem og Deres
gerning blandt os, og vi jævnligt kom til Dem oppe
i den gamle præstegård. Den tid og disse besøg i
præstegården har havt sin store betydning for os
begge, og minderne derom er os nu kære. Vi glæ
der os over, som De har kunnet bevare ungdoms
sindet under de hvide hår. Så kønt og forstående
som De har talt til den store forsamling af Dan
marks ungdom, der for få dage siden var samlet
på Askov højskole. Hans Peder og Maria var med
til mødet. De har fortalt os derom, og nu har vi
senere læst om det i de unges blad »Dansk Ung
dom«.31) Vi synes, der er så meget godt oppe hos
nutidens ungdom i Danmark, der er i pagt med
det bedste af, hvad vi som unge levede med i, glæ
dedes over, og drømte stort om, og vi synes, det
giver os ret til at tro på en god fremtid for vort
kære lille fædreland. Ja, vor herre bevare det i den
alvorlige tid, hvori vi leve og i al fremtid. Når skal
dog denne forfærdelig, grufulde krig få ende? Vi
står, som De ved, fortiden under præsteskifte her.
Nielsen32) har i disse dage været i Helsingør til et
dagskolekursus, og så har han tillige benyttet lej
ligheden til i ministeriet at søge oplysning om de
ansøgere, der er til præsteembedet. Der er ialt 6,
og blandt disse er der 2 flinke unge teologiske
kandidater af den grundtvigske retning, som Niel
sen syntes godt om, og som departementschefen
16]
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omtalte rosende. Af dem håbe vi at få den ene. Den
ene er en husmandssøn fra Bastrup33), den anden
lærersøn fra Vendsyssel .... Vi har det ellers godt,
og vi synes, der er velsignelse og lykke i vor ger
ning. Blot vi kan ret være taknemlige derfor.
Maren og Johannes Moltesen har nu købt Graungård for 60.000 Kr. med fuld besætning. De har
nogle tusinde kroner tilovers fra salget af Deres
første lille gård i Brørup, så han kommer til at for
rente 40 à 45.000 kr. på gården. Til Hans Peder
og Maria har vi købt en lille ejendom i Nørregrandelaug for 14.000 kr., hvoraf jorderne støder
til vor toft, så får han en englod herfra, og Ane og
jeg bliver så ved at arbejde med gården, så længe
vi kan. Vi slipper på den måde for at tage på af
tægt. Vil De hilse alle børnene fra os. Hvordan går
det familien på den anden side havet? De kærlig
ste hilsener til Dem fra Deres hengivne
Anna og Lambert Hansen.
Darum den 5 august 1917.
Kære pastor Feilberg!
Hjærtelig tillykke med de 86. Vor Herre give, at
dagene, der kommer, må for Dem blive lyse og
milde, og han give Dem fremdeles kræfter og
lykke til at gøre gavn som han det vil, på allerbed
ste måde. Hvor glædede jeg mig over, da jeg for
leden fulgtes med fru Appel34) fra plejehjemsmø
det i Bramminge, af hende at høre, at De endnu
taler på højskolen og kan give timer der. Det var
også det første, jeg foralte Ane, da jeg kom hjem
fra mødet. At De endnu med de 86 år bag Dem kan
tale til de unge, vidner om, at ungdomssindet lever
under de hvide hår. Og sådan skal det jo være.
Aldrig blive gammel. Kan De ikke komme til Da-

17]
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rum endnu og tale for os her. Vi har endnu en ung
dom, der gerne vil høre, og vi vil gerne, at den skal
leve med og være vågen både nationalt og kriste
ligt. Jeg skal komme efter Dem i Bramminge med
min lille hvide Hest og køre Dem dertil .... Ane er
fortiden på Graungård, fordi Maren er syg. Hun
har dog telefoneret idag, at de er lidt bedre. De
kærligste lyønskninger fra os begge og hjertelige
hilsener til hele familien både børn og børnebørn
også dem på den anden side havet. Gud holde sin
hånd over Dem.
Deres hengivne Ane og Lambert Hansen.

Darum d. ~/n 1917.
Kære pastor Feilberg!
Idag har jeg købt Deres bog »De derovre«, og vi
glæder os til at læse den, og vore børn på Graun
gård skal også holde jul med den. Vi véd jo, at hvad
den fortæller, er oplevet af Deres Børn derovre i
nybyggerlandet på den anden side det store hav,
og ved at læse bogen får vi på en måde lov til at
leve med dem i, hvad de har kæmpet og prøvet.
De har jo ikke havt det sådan på det jævne, som
vi har det herhjemme i vor lille gode fædreland.
Ane og jeg har det roligt og stille .Vi har et par
flinke tjenestefolk, karl og pige, så vi behøver ikke
at tage større part af arbejdet med gården, end vi
har lyst til. Det var mere livligt her, da vi havde
børnene Hans Peder og Maren herhjemme, men
sådan går det vel, at der efterhånden bliver mere
stille om os. Vi glædede os meget over de dage, vi
tilbragte i Askov under efterårsmødet, og over de
besøg, vi ved denne lejlighed aflagde hos Dem og
Edel. Tak for Deres venlige gæstfrihed i disse dage.
18]
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Vi ønsker nu Dem og Edel en god og glædelig jule
fest ! Med venlig hilsen
Deres hengivne Anna og Lambert Hansen.
Darum d. Vs 1918.
Kære Dr. phil. Feilberg!
Når De på fødselsdagen imorgen samles med
Deres kære, der kommer for at ønske Dem tillykke,
og når, som vi kan tænke os, mange gode ønsker
strømmer ind til Dem fra nære og fjerne venner
og arbejdsfæller, så er der to gamle venner herude
i »æ vesten«, der gerne vil være med i vennekred
sen med vore bedste ønsker for Dem. Ja, kære gam
le ven, modtag også fra Ane og mig et hjærteligt:
Tillykke med de 87! Vor herre give Dem kræfter
til fremdeles i en række af år at fortsætte Deres
arbejde med de ting, De sysler med, og som gennem
mange års udholdenhed og stort arbejde har gjort
Deres navn kendt langt langt udenfor vort fædre
lands grændser. Idag rejser Frederik og hans søn
Carl Gunnar35) herfra langs med det store havdige
over Vester Vedsted hjem til Askov. Det har glæ
det os meget, at de har kunnet dvæle en dag over
hos os. Vil De hilse dem begge og sige dem tak for
besøget. Kunde De ikke have lyst og kræfter til en
gang i sommerens løb at gøre en lille tur til Darum.
Jeg vilde gerne vise Dem, hvor køn vi har fået vor
gamle kirke. Frederik kan måske fortælle Dem lidt
derom. Det er særlig vor unge præst, vi kan takke
derfor, han [har] havt mod til at gå fra hjem til
hjem og få løfte om pengene dertil. I frivillige bi
drag har han fået tegnet og tildels betalt ca. 5000 kr.
Når De vil komme til Bramminge, skal jeg hente
Dem med min lille hest og køre Dem tilbage. Vil
De hilse Edel, Andreas og hele familien derovre
19]
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på den anden side det store hav, og selv være de
hjærtelig hilset fra
Deres hengivne Anna og Lambert Hansen.
Darum Vs 1920.
Kære pastor Feilberg!
Modtag hermed vore bedste ønsker til Deres 89de
fødselsdag imorgen. Gud give Dem fred og aften
stilhed i de dage, der kommer, og kræfter til end
nu en stund at forsætte Deres boglige arbejde. Det
er nu mange dage siden, De rejste fra os herude i
Darum. Den gang var Deres Helbred sådan, at in
gen af os troede, at De skulde blive så gammel,
men De har dog fået meget udrettet siden. De er en
gammel kæmpe. Tak for de gamle dage her i Da
rum og Tak for dagene, der ligger imellem. Hils
Edel og Deres andre Børn, også dem på den anden
side det store hav. Ser vi Frederik og Carl Gunnar
i ferien? Kærlig Hilsen
Deres hengivne Anna og Lambert Hansen.

20J

Darum d. ^/i2 1920.
Kære pastor Feilberg!
Hvor tiden dog går. Det bliver snart en menne
skealder, siden De rejste herfra til Askov. Lærer
Nielsens og vi mindes Dem ofte i vore samtaler.
Deres virksomhed her faldt i vore unge dage og
under vor bedste manddomstid. Nu er mange af*
den slægt, de mænd og kvinder, der den gang stod
for styret i gårdene eller skulle til at tage mand
domsgerning op, døde. Kun enkelte er tilbage. Og
disse står nu nærmest som tilskuere til det travle
virksomme liv, der rører sig rundt om dem. Også
Nielsens og vi mærker, at vi ikke længere hører til
de unge. Da jeg for en tid siden kørte til Brammin21J
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gc, kom cn ung pige til mig i Terpager og bad om
at age med. Da hun havde fået sig til sæde i vog
nen, siger hun: Ja fader sagde til mig: Der kommer
gamle Lambert Hansen kørende, ham kan du age
med. Det var med en sær, slukøret fornemmelse, jeg
modtog denne ligefremme udtalelse om, at jeg var
regnet blandt de gamle, hvad jeg nødig har villet til
stå for mig selv. Nå, der er dog noget fornøjeligt i at
tænke tilbage på den tid, vi vare unge og så nu se
på, at meget af det gode, der dengang blev begyndt,
har der været grøde i. De kom den gang hertil og
bragte ikke alene en levende forkyndelse i kirken,
hvor cn rationalistisk tale hidtil havde lydt, men De
blev vi unge en erfaren ven, som vi kunde tale med
om alt, både kristeligt og menneskeligt. De udvide
de vort syn og højnede vort mod. Hav tak for de
dage og for alt godt siden. Frøken Rej nsholm for
talte mig en dag i Ribe, at Ditlevs bygninger var
brændte ved lynnedslag. Nu ser vi af Frederiks
brev, at han har fået bygget igien. Det må have
været et stort tab for ham, da assurancen forslår
så lidt i denne dyrtid. Vil De hilse ham og familie,
når De skriver til ham. Ane og jeg har det godt og
lever vel fornøjede i vort lille hjem i Nørreby, og
vi har fuldt op at bestille, så tiden får ikke lov til
at blive lang for os. — Med venlige hilsener til Dem
og Edel ønsker vi Eder begge en glad og velsignet
julefest!
Deres hengivne Anna og Lambert Hansen.
★

Ved 90 Årsdagen 6. August 1921 var Lambert
Hansen i Askov, så fra dette År er der intet Fød
selsdagsbrev.
H. F. Feilberg døde 8. Oktober 1921.
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NOTER. J) Edel Feilberg, født °/io 1873, der var ugift,
ledede Huset for sin gamle Fader i Askov og værnede om
hans Arbejdsfred. 2) Henning Frederik Feilberg (18651940), cand, theol., Skolebestyrer i København. Skrev flere
Børnebøger, hvis Indhold hyppigt er udarbejdet på
Grundlag af Barndomsminder fra Vestjylland. 1899 ud
sendte han: »Barndomsaar ved Vesterhavet«. 3) Anders
Jensen, Præst for Darum-Brammingc 1896-1903. Bramminge blev 1903 udskilt fra Darum. 4) Må være Aarbog for
Dansk Kulturhistorie 1900 (red. af Poul Bjerge), hvori
findes H. F. Feilbergs Afhandling: Paradisminder og Pa
radishåb. 5) N. S. Nielsen, Præst for Sneum-Tjæreborg
1888-1918. “) N. C. C. Tranberg, Præst i Fårup 1879-1901.
') Lambert Hansen staver skiftevis sin Hustrus Fornavn
Anna eller Ane. 8) Brevet r,/~ 1904 er enten forsynet med
forkert Dato eller også er det blevet skrevet og afsendt
en måned for tidligt. Feilbergs Fødselsdag var jo %. 9) Pe
ter Berend Feilberg (1835-1925), Landmand, Kulturtek
niker, har bl. a. skrevet Arbejder om Strømforhold. ï0) I
Anledning af Ribe Domkirkes Indvielse efter Restaurerin
gen 1895-1904. 11 ) J. F. P. Hovgaard, Præst i Bramminge
1903-22. 12) Otto L. E. Rosenstand, Præst i Vester Ved
sted 1889-1929. ™) H. F. Feilbergs Værk: Jul I-1I udkom
1904. 14) J. M. Kristensen blev 1905 kaldet til Præst for
Darum, var her til 1916. i*) S. C. A. Tuxen (1848-1924)
var Forstander for Malling Landbrugsskole 1889-1902.
1902-07 var han Forstander for vandrende Landbrugskur
sus og 1907-16 Forstander for Næsgård. 1G) Knud Hansen
var Sognerådsformand 1886-89, han var cn af Darums
førende Mænd i sin Tid. 17) Skolebestyrer H. F. Feilberg.
ls) Præsterne i Darum, der omtales i Lambert Hansens
Breve, findes der nærmere Oplysninger om i P. J. Niel
sens Bog: Fra Darum Sogn (1926), 62-73. 19) Giveren var
Arvingen efter et afdød Ægtepar, Lambert Kristensen og
Hustru (se P. J. Nielsens Bog om Darum Sogn, 49). 20) Se
P. J. Nielsen, 49. 21 ) H. F. Feilberg jun.: »Brødrene fra
Strandgaard« (1905). Skrev iøvrigt flere Bidrag til Bør
nebøger og Julehæfter. 22) Peder Jakobi Nielsen, Første
lærer og Kirkesanger i Darum 1873-1919. Har skrevet
Bogen: Fra Darum Sogn (1926), med Selvbiografi 22-24.
Gift med Karen Laugcsen. Fra Ribe Amt 1941, 255-62,
do. 1950, 427 f. 23) Laust Moltesen (1865-1950), Dr. phil.,
Udenrigsminister, blev første Gang valgt som Rigsdags
mand 1909 for Vinderupkredsen. 24) Jens Busk (18451908), var Folketingsmand for Ribekredsen 1875-1906.
25) H. F. Feilberg blev 1894 udnævnt til Æresdoktor ved
Københavns Universitet. Doktortitlen fik han altså, efter
at han var rejst fra Darum. 2(5) Lambert Hansens Datter
Maren blev gift med Gdr. Johannes Moltesen, Søn af Gdr.
Klaus Moltesen, Gravengård, Brørup Sogn (se August F.
Schmidt: Brørup Sogns Historie, 1949, 144-45). 27) Klevanggård ejedes 1903-33 af Laust Fredslund (se Brørup
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Sogns Historie, 108). 28) Andreas Nutzhorn Feilberg, f.
22/o 1869. Ditlev Nikolai Feilberg, f. io/4 1867; gift 1893
med Julie Johanne Mørch. 1890 rejste Ditlev Feilberg til
det vestlige Canada. De udvandredes Breve, især Sviger
datterens, syntes Feilberg var værd at lade andre komme
til Gode. Så samlede han Uddrag af Brevene i »De derovre«
(1912) og »Hjemliv paa Prærien« (1917). De to smukke
Bøger er i samlet Udgave ved Sønnen H. F. Feilberg udgivet
1927 under Fællestitlen: »Hjemliv paa Prærien«. 29) Karls
lunde, Sogneby i Tune Herred. 30) 1916 købte Johannes
Moltesen Gravengård af sin Fader Klaus Moltesen. Jobs.
Moltesen solgte Gravengård 1940, døde 12/r 1946. 31 ) I
Dansk Ungdom 29/7 1916 findes udgivet Feilbergs Tale til
den store Ungdomsskare i Askov Kirke. Talen gjorde dybt
Indtryk. 32) Lærer P. J. Nielsen. 33 ) Just Th. Nielsen. Blev
valgt, var Præst i Darum 1916-22). 34 ) Ingeborg Appel
(1868-1948), Askov Højskole. 35) Carl Gunnar Feilberg
(f. 22/io 1894), Professor, Dr. phil. — I Ribe Stiftsmuseums
Kunstsamling findes et stort Maleri (af H. Dohm, malt
1915) forestillende et Møde i Ribe Amtsråd. På dette er
Lambert Hansen også afbildet. I P. J. Nielsens Bog: Fra
Darum Sogn (1926), S. 84, findes et Fotografi af Lambert
Hansen.

Drengekår i Vestjylland under
landbrugskrisen
Af Kr. Bruun.

Det må have været lige i slutningen af firserne,
at den største og bedste gård i Gjesing blev solgt
for 22.000 kr. Køberen var den senere landstings
mand og amtsrådsmedlem Gregers P. Gregersen.
Det var min moders fødegård. Den lå midt i byen
og havde en temmelig stor samlet markplan,
delvis udmærket jord her på Esbjerg bakkeø. Her
til kom eng-, mose- og hedeparceller i vest, nord
og øst. Efter bortsalg af disse fjernere liggende par
celler er markarealet nu delt i tre ejendomme,
hvoraf den midterste og største for nogle år siden
er overtaget af min broderdatter Ellen og hendes
mand. Den sydligste ned mod Esbjerg Nørreskov,
tidligere Sejlsted mose, drives af landstingsman
dens søn. Den tredie, noget mindre ejendom, om
fatter de sørgelige rester af den i sin tid ret anse
lige firlængede gård med jordtilliggede, hvorpå er
opført et nyt stuehus m. v. snarere i amerikansk
villastil end i jysk bondestil. Idag står disse tre
ejendomme i adskillige hundrede tusinde.
Så langt var ejendomspriserne nede under den
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store og langvarige landbrugskrise i mine drenge
år. 1880-1900 var dårlige tider for de danske bøn
der. Medens ejendomspriserne pr. td. hartkorn
med besætning og inventar i femåret 1875-79 gen
nemsnitlig havde været 7.200 kr., gik de i 1885-89
ned til 6.600 og i 1895-99 til 6.500 kr., for ti år senere
atter at være oppe på 8.000. 1885-89 fandt der 700
tvangssalg af gårde sted, omtrent en tiendedel af
alle salg i dette femår. Lavmålet for kornpriser
nåedes i 1894-95. Men allerede omkring 1880 havde
omslaget fra kornsalg til kornimport fundet sted.
Medens kapitelstaksten for rug endnu i 1876-80
havde ligget på 9,50 kr., var den i 1886-1900 nede i
nærheden af 7 kr. Byg dalede i samme tidsrum fra
8,50 til ca. 6,75, havre fra 5,60 til ca. 5 kr. Stærkest
var faldet i hvedeprisen, til størst tab for gods
ejerne.
Smør- og flæskepriserne holdt sig bedre. De sid
ste lå ret uændrede på lidt under 50 øre pr. pund,
medens smørret langsomt steg fra 85 til 95 øre pr.
pund. Det var netop derfor, at bønderne slog ind
på fremstillingen af disse varer og i 1882 oprettede
det første andelsmejeri i Hjedding, i 1887 det før
ste andelsslagteri i Horsens. Når slagterierne kom
lidt efter mejerierne, skyldtes det ikke blot, at de
krævede større kapital og leverandører fra et stør
re område, men også at flæsket spillede en mindre
rolle end smørret. Ved periodens begyndelse 187982 udførtes flæsk for 2,6 millioner årlig, smør for
19,1 mill. 1887-90 var de tilsvarende tal 22,4 og 46,9
mill. Endnu ved århundredskiftet beløb smøreks
porten sig til det dobbelte af flæskeeksporten : 94
mod 46 mill. kr. årlig.
Var end priserne lave, var de økonomiske for
hold til gengæld ret stabile, og det samme gælder
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de politiske forhold ude som hjemme. Der var
ikke noget at tage fejl af, når det gjaldt den
verdslige øvrighed, og det var der forøvrigt hel
ler ikke med hensyn til den gejstlige. Den
snilde diplomat Leo XIII var pave 1878-1903
og nåede den høje alder af 93 år. Herhjemme var
Balslev, forfatter af den så vel kendte katekismus,
biskop i Ribe fra 1867 lige til sin død 1895 i en
alder af 90 år. Jeg husker godt hans blide, hvide
oldingeskikkelse fra en visitats i Brøndum kirke,
hvor han talte så venligt til os skolebørn, mens vi
stod opstillede på kirkegulvet. Som sognepræst til
Brøndum-V. Nebel kunne man dårligt tænke sig
nogen anden end hans velærværdighed pastor Er
hard Assens. Det var lidt af en revolution, da den
gamle scenevante degn Jepsen i Brøndum som kir
kesanger afløstes af den unge, ret generte lærer
Kristensen-Vestkjær i Gjesing.
Der var endnu rester tilbage af naturalhushold
ningen, hvor der lønnedes med jord og varer i
stedet for rede penge. Jeg har været med til at
levere hø og halm til degnen som en del af den ham
tilkommende løn. Jeg nåede da også at levere fon,
gave af levnedsmidler som smør og æg, til et stort
bryllup i Hygum, da Gregers P. Gregersen blev gift
med Hans Knudsens datter. Det var altid interes
sant at blive sendt udensogns et ærinde og se, om
man kunne finde vej og sti og gård, som det var
blevet forklaret ved starten. Lærerne havde en
jordlod til en ko eller to, og ikke få købte eller
lejede lidt mere jord, så der blev råd til at holde
endnu et par køer. Den store præstegård var forpagtet ud. Præste- og kirketiende betaltes i penge
efter kapitelstakst. Der kunne sine steder være lidt
tilbage af det gamle forhold, at karle og piger fik
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en del af deres løn som hjemmelavet tøj eller græs
ning til får. Tjenestedrengen skulle altid have et
par træsko.
Til min konfirmation fik jeg et sæt hjemmelavet
tøj; det var i hvert fald hade varmt og solidt. An
dre konfirmationsgaver var ikke skik og brug
blandt jævne bønderfolk. Til konernes arbejde i
gårdene hørte ikke alene bagning, brygning og
slagtning. De klippede også fårene, under pigernes
og døtrenes medvirken blev ulden kartet og spun
det. Væversken, det være sig en ugift pige eller ko
nen på en mindre ejendom, besørgede vævningen,
og tøjet blev syet i hjemmet af landsbyskrædderen
eller sypigen, hvad enten tøjet var hjemmelavet
eller købt på torvet i Varde.
Det var store dage, når skrædderen viste sig med
symaskine, pressej ærn og hele udstyret. Det slog
da heller aldrig fejl, at et par af byens unge karle
nok skulle gøre sig et ærinde om aftenen. At de
blev højst forbavsede over at finde så megen kvin
delig ungdom og ynde forsamlet, siger sig selv.
Men hvem kunne vide, om det så ikke til sidst blev
smeden med de stærke arme, der løb af med skøn
jomfruen. Hvad siger ikke en så stor menneskeken
der som George Eliot: de stærkeste og dygtigste
mænd er ofte de venligste mod kvinder og børn.
Der var både hjemme og i nabogårdene en ret
stor børneflok. Herregårdsmarkerne var lukkede
for ungdommen. Den beskedne begyndelse til hus
mands- og udstykningslovgivning skete med lov
om jord til landarbejdere 1899. Det var begrænset,
hvad byerne kunne tage af arbejdskraft. Den drog
da til det frie Amerika, hvis døre stod på vid gab
for stærke arme og arbejdsvillige hænder. Fra na
bogården drog syv søskende, begge døtrene og fem
28
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sønner, over Atlanten. Af fætrene og kusinerne fra
min fars fødegård fulgte tre efter. Vi var syv
søskende, hvoraf min ældste broder sluttede sig til
udvandrernes store skare. Kun en af de her nævnte
vendte tilbage for at sætte bo i det gamle land.
Intet under, at USA er blevet rig og mægtig. Uhy
re strækninger af frugtbar, jomfruelig jord, væl
dige skove, rige minerallejer overtog nybyggerne
fra deres ejermænd, Indianerne. Gratis arbejds
kraft fik de fra Europa. Her ovre kan der drives
rovdrift i stor stil gennem århundreder, inden rig
domskilderne tørrer ind, og den samme skæbne
truer dem, som har ramt alle de gamle kulturlande
i Forasien og omkring Middelhavet. Meget troligt,
at englænderen Toynbee, hvis historieskrivning
har vakt så megen opmærksomhed i de senere år,
har ret i, at det er krigene, der har bragt alle de
svundne kulturer til fald. Men hvis ikke rovdrif
ten holdes i tømme, og den rivende befolknings
tilvækst holdes nede, vil grænsen for muligheden
af at mætte de mange munde næppe ligge ude i en
uoverskuelig fremtid. Foran mennesket ligger ur
skoven, bag ham ørkenen.
Min bedstefar Thomas Jørgensen Bruun, Gamle
Thames Bruun som han kaldtes, var 1853-1890
sognefoged og lægdsmand for Brøndum sogn. Han
afløstes af dynastiet Sadderup på sognefogedgår
den i Brøndum. Thomas Bruun var respekteret af
sine sognebørn og vel anskrevet hos autoriteterne,
benådet med det dannebrogskors, der i de tider
var en større sjældenhed blandt almuesmænd. Han
var født i Sædding 1812, ægtede 1833, altså i en
alder af 21 år, Johanne Hansdatter, f. 1814, d. 1875,
og overtog hendes fødegård efter faderen Hans
Nielsens død samme år. Den lå i Gjesing Vesterby
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og omfattede udstrakte mark-, mose- og hede
strækninger ud mod engen og bækken, der danner
skellet mellem Brøndum og Guldager sogne.
1869 blev gårdens jord tilligende delt, således at
mine forældre, Jørgen Bruun, 1837-1903, og Mette
Andersen, 1843-1905, begge af Gjesing Vesterby,
overtog den ene halvdel, og Frands Bruun, 1846-98,
ved sit giftermål 1872 den anden halvdel, hvorfra
atter 1893 udskiltes en ejendom til sønnen Thomas
Bruun. Stamparcellen ejes nu af sønnesønnen
Frands Bruun. Af mine forældres part var kun
den sydligste og bedste del ned mod æ måe, maden,
opdyrket. I min tid var dog også den tyndmuldede
vestermark ned mod Vesterkjær, de såkaldte hede
agre, under plov, og besætningen var vokset fra
et par køer til en halv snes med tilsvarende antal
ungkreaturer og heste, svin og får. Derimod var
den store strækning nord for mosen med den høje
bakke Blåbjerg, hvorefter gården har fået navn,
delvis lyngklædt. Herovre har jeg været med til at
samle mangen god stak sten på den nybrækkede
jord. Sten og tidsler er jo tegn på, at det ikke er
det bare flyvesand man har med at gøre.
Sædskiftet var det traditionelle: brak eller bog
hvede, rug, byg, udlægshavre og 3-5 årig græsmark
alt efter jordens bonitet. I den nyopdyrkede, letmuldede hedejord dyrkedes rigeligt med kartofler,
dels til salg à 3-4 kr. pr. tønde, dels til husholdning
og opfodring. Roeavlen var på forsøgsstadiet. For
hele landets vedkommende udgjorde roearealet
i 1888 kun 4,2 % af det dyrkede areal; tyve år efter,
i 1907, var det vokset til 12 %. Der eksperimentere
des først med at købe nogle læs hos en af fore
gangsmændene i sognet, derefter med selv at dyrke
en enkelt ager. Rigtig fart i roeavlen kom der først,
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da min broder i 1903 overtog gården. Kunstgød
ning anvendtes, men heller ikke i større omfang.
Når der, undtagen i meget tørre somre, avledes
rigtig godt, skyldtes det, at jordene var nymerglede og ikke blev forsømt med staldgødning. Hele
besætningen var på stald sommeren igennem; det
gav forøget arbejde for drengene, som både mor
gen, middag og aften måtte trække kreaturerne
ind og ud.
Men tørken kunne slå hårdt på de vestjyske
agre. Jeg husker f. eks. sommeren 1899. Da jeg
efter bestået filosofikum kom hjem på ferie alle
rede lige over midten af juni, traf jeg på vejen fra
Guldager station tidligt om morgenen nabokonen
Mette Lauridsen, som klagede ynkeligt over de
svedne marker og mangelen på græs til kreaturer
og får. At klagen og bekymringerne ikke var
ugrundede, fik jeg snart at mærke, da jeg efter
gammel vane overtog pasningen af køerne der
hjemme og hver dag måtte lede efter en grøn plet
i lavningen og engkanten at tøjre dem på. Mette
Lauridsen, der tidlig var bleven enke og sad med
en stor børneflok, var nu altid fuld af bekymrin
ger. Var der ikke andet, var der da de høje skatter
og afgifter, og var det nu også nødvendigt med alle
de ministre der ovre i København? Der var vist
syv dengang. Hun blev forskånet for Hedtofts
sytten.
Bygningerne til min fødegård var opført 1869 af
min morbroder, bygmester, senere gårdejer Jens
Andersen, 1837-1910. Stuehuset står der den dag
idag, ret uændret, kun forsynet med tegltag. Jens
Andersen var en meget dygtig og omhyggelig mø
belsnedker. I min stue står endnu et chatol han har
lavet. I tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne
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opførte han flere smukke og anselige gårde i Gje
sing og Brøndum, disse gamle firlængede, stråtæk
te bygninger, der tegnede sig så hjemligt på de
vestjyske kornagre og græsmarker, men nu for
største delen er afløst af mere rummelige og tids
svarende, om end ikke altid kønnere stald- og la
debygninger.
I Sydvestjylland, hvor bindingsværket tidligt var
forsvundet sammen med skovene, var der ældre
grundmurstraditioner at bygge på. De firlængede
gårde havde stuehus mod syd, stald mod vest og
lade mod nord samt en mindre længe til tørverum,
vognskur o. lign, mod øst. Indkørselen til gårds
pladsen var mellem stuehus og østlængen, eller
hvis de var sammenbyggede, gennem ladeporten.
Stalddøren åbnede sig mod vest. Den vej blev
kreaturerne trukket ud; derude lå møddingen, og
ikke midt på gårdspladsen som i andre egne. Den
brolagtc gårdsplads udenfor forstuedøren, køkkenog bryggersvinduerne kunne da holdes pæn ren.
Ikke alene blev den hyppigt fejet, men i løbet af
sommeren blev det stride græs med de stærke, dy
be rødder mellem stenene omhyggeligt luget bort,
et hverken helt ringe eller rart arbejde. Man skulle
synes, at dette fritidsarbejde godt kunne have væ
ret sparet, men således skulle det nu være.
Vejen gik mellem stuehuset og haven. Om som
meren var der livlig færdsel fra gårdene til deres
engparceller i Vesterkjær, først til klynemoser, så
til høslet og derefter med kreaturerne til græsning
på engene. Nu er tøvemoserne udtømte, nogle af
engskifterne under plov, andre har Anders Bruun
efterhånden opkøbt for at kunne rykke Blåbjerg
gårds marskel helt ud til bækken, der danner sog
neskellet. Om vinteren var der kun ringe trafik,
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idet de dybe vognspor over kæret op til Sønderris
ikke egnede sig for vogne på denne årstid. De måt
te da som nu køre sønden om over Vognsbøl-Fourfeldt til Sædding eller nord om over Tarp og
Ravnsbjerg til Guldager-Hjerting.
For fodgængere, og de var de fleste, var der til
alle årets tider vej eller sti over engene. Vi skulle
uden for sæsonen straks til vinduerne for at se,
hvem der nu kom, når Kvik begyndte at give hals,
at gjaffe. Ofte var det æ Gissemand, han hed vel
Giesmann og var sønder fra; han gik i fast rutefart
mellem sit hjem i Syd Gjesing til sønnen i Guld
ager. Forhåbentlig har svigerdatteren været mere
økonomisk end husholdersken, som brugte alt for
mange rosiner i sødsuppen, klagede han. Gjesing
var den rene bondeby med gårde og huse, uden bu
tikker og håndværkere. Selv smeden boede halv
vejs ude ved Brøndumdam. Tarp omfattede kun
kroen, Tarpgård og Lille Tarp. Støvler og sko måtte
repareres i Sædding eller Brøndum, hvor også Byg
mester Kristian Maler og Sy Ane boede. Morten
Skrædder boede næsten helt ovre ved Guldager
kirke. Der var nok at løbe efter, når det endelig
blev fyraften.
Gennem de omtrent 90 år, der er forløbet, siden
Blåbjerggård blev opført i 1869, har den kun haft
to ejere, Jørgen og Anders Bruun, far og søn. I min
drengetid påbegyndtes med udmærket resultat ni
vellering og overrisling af en del af Vesterkjær. Mi
ne udbytterige samtaler i spisepauserne med dræ
ningsmesteren Ditlev hører til mine tidligste og
bedste barndomserindringer. Ellers var hedeop
dyrkning og mergling de vigtigste opgaver i be
driften i den første generations tid. Den mere in
tensive driftsform med ajlebeholder og kunstgød-
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ning; kraftfodring og svineopdræt; mosekultur og
roedyrkning; løsdrift og landbrugsmaskiner måtte
vente til næste generation, der havde været på
landbrugsskole og lod sig bære frem af andelsbe
vægelsen og opgangstiden efter århundredskiftet.
I DIT ANSIGTS SVED

Fritiden var intet problem. Arbejdsdagen var
lang, men ikke just forceret, og den føltes ikke så
lang, fordi der om sommeren var en dejlig lang
middagspause med en lur på det duftende høloft.
Karle- og pigelønnen var jævnt stigende, midt i
perioden ca. 200 kr. for en voksen karl og omtrent
to tredjedele for en voksen pige. Daglønnen for en
husmand i høst og slet 2 kr. -f- kost. Da jeg som
konfirmeret dreng hjalp en husmand i tørvemosen,
fik jeg kosten og 75 øre for en lang dags anstren
gende arbejde. Jeg syntes selv, det var for lidt,
man har næppe vurderet kosten til pari. Forplej
ning og behandling var der ikke noget at udsætte
på.
To gange i første halvdel af halvfemserne var
vinteren så hård, at der var færdsel over den faste
is til Fanø. I februar 1895 var middeltemperaturen
i Jylland endog nede på -h 6,7°, mod normal
+ 0,1. Det gav megen snekastning på banen, da
sneskærme ikke var almindelige, og de lette ma
skiner kørte fast i udgravningerne. Mine ældre
brødre tørnede ud før daggry i den bitre kulde
med en god madpakke og vendte hjem efter mør
kets frembrud godt forfrosne og med glubende ap
petit. Men det gav rede penge, et par kroner om
dagen.
Noget af det bedst lønnede arbejde en stærk karl
kunne få var i mergelgraven på akkord, eller ved
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på folkemarkedet i Ribe at tage tjeneste de tre
sommermåneder fra Skt. Hans til Mikkelsdag hos
de store marskbønder på Slesvigs vestkyst. Fisker
ne fra Hjerting benyttede sig af denne chance for
cn god sommerløn, mens fiskeriet var indstillet.
Claus Sørensen fik 180 kr. ser jeg, men det har
nok også været maksimum. Min ældste broder prø
vede det med, før han tog billetten til Amerika.
Krop skulle der til, thi maskinerne spillede kun
en ringe rolle i det mindre og mellemstore land
brug. Overgangen fra drengs til karls arbejde var
mangen gang alt for brat og kunne godt skræmme
de svagere, måske særligt ærgerrige bort fra arbej
det på landet. At tærske med plejl oversteg faktisk
en ny konfirmeret drengs kræfter. Tærskemaskiner
trukne med håndkraft eller ved hestegang begynd
te at få indpas på gårdene i mine drengeår, men
elektricitet til belysning eller som drivkraft hørte
fremtiden til, så armkræfter måtte der til, ja og
barkede næver til at holde tømmen om vinteren på
åbne vogne og tage på de iskolde redskaber i frost
og kulde. Desværre var det småt nok med både
barkede næver og de muskelsvære arme.
Den ældre stampkærne, som den ses på museet
og i historiske skildringer, fandtes endnu. Den
krævede megen tålmodighed og var ikke rigtig no
get for børn. Så var det noget helt andet med den
lille centrifuge dreven med håndsving. Den var et
stort fremskridt, men allerede en dag i 1884 kørte
Jørgen Bruun det første læs mælk, ialt seks spande
fra os og fem nabogårde, til Beyers fællesmejeri
i Skolegade, som i 1890 sluttedes sammen med an
delsmejeriet, der i 1888 var bleven oprettet af bøn
derne i Jerne sogn. Gennem et halvt århundrede
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var fra 1905 de to brødre Thomas og Anders Bruun
formænd for Esbjerg Andelsmejeri.
Ved oprettelsen af Esbjerg Andelssvineslagteri i
1888 tegnede ca. 3.600 andelshavere sig for omkring
16.000 svin, eller mindre end fem på ejendom. I
Brøndum sogn tegnede 94 andelshavere sig for 624
svin eller nærmest syv pr. ejendom. I løbet af fir
serne var der kun oprettet 400 brugsforeninger,
medens der var fire gange så mange i 1914. Midt i
halvfemserne havde Fællesforeningen en omsæt
ning på 3 mill. kr. mod 50 mill, inden 1914. I som
meren 88 måtte jeg tit trave fra Brøndum til Tarp,
men det var for at hente smør på mejeriet; i firser
ne rasede kampen mellem smør og margarine både
i politik og husholdning. Brugsforeningen kom først
senere. De årlige heste- og kvægmarkeder i Varde
var stærkt besøgte, men ellers gik indkøbene efter
hånden fra de gamle forretninger i Varde til de
nye i Esbjerg.
Den i politisk henseende så golde provisorietid
1885-94 var en stor fremvæksttid for landbrugets
organisationer. Den nystiftede Esbjerg og Om
egns Landboforening holdt sine første dyrskuer.
De kunne ikke måle sig med de senere Bellahøj
skuer eller de jyske ungskuer, men det var allige
vel en begivenhed for en hjemmefødning af en
skoledreng at trække en ko hjem med præmieskilt
på panden; alle kunne jo ikke få 1. præmie. Det
var anturligvis også et stolt syn at se hesteavlsfore
ningens første hingst Sophus komme dansende
og svansende ved fremvisningen, men for et ukri
tisk blik kunne vrinskermandens hingst fra Allcrup, som i bedækningstiden stod opstaldet der
hjemme en gang om ugen, næsten måle sig med
den både i størrelse og mankepragt.
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Om vinteren bestod drengearbejdet navnlig i at
vande og fodre kreaturerne i stalden, og det var
overkommeligt ved siden af skolegangen. Om som
meren var vogtergerningen også det vigtigste, men
ved siden deraf var der så meget andet. Pløjnin
gen var absolut for voksne, men purken behøvede
ikke at være ret stor, før han fik lov at traske bag
harven, om ikke for andet så for at holde i tøm
men. Noget af det første om foråret var at få muld
varpeskuddene jævnede. Det var mit arbejde en
kold aprildag i 1893, mandagen efter min konfir
mation. Med et vist vemod over det tabte hørte jeg
skolebørnene huje på hjemvejen fra skole. Me
get besværligere var det dog at få de nye kløver
marker rensede for sten, inden græsset blev for
højt. Når de udgjorde en tilstrækkelig stor dynge
hjemme ved havediget, transporterede vognmand
Pogge dem til Esbjerg, hvor der var brug for dem
ved havnebyggeriet.
I juni kom så klynemosen. Tørvene skulle gra
ves, vendes, stakkes og køres hjem, når de var
tjenlige. Der gik måske også et læs eller to til
Hjerting. Næste etape i sommerens arbejde var
høbjergningen, først kløverhøet, så enghøet og
endelig glansnummeret marskhøet i Tjæreborg
enge med de lange køreture og overnatning i hø
stak, når udejerengen blev slået. I umiddelbar
fortsættelse heraf kom højdepunktet af årets ar
bejde kornhøsten, og da det nu engang med vore
174 regndage om året plejer at være tørt i forsom
meren, når kornet skal gro, og vi har årets største
nedbør i august, når det skal høstes, kunne det
Verre besværligt nok. Var roesæsonen kort, så var
kartoffelsæsonen så meget desto længere. Her fik
vi god assistance af husmandskonerne, lige rappe
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på hænderne og i munden. Men koldt var det at
ligge og kravle ude på de åbne og våde marker,
især for de sarte fingre.
Humøret var næsten altid godt, hvis da ikke
vejret var altfor drilagtigt. Tonen var hyppigt
skæmtefuld og bramfri. At tingene blev nævnt ved
deres rette navn var der ikke noget at sige til. De
svovlede følelsesudbrud tækkemanden udøste over
ens syndige hoved, hvis tækkenålen kom forkert
ud gennem taget, lød ikke godt i småfolks øren,
men alle vidste, hvor rar og skikkelig gamle Søren
Nielsen i virkeligheden var. Drengene og daglejer
ne var som regel gode venner. Forholdet præge
des af gensidig agtelse og tillid. En opvakt dreng
kunne godt fortælle noget besynderligt om, hvad
han havde læst i en klog bog eller i Ugens Nyhe
der, og husmændene kunne indvi ham i mange af
dagliglivets foreteelser og vise, hvorledes et stykke
arbejde skulle gøres.
De kunne f. eks. nøjagtigt se på solen, hvad
klokken var, hvor længe der var til fyraften, eller
om husmoderen snart kunne ventes med mellem
maden og kaffen, måske en æbleskive. Friluftslivet
gav appetit, og intetsteds smagte maden bedre end
i en høstak eller i læ af en vogn på kartoffelmar
ken. Viste det sig ved slutningen af måltidet, at der
var levnet en ordentlig rundtenom hjemmebagt
rugbrød med ost eller røget fårelår, var der altid
en arbejdsmand eller stor knægt i voksealderen,
der kunne skaffe plads til den inden for vesten.
Smalhans kendtes ikke hverken ude eller inde.
Kosten var god og rigelig, måske snarest lidt for
kraftig. Stegt flæsk og groft hjemmebagt rugbrød
efter morgenarbejdet i stalden var utvivlsomt
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mere velegnet kost for en daglejer eller voksen
karl end for mindre drenge.
Før fryseboksenes tid bar november med rette
navnet slagtemåned, og det var naturligvis dejligt
med de hjemmelavede pølser og andre gode ferske
varer, så længe det varede. Hvert forår købtes i
Hjerting et lille læs fisk, som saltedes og tørredes
i fri luft. Torsk og hvilling kogtes til middag,
skulder, en slags rødspætte, ristedes og regnedes
af de voksne for en lækkerbidsken til morgenma
den. Al den saltmad hørte ikke rigtig til børnenes
yndlingsretter, hvor sunde, solide og nærende de
end var. Tilmed krævede de stærkt tilsætning af
det hjemmebryggede øl, som heller ikke faldt i
min smag. Det er muligt, at en lettere kost ville
have været heldigere for den nervøse hovedpine,
jeg somme tider led af som barn.
Det fortælles, at når H. P. Hanssen, der var op
vokset i et velstående gårdmandshjem på Sunde
ved og ikke var småligt anlagt, yndede at sige: det
er bedre at tjene daleren end spare skillingen,
svarede hans ældre ven, den jævne, forsigtige næ
ringsdrivende: begge dele, bitte Hanssen, begge
dele. Det var i hvert fald ikke uden sparsomme
lighed, bønderne klarede sig gennem den lange
tid med de sløje konjunkturer. Trods al udvist
sparsommelighed skete endda ikke så sjældent,
om end ikke i Gjesing, at en mand måtte gå fra
gården.
Herregårdene i Sydvestjylland var forkengst re
ducerede til proprietærgårde, som ikke nød kvalifi
ceret agtelse hos menigmand. Her herskede efter
sigende en noget anden tone over for tyende og
daglejere. Den er bedst til at sidde på bukken, var
en kritisk indstillet daglejers karakteristik af for-
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valteren. Mere hånligt end ved brugen af det uper
sonlige den eller han uden navns nævnelse kunne
foragten for slig person i langskaftede støvler i ste
det for træsko næppe udtrykkes.
Husmændenes tid var endnu ikke inde; den be
gyndte lige efter århundredskiftet. De fik ganske
vist som regel for lidt ud af deres jordlod i udkan
ten af byen, navnlig fordi de manglede trækkraft.
Men arbejde på gårdene eller anden beskæftigelse
savnedes ikke. Konerne kunne give en håndsræk
ning med i den travle tid, og børnene, hvoraf der
ligesom på gårdene kunne være en større flok,
behøvede ikke at være ret store, før de kunne tjene
til føde og klæder. Ikke mindst for husmændenes
bedrift blev mejeriernes oprettelse en stærk løfte
stand, selv om der kunne være temmelig langt at
trille mælkespandene ud til landevejen.
Det er mit indtryk, at der i det store og hele her
skede et godt forhold mellem gårdmænd og husmænd på min hjemegn. De kendte hinanden per
sonligt og havde siddet på skolebænk sammen,
som J. C. Christensen betonede under en debat i
Folketinget. Noget lignende kan siges om forhol
det mellem husbond og tyende. Gårdmændene og
gårdmandskonerne havde som regel selv tjent som
karle og piger i deres unge dage. Men karlekam
rene var på sine steder langt fra gode, deri havde
Aakj ær så vist ret.
Fattigfolk og ensomme gamle havde det ikke al
tid godt. Den frie fattigkasses midler strakte ikke
vidt. Den første beskedne lov om alderdomsunder
støttelse til værdige trængende kom 1891. I Brøndum sogn var der hverken fattighus eller fattig
gård; der var få fattige og næsten ingen jordløse
husmænd. I Tourup fattighus førte, efter hvad
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der sagdes, både gamle og børn en ret trist tilvæ
relse. Lysere var billedet af Fourfeldt fattiggård,
hvis beboere man kunne træffe, når der skulle
hentes tang fra stranden til at dække kartoffelku
lerne med. Der var megen gensides hjælpsomhed,
og de, der måtte tage deres tilflugt til tiggerposen,
gik ikke forgæves ad køkkenvejen.
Politiet behøvede betlere ikke at frygte for. Det
vil sige, i provisorietiden 1885-94 kunne man risi
kere på landevejen at møde gendarmer til hest i
fuld krigsmaling. Hver gang jeg siden ser Otto
Baches store, flotte maleri: De sammensvorne ri
der fra Finderup, tænker jeg uvilkårligt på de lyse
blå. Når børn mødte dem til eller fra skole, var
det klogest at søge dækning bag diget, til de var
kommen forbi. Så kunne det endda nås for en rask
dreng at råbe: Ned med Estrup! Slet ikke så ulig
den måde, man har kunnet se voksne demonstre
re deres mod under alvorligere forhold.
I en lille hytte midtvejs mellem kirken og lande
vejen boede en rar gammel kone, hvis navn jeg nu
med skam at melde har glemt. Den sommer jeg
var hos min morbroders i Brøndum vekslede vi
ofte et par ord med hende på vejen ud til præstens
mark, og hun inviterede os tit ind. En dag gjorde
husholdersken og jeg alvor af det og tog mod ind
bydelsen, hvilket åbenbart glædede hende. En ni
års dreng i arbejdstøj havde nok ikke sagt nej til
en sirups mellemmad eller en kage; men der var
kun råd til et stykke sukker til kaffen. Den gode
vilje fejlede ikke noget, men tæring efter næring!
I et andet småkårshjem, hvor jeg havde ærinde
en søndag formiddag, bød konen på en dram; det
var, hvad der lå nærmest for, når man ville være
gæstfri. Der skulle gå et kvart århundrede, før
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Claus Johannsens milde formaninger, Larsen-Le
dets dundertale og Ove Rodes håndfaste spiritus
beskatning for alvor fik rokket snapsens og kaffe
punchens dominerende stilling i vestjyske land
bohjem. Først da den danske bonde blev a'dru,
lærte han at drage plovfuren lige, for atter at tale
med Jeppe Aakjær.
Cigaretplagen havde ikke bredt sig over det gan
ske land; men der var mange, som satte pris på
en pibe tobak efter fyraften, og de fleste hårdt ar
bejdende mænd havde i vestelommen en rulle
saftig skråtobak, hvoraf de bed en stump, når de
rettede ryggen og så efter, hvor mange klokken
var bleven. Pibe og skrå nødvendiggjorde anbrin
gelse af spyttebakke på det hvidskurede gulv, der
kunne være bestrøet med et stænk hvidt sand, alt
sammen mere hyggeligt end hygiejnisk i et sam
fund, hvor tuberkulosen var en svøbe for befolk
ningen. Hjemme var der ingen, der røg, men til
besøgendes afbenyttelse stod der fremme en brun
tobaksdåse med Obels Melange i et større rum og
plads til udkradsning i et mindre. Udkradsningen
fik gamle Bertel til snus. Den var ham vel undt,
stakkels mand. Han havde det ikke for godt hver
ken med kost eller klæder i sin faldefærdige rønne
ude på heden ikke langt fra Guldager station.
Der spilledes ikke så lidt kort i de lange vinter
aftener, mest uskyldig adspredelse. Men det hænd
te, at det blev sent, når de der havde siddet i uheld
nødigt ville slutte, før de havde fået revanche.
Ledvogteren ville efter sin tidligere fyraften på ba
nelinien gerne hjælpe til med indkørsel og tjene
en ekstra skilling til hjælp til forsørgelse af den
store familie. Han kom også stundom en vinteraften
til et slag kort, selv om gevinsten her var mere pro-
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blematisk. Da man ikke godt kunne slutte, før
man havde fået omgangen rundt, kunne det gå så
uheldigt, at Visti Larsen lige nåede at høre loko
motivførerens fløjt, når aftentoget passerede det
åbne led. Nu var færdselen ad landevejen vel ikke
stor på den tid af døgnet, men et sådant advarsels
fløjt var dog en anmærkning i karakterbogen. Fa
milien boede en tid i Varde, men flyttede atter til
bage til Gjesing, hvor den ved gode folks hjælp
fik et pænt hus med have midt i byen.
Når Brøndum sogns indbyggerantal trods udvan
dringen kunne vokse fra 687 i 1860 til 733 i 1890 og
950 i 1900, skyldtes det den store opdyrkning, der
havde fundet sted. I løbet af mindre end et halvt
århundrede blev indtil en tredjedel af arealet for
vandlet fra hede og mose til mark og skov, et godt
udtryk for, at der blev bestilt noget såvel i ned
gangs- som opgangstider. Af foregangsmændene i
mine drengeår fremhæver Karl Hansen i sin beret
ning om Brøndum sogn i Fra Bibe Amt 4. bind,
hvorfra det her anførte indbyggerantal er taget,
den meget flittige og dygtige landmand Jakob
Nielsen, afholdssagens trofaste talsmand, i 25 år
formand for foreningen i Brøndum, samt sogne
foged Hans Sørensen, eller Sadderup som han
kaldtes. I Kjærsing nævnes med rette Søren Villadsen, 1846-1924; han havde været to vintre på
Askov og var stærkt præget heraf.
I Gjesing ville jeg sige, at mændene holdt godt
fodslag. Min morbroder Jens Andersen var den jeg
kendte bedst. Lige til hans død 1910, 73 år gammel,
besøgte vi ham altid i ferien i aftægtshuset ved
landevejen. Han besøgte også os i København, og
jeg havde den fornøjelse at vise ham og min svi
gerfar, pens, lærer H. H. Sørensen, Veldbæk, rundt
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i det nye rådhus. Det blev en grundig gennemgang.
Med kyndigt blik og nænsom hånd blev alt det
skønne snedkerarbejde gået efter i sømmene. Med
lignende grundighed gik Jens Andersen til værks,
når han berettede om sine oplevelser, f. eks. i 1864,
da han sammen med Jørgen Bruun og Eskild Thuesen af Gjesing havde gjort felttoget med og under
forsvaret af Dybbøl skanserne havde fået sin ene
støvlehæl revet bort af en fjendtlig kugle. Lige
som Hans Nielsen, Nourup, kunne Jens Andersen
gøre rede for stamtavler og familieforhold flere
slægtled tilbage. Sikken hukommelse de gode ho
veder blandt de gamle bønder havde!
Da en anden kendt Gjesing gårdmand var i Kø
benhavn med sin syge søn for at konsultere spe
cialist, gik det rask. Han orienterede sig hurtigt i
slotte og andre offentlige bygninger og fastslog,
hvad de betød. Karl Hansen var en belæst og op
lyst, selvlærd og særpræget landmand, konserva
tiv af tankegang, fremskridtsvenlig af virketrang.
Han gik med iver og varme ind for tidens tanker.
Som sin nære nabo var han virksom for beplant
ning og opdyrkning. Hvor den 14 år ældre Jens
Andersen var den sindige, fredeligt anlagte land
mand og håndværker, der sagde Ja og Amen, var
den iltre, polemisk anlagte Karl Hansen tilbøjelig
til at sige Nej og Jamen. Karl Hansen var agrar.
Når han sagde: Vi bønder, var det med en vis selv
følelse. Ved sammenkomsten i Skast forsamlings
hus efter Thomas Bruuns jordefærd 18. juni 1929
holdt den 78-årige mand en kort mindetale, der
absolut ikke bar gammelmandspræg. Men da hans
egne bysbørn to år efter fejrede ham i Gjesing for
samlingshus ved hans 80 års fødselsdag, var hans
livskraft brudt; han døde samme år 1931.
29
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Noget for sig selv var H. Chr. Hansen, som fra
1865 i næsten et halvt århundrede sad som ejer af
Spangsberg mølle. Han deltog med afgjort held i
økonomiske foretagender både på Fanø og i Es
bjerg, efter at havneanlægget var begyndt i 1868.
I de første tolv brydsomme år var han formand
for Esbjerg Andelssvineslagteri. Gården såvel
som vind- og vandmøllen udvidedes til betydelige,
veldrevne virksomheder. I løbet af 20 år opdyrkedes 50 tdr. land af ejendommens samlede areal
på 117 tdr. land. Besætningen voksede fra 6 til 60
kreaturer om vinteren, når der stod en snes stude
på fedestalden. Men hverken vind- eller vandmøl
ler kunne tage konkurrencen op med valsemøl
len, og 1915 afstod sønnen Terman Hansen møl
len og den smukke gård.
Det var et fængslende syn her lige på grænsen
mellem Brøndum og Jerne sogne at se vandet
strømme ned over det store møllehjul og fortsætte
i bækken gennem engen. Fra det smukke røde
stuehus skrånede havens og plantagens træer ned
mod engdraget. Vandringsmanden måtte uvilkår
ligt standse på broen, kaste et blik ud over dam
men til den ene side, engene og haven til den an
den, lytte til vandets brusen og kværnens durren.
Da hovedvej 12 i trediverne skulle anlægges
tværs over dammen, og vandet lededes bort, blev
Esbjerg egnen et yndigt landskab fattigere. Den
daværende ejer Holger Villadsen, Kjærsing, lod
det gamle møllehjul istandsætte som et minde
om fortids herlighed. Gad vide, om hjulet og den
indskrift jeg sendte ham er bevaret:
Her laa Spangsberg Mølle
omtalt 7427; ophørt 19M.
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Igennem mange Hundred Aar
Jeg delte med jer Egnens Kaar.
Til Vingers Sus og Vandhjuls Brus
Jeg maled Brød til Guard og Hus.

JEG SER OVER TINDRENDE MARKER

Fra marts til november 1888 passede jeg koerne
hos min morbror Hans Lauridsen Thuesen, der
havde en lille ejendom lige over for Brøndum
kirke. Hans Lausen, som han kaldtes, udøvede
officielt eller uofficielt et vist tilsyn med kirken
og kirkegården og besørgede den daglige ringen
solen ned. Den lille ni års purk klarede så rengø
ringen af kirkestalden, hvor heste og fjedervog
nene fra Gjesing og Kjærsing, Forum og Astrup
opstaldedes i kirketiden. Cykler og biler var lige
ukendte befordringsmidler.
Min morbroder var en livlig mand, som regel
i godt humør; han hørte til dem, som i et festligt
lag ved ophøstningen kunne komme igennem det
meste af sangbogen ved at begynde bag fra. Han
var enkemand efter barnløse ægteskaber med to
af min mors søstre, der begge døde i en ung alder,
antagelig af tuberkulose, som bortrev så mange af
søskendeflokkene i gårdmands- så vel som hus
mandshjem. Ved den yngste af de to søstres be
gravelse i 1885 havde jeg været til stede som
6-årig. I sommeren 1888 gik Hans Lausen på
frierfødder til sin tredje hustru, en ret velstillet
gårdmandsenke med tre halvvoksne børn, Maren
Balle, som stadig havde mod på livet. Også dette
ægteskab forblev barnløst. Over de tre hustruer
rejste Hans Lausen et af kirkegårdens smukke
ste mindesmærker. Ved mit sidste besøg deroppe
savnede jeg det.
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Husbestyrerinden var flink, så jeg led ingen
overlast i det lille landbohjem. Jeg fik mere ros
end ris og har overhovedet ikke kendt skænd
eller straf hverken ude eller hjemme. Jeg er ikke
derigennem blevet hærdet mod de stød, verden
har givet senere hen i livet. Der herskede ud
strakt talefrihed i det lille samfund, og de voksne
har sikkert tit og mangen gang moret sig over pur
kens frisprog. Det havde måske ingen skade væ
ret til, om tilbøjeligheden til at give sin mening
til kende var blevet avet i tide. Den niårige var
med i alt, hvad de voksne foretog sig. Kaffepun
chene og anden stærk drik blev han dog forskånet
for. Med undren hørte han, hvad folk havde set
på udstillingen i København den sommer.
Det var vist ikke fri for, at den lille tjeneste
dreng blev lidt forkælet første gang han var ude
i verden på egen hånd. Men heller ikke i hine
nu snart fjerne tider var det ualmindeligt, at
voksne fandt morskab i at forvirre og irritere
børn med spøgefuldt drilleri, som de ikke forstod
meningen med. Særlig slem i den henseende var
Anton Andresen, senere sognerådsmedlem, en vå
gen og interessant mand, som anlagde en stor
have med sjældne træer og planter. Som rektor har
jeg sammen med en klasse elever nydt hans og
hans hustrus gæstfrihed, når vi fik lov at bese den
smukke, velholdte have. Men han var nu en slem
drillepind, når han hjalp os med le eller plejl. At
både han og faderen, Dres i Lille Brøndum, vir
kelig var i besiddelse af et underfundigt lune og
havde anlæg for at sige morsomme ting, forstod
jeg desværre først senere. Han er måske også se
nere kommen til erkendelse af, at et følsomt bar
nesind er mere modtageligt for spot end for spøg.
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Det skal siges til de voksnes ros, at de ikke var
slemme til at skræmme børn med spøgelses
historier. Ja der var den hovedløse hest nede ved
Gosse diget. Den hørte vi så tit om, at unge piger
ikke var trygge ved at færdes dernede ved aftens
tid. Ellers var der næsten kun de historier om
gengangere og varsler, kogekonerne, koksene, for
talte ude i køkkenet, det mest spændende op
holdssted under gilderne. Den sommer i Brøn
dum blev jeg fortrolig med at færdes på kirke
gården også efter solnedgang. I det hele taget tror
jeg at turde sige, at der egentlig ikke var ret
megen overtro for det elektriske lys at forjage, da
det holdt sit indtog i Vestjylland.
Stor respekt stod der om smeden. Han kunne godt
komme farende fra smedjen med et stykke gløden
de jern i knibtangen for at forskrække de frække
knægte, der generede ham på deres vej til og fra
den nærliggende skole. Han var slem til at brum
me og skælde ud, men i virkeligheden såre god
modig, og vi blev snart rigtig fine venner. Vig
tigere end herskabets appel til drengens æresfø
lelse og naboernes spøgefulde drilleri var dog næ
sten humøret hos de køer og kalve, hvis velfærd
og trivsel han var sat til at overvåge.
Det var naturligvis ingen sag for en bondefødt
knøs at passe 5-6 kreaturer på hjemmebane. Vær
re var det, når de skulle trækkes ud vest for
Varde landevej til en parcel af den nyligt ud
stykkede præstegårds jord. Eller efter slet til det
endnu fjernere engskifte helt ude mellem Balle
og V. Nebel. Der kunne let blive uorden i geled
derne blandt sultne køer, når de skulle traske
hele byen igennem, møde køretøjer og passere
fristende kløvermarker. Men når køerne først var
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fortøjede i det friske græs, hvor var der så dejligt
på engen. Langsomt og fredeligt gled vandet gen
nem bækken, der udgør sogneskellet.
Et par sammenfiltrede kobbel får, der skulle
flyttes ude på vestermarken, mens de voksne sov
til middag, kunne vel nok bringe en purk til ran
den af fortvivlelse. Men blev han så på hjemvejen
nødt til at springe for livet for at undgå at træde
på en hugorm, der lå og snoede sig i solskinnet på
skeldiget, var det alligevel nådigt sluppet. Den
niårige måtte imidlertid også tage sin part af da
gens og årstidens vekslende arbejde på sine svage
skuldre.
Ejendommen var ikke stor nok til at holde
rense- eller hakkelsemaskine. Kornet rensedes
for avner med den fra Det gamle Testamente
kendte kasteskovl, og hakkelsen til den ene hest
blev skåret med en hakkelseskniv som i en brød
maskine. Det er det eneste sted jeg har set disse
primitive redskaber. Dem måtte manden selv be
tjene. Der var nok endda for småfolk at hjælpe
til ved: tørvene, høet, kornet, kartoflerne. Det
kedeligste var at blive sendt alene ud på vester
marken om efteråret for at grave kartofler op.
Bare man også have haft nogle flere armkræfter
til at slæbe de tunge tidsel havreneg fra lugen hen
over loftet og række dem op over hanebjælken.
Den liden smådreng kunne være dånefærdig af
træthed, inden vognen, det har nok været et lille
enspænderlæs, endelig var tømt, og der var mulig
hed for at komme hen til lugen og få en mundfuld
frisk luft. Men det var naturligvis ikke noget at
tale om for en rask dreng.
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Opholdet i Brøndum var en slags læretid for de
følgende års virksomhed som hjorddreng hjemme
i Gjesing. Her havde jeg i flere somre hovedan
svaret for en halv snes køers, unghøveders og fårs
røgt og pleje, så mine ældre brødre kunne delta
ge i det mere krævende karlearbejde. Det var et
arbejde, der ikke oversteg ens kræfter, men det
krævede omtanke og pligttroskab, når det skulle
udføres på rette vis, og jeg tør nok sige, at det
skortede ikke fra min side på omsorg for mine
undersåtters ve og vel.
Den smukke mørkerøde korthornstyr, som var
indkøbt syd fra, og som godt kunne brumme hult,
når uvedkommende kom den for nær, formeligt
dansede af gensynsglæde, når den skulle flyttes,
og rakte sin brede pande frem for at blive kløet
mellem de stærke horn, hvormed den kunne have
sendt sin tobenede ven og vogter højt op i luften.
Trist var det at skulle følge den på dens sidste
rejse til kreaturslagteriet.
Men helt let var det ingenlunde altid at gøre
dem til pas. Det var ingen sag, når de om for
året kåde blev sluppet ud på de grønne agres saf
tige græs. Ulige sværere var det, når markerne
revnede af tørke, og bremserne stak fra morgen
stunden af. Når så alle køerne stak i rend med
halen i vejret og styrtede ind i kornet eller hjem
i stalden i panisk skræk for de blodsugende
uhyrer, sank hjertet i livet på en stakkels vog
terdreng. Der var ikke andet for end at få slæbt
grøntfoder ind til dem, og det var et drøjt arbejde.
Løsdriften holdt først sit indtog i Vestjylland lidt
senere, så der var en ustandselig flytten køer og
heste, unghøveder og får; jeg kan endnu i mit
firsindstyvende år drømme om det om natten.
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Når kornet var i hus, blev kreaturerne slup
pet løs, som når i fællesskabets dage ævred blev
opgivet. Det var vel nok en herlig tilværelse at gå
og vogte en flok skikkeligt kvæg, ret som i de
gamle patriarkers dage, da Jakob løftede sin fod
for at drage på frierfærd til morbror Laban og
vogte hans får og geder. Markskellene tog man det
ikke så nøje med på den tid af året. Kartofler
stegte i bål på marken eller store sigtekringler
lige fra ovnen derhjemme på en bagedag var ikke
nogen dårlig afbrydelse i dagens ensformighed.
Kom der jægere fra Esbjerg med hund og bøsse
travende gennem stubmarkerne, gav de gerne en
25 øre for kringlen og oplysning om, hvor vildtet
holdt til.
Alt sammen dejligt, så længe vejret var godt,
men satte det ind med byger og blæst eller silen
de regn hele dagen, kunne det let blive så slemt,
at både hyrde og kvæg måtte søge hjem til den
lune stald, mere sultne og forkomne end da de
drog ud. Så var der petroleumslampen og bilæg
gerovnen at glæde sig til om aftenen. Var der ikke
plads på den faste bænk ved vinduet, eller der
ikke var ro til at beskæftige sig med regnestyk
ker og bøger, der havde måttet lægges til side i
sommerhalvåret, skulle det være meget koldt, om
man ikke kunne sidde ved det store bord ude i
køkkenet, der til daglig benyttedes som spisebord,
og kere sine salmevers eller læse mere i Holms
danmarkshistorie, end læreren havde fortalt.
Det kunne være anstrengende en sommermor
gen at få køerne på græs, få fårene og studene
flyttet, før der blev tid til frokostpause, længe efter
at karle og piger var gået til dagens dont. Men
hvor smagte cn mellemmad af hjemmebagt sigte-
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brød så ikke. Og en dreng lærte at flytte fødderne,
når han en oktober morgen på bare fødder i stunt
hoser sprang hen over det rimdækkede græs nede
i mosen på vej til fårene ovre på nordre hede;
det ville tage alt for lang tid med de tunge træ
sko på.
Der er grædt mere blæk end strengt nødven
digt over de stakkels hyrdedrenges triste tilværel
se. Uden tvivl har der været fattige tjenestedren
ge, der har haft det ondt hos en uforstandig hus
bond og madmoder. Men hos forældre og gode
folk var hyrdedrengenes liv ude i den fri natur,
mellem dyr og planter, med arbejde og ansvar ikke
at ynke. Mangfoldige børn i by og på land, der
knap ved, hvorledes de skal få tiden til at gå, og
søger at slå den ihjel ved at gå og sparke til en
død bold, kunne have god grund til at misunde de
vestjyske hyrdedrenge. Men de kunne ganske
vist ikke nøjes med at gøre een god gerning om
dagen.
Det var ikke regn og efterårsskyer alt sam
men, tværtimod. Solen har aldrig skinnet så me
get som i barndommens land, fordi solskinstimer
ne aldrig er bleven udnyttet i samme grad. En maj
morgen kunne den pludselig afsløre det blom
strende æbletræ i al dets pragt, eller engen neden
for marken fuldstændig dækket af gule smørblom
ster. Sommeren igennem drev duften af græs og
hø; af dræendc rug og blomstrende boghvede; af
det høstede korn og den friske muld; af den salte
brise fra havet eller den sure dunst fra mosen; af
den varme cm fra de dampende hestes krop og
fra køernes stærke ånde hen over marken. Dette
landlige liv var ikke nogen idyl; man kan kalde
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det primitivt, om man vil, men sterilt var det i
hvert fald ikke.
Det kan nok være de små ben blev rørt; hvad
havde man dem ellers til? Somme tider kunne
det næsten blive for meget af det gode, som når
den niårs dreng sammen med en halvvoksen knøs
trak et par unghøveder fra Brøndum til Allerup
enge til græsning på efterslet. Vejen var lang, og
den blev ikke kortere ved, at ingen af de to me
get unge mennesker vidste rigtig besked om den.
Først da de kom op på bakken ved Andrup mølle
og kunne se ud over engene, gik det op for dem,
hvor fjernt målet lå, og da var studene allerede
så trætte, at de foretrak græsset i vejgrøften frem
for at vandre videre i landevejens grus på de
ømme klove. Men vi nåede da hjem til sengetid.
Også da benene blev længere, blev de godt brugt.
Det kunne være for at bringe middagsmad, hvor
for ikke pandekager og rabarbergrød, til karlene,
der slog lyng langt ude på den sorte Kjærsing he
de, hvor den frodige lyng og en halv snes dybe
hjulspor ved siden af hinanden vidnede om, at
her havde mennesker færdedes, og her havde lig
get dyrkede marker langt tilbage i tiden. Ejen
dommeligt er det at se, at alle de fire største byer
i Brøndum sogn har oldnavne med endelserne ing
og um: Gjesing, Kjærsing; Brøndum, Forum. I
hele Skast herred er der kun otte byer med disse
ældgamle navneendelser. De fire øvrige er Hjer
ting og Sædding eller Sæden; Hygum og Sneum.
Af de to andre endelser, der ved siden af ing og
um regnes for de ældste, er sted repræsenteret
ved Skast og Boust; lev ved Alslev.
Ikke blot landsbynavne, men også gravhøje og
kirkebygninger vidner om, at der både i oldtid og
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middelalder har boet en talrig og velstillet befolk
ning på Esbjerg egnen. Det var først i 17. århun
drede, at bønderne ved frygtelige hærgninger af
tøjlesløse tyske, polske og svenske tropper i fire
krige i løbet af en menneskealder, 1625-29, 1643-45,
1657-58 og 59-60, for alvor blev fattige og fortrykte,
samtidig med at det danske rige for lange tider
blev forarmet, og dets landområde for stedse for
mindsket med en tredjedel. Af de to konger, som
letsindigt havde kastet landet ud i disse ulyksalige
krige, blev den ene foreviget i nationalsangen som
Kong Kristian, der stod ved højen mast og slog
på fjenden slag i slag, mens sønnen Frederik den
Tredje belønnedes med at få overdraget enevæl
digt styre.
Ifølge indberetning af sognepræsten, gengivet
af Karl Hansen i Fra Ribe Amt, fjerde bind s. 459,
var ved slutningen af anden svenskekrig 1659 alle
gårde i Gjesing så ødelagte, at en stor del af jor
den ej dyrkedes; Kjærsing var meget forarmet;
Brøndumdam næsten udyrket. I vort århundrede
forvandlede de dygtige Kjærsing bønder den store,
stille hede til frugtbare korn- og kløvermarker,
som så atter måtte vige for flyvepladsen, der lige
var nået at blive klar til at modtage besættelses
tropperne i 1940. Hjejlens ensomme klage, lær
kens jublende triller, leens klang og selvbinde
rens travle klapren var nu bleven afløst af flyver
nes voldsomme larmen.
Så lange blev benene dog aldrig, at det ikke føl
tes som en drøj tur at få lov at slæbe en stædig
stud de to små mil over den langsommelige Forum
hede til Varde marked. Eller den ikke mindre øde
vej over Tobøl og Kokspang heder til Tarphage,
hvor studen på den hånddrevne færge førtes over
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åen og over de dejlige enge til kreaturhandleren
i en af de store gårde i Kjelst eller Billum. Efter
konfirmationen kom så de to år, hvor de syv kilo
meter til realskolen i Esbjerg den største del af
året tilbagelagdes til fods.
Min første cykle købte jeg i sommeren 1900 for
penge jeg havde tjent ved at undervise på en sko
le i Himmerland. Den var brugt, men ikke så
dårlig endda og måtte straks forcere vejen ned
gennem Midtjylland. Ude på Alheden var hjul
sporene så dybe, og stien ved siden af så sandet, at
det på sine steder var nødvendigt at trække cyklen.
Intet hus eller levende væsen var i sigte undtagen
den lille skare tugthusfanger i Gedhuset, som be
skæftigedes ved tilplantning af den øde hede. Og
så den grusede landevej fra Ringkøbing til Varde
var træls i modvind. Det var dejligt at bede i Lyne
hedekro og styrke sig ved en vældig kop kaffe og
et par rundtenommer hjemmebagt sigtebrød, 35
øre alt iberegnet.
*

Men var barnelivet da ikke andet end arbejde
og skolegang og til afveksling trækken en stædig
stud over heden? Jo, mere travlt var der heller
ikke, end at der ved Esbjergs 25 års jubilæum
28. juni 1893 blev tid og lejlighed til at se både
konge og kongeskib på nærmeste hold. I en så
formløs by og en så formløs forsamling havde cn
nysgerrig dreng, der ikke hængte sig i formali
teterne, altid en chance for at knibe ind mellem
benene på de høje uniformerede herrer. Hvis man
ville løbe alene en kold vinteraften de syv km
frem og tilbage, kunne man fra balkonen i hotel
Spangsbergs teatersal overvære opførelsen af Tor-
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denskjold i Dynekilen; det var noget med knald
og krudt i.
Læselysten var stor, men der var ikke større
adgang til at få den tilfredsstillet, da offentlige
biblioteker ikke var for hånden. Det kan nok være
en tolvårs knægt spilede øjnene op, da han for
første gang kørte med toget fra Guldager til Var
de og i N. O. M. Nielsens boghandel på Storegade
så hele vægge dækket med reoler fulde af de
skønneste bøger. Han skulle tids nok opdage,
hvor lidt meget af det, der dækkes af fint omslag
og fed overskrift, er værd. Om sommeren var der
ikke tid, og om vinteren kun ringe lejlighed til at
læse andet end lektierne. Heldigvis var der altid
lunt i køkkenet, hvor tørveilden brændte i kom
furet hele dagen og holdtes ved lige natten over
under et lag af aske. Her var stedet til at nyde
Dronningens Vagtmester.
På gården var der altid noget ekstra at glæde
sig til: hoppen der skulle fole, koen der skulle
kælve, hønen der skulle ruge kyllinger ud. De an
dre hyrdedrenge blev ikke vurderede efter fade
rens hartkorn, snarere efter hvor mange fuglere
der de havde fundet og underlagt sig ved at rejse
en stenvarde, en duel kaldte vi denne form for
skøde; Fejlbergs jyske ordbog kender kun ordet i
betydningen skel af græstørv. Efter tordenskyl
var det lifligt at vade i det halvlunkne vand på
de oversvømmede enge, og uforstyrret kunne en
dreng i overgangsalderen hengive sig til sine dag
drømme, når han flyttede stude i kæret eller sam
lede sten helt ovre på Blåbjerg, alene under høj
himmel, med fri udsigt over mark og mose, mens
røgen fra toget forsvandt i bakkeudgravningen
på vej ud i den vide verden; eller en efterårsdag i
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mørkningen at stirre ud over de brune marker og
betragte de drivende skyer.
Ja men legede bønderbørnene da aldrig? Selv
følgelig gjorde de det, om der end var mindre
tid og råd til det end i vore dage. Legen var præ
get af to ting: den havde nøje tilknyning til da
gens arbejde og årstidernes skiften, og med hen
syn til legetøj var vi selvforsynende. Det var vore
egne grønne agre, der benyttedes til legeplads;
bækken vi vadede i løb gennem vor egen eng. De
køer og heste, små drenge trak på græs og satte på
stald, lavedes af leret i vore egne mergelgrave,
hvoraf for resten også gårdens mursten var blevet
brændt. De skibe, vi lod stikke til søs, havde vi
selv lavet af papir. De pinde og kæppe, vi slog
pind med, fandt vi i vor egen have, og tømmerne
stammede ikke fra legetøjsbutik. Hvorfra vi fik
den bold, hvormed vi spillede so i hul, i princip
pet det samme som det fornemme engelske golf
spil, ved jeg ikke; den må vel være købt i en bu
tik lige som kortene.
Barnelivets vigtigste sysselsættelse og adspredel
se var og blev dog at følge med i det afveks
lende arbejde og liv på gården året rundt: i køk
ken og dagligstue, stald og lade, mark og have;
slagtning og bagning, fodring og vanding, såning
og høst, indkørsel og tærskning. Og så var der alle
dyrene: hund og kat, føl og lam, kalve og kyllin
ger. Med dem, deres trivsel og skæbne fulgte både
sorger og glæder. Det var en bitter sorg for en lille
purk at miste en god legekammerat, en trind
hvalp, der skulle stikke sin snude i alt. Den om
kom ved en færdselsulykke, idet den blev kørt
over af byens eneste studekøretøj, mens det holdt
uden for vor dør for at tilbagelevere borde og
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bænke, som var lånt til et større gilde. Ved visse
lejligheder var det skik og brug at låne sig frem
hos naboer, således med plader til julebagnin
gen. Pudsigt nok var studekøretøjets ejermand en
hjemvendt australiefarer.
Duer holdt vi da også. Når ungerne var slagtefærdige, blev de afsat ovre i den smukke gamle
sognefogedgård i Guldager. Sønnen havde været i
Australien; det var måske der, han havde fået
smag for duesteg. Prisen var 25 øre pr. stk. Jeg
havde fået besked om, at jeg skulle forlange 35
øre. Det gjorde jeg så en søndag formiddag, da
jeg traf gårdejeren selvanden ved en fredelig
kaffepunch. Det skulle jeg ikke have gjort. Georg
Hansen, som ellers var en mand af format, fandt
åbenbart, at dette var et forsøg på optrækkeri og
gav blankt afslag.
Hermed var det marked gået tabt, og det var i
en tidlig alder blevet konstateret, at jeg ikke hav
de arvet noget vestjysk handelstalent fra mine
forfædre på modrende side, de gamle Spangsber
gere fra Uglvig og Strandby, som for 200 år siden
forstod sig på både stude- og gårdhandel. Bonde
snuhed fandtes heller ikke hverken på fædrene
eller mødrene side. Jeg har måtte klare mig med
den officielle gode handelsmoral, at en forretning
skal være til fordel for begge parter. Hidtil har
den forskånet mig for dumme ejendomshandeler.
Duerne fik jeg vist for resten et nyt marked for
på Sønderris. Hvad andet ærinde kan en dreng
fra Gjesing ellers have haft i den gamle herre
gårds vældige køkken og spartanske folkestue, før
hovedbygningen brændte og erstattedes af en byg
ning i en helt anden stil.
Når jeg vel nok levede mere i min egen verden
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og ikke legede så meget eller så voldsomt som så
mange andre, skyldtes det uden tvivl for en del,
at mens mine brødre alle havde rigeligt med jævn
aldrende kammerater, var næsten alle mine jævn
aldrende i nabolaget piger, og de tæller ikke med
i den alder. Efter konfirmationen fulgte i en læn
gere årrække eksamenslæsning: 1896 præliminær
eksamen fra Esbjerg Realskole, 1898 studenterek
samen fra Døckers Kursus i København, 1899 Fi
losofikum ved Københavns Universitet, alle med
udmærkelse. Der var hverken tid, penge eller lej
lighed til fornøjelser.
De eneste baller, jeg har deltaget i, var skole
ballerne i min rektortid. Jeg glædede mig her over
at se på lærernes og elevernes smukke og muntre
dans. Men pinligt var det at være vidne til, hvor
mange pæne piger i deres fine, nye balkjoler lige
så meget måtte nøjes med at være tilskuere til
som deltagere i dansen, fordi alt for mange dren
ge enten slet ikke tog del i dansen, eller blot dan
sede med den ene eller de få udvalgte. Her viste
sig en alvorlig brist på det ellers i tide og utide
påberåbte kammeratskab.
Denne opvækst, ikke i slib og slæb, men i ar
bejde og nyttebetonet virksomhed udviklede en
vane, en livsrytme, som kunne følge den, der se
nere forlod ploven og plej len for at gribe bogen
og pennen, hele livet igennem. For at nævne nogle
navne blandt de kendte og betydelige jyske gård
mandssønner: Chr. Berg og J. C .Christensen fra
Ringkøbing amt; P. Munch, Bertel Dahlgård og
Jeppe Aakjær fra Limfjordsegnen: Larsen-Ledet
fra Vendsyssel; professor P. O. Pedersen og høj
skoleforstander Hans Lund fra Varde egnen; høje
steretsdommer Jesper Simonsen, fredssagens ufor-
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trødne talsmand, fra Ribe egnen, har de ikke alle
været store slidere, hvem virketrangen i den
grad var gået i blodet, at det var arbejdet med de
opgaver, de havde påtaget sig, og hverken fritid
eller adspredelse, der gav deres liv indhold? Og
det samme gælder utallige andre på mindre iøjne
faldende poster i samfundslivet.
ORD I MUND OG SKRIFT I BOG

Brøndum kirke ligger højt midt i et frodigt, tæt
bebygget landskab. Den er opført af granit kvad
re; både på afstand og nær ved tager den sig an
selig ud. Indvendig er den lys, med smukke hvæl
vinger. I mine drengeår afdækkedes middelalder
lige kalkmalerier, som var bleven overmalede, da
kirken i sin tid ejedes af de i Hans Nielsens stam
tavler over slægten Spangsberg af 1667 omtalte
Spangsbergere fra Uglvig, der har deres store
mindetavler omkring højen på Jerne kirkegård.
På kirkegården ligger en stor græsklædt oldtids
høj. De første kristne kirker opførtes ikke sjæl
dent på en hedensk helligdoms grund.
På kirkegården var i min barndom med grøn
svær tækket de gamles grave for at tale med Jobs.
V. Jensen. Det klædte dem fuldt så godt som de
buske og blomster, hvormed en senere tid søger
at dække over forkrænkeligheden. Med en mild
omskrivning kunne jeg ikke alene sige: Min barn
doms sol har smilt på grønne agre, men fuldt så
meget: Der hvile også mine ben engang. Det er
jo imidlertid ikke længer sæd i Dannevang at
lægge grave ved alfarvej. Blichers ben hviler på
Spentrup kirkegård, og for at slippe for vore bens
ophobning på byernes store begravelsespladser
30
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har vi kun den udvej at ty til krematoriet og
gravurnen.
Sognepræsten, Erhard Chr. Assens, var født i
Ålborg 1851 og blev 1870 student fra Ålborg kate
dralskole, hvor faderen Mikael Assens var ad
junkt fra 1846 til 1858, da han blev udnævnt til
sognepræst for Jerne-Skast pastorat. 1866 blev
han provst for Skast m. fl. herreders provsti. 1880
forflyttedes han til Gauerslev i Vejle amt. Far
faderen var også provst, og moderen født Assens.
I Sofus Elvius’ præstehistorie 1884 er familien
Assens repræsenteret ved seks navne: Erh. Assens,
faderen, farfaderen, faderens to brødre og en
fætter. I registret til Kirkelig Håndbog 1955 vil
man forgæves lede efter navnet.
Erhard Assens blev cand, theol. 1876 efter i
1874 at være blevet manuduceret i Alslev præste
gård af den senere professor og biskop Sthyr, der
var sognepræst her 1873-77. I marts 1879 blev han
udnævnt til sognepræst for Brøndum-V. Nebel,
hvor hans første embedsgerning var hjemmedåb
i Gjesing; det svagelige drengebarn lever endnu i
bedste velgående. I oktober samme år ægtede han
præstedatteren Marie Boberg, der blev en kultive
ret, indtagende og meget afholdt præstefrue, hvis
smukke sangstemme hver søndag hørtes fra den
øverste kirkestol langt ned i kirken.
1879 var et af de koldeste år, vi har kendt i den
nyere tid, med en gennemsnitstemperatur på 6,3°
ved Landbohøjskolen mod f. eks. 6,5° i det meget
kolde år 1942. Der var stærkt snefald 1., 11.-16. og
26.-30. marts. Når nedbøren alligevel kom under
normalen, kan det skyldes, mener meteorologer,
at sneen i nogen grad fløj uden om målerne.
Pastor Assens var i sine bedste år en smuk, repræ-

DRENGEKÅR

467

sentativ skikkelse, en veltalende prædikant, for
nem, ret kølig i sin fremtræden, respekteret af
øvrighed og menighed, men vist uden synderlig
kontakt med befolkningen. Politisk sagdes han at
være højremand, medens de fleste vestjyske bøn
der i provisorietiden var ivrige venstremænd.
Bøndernes sammenkomster med de evindelige
kaffepunche var ikke noget for denne akademi
ker fra den nationalliberale tid; men en toddy el
ler tevandsknægt i honoratiores selskab gik han
næppe af vejen for. I det lave, røgfyldte studere
værelse må den lange pibe have været et uund
værligt udstyr under udarbejdelsen af søndagens
præken.
Pastor Assens var en smuk repræsentant for
luthersk rettroenhed. Hans klare, veldisponerede
prækener, som jeg lyttede til med stor andagt,
var mere belærende end opbyggelige. Jeg husker
endnu hans energiske udlægning af det centrale
lutherske dogme, at det er ved troen alene, at
menneskene retfærdiggøres; de gode gerninger
er troens frugter. Trods al ærefrygt for sognets
åndelige autoriteter faldt denne lære mig lidt for
brystet. For resten har ikke engang læsningen af
selve Romerbrevet, det dogmatiske grundlag for
Luthers opfattelse, helt kunnet forsone mig med
dette punkt i den autoriserede Augsburgske Tros
bekendelse af 1530. Det var derfor med betydelig
interesse, jeg i vinter så, at professor i teologi ved
Københavns Universitet Flemming Hvidberg i
Folketinget havde erklæret, at det nærmere stu
dium af de nye fund af 2000 år gamle skriftruller
muligvis ville godtgøre, at pastor Kalmeyer havde
mere ret i sin strid med sin biskop, end man var
tilbøjelig til at tro.
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Nutiden vil undres over, at slige spekulationer
kunne optage en ukonfirmeret drengs tanker,
men det er ikke desto mindre et faktum, lige så
vel som det er et faktum, at så snart samme vide
begærlige fyr havde erhvervet sig den fornødne
læsefærdighed, læste han med større interesse end
indsigt de udførlige rigsdagsreferater i det lille 4 sidede Varde højreblad, en vane han trolig bar fort
sat med i de siden forløbne 60-70 år, altså længe
efter at Christensen-Stadil i reglen åbnede debat
ten som ordfører for det mærkelige ord opposi
tionen, som stadig venter på afløsning af en hånd
terlig fordanskning.
Der ville næppe være noget forkert i at karak
terisere de kirkelige forhold i sognet med de sam
me ord, som anvendes i Kirkelig Håndbog 1955:
gammeldags kirkelighed; gode, rolige, ensartede
forhold. Jeg er heller ikke utilbøjelig til at mene,
at netop den anseelse, pastor Assens nød i sognet,
og hans absolutte afvisning af enhver afvigelse
fra statskirkens liv og lære må have været med
virkende til, at de mere følelsesbetonede folkelige
religiøse retninger, Grundtvigianismen og Indre
Mission, som netop havde deres vækstperiode i de
to sidste tiår af det 19. århundrede, i forholdsvis
ringe grad prægede livet i sognet. Det var ikke så
almindeligt, som det snart blev, at unge piger og
karle tog på højskole, skønt det var let at se, hvor
glade de gamle elever var for deres højskoleop
hold.
Dette afholdt midlertid ikke den nidkære kir
kens tjener i fra prækestolen at advare mod de
vildfarelser, som ad denne vej kunne indsnige sig
i hans hjord. Og da en pæn gårdmand i Brøndum
engang havde været så ubesindig at udleje sin stue
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til en eller anden missionerende sekts møde en
aftenstund, måtte han næste søndag fra sin plads
i kirken lige under prækestolen høre en streng
fordømmelse af slig usømmelighed. I min naive
autoritetstro over for den selvsikre prælat kunne
jeg under mit ophold i Brøndum blive en smule
rystet over, at almindelige bønder lige efter guds
tjenesten vovede )at kritisere præstens præken,
når han f. eks. havde ivret imod at køre korn ind
om søndagen.
Nej blødsøden var pastor Assens ikke. Vinteren
1892-93, da jeg gik til præsten, var meget hård.
Januar havde en middeltemperatur på h- 5,2 i Jyl
land mod normalen -4- 0,1, på Sjælland endog
H- 6,7 mod normalen h- 0,3. Februar lå også et par
grader under normalen, med stærkt snefald. Sve
dige og segnefærdige nåede vi den fjernt liggen
de præstegård efter en timelang march i den dybe
sne gennem Gjesing, Tarp og Brøndum halvvejs
til V. Nebel. Vi kunne godt trænge til lidt opmun
tring og fortjene lidt ros for at have trodset alle
hindringer. I stedet for blev vi modtaget med be
brejdelser, fordi vi kom for sent, og med trussel
om slet ikke at få lov at komme ind, hvis det gen
tog sig.
Når præsten uanmeldt som skolekomissionens
formand visiterede i Gjesing skole, som han sik
kert iøvrigt var godt tilfreds med, yndede vi ikke
den koldblodighed, hvormed han slyngede et tg i
diktat ud til en rar lille pige, der lige så lidt som
så mange andre rare små piger og drenge havde
fattet gramatikkens og ortografiens mysterier, så
selv den elskelige lærer Kristensen ikke havde
kunnet lære hende den vanskelige kunst at stave
rigtigt. Bedre blev det ikke, da pigebarnet i sit
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ukendskab til karakterskalaen dikterede g + , hvor
til pastoren med sit lidt skæve smil tørt bemær
kede, at + stod foran g. Næppe ret mange af bør
nene har opfattet det vittige heri.
Præstens egne børn måtte gå en lang, lang vej
til Guldager station og tage toget til Varde for at
besøge realskolen der. I virkeligheden følte præ
stefamilien sig vist ret ensom i den gamle afsides,
fugtige præstegård. 1899, da hans tidligere manu
duktør Sthyr var kultusminister, 1897-1900, blev
Assens forflyttet til Hellested på Stevns, hvor han
virkede til sin død 1919. Om der har været lige så
god kirkesøgning som i Vestjylland, kan man have
sine tvivl om, når man har erfaret lidt om, hvor
liden respekt for lærer og præst, i det hele taget
for gejstlige som verdslige myndigheder, der her
sker mange steder på Sjælland.
★
Et stort minus havde opdragelsen på landet i
forrige århundrede: der blev for lidt tid til at gå*
i skole. I sommerhalvåret gik vi kun hver mandag
formiddag med sommerferie i august og kartoffel
ferie i oktober; det kunne så vist ikke blive til
stort. Om vinteren gik vi hver dag både formiddag
og eftermiddag, seks timer daglig, og i den tid
kunne der læres meget i den alder. Mange skrev
fejlfrit dansk i tolvårs alderen. De flinkeste kom
igennem tredje del af H. C. Hansens regnebog og
langt ind i Bertelsens regnebog med de svære og
indviklede opgaver til lærereksamen. Regnemesteren var det altfor beskedne, tidligt bortgåede
amtsrådsmedlem Lambert Lambertsen, Kjærsing.
Hertil kom salmer, skriftsteder og bibelhistorie,
der blev gennemgået flere år i træk, så det sad
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fast. På god højskolevis var der tid til at begynde
timen med en sang efter Morten Eskesens sang
bog, og det var ikke det mindst betydningsfulde i
undervisningen. Man behøver knap at lytte til
Kvikke Hoveder i radioen for at få et stærkt ind
tryk af, at det ikke er skønne sange på den danske
røst, der gennembæver den moderne skole. Den
har da også så meget andet, den skal nå.
Da jeg et år efter konfirmationen blev optaget
i realskolen, forbavsedes jeg over, hvor lidt hi
storie og geografi mine nye kammerater kunne.
Hvorledes kunne det gå til i en toklasset landsby
skole? Jo, læreren anvendte bare det lille kneb at
anbringe de fremmeligste på en bænk for sig selv
i en krog af skolestuen og lade dem sidde og more
sig med Erslevs store geografi eller en historiebog,
mens han selv beskæftigede sig med den øvrige
klasse i det mere elementære pensum. Ydermere
læste og hørte jeg en del historie og litteratur un
der et par måneders ophold på Janderup højskole
vinteren 94.
Nægtes skal det heller ingenlunde, at undervis
ningen i landsbyskolen led af mangler, som der
dårligt nok kunne rådes bod på senere hen i livet.
Alvorligst var savnet af undervisning i fremmede
sprog, der ligger så godt for kvikke børn i 11-14
års alderen, og som de siden 1903 har kunnet få i
den mellemskole, der nu er kommen i farezonen.
Hvor ville det være synd at slå mellemskolen rent
ihjel. Min erfaring som mangeårig lærer og skole
leder går ud på, at netop mellemskolen er den af
forældre som elever mest yndede skoleform. Men
jeg er tillige for længst klar over, at den uden
større skade kunne afkortes med et år. Krav og
pensa er ikke større, end at flinke børn uden over-
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anstrengelse kan klare dem på tre år, når de bli
ver mere modne ved optagelsen. Det store frafald
i 3. M. visse steder kunne nok tyde på, at en noget
mindre tilgang her ville være heldig for såvel
eksamensskolen som den eksamensfrie afdeling.
Vi blev ikke overfodret, snarere underernæret
i skolen, men det var ikke lærerens skyld. Hele
undervisningen var hvad der nu kaldes lystbeto
net. Vi var glade for at gå i skole, først og frem
mest fordi vi havde en lærer vi så op til. Jeg var
så heldig at komme i skole i rette tid. Endnu i
mine forældres og ældre søskendes tid havde det
efter sigende været så som så med skoleforholde
ne i Gjesing. Engang i trediverne fik jeg af den
daværende sognepræst lov at søge en biografisk
oplysning i kirkebogen. Mit blik faldt da tilfæl
digvis på de karakterer i religion, pastor Assens
havde givet konfirmanderne på et sommerhold.
Der var et par pæne imellem, deriblandt min
ældste søsters, men flertallet lå meget langt nede.
1886 blev der bygget en ny pæn skole med en
god lærerbolig, og vi havde fået den rette lærer
til den i den unge seminarist Kristensen-Vestkjær
fra Ølgod kanten, dimitteret fra Blågård. Han var
absolut ikke nogen lærd mand, havde vist anden
karakter. Han fyldte heller ikke så meget i kir
ken som den gamle degn, når denne med afmålte
skridt, værdig, men let og elegant skred ned ad
kirkegulvet under salmesangen. Men Kristensen
var en smuk, frisk og levende ung mand, med let
grundtvigsk præg, med evne til at omgås børn,
vinde deres tillid, vække deres interesse.
Den frejdige unge landsbylærer, som med liv
og lyst spillede med i Soldaterløjer; den energi
ske, temperamentsfulde skolebestyrer Rybner-
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Petersen; den muntre, runde, lidt overanstrengte
adjunkt Fledelius, som efter skoletid terpede la
tinsk stil med kursuselever af højst forskellig
type; og så Kr. Erslev, den lærde, kølige professor

Lærer Kristensen-Vestkjær.

med den kritiske sans, det hvasse blik bag briller
ne og de raske bevægelser, hvor var de forskellige
mennesketyper, i det indre som det ydre, af natur
og kultur. Med een egenskab havde de til fælles:
de var glimrende lærere; alt hvad de rørte ved
blev levende, spændende, interessant, det være sig
regning i folkeskolen, naturhistorie i realskolen,
romersk litteratur til studentereksamen eller hi
storiske kildeskrifter på universitetet. Det samme
kan desværre ikke siges om alle lærerne de nævn
te steder.
Man behøvede ikke at gå ret langt uden for sog
nets grænser for at finde en skole, hvor efter sam
stemmige vidnesbyrd klø hørte til dagens orden.
Som tjenestedreng i Brøndum gik jeg i skole hos
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den med rette højt æstimerede degn Jepsen. Hos
ham var der orden, tugt og gode sæder. Børnene
lærte noget, men ikke uden tårer. Makkabæerne
var nu også en hård kost, selv for degnens egne
dygtige børn, og så stod det tilmed slet ikke i bi
belhistorien, dette med Pompej us og Crassus, Antiochos Epifanes og Johannes Hyrkanos og de an
dre sære navne. Hos lærer Kristensen var der hver
ken brug for tamp eller tårer. Et spanskrør havde
han dog, og ved en bestemt lejlighed blev det
brugt for alvor overfor en ondskabsfuld knægt.
Det var tydeligt nok, at det ikke var med glæde,
læreren skred til afstraffelsen, men har fortrød
den ikke, betroede han mig adskillige år senere.
På realskolen fandtes et spanskrør, som blev
anvendt ved en sjælden lejlighed, hvorimod en
lille kindhest næppe hørte til sjældenhederne. I
mange henseender var byen lige til århundred
skiftet i lømmelalderen. Tredive år efter fandtes
intet spanskrør på statsskolen. At der i ny og næ
faldt en lille ørefigen fra en ung lærer, der skulle
sætte sig i respekt, tør jeg ikke absolut benægte,
men det gik i hvert fald af i stilhed, der kom aldrig
klage i den anledning, men nok over sarkastiske
bemærkninger over for en elev.
Selv nøjedes jeg i min 15 års rektortid med at ud
dele een lussing. Det skete lige efter morgensang
i hele skolens påsyn. Egentlig var jeg lumsk ked
af, at jeg i retfærdig harme havde ladet mig rive
med til et brud på gode pædagogiske principper,
men ingen syntes at tage anstød deraf. Den store
fyr var også kureret med det samme. Så meget er
sikkert, at ingen form for afstraffelse må blive en
dagligdags begivenhed i en skole. For at virke
opdragende og styrkende for disciplinen må en-
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hver form for straf være en sjældenhed. Synde
ren må heller ikke kunne søge dækning bag kam
meraternes ryg, men må selv personlig stå til an
svar for sin opførsel.
Ved Helsingør højere Almenskole, hvor jeg un
derviste som adjunkt, herskede der, takket være
en fortræffelig rektor, professor Chr. Krüger, og
et dygtigt lærerkorps, der i sin midte talte to dr.
phil. og fem fremtidige rektorer, en udmærket
disciplin. Men fra Arilds tid var det skik, at når
en elev havde fået en anmærkning i timen, skulle
han eller hun efter skoletid møde hos den meget
rare inspektor, der vel højst kneb delinkventen
lidt i ørene. Men havde en dreng nu i løbet af for
middagen fået en sådan anmærkning, blev der i
frikvarteret truffet aftale om, at flere gode kam
merater også skulle sørge for at få en anmærk
ning inden skoletidens ophør, så det hele kunne
få et festligt forløb. Commune naufragium dulce,
sagde de gamle latinere, fælles skibbrud er en
trøst.
Lærer Kristensen var ikke blot forgudet af sine
elever, både børnene og de unge i aftenskolen. Han
havde også mange venner blandt forældrene. De
mødte op ved juletræet, hvor der indførtes det
siden så yndede fælles kaffebord og medbragte
madkurve. Gårdmændene kørte os på høstvogne
med skravler til Guldager station, når vi skulle
på udflugt til Letbæk mølle; eller til Esbjerg, når
vi skulle den helt store tur til Fanø, alt sammen
noget nyt for gamle og unge. På hjemvejen måtte
vi gå stille forbi hotel Spangsberg, da kro
manden var syg. Få dage efter fortalte avisen, at
en af de ældste af Esbjergs virksomme borgere,
Morten Spangsberg, som i 1875 havde flyttet sin
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bevilling fra kroen ved den tidligere overfart i
Strandby til det nye hotel, var død.
I slutningen af 90erne søgte lærer Kristensen
alligevel, antagelig nærmest af økonomiske grun
de, til Billum, hvor familien dog efter sigende ikke
trivedes så godt som blandt trofaste venner i Gje
sing og Kjærsing. I hvert fald flyttede den senere
over ad Kalundborg kanten til. Efter at have taget
sin afsked besøgte Kristensen i 30erne sine gamle
elever. Både han og hans hustru var, trods alder og
modgang af forskellig art, forbavsende unge og
friske af sind som af ydre. Ved en lille sammen
komst hos Anders og Margrete Bruun, der begge
havde nydt godt af hans undervisning, drog jeg
i en lille byldesttale en sammenligning mellem
Kristensens betydning for de unge i Gjesing og
den betydning Niels Jakobsen, Fly, havde haft for
den unge Jeppe Aakjær. Jeg håber, det har glæ
det og smigret ham.
Realskolen var i krisetiden for mange bønder
sønner porten fra landet til byen eller hovedstaden.
Det var ikke uden bange anelser, jeg i en alder
af femten år begyndte min toårige skolegang i Es
bjerg Realskole. I halvfemserne var der en riven
de tilvækst i byens befolkning. I 1890 var der
kun 4.100 indbyggere, men i 1894 var befolknin
gen vokset til 6.300, i 1895 til 9.300, i 1896 til 12.400.
I 1894 var kun 24 % af befolkningen født i Es
bjerg. Byen led af vokseværk og spekulationsfe
ber, der efterfulgtes af en stagnation. 1900 talte
byen 12.900, altså en meget ringe tilvækst fra
1896. I omegnen havde Esbjergs ungdom ikke haft
det bedste ry på sig. Når en bondeknold kom til
staden en søndag eftermiddag for at gøre indkøb,
butikkerne var jo i de tider åbne nogle timer søn-
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dag eftermiddag, risikerede han at blive budt på
klø og vende hjem med en banket trøje, hvis han
da ikke selv havde mod og kræfter til at give
igen med samme mønt.
Men jeg må sige, at det gik langt over forvent
ning, og jeg har kun grund til at mindes såvel
lærere som elever med venlige følelser. En vis op
sigt må den underlige fyr, der pludselig dukkede
op lige i slutningen af skoleåret, nok have vakt,
afstikkende som han var i sprog, klædedragt og
optræden, et år ældre end de fleste. Helt alminde
ligt var det da heller ikke, at en skoledreng i ad
skillige år havde fulgt med i politik, ved valget i
1892 var løbet de syv kilometer frem og tilbage
for på Esbjerg torv at høre kommandør Bluhme
og redaktør Oluf Jørgensen diskutere den op
trækkende forligspolitik; som om søndagen gik en
halv mil for at høre præstens præken og en søgne
dag lige så langt efter fyraften for at høre højsko
leforstanderens folkelige foredrag i forsamlings
huset. Men så kunne han da også til præliminær
eksamen skrive stil til ug-4- om den danske bøge
skov og det fugleliv, der rører sig i den, uden no
gen sinde at have set en sådan skov.

*
Siden mit barndomsliv på landet for tre, fire
snese år siden har landbruget som landbrugerne
undergået store forvandlinger. Landbruget er ble
ven mekaniseret, for ikke at sige industrialiseret.
Der tales om svinefabrikker. En gård er ikke blot
en families hjem; den er tillige en forretning. Her
i Nordsjælland klages derover, at de større ejen
domme mere og mere går over på grosserer- og
direktørhænder; det skal allerede i Frederiksborg
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amt være sket med en tiendedel af jorden. Med
slige købere kan gårdmandssønnerne ikke kon
kurrere, når det gælder pris og udbetaling. Samti
dig gør militær og sport, trafik- og fabriksanlæg
daglig indhug på gård og grund. Det er kun land
brugsjord, siger teknikerne til forsvar for over
dreven beslaglæggelse; det vil sige, det gælder
vort lands eneste rigdomskilde fra naturens hånd
foruden havet.
I mine unge dage sled jyske bønder fra gry til
kvæld med at opdyrke og beplante store stræk
ninger af vort lands fattigste jord. På mine gamle
dage må jeg med sorg være vidne til, at landets fede
jorder cementeres til startbaner og autostradaer
eller planeres til boldbaner og militære øvelses
pladser. På den jord bonden endnu har tilbage
gror kløver og korn som aldrig før. Men den gule,
stride, prosaiske byg, der anvendes til ølbrygning
og svinefoder, breder sig på bekostning af den
grønne, ringlende havre, hvorfra plagen har sin
kraft, og barnet sine røde kinders saft. Den syrlige,
stramme roelugt fra mark og stald og vidt om
kring fra sukkerfabrikkens skorsten fortrænger
duften af det krydrede græs, som lammet nippede
til, og som lærken byggede sin rede i.
Også den danske bonde er i mange henseender
tilsyneladende en anden. Han har større teoretisk
viden, takket være det enestående sammenspil
mellem forskning, undervisning og praksis. Han
har større faglig dygtighed. I sin ydre fremtoning
adskiller han sig ikke fra købstadborgeren. Hvor
ledes det forholder sig med disse ydre forandrin
gers indflydelse på hans tankegang, skal jeg ikke
indlade mig på at dømme om. Jeg vil hellere slutte
med en græsk gravskrift: Elskede jord, tag venligt

DRENGEKÅR

479

den gamle Amyntichos til dig; tænk på, hvordan
han har slidt hele sin livstid for dig. Korn har han
sået i dit skød, og potteplanter og frugter hragte
han til at gro. Læg dig derfor varsomt og let mod
hans grånende tinding; strø dig så, elskede jord,
over med vårblomstens pragt.
En lignende gravskrift havde mange af de gamle
slidere under landbrugskrisen fortjent.

Natur og mennesker i Vestjylland
Af H. Jonassen.

Landets tilblivelse.
Som bekendt har Nordeuropa, Danmark indbe
fattet, været dækket af indlandsis, som blev presset
herned fra Skandinavien. Disse vældige ismasser
skød sig tre gange frem og smeltede bort igen, saa
Danmark har haft tre istider med to mellemliggen
de mellemistider, som har været varmere end tiden
efter sidste istid.
I den sidste istid naaede isen ikke ud over hele
Danmark; isens grænse — den saakaldte hovedstil
standslinie — ses paa vedføjede kort, som viser, at
det vestlige og sydvestlige Jylland geologisk ind
tager en særstilling. Her har isen kun været ude
to gange.
Paa sin vej frem har isen hver gang slæbt sten,
grus, sand og 1er med sig og efterladt det, naar den
smeltede af. Disse blandede og sammenrodede af
lejringer fra isen kaldes moræner. Desuden findes
lagdelte grus-, sand- og leraflejringer, som smelte
vandet fra isen har afsat. Morænerne indeholder
masser af større og mindre sten. Nogle af disse er
saa karakteristiske i deres sammensætning, at man
kan finde deres hjemsted i Skandinavien; de kaldes
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ledeblokke og hjælper med til at angive, hvor isen
er kommet fra.
Vestjylland udmærker sig altsaa ved kun at være
opbygget af to lag moræne, fra 1. og 2. istid. Da
isen sidste gang trængte frem, naaede den som
nævnt kun hovedstilstandslinien, som udgår fra et
punkt lidt syd for Bovbjerg over Dybe, Ramme,
Rom, Fabjerg, Fovsing, Asp, Maabjerg, Mejrup,
Borbjerg, Sjørup til lidt syd for Finnerup og der
fra sydpaa over Skelhøje. Langs denne linie væl
tede de store smeltevandsfloder frem af gletscher
portene i isens rand. De løb inde under isen presset
frem med stor kraft af det stadigt dannede smelte
vand og gravede sig dybe dale under isen, tunnel
dale kaldet, som sluttede ved gletscherporten. I de
dybeste dele af disse dale, som gennemskærer Øst
jylland, ligger i vore dage de store langsøer.
I det øjeblik smeltevandet slap fri af isen, søgte
det vej vestpaa gennem de laveste dele i det mere
eller mindre bakkede gamle moræneland, hvoraf
den ikke isdækkede del af Vestjylland bestod. Da
det nu ikke længer var under pres, fordi det frit
kunne brede sig, gravede det ikke, men afsatte i
stedet de mængder af grus og sand, som det havde
taget inde under isen, og dannede vældige, sandede
og grusede deltaer. Paa denne maade opbyggedes
de store flodsletter, som er saa karakteristiske for
Vestjylland: Kronhede, Klosterhede, Karupfladen,
Brandefladen, Grindstedfladen for at nævne nogle
af de største.
Op over disse sandflader rager stadig de højeste
partier af det gamle istidsland fra næstsidste istid
som øer i et sandhav, de saakaldte bakkeøer; de
største er Skovbjerg bakkeø mellem Storaa og
Skjern aa, Varde bakkeø mellem Skjern aa og
31
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Fig.l. Kort over overfladedannelser i Danmark (Milthers).

Varde aa og Esbjerg bakkeø, hvorpaa Esbjerg lig
ger. Vestjylland bestaar altsaa af to landskabsfor
mer af helt forskellig alder og oprindelse: bakke-

NATUR OG MENNESKER I VESTJYLLAND

483

øerne dannet af isen i næstsidste istid og flodslet
terne dannet af smeltevandet i sidste istid.
Bakkeøerne er altsaa meget ældre end moræne
landet nord og øst for hovedstilstandslinien. Det
ses ogsaa paa formerne, som er præget af alder.
Mens det østdanske moræneland er ret uregelmæs
sigt, er bakkeøerne jævne og udglattede. Man forstaar let, at det maa være saadan. Mens isen i
aarhundreder stod langs hovedstilstandslinien, laa
det vestjydske moræneland udsat for vejrets paavirkning. Klimaet har været koldt, plantevæksten
ringe saa nær op ad isen. Jorden har været frosset
dybt ned. Om sommeren er det øverste lag tøet op;
vandet har dog ikke kunnet synke ned i den frosne
jord dybere nede, men er blevet staaende, saa jor
dens øverste lag er blevet vællingagtig. Denne fly
dejord er langsomt gledet fra de højere omraader
ned mod de lavere; paa den maade er bakkenernes
terræn jævnet ud. Det er karakteristisk for bakke
øerne, at de er søfattige i modsætning til det unge
østdanske mornæneland. Naturligvis har bakke
øerne haft søer; men de ligger nu gemt under
flydejord og røber sig kun som meget flade, skaalformede forsænkninger i terrænet.
Hvad der her er sagt i meget store træk gælder
for størstedelen af Ringkøbing og Ribe amter. Kun
mod sydøst gaar en lille del af Ribe amt ind øst
for hovedstilstandslinien. En noget større del af
Ringkøbing amt ligger nord for stilstandslinien
mellem denne og Limfjorden-Salling. Den vestlige
del heraf fra Bovbjerg til Sevel og Sal er moræne
bakkeland fra sidste istid; det er da ogsaa tydeligt
yngre end bakkeøerne med meget stærke bevægel
ser i linierne. Det er ogsaa frugtbarere, idet det
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ikke gennem saa lang tid har været udsat for ud
vaskning af kalk og bortskylning af 1er.
Øst for dette bakkeland over til Karup aa ligger
Danmarks ejendommeligste flodsletter: Hjelmhede-Havris hede. Dette omraade er yngre end
Karupfladen, som ligger lige syd for stilstands
linien. Det er dannet, efter at isen var begyndt at
smelte af imod nord, saa den vestlige ende af Lim
fjorden blev isfri; smeltevandet er da i stedet for
som hidtil at løbe til Vesterhavet i den store dal,
hvor Holstebro ligger, søgt den kortere vej til Venø
bugt.
Mens flodsletter sædvanligvis er meget jævne,
udmærker denne sig ved en mængde forsænknin
ger, ofte regelmæssige kredsrunde huller, underti
den vandfyldte. Det skyldes, at isen under sin af
smeltning har efterladt større eller mindre isklum
per, som da smeltevandet strømmede over omraadet er blevet indlejret i flodsandet. Først længe
efter at indlandsisen er smeltet bort, er disse is
klumper smeltet og hullerne er opstaaet.
Et ganske ejendommeligt søkompleks udgør
Flyndersø-Stubbergaardsø. De markerer en af de
tunneldale, som smeltevandet udgravede under
isen, da denne stod fremme ved stilstandslinien.
Da isen smeltede af, sank store ismasser ned i
dalen og fyldte den ud. Hen over denne isfyldte dal
strømmede smeltevandet ud i Venø bugt og dæk
kede ismasserne med sand. Med den stigende var
me efter istiden smeltede de sanddækkede ismas
ser i den gamle tunneldal, som paa den maade igen
kom frem i terrænet.
To andre meget karakteristiske tunneldale fra
denne del af Ringkøbing amt er Lem Vig og Kilen
ved Struer. Smeltevandet, som udgravede dem,
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opbyggede efter at være blevet fri af isen Kronhede
og Klosterhede flodsletter.

Landet og menneskene.
Hvilke betingelser har dette land budt menne
skene i de årtusinder, som er gået, fra isen smeltede
og til i dag, og hvorledes har mennesket udnyttet
landet?
De første mennesker med deres primtive kultu
rer var paa en hel anden maade end vi er i dag af
hængig af naturforholdene. De var som dyrene en
del af naturen, udnyttede ved jagt, fiskeri og ind
samling de muligheder, naturen bød dem. Først
senere har mennesket langsomt lært delvis at om
forme de naturgivne betingelser, gøre sig til herre
over naturen. Derfor er kendskab til naturforhol
dene og de ændnger, der er sket, en nødvendig for
udsætning for at forstaa det liv, som vore forfædre
har udfoldet.
I det følgende skal i store træk gøres rede for
plantevækstens historie og hvad den siger om kli
maændringer; desuden for de ændringer, der er
sket med kystlinien, idet den nuværende kystlinie
mod Vesterhavet er af ny dato. Og endelig skal
mennesket placeres i denne sammenhæng.

Hvad søer og moser kan fortælle.
For at skaffe sig kendskab til plantevækstens hi
storie maa man undersøge aflejringerne i søer og
moser. Her vil planterester paa grund af den
ringe iltmængde ikke raadne, men bevares i en
form, som ofte kan genkendes.
Det er indlysende, at det kun er faa rester af den
tørre, faste bunds plantevækst, som vil finde vej til
søer og moser; der kan være tale om knopskæl, frø
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og frugter, blade, barkstumper. Det meste af hvad
der opbevares stammer fra søernes og mosernes
egen plantevækst og de tilfældige rester af den
faste grunds plantevækst, som af vind og vand føres
til, vil ikke kunne give et klart billede af landets
plantevækst. Man har derfor ved undersøgelserne
lagt vægt paa forekomsten af blomsterstøv, det saakaldte pollen. De allerfleste af vore skovtræer har
vindbestøvning, d.v.s. at deres pollen føres vidt
omkring af vinden og drysser ned overalt, altsaa
ogsaa i søer og moser, hvor det aar efter aar opho
bes og bevares. Disse aflejringer vil derfor afspejle
eventuelle forandringer i plantevæksten ikke blot
i søerne og moserne selv, men i omegnen og har
vist sig at være et storartet middel i forskningen
af landets plantehistorie.
Ved boringer med specielt konstrueret bor opta
ges prøver med passende afstand (2-10 cm) af
søernes og mosernes aflejringer fra bund til top,
og de underkastes i laboratoriet en mikroskopisk
undersøgelse. Herunder foretages en optælling af de
forskellige planters pollenkorn og deres procentiske andel i helheden beregnes. Grundlaget for op
tællingerne er naturligvis, at de forskellige træer
har pollen med meget karakteristiske forskelle, som
gør det let at adskille dem.
Naar alle prøver er talt og procenterne udregnet,
har man for hver prøve et saakaldt pollenspektrum.
Der skal her gives et par typiske eksempler paa pol
lenspektre for at vise, hvor forskellige de kan være,
og hvorledes de derved røber forandringer i landets
plantevækst. De stamme alle fra samme mose paa
heden nord for Vemb. Den første er fra bunden, den
anden fra midten og den tredje fra toppen af tørvelaget. Tallene repræsenterer procenter; de otte før-
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ste træer er de egentlige skovtræer. Hassel og lyng
er beregnet i procent af summen af skovtræpollen.

Pil ...............
Birk .............
Fyr .............
El.................
Elm ...............
Lind
........
Eg ...............
Bøg ..............

Hassel ..........
Lyng ........

1

2

4
//T
50
4
1

2
32
10
36
5
3
12

3
39
15
40

1
5

100

100

100

no
10

58
20

25
1.237

I hver enkelt prøve er de tal fremhævet med kur
siv, som særlig karakteriserer prøven i forhold til
de andre. Det ses af prøve nr. 1, at plantevæksten
maa have været skov af fyr og birk med meget has
sel indblandet. Nr. 2 viser cn tydelig forandring; eg,
elm og lind er kommet til, fyrren er gaaet stærkt til
bage, mens el er gaaet frem. Det er den saakaldte
egeblandingsskov, som da har præget landet. I in
gen af de to prøver spiller lyngen nogen stor rolle.
Med prøve nr. 3 sker der en betydelig forandring.
Bøgen er kommet til; men træerne spiller en lille
rolle sammenlignet med lyngen ; for hver gang der
er talt 100 pollen fra træer, er der talt 1.237 fra lyng.
Vi er tydeligt inde i lynghedens tid.
For at danne sig et synsbillede af de forandringer,
der sker med plantevæksten, indsætter man for
hvert borested de forskellige pollenspektre i et saakaldt pollendiagram; d.v.s. at man for hver prøve
indtegner pollenspektret med et bestemt tegn for
hver plante paa en vandret linie og pollenspektrene
anbringes i rigtig rækkefølge over hinanden fra
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bund til top. Derefter forbindes hvert enkelt træs
tegn fra prøve til prøve, og man har nu for hvert
træ en kurve, hvis bevægelser sammenlignet med
de andre kurver fortæller noget om, hvad der er
sket med plantevæksten.
Den følgende fremstilling bygger især paa under
søgelser, jeg har foretaget i bakkelandet mod nord
ud mod Limfjorden, paa hedefladerne omkring
Storaa og Karup aa, paa Skovbjerg bakkeø ved Madum aa øst for Ulfborg samt i egnen omkring Filsø
nordvest for Varde.

Tundratiden.
Den første plantevækst, som rykkede ind i landet,
efter at isen var begyndt at smelte, var en vegeta
tion af urter, især halvgræsser, med lave birke og
pile og med en hel del revling. Lyngen har ikke
spillet nogen rolle. Det fremgaar af nedre halvdel
af diagrammet fra Bedsø (fig. 2). I det lille diagram
ude til højre under bogstaverne NTP viser den vand
ret skraverede del urtepollenprocent, som i den
nederste 2/3 af diagrammet ligger paa 100-200 % i
forhold til træerne. Den øverste V3 viser en stærk
tilbagegang for urterne, d.v.s. at skoven rykker ind,
først birkeskov med fyr, derpaa fyrreskov med birk
og hassel. I denne del af diagrammet findes de før
ste spor af lyng (indsat i det lille diagram til højre
under rubrikken Eric). Tundraen er altsaa ikke
blevet afløst af lynghede, men af fyrreskov, ganske
som det kendes fra andre dele af landet.
Om menneskets færden i Vestjylland i tundra
tiden er vor viden spredt, men at det har været her
er givet. I sit arbejde om oldtidsbebyggelsen i Vest
jylland gør Therkel Mathiassen opmærksom paa,
at fundet af et skaft af rensdyrtak ved Rimmer
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Fig. 2. Pollendiagram, fra Bedsø.
►ignaturforklaring: 1. pil, 2. birk, 3. fyr, 4. egeblandingskov, 5. elm, 6. lind, 7. eg, 8. el, 9. bøg, lO.avnbøg, 11. gran,
12. hassel, 13. lyng, 14. revling, 15. sum af træpollen.
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strand i Gudum sogn viser, at rensdyrjægerne har
færdedes her. Der er ogsaa fundet pilespidser af
lyngby typen i Raast i Ejsing sogn og i Naur sogn,
hvilket ogsaa peger hen paa rensdyrjægere.
I istiden færdedes rensdyrjægerne paa den stribe
af tundra, som laa i Mellemeuropa syd for isen. Da
isranden paa grund af stigende temperatur for
svandt nordpaa, fulgte tundraen efter med skoven
i hælene. Rensdyr jægerne, hvis erhvervsform nøje
var knyttet til tundraens dyreliv, fulgte med og
befolkede Danmark, indtil skoven trængte dem
længere nordpaa.

Skovtiden — Ældre stenalder.
Med den stadig stigende temperatur rykkede
skoven ind paa tundraens plads. Det gjaldt ogsaa
Vestjylland, som det er nævnt i det foregaaende.
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Skovtiden falder i Vestjylland i to afsnit: fyrre
skovens tid og egeblandingsskovens tid. I den første
periode var landet dækket af aabne, lyse skove
med spredt skovfyr og birk iblandet hassel og hist
og her lidt lyng. Denne periode ses tydeligt i mid
ten paa diagrammet fra Bedsø (fig. 2). Det ses
ogsaa, at hverken lyng eller urter spiller nogen
betydelig rolle. Det er skoven, som præger landet.
Man ved, at Vestjylland paa dette tidspunkt hav
de en meget stor udstrækning mod vest. Den syd
lige del af Vesterhavet var land, d.v.s. at Jylland
var landfast med England (se kortet fig. 3). Moser
med fyrrestubbe findes paa bunden af Vesterhavet
helt ned til 50 m’s dybde. Der er foretaget pollen
undersøgelser af tørv fra moserne paa Doggerbank
liggende 18 til 50 m under overfladen; de viser alle
udprægede pollenspektre fra fyrreskovstiden. Det
samme gælder tørv hentet op fra 36 m’s dybde øst
for The Wash paa Englands østkyst. I tørven her
fra fandt man desuden en benharpun fra Mulleruptiden.
Vestjylland har altsaa i denne periode været væ
sentlig længere borte fra havet end i dag, et for
hold som naturligvis har præget klimaet. Forskel
len paa sommer og vinter har været større, end
den er nu ; mens sommeren stort set har været som
nu, har vinteren været strengere. Afstanden til ha
vet har ogsaa betydet mindre nedbør; mange mo
ser tørrede ud, og fyrreskoven rykkede ud paa
dem. Sporene af disse fyrreskove findes nu i mo
serne som et lag fyrrestubbe.
Slutningen af denne periode er arkæologisk da
teret paa øerne, idet den er sammenfaldende med
Mullerupkulturen. Denne datering falder altsaa
sammen med den ovennævnte datering af tørv fra

Fig. 3. Land og vand i Nordeuropa i fastlandstiden.
Mørkegraat: Østersøen, mellemgraat: Nordsøen og Skagerak, lysegraat: landoverflade, som senere er over
skyllet af havet. 1-21 er lokaliteter for Mullerupkulturen. De graa felter i sydlige Nordsø er tørvemoser.
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Vesterhavet. I Vestjylland herskede paa denne tid
Gudenaakulturen, som dog strækker sig ind i den
efterfølgende skovperiode. I den tidligere nævnte
afhandling af Therkel Mathiassen er omtalt de
mange bopladsfund fra den tid, som er gjort især
langs Storaa, Borbjerg søerne og Hellegaards aa,
Hellesø i Sevel sogn og Hummelmose i Hjerm sogn.
Lignende fund kendes langs Karup aa, Skjern aa
med dens tilløb, Varde aa, Sneum aa, Kongeaa og
Ribe aa.
Alt tyder paa, at befolkningens eksistens har
været knyttet til vandet, at fiskeri har været et vig
tigt erhverv ved siden af jagt paa skovens dyr, els
dyr, urokse m. m. Agerbrug er der ikke tale om
endnu; vi har stadigt at gøre med ældre stenalders
primitive jæger- og fiskerkultur.
Paa grund af den stadig stigende temperatur
rykkede løvskoven frem sydfra, mens fyrreskoven
fortrak nordpaa med det for den karakteristiske
dyreliv. Det blev egeblandingsskovens træer: elm,
eg, lind, el og ahorn, som trængte ind. I de brede
aabne vestjyske aadale groede elle- og birkeskove;
kun svage spor af disse skove er tilbage; som
eksempel kan nævnes Simmelkær krat sydøst for
Hodsager. Saavel bakkeøer som flodsletter blev
erobret af egeskoven. Som diagrammet fra Bedsø
viser, stiger lyngprocenten lidt; flodsletternes skove
har sikkert været aabne, ofte kratagtige med lyng
i lysningerne, men altsaa skov og ikke hede.
Denne skovperiode deler man i to dele, zone VII
og zone VIII i pollendiagrammet. I den første har
egeskoven været rig paa elm og lind. Klimaet har
været fugtigt og varmt, noget varmere end i nu
tiden. De mere varmekrævende planter som mistel-
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ten og vedbend dukker nu op i pollendiagram
merne.
Undersøgelser af Filsø ved Varde viser, at der
samtidig med at egeblandingsskoven afløser fyrre
skoven sker en betydelig forandring af hav og land.
Paa dette tidspunkt trænger havet ind i de dybe
dele af Filsøs bassin, hvor der i en dybde af G-Ø1/^
m under den nu tørlagte søbund findes et lag dynd
rigt paa skaller af blaamusling og hjertemusling
samt frugter af havgræs. Denne saltvandsperiode i
Filsøs historie varer omtrent til slutningen af zone
VII, da der sker en aflukning af søen fra havet.
Filsø har i denne tid sikkert været en rolig bugt
beskyttet mod Vesterhavet af det høje, nu klitdæk
kede land, hvor Kærgaard plantage ligger, en rest
fra egeskovens tid, som har overlevet sandets ind
vandring. Filsøbugten har efter alt at dømme haft
forbindelse med havet gennem lavningen imellem
bakkedraget ved Blaabjerg i nord og bakkelandet
med Kærgaard plantage i syd.
Længere sydpaa trængte havet ind til Grærupklinten, skrænten, som staar som bakkelandets
vestgrænse fra Børsmose til Grærup og herfra mod
sydøst, datidens Blaavandshuk.
Ikke blot mod syd har kystlinien dengang haft
et helt andet forløb end nu. Mod nord var kyst
linien den stejle skrænt, som i dag ses fra Ferring
til Hygum. Mange steder ved Limfjorden trængte
havet ind og dannede fjorde og vige; f. eks. har
det været inde i de store dalstrøg, som fra Aamølle
vest for Toftum skærer sig ind mod Gudum og
Resen, hvor Resenkær under tørven har saltvands
aflejringer med muslingeskaller. Ligeledes var ha
vet inde i Hellegaard aas munding og i Skærbæk
ved Vinderup.
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Denne vældige overskylning af landmasserne,
som bragte havet langt ind over fyrreskovstidens
fastland, er sikkert en af aarsagerne til det milde
og fugtige klima i egeskovstidens første del.
Langs de gamle kystlinier mod nord er fundet en
del spor af Ærtebøllekulturen. Det er især omkring
Lemvig og Hellegaards aa; desuden findes spredte
spor langs hele kysten.
Mens Gudenaakulturen fortsat har udfoldet sig
inde i landet langs søer og vandløb, har Ærtebøllekulturens folk altsaa holdt til ude ved kysterne.
Her har de skaffet sig føden ved at samle muslinger
og jage landdyr, bl. a. krondyr og vildsvin, som
hører til egeskovens typiske dyr. Vi er stadig i den
ældre stenalder, hvor der endnu ikke er tale om
landbrug. Samler- og jægererhvervet er fortsat fol
kets erhverv.
Skoven angribes — Yngre stenalder, bronzealder.
Den sidste del af egeskovstiden, zone VIII i pol
lendiagrammerne, viser et helt nyt træk i skovhi
storien. Mennesket begynder nu at angribe skoven,
som ryddes og brændes, dels for at skaffe græsning
til dyrene og dels for at skaffe agerjord. Man bliver
dog ikke længe paa samme sted; naar jorden er
udpint, rydder man ny skov og de gamle rydninger
gror til. Det første angreb paa skoven er begyndt;
naar rydningerne forlades, begynder kampen mel
lem skov og lyng om pladsen.
Diagrammerne viser paa typisk maade denne
rydning og genvækst; den viser sig ved tilbagegang
i egeskovenes kurve med efterfølgende fremgang
for birk og hassel, som hurtigst spreder sig ind
over de forladte rydninger; samtidig findes de
første pollen af korn og vejbred, en plante der
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Fig. â. Pollendiagram fra Hummelmose.
Signaturforklaring: 1., 2., 3., 4. tørv af tørvemos med
forskellig omdannelsesgrad, 4. med fyrrestubbe, 5. startørv, 6. og 7. planktonaflejring (gytje), 8. sandet gytje,
9. lergytje, 10. sand.

markerer agerbrugets fremtrængen; desuden viser
urtepollen- og lyngkurven større værdier; se f. eks.
diagrammet fra Hummelmose (fig. 4), som tydeligt
viser den nævnte kombination.
Diagrammet fra Fly (fig. 5) viser fænomenet
paa en meget smuk maade, idet der i zone VIII kan
konstateres tre rydningsperioder. Hver gang lyk
kes det skoven at regenerere, men for hver gang
bliver det aabenbart vanskeligere, hvilket ses af,
at lyngværdien stiger for mod toppen af zonen at
naa op paa ca. 100 %. Denne stigning af lyngkur-
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ven igennem zone VIII ses ogsaa i diagrammet fra
Hummelmose og fra Skallesøgaard (fig. 6).
Diagrammet fra bakkelandet viser, at skoven
har haft lettere ved at klare sig her end ude paa
flodsletterne, hvor lyngen hurtigere er trængt frem.
Desuden viser diagrammerne, at lyngen er trængt
stærkest frem i de vestlige egne. Ved slutningen af
egeskovstiden viser diagrammet fra Bedsø (heden
nord for Vemb) 150 % for lyng og 750 % for ikketræ pollen; de tilsvarende tal for Skallesøgaard
(heden sydvest for Skive) er 70 % og 72 % og for
Hummelmose (bakkelandet øst for Struer) 15 %
og 160 %. I en mose sydøst for Ulfborg er tallene
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60 % og 120 %, i Klynekær syd for Filsø 76 % og
106 %.
Af det ovenfor fremførte synes det klart at fremgaa, at lyngheden er begyndt at gøre sig gældende
i sidste del af egeskovstiden, og at agerbrugskultu
ren, som kendetegner den yngre stenalder og bron
zealder, direkte har medvirket til dens opstaaen.
Det er altsaa i første omgang menneskets skovøde
læggelse, som har skabt betingelserne for lynghe
den. Men det synes ogsaa at fremgaa, at heden har
haft lettest ved at vinde indpas paa sandjorderne
og her igen lettest pa de vestligste.
32
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Undersøgelser af moser ude paa det flade land
vest for Grærupklinten, hvor Mussø og Langsø lig
ger, viser, at de ældste tørveaflej ringer i Klynekær,
som ligger nærmest ved den gamle kystklint, stam
mer fra den sidste del af egeskovstiden, mens de
ældste tørvelag i en mose vestpaa i klitternes in
derste rand er fra begyndelsen af den efterfølgende
bøgeperiode. Dette maa betyde, at mens havet i
zone VII trængte ind over land, hævede landet sig
nu igen, saa den flade havbund uden for den gamle
kystlinie (Grærupklinten) blev land, hvor moser
ne begyndte at dannes.
I en mose ved Lyne nord for Varde er der fundet
to økser fra bronzealderen. Undersøgelser af tør
ven viser, at de har ligget under grænsen for bø
gens optræden i tørven. Det samme gælder som
nævnt bundlaget i Klynekær. Heraf følger, at hæv
ninger af landet har fundet sted sidst i yngre sten
alder eller begyndelsen af bronzealderen.
Denne hævning bragte ogsaa ander steder hav
bunden op over havet, saa den gamle kystlinie
med ærtebøllebopladser ligger et stykke inde i
land, adskilt fra havet ved flade landomraader.
Saadanne flade, tørlagte havbundsomraader er for
uden det ovenfor nævnte med Mussø, Langsø, Vejrs
plantage, Karlsmærks hede, Oxby plantage og Skal
lingen, Holmslands klit, Bøvling klit, Harboørelandet, Geller odde ved Lemvig, Tangen ved Odde
sund, de lavtliggende dele af Venø og en bræmme
langs kysten paa østsiden af Venø bugt.
Bondekulturen, som kendetegner yngre stenal
der, mener arkæologerne er kommet ind i landet
ved indvandring. De første perioder af denne kul
tur benævnes som bekendt dyssetid og jættestue
tid. Man har hidtil ment, at dyssefolket især havde
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slaaet sig ned paa øerne, i Øst- og Nordjylland.
Nyere undersøgelser viser dog, at denne bonde
kultur ogsaa har været udbredt i Vestjylland, hvil
ket er i god overensstemmelse med pollendiagram
mernes vidnesbyrd om agerbrugets indvandring.
Men endnu en indvandring fandt sted i yngre
stenalder: enkeltgravsfolket, som kom ind 21002000 f. Kr. og ganske særligt til Vestjylland. Un
dersøgelser af P. V. Glob og Therkel Mathiassen
synes at vise, at de især har slaaet sig ned paa den
daarlige sandjord. De har sandsynligvis været me
re udpræget kvægavlerfolk end det bondefolk, som
allerede levede der og har foretrukket de lysere
skovformer som græsningsomraader for dyrene.
Enkeltgavsfolkets flinteteknik har været mere pri
mitiv end bondefolkets; en primitiv tyknakket
økse, sikkert stammende fra enkeltgravsfolket, har
jeg selv fundet i Høgild mose ved Karup. Den lig
ger i diagrammet i en tydelig skovrydningszone,
som derved er dateret til 2100-2000 f. Kr.
Vi har altsaa i yngre stenalder haft to forskellige
kulturfolk: dyssefolket, som har været overvejende
agerbrugere og enkeltgravsfolket, der har været
overvejende hyrdefolk. Der er meget, der tyder
paa, at det blev enkeltgavsfolkets efterkommere
og deres hyrdekultur, som blev herskende, saaledes
at ogsaa bronzealderfolket var et overvejende hyr
defolk.
Undersøgelserne over oldtidsbebyggelsen i Vest
jylland viser som nævnt, at bopladserne fra yngre
stenalder og bronzealder overvejende findes paa
de sandede jorder; de opfattes som værende over
vejende bopladser for enkeltgravsfolket og dets
efterkommere, som har holdt til paa de steder,
hvor der har været græsningsmuligheder for kvæ-
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get og nemt at dyrke jorden op. Denne opfattelse
falder godt sammen med pollendiagrammernes
vidnesbyrd om, at menneskets angreb paa skoven
især gør sig gældende i de sandede egne.
Den gamle strid om de mange gravhøjes place
ring i forhold til bebyggelse og færdselsveje synes
ogsaa at have fundet sin løsning, fordi man nu har
bopladserne at holde sig til og ikke blot højene.
Therkel Mathiassen mener, at dyrkningsområ
derne ikke nødvendigvis falder sammen med højomraademe. Højene er fortrinsvis lagt for at disse
minder om de afdøde skulle kunne ses; de ligger
derfor paa bakkerne og langs færdselsvejene.
Skovens undergang — jernalder og historisk tid.
Bøge tidens begyndelse ca. 400 f. Kr. falder sam
men med overgangen fra bronzealder til jernalder.
Tørvedannelsen, som i den tørre, varme bronze
alder var gaaet i staa, tager i jernalderen vældig
fart igen, saaledes at grænsen mellem de to perio
der kan erkendes i tørvelagene; det øverste løse
lag, hundekødet, er dannet siden bronzealderen.
Denne fornyede tørvedannelse skyldes, at klimaet
med jernalderen blev køligere og fugtigere.
Vi er nu inde i den periode, hvor de katastrofale
ændringer sker i Vestjylland; fra at være skovdæk
ket land bliver det til et hedeland plaget af sand
flugt.
Skovødelæggelsen.
Som pollendiagrammerne viser, bliver agerdyr
kernes angreb paa skoven voldsommere; det gæl
der saavel bakkelandet som flodsletteme. Lad os
først se paa bakkelandet.
Diagrammet fra Hummelmose (fig. 4), zone IX,
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viser flere typiske rydningszoner, hvor ikke-træ
pollenet gør sig stærkt gældende, først et toppunkt
med 130 %, derpaa et med 360 % og endelig et med
563 %. For hvert angreb lykkes det aabenbart
daarligere for skoven at regenerere, men den øver
ste prøve viser dog, at den stadig klarer angrebene.
Endnu den dag i dag findes der i egnen skovrester,
f. eks. ved Rydhave.
En undersøgelse af en mose i Dybaaens dal syd
for Bovbjerg viser, at skoven her er blevet stærkt
svækket i tidlig bøgetid; urtepollen optræder med
300 % for hurtigt at stige til 700-800 % ledsaget af
pollen af kom og vejbred. Skoven er i denne egn,
det lerede bakkeland, hurtigt bukket under; at det
er gaaet hurtigere her end længere østpaa hænger
nok sammen med, at den kraftige blæst har van
skeliggjort opvækst efter rydningerne.
Det er karakteristisk for rydningerne i jern
alderen, at de ikke som forhen holder sig til de
sandede bakkestrøg; skovene paa de frugtbare,
lerede omraader maa nu ogsaa holde for. Jernøk
sen og muldfjælsploven har hjulpet jernalderbon
den til ogsaa at kunne binde an med den kraftigere
skov og den tungere jord.
Paa hedeflademe tager udviklingen ogsaa fart.
Diagrammerne fra Bedsø, Skallesøgaard og Fly
viser alle, hvorledes lyngen trænger frem paa sko
vens bekostning. Hurtigst og voldsomst sker det
vestpaa, som diagrammet fra Bedsø viser. Skallesøgaarddiagrammet viser meget smukt gennem
hele zone IX kampen mellem mennesket og sko
ven; tre rydningszoner med deres karakteristiske
kurveforløb ses tydeligt, den nederste af zonerne
sandsynligvis udtryk for flere rydninger. Skoven
kæmper stadig med lyngen om pladsen, men har

502

H. JONASSEN

Fig. 7. Birke-fyrretiden.

Iledeflade

Bakkeø

Hav

Lokaliteter

By

ikke givet op saa let som længere vestpaa; endnu
findes i egnen cn del egekrat.
I diagrammets venstre side staar betegnelserne
Ry III, Ry II og Ry I. De markerer stilstandsperio
der i mosens udvikling, udtørringshorisonter; tre
gange er mosedannelsen gaaet i staa paa grund af
ringere nedbør; at tørvedannelsen hver gang igen
er taget fat er udtryk for voksende nedbør. Der er
altsaa tale om, at mosen siden jernalderen liar re-

NATUR OG MENNESKER I VESTJYLLAND

503

Fig. 8. Fyrreskovens maksimum.

gistreret tre klimasvingninger. Ved arkæologiske
undersøgelser har de kunnet dateres saaledes: Ry
III ca. 400 f. Kr. (overgangen mellem bronzealder
og jernalder), Ry II ca. 400 e. Kr. og Ry I ca. 1200
e. Kr. Som det ses af diagrammerne baade fra Fly
og Skallesøgaard har heden først rigtig faaet overhaand efter 1200 i denne del af landet. Alt tyder
paa, at lyngheden først naar sin maksimale udbre
delse i det 18.-19. aarhundrede. I de alleryngste
prøver, som ikke er med i de anvendte diagram
mer, gaar kurven for lyng og urter igen tilbage;
det er udtryk for, at heden gaar tilbage og planta-
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Fig. 9. Egeblandingsskouens tid.

gerne frem; prøverne viser da ogsaa store værdier
for fyr.
Naar tiden efter bonzealderen blev saa katastro
fal for skovene paa de sandede flodsletter, er men
neskets angreb næppe den eneste forklaring. Den
forværring af klimaet, som skete ved jernalderens
begyndelse, har sikkert gjort det meget svært for
skoven paa de lette jorder at forny sig. Samtidig
har det kølige, fugtige klima favoriseret lyngen,
saaledes at balancen mellem skov og hede er for
rykket til fordel for heden.
De tidligere nævnte undersøgelser over oldtids
bebyggelsen i Vestjylland viser en tydelig overens-
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Fig. 10. Ca. 400 f. Kr.

stemmelse med den fremstilling, som i det foregaaende er givet ud fra pollendiagrammerne. Bo
pladserne, som til og med bronzealderen fortrins
vis findes paa sandede bakkeomraader, rykker i
jernalderen dels op paa de lerede bakkestrøg og
dels ud paa flodsletterne.
Til belysning af udviklingen fra skov til hede
paa flodsletterne omkring Storaa og Karup aa skal
de vedføjede kort tjene. De undersøgte lokaliteter
er afmærket med cirkler; den sorte del af cirklen
repræsenterer lieden, den lyse skoven. Ved udreg
ning af de to tal er alt pollen sammenlagt sat til
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Fig. 11. Ca. 1200 e. Kr.

100 %. Det ses tydeligt, hvorledes heden først har
erobret de vestlige egne. Det sidste kort er opbyg
get paa nutidsprøver og viser, at skoven (planta
gerne) igen vinder frem.
Sandflugten.
Sandflugt og klitdannelse er kendt mange steder
fra Jylland, ikke blot langs vestkysten, men ogsaa
paa saavel bakkeøer som flodsletter i form af store
og smaa indsande.
De to sandflugtsomraader, indsandene og kyst
klitterne, har ingen direkte forbindelse med hinan
den og skal her behandles hver for sig.
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Fig. 12. 17-1800 e. Kr.

1. Indsande.
Som nævnt forekommer flyvesandsfænomener
saavel paa hedeflader som bakkeøer fra nord til
syd i Vestjylland. Paa hedefladerne er det meget
almindeligt at finde større eller mindre, rundagtige, skaalformede forsænkninger i fladen omgivet
mod nord og øst af flyvesand; de er opstaaet ved
sandflugt. Mange af disse forsænkninger er søer.
Her kan nævnes Bedsø og Birksø nord for Vemb,
Kragsø mellem Karup og Grove, Kviesø nord for
Ansager. Pollenundersøgelser af bundlagene i disse
søer viser, at de er dannet i sen tundratid eller
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Fig. 13. 1940.

tidlig skovtid. Mange steder finder man paa
hedefladerne uregelmæssige flyvesandsaflejringer,
hvor der oven paa flyvesandet ligger tørv; bund
lagene i disse moser er fra tidlig skovtid.
Alt dette peger paa, at de mange flyvesands
fænomener paa flodsletterne maa føres tilbage til
tiden mellem istiden, da sandet blev afsat og skov
tiden, altsaa tundratiden. De store sandflader har
dengang ligget uden tilstrækkelig beskyttende
plantevækst. Da sandet ikke kan blæse ud længer
ned end til grundvandet, og da i vore dage mange
af disse udblæste bassiner er vandfyldte, maa
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grundvandet i tundratiden have staaet betydeligt
lavere end i dag. Det tyder paa, at tundratiden har
været en tør tid. Det er derfor forstaaeligt, at sand
flugten netop i den tid kom til at spille en stor rolle.
Paa Bakkeøeme findes ogsaa betydelige spor af
en kraftig sandflugt, der formodentlig ogsaa kan
føres tilbage til tiden før skovtiden, i nogle tilfælde
maaske helt tilbage til slutningen af næstsidste
istid.
Det kraftigste flyvesandsomraade paa bakkeøerne findes øst for Ulfborg, de vældige Thorsted
og Klausie sander, som dækker godt 30 km2. Flyve
sandet bestaar her af to lag, et ældre og et yngre.
Det ældste lags grænse mod det yngre er en tyde
lig landoverflade med aldannelse. Der er altsaa
tale om to sandflugtsperioder. Det samme gælder
hedefladerne, hvor det er almindeligt at finde tør
vemoser, som ligger paa flyvesand og er dækket af
flyvesand. En del af disse moser er undersøgt, f.
eks. i Brandeomraadet og Bækkeomraadet. Selv
har jeg undersøgt saadanne moser paa Staulund
hede nord for Grove og sydøst for Ulfborg.
Mosen ved Ulfborg viser ganske interessante
ting til belysning af sandflugtens historie. Tørven
ligger paa flyvesand og bestaar for neden af tørv
dannet af skov og rig paa fyrrestubbe. Det gamle
klitland maa altsaa have baaret skov i fyrreskovs
tiden, og sandflugten er altsaa fra før skovtid. Tørvedannelsen er fortsat op igennem egeskovstiden;
tørven bestaar nu af tørvemos og kæruld, d.v.s. at
eg, elm, lind, el, birk og hassel, som har leveret
pollen til tørven, har groet paa de noget højere og
tørre dele af det gamle klitland. Som andre steder
ender egetiden med en tydelig udtørringshorisont;
derpaa tager tørvedannelsen igen fat, og samtidig
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indfinder pollen af bøg sig i tørven. Det er af in
teresse, at hele tørvelaget er uden indblanding af
sand. Der har altsaa ikke i hele den lange periode
fra skovtidens begyndelse til et stykke ind i bøge
tid været sandflugt. Der findes knapt 20 cm tørv
med bøgepollen i, og derpaa ligger der over tørven
ca. 2 m flyvesand; grænsen mellem tørv og sand er
skarp.
Et ganske tilsvarende forhold findes i de flyve
sandsdækkede moser paa hedefladerne: tørvedannelsen ei' foregaaet en kort tid ind i bøgetid, og
derpaa sætter sandflugten ind. I enkelte moser
findes et lille flyvesandslag paa overgangen mel
lem fyrreskovstid og egeskovstid, men hovedreglen
er, at der findes to sandflugtsperioder: den første,
som er den voldsomste, i tundratiden og den sid
ste et stykke ind i bøgetid, sandsynligvis i jern
alderen.
Gudmund Hatt har ved Alrum i Stadil sogn og i
Fjand ved Nissum fjord paavist jernalders agre og
bopladser dækket af flyvesand, et forhold, som
falder godt sammen med de ovennævnte pollen
analytiske bestemmelser af den yngre sandflugts
alder.
Mens den ældre sandflugt ikke kan forklares ved
menneskets indgreb og ogsaa er forklarlig ud fra
naturforholdene, er det højst sandsynligt, at men
nesket maa bære hovedansvaret for den yngre
sandflugt. Som allerede omtalt tog jernalderbefolk
ningen for alvor fat paa opdyrkningen af de lette
sandflader. Afbrænding, afgræsning, oppløjning,
træhugst til brændsel og jernudvinding, evt. fjer
nelse af lyngtorv kan let have startet sandflugten,
som først startet har været svær at standse og
sandsynligvis er fortsat op i historisk tid.
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2. Kystklitterne.
Men nu vestkystens klitter og de store sand
flugtsarealer, som udspringer herfra. Hvor gamle
er de? og hvorfor er de opstaaet?
De historiske kilder beretter om sandflugtens be
gyndelse i det 16. aarhundrede, og kongerne ud
stedte forbud mod at fjerne marehalm og hjelme.
I 1539 udstedte Chr. III forbud mod at slaa hjel
men paa de jyske klitter. 7. sept. 1569 udstedte
Fr. II en bekendtgørelse med bestemmelser om
dæmpning af sandflugten i Vedersø, Nissum, Hus
by og Staby sogne. I jordebørgeme fra Harboøre
sogn 1596 tales intet om sandflugt, men 1625 siges
omraadet at være ødelagt af sandflugt. Forøvrigt
er den skade, sandflugten har udrettet i Ringkøbing
amt, mindre end i de andre vestjyske amter.
I Ribe amt har sandflugten anrettet meget store
ødelæggelser. Allerede i 1649 er flyvesandet naaet
ind til Lønne by. Sydpaa er sandet føget endnu
længere østpaa, idet det er naaet øst for Hovstrup
og helt op over Blaabjerg. Af en biskoppelig ind
beretning fra 1633 fremgaar det, at megen ager
jord i Henne sogn er ødelagt af flyvesand, saa be
boerne ikke kan betale tiende. I Aal sogn er klit
terne vandret længst østpaa, op til 10 km.
Af disse historiske oplysninger fremgaar det, at
klitter bevokset med marehalm og hjelme paa
daværende tidspunkt eksisterede, og forbudene
mod at bruge marehalm og hjelme til foder og
tækning og mod hensynsløs græsning i klitterne
tyder paa, at den vældige sandflugt satte ind paa
grund af menneskets ufornuft.
Men hvornaar er klitterne dannet?
Gamle kan de ikke være. Som nævnt i det fore
gående er der sket store forandringer af vestkysten
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gennem tiderne. Hvor bakkelandet staar ud mod
havet som ved Bovbjerg, danner havet ikke klitter,
men nedbryder landet, og de flade omraader er
som tidligere nævnt først dannet, da landet hæve
de sig efter sænkningen i stenalderen. Det er tæn
keligt, at disse tørlagte havbundsarealer har dan
net udgangspunkt for sandfygningen.
Her skal kort omtales undersøgelsen af et par
moser paa den hævede havbund ud for Grærupklinten. Som tidligere nævnt er denne klint dannet
af havet under dets fremtrængen efter fastlands
tiden. Klintens fod ligger i dag dækket af tørv, og
det, som nu ser ud som foden, er et terrassehak
i klinten, som er skabt af Storfilsø, som en kort tid
i begyndelsen af bøgetid overskred tærsklen ved
Kærgaard og forenede Filsø med bassinet, hvori
Mussø ligger. På samme tid skabte søen den store
klint, Kløvbakke, nord for Filsø.
De undersøgte moser er allerede omtalt. Det,
som i denne forbindelse er af interesse, er, at tør
ven selv i den mose, som nu ligger kun 2 km fra
kysten i klitrækkens inderste rand dækket af flyve
sand, er ganske uden sand. Det tyder paa, at sand
flugt ikke har spillet nogen rolle, mens tørven
blev dannet. Pollenindholdet i tørven viser, at den
er dannet i bøgetid, og mængden af bøgepollen ty
der paa, at bøgen har vokset helt herude. Kær
gaard krat er sikkert en rest af de skove, som paa
den tid har staaet helt ud til vestkysten.
I forsøget på en nøjere datering af tidspunktet
for den begyndende klitdannelse skal her omtales
en undersøgelse af en romersk jernalderboplads i
Sønder Bork marsk foretaget af Gudmund Hatt.
Bopladsen, der indeholder rester af huse fra ro
mersk jernalders ældre del, 1. og 2. aarhundrede
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Fig. 74. Pollendiagram fra S. Bork.

e. Kr., ligger paa en lav flyvesandsbanke. Ovenpaa
bankens lavere dele ligger forskellige aflejringer,
som fra neden og opad er: tørv, ferskvandsdynd,
tørv, blaaligt klæg, flyvesand. Disse lag viser, at
der først er dannet en engvegetation oven paa fly
vesandet; engen er saa omdannet til sø; i dette lag
findes svage spor af saltvandsindblanding; der
efter er søen groet til. Klæglaget er en fjorddan
nelse rig paa saltvandsalger. Det viser, at havet er
gaaet ind over mosen. Derpaa følger flyvesandet.
En pollenanalyse af lagene (fig. 14) viser, at
engvegetationen er fra før bøgetid. Bøgen starter
samtidig med, at søen opstaar og naar et maksi33
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mum i tilgroningslaget lige under klæglaget. Kul
turlaget hører hjemme i søaflejringen, altsaa
imellem bøgekurvens start og dens maksimum, og
her har vi altsaa romerske jernalder placeret i pol
lendiagrammet
De nederste dele af ferskvandslaget ligger under
havets niveau, mens til gengæld saltvandsklæget
naar indtil 2 m over havets niveau. Denne aflej
ring maa utvivlsomt skyldes en sænkning af lan
det, som altsaa er foregaaet efter romersk jern
alder. Derpaa er der igen foregaaet en hævning,
saa flyvesandet har af lej ret sig oven paa klæg
laget.
Sammenholdes dette nu med forholdene i den
flyvesandsdækkede mose vest for Grærupklinten,
findes en iøjnefaldende lighed i bøgekurven. Som i
Sdr. Bork naar kurven et maksimum; et stykke
over dette standser tørven, og flyvesandet kommer,
ganske som flyvesandet i Sdr. Bork. Begge steder
er altsaa sandflugt sat ind et stykke efter romersk
jernalder.
Et andet lighedspunkt kan paavises mellem Filsøomraadet og Sdr. Bork omraadet. Øst for Filsø,
ved Filsøgaarde, findes strandvolde opkastet af
Filsø, da den havde sin højeste vandstand. Nogle
steder ligger disse strandvolde paa tørv; denne tørv
indeholder bøgepollen. Højden af disse strandvolde
er en saadan, at Filsø paa det tidspunkt, hvor den
har dannet dem, maa have strakt sig sydpaa ind i
det bassin, hvori Mussø og Langsø ligger. Diagram
met fra mosen under flyvesand i dette bassin viser
imidlertid, at dette Storfilsø stadium har været en
kort periode i begyndelsen af bøgetid, altsaa sam
menfaldende med søperioden i Sdr. Bork. Det lig
ger nær at antage, at Filsøs storhedstid skyldes den
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landsænkning, som er paavist ved Sdr. Bork i tid
lig bøgetid.
Naar vandstanden igen falder i Filsø og flyve
sand gaar ind over mosen vest for Mussø, paa sam
me tid som flyvesand er afsat oven paa klæglaget
i Sdr. Bork, ligger det igen nær at antage, at vi
ogsaa her har følgerne af den landhævning, som
er konstateret i Sdr. Bork efter romersk jernalder.
Ved denne hævning er der aabenbart blotlagt
sandflader, hvor klitdannelse har kunnet begynde.
Efter den ovenstaaende datering skulle det være
begyndt et stykke tid efter 300 e. Kr. Pollendia
grammerne tyder paa, at der paa dette tidspunkt
fandtes skov helt ud til vestkysten, egeskov, hvori
bøgen indvandrede.
Mennesket har ikke skaanet disse skove. Græs
ning, hugning, afbrænding og opdyrkning har
gjort dem aabne; lyngen er trængt ind. Der er
slaaet store huller i skoven, som brød vindens
magt. Dertil kom græsning i selve klitten, fjernelse
af den beskyttende marehalm og hjelme, og betin
gelserne var skabt for den katastrofe, som satte
ind og begravede store omraader af Vestjylland
under flyvesand.
Slutning.
Jeg har i det foregaaende forsøgt at skildre, hvor
ledes naturforholdene stadig har ændret sig i Vest
jylland, og hvorledes mennesket har forsøgt at ind
rette sig og udnytte landet og efterhaanden mere
og mere har sat sit præg paa det paa godt og ondt
i bestræbelserne paa at gøre sig jorden underdanig
og skaffe udkomme til sig og sine.
Et af de store problemer i dag er, hvorledes den
samlede menneskehed skaffer sig mad nok. Paa
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grund af uforstandig behandling af agerjord øde
lægges hvert aar store arealer i Afrika, Amerika,
Australien, Asien af vand og vind. Vi er tilbøjelige
til i vort højt udviklede omraade at ryste paa ho
vedet af den uforstand, med hvilken de primitive
folk behandler deres jord, saa den ødelægges.
Ser vi tilbage paa, hvad vi selv ved uforstand
har skabt af ødelæggelse, har vi saavist ingen
grund til at hovmode os. Vi har været saa godt
med som nogen. Og er vi blevet klogere? Ja, vi er
jo holdt op med at behandle jorden, saa der opstaar ny hede og klit, selv om jordfygningerne ved
foraarstide er et alvorligt memento om, at vi stadig
maa passe paa.
Men har vi virkelig forstaaet værdien af ikke
at forrykke balancen i naturen paa unødvendig
vis, at vise nænsomhed og skaansomlied? Ved vi
f. eks., hvad følgerne kan blive af sprøjtning med
alle de moderne midler og deraf følgende udrydning af store dele af insektverdenen? Balancen i
naturen er noget meget væsentligt. Forrykkes den
paa tilsyneladende uvæsentlig maade, kan følgerne
blive meget store.
Kan Vestjyllands historie lære os at omgaas na
turen med varsomhed, har vore forfædres ødelæg
gende fremfærd haft ét positivt resultat.
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Småstykker
Fund af sjældent stenalder-lerkar i Gesten sogn
Det er altid spændende, naar telefonen ringer
og melder om oldtidsfund. Man haster af sted og
grubler paa vejen dertil: hvad mon det nu er denne
gang — og selvfølgelig ønsker man at finde noget
nyt og interessant — et endnu ubeskrevet blad af
Danmarks historie.
En dag i august 1955 var jeg paa vej til Ravnholt
i den nordøstligste del af Gesten sogn, hvor man
under vejarbejde var stødt paa potteskaar. Da man
før paa det strøg er stødt paa jernalderskaar, reg
nede jeg med, at det nærmest var saadanne, som
igen kom for dagens lys. Flere steder i Øster Ge
sten og i Revsing findes mange lerkarskaar —
baade som enkeltfund og i affaldsgruber.
Da jeg naaede fundstedet, var arbejderne i færd
med at grave en ny vejgrøft, da vejen skulle asfal
teres. I grøftens ene side var man da stødt paa en
del potteskaar, ja, vel nærmest et lerkar, der gik i
stykker ved den ublide medfart. Arbejderne havde
samlet de større stykker sammen og lagt dem
oven for grøften. Jeg saa straks, at karret havde en
ejendommelig, bølgeformet ornamentik langs ran
den, og begyndte at søge efter flere stykker nede i
grøften og i den opkastede jord. Her fandt jeg
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bundstykkerne og en del andre skaar, som endnu
sad i grøftens side, ca. 55 cm under overfladen. Her
var der et tydeligt kulturlag: et mørktfarvet omraade med trækul, men ellers uden flint og andre
skaar. Desværre strakte dette kulturlag sig ind un
der et stort dige til den ene side og ind under vejen
til den anden side, saa det var umuligt at komme
til at undersøge dette nærmere. Om her var grav
eller bopladslag var ikke til at sige; men da karret
hørte enkeltgravsfolket til og ikke findes i deres
grave, ligger det nær at antage, at det mørktfarvede kulturlag stammer fra et af deres opholdssteder.
Da jeg ikke kendte denne kartype, sendte jeg et
par skaar til professor C. J. Becker for at faa dem
nærmere bestemt. Selv om skaarene saa meget
ejendommelige ud med de omkringløbende »svale
reder«, som jeg straks kaldte dem, saa regnede jeg
dog nærmest med, at de var fra jernalderen. Stor
blev derfor min overraskelse, da jeg modtog svar
fra professor C. J. Becker og erfarede, at skaarene
var fra stenalderen.
Professoren skriver: »Denne gang var der ge
vinst ogsaa til mig i Deres pakke. Det brune skaar
fra Ravnholt er bopladskeramik fra enkeltgravs
kulturen. Det er karformer, som jeg ogsaa samler
sammen paa i øjeblikket. Jeg kender nu fra en
halv snes steder saadanne kar med dobbelt bølge
linje. De kan ikke finde noget i litteraturen om
dem endnu herhjemme, men tilsvarende findes i
udlandet. Stykket har altsaa interesse, og da De
skriver, at der er mere af karret, vil jeg foreslaa,
at jeg laaner det hele herover til studium . . .«
Og i et senere brev skriver professoren: »Mange
tak for brev og pakke med resterne af enkeltgravs
karret fra Ravnholt. Det er absolut et interessant

520

SMÅSTYKKER

fund, idet der jo er væsentlige dele af det store ler
kar. De fleste fund, jeg ellers har samlet herhjem
me fra, bestaar kun af smaaskaar med den karak
teristiske overdel. Nu er det jo spændende at se,

Lerkar (brudstykker) fra Ravnholt.

hvor meget der kan komme ud af det. De har vel
ikke noget imod, at jeg afbilder det i faglittera
turen?«
Godt var det, at arbejderne var opmærksomme
paa karret, saa det blev reddet. Det viste sig, at
karrets øverste del kunne sammensættes fuldstæn
digt, ligesom ogsaa bunden er vel bevaret. Derimod
findes der kun faa stykker af den mellemliggende
del. Karret har haft en højde af omkring 40 cm og
en diameter over randen paa 35 cm. Lermassen
er grov, og paa saavel inder- som yderside er over
fladen ejendommeligt stribet, som om lermassen
før brændingen er glattet efter med en håndfuld

SMÅSTYKKER

521

halm. Mundingsranden er paa ydersiden trukket
ud i smaa bølger, og et par cm under den findes en
bølgeformet liste, der minder om en lang række,
smaa svalereder, som er dannet ved fingerindtryk.
Professor Becker har i »Proceedings of the Pre
historic Society« for 1955 skrevet en artikel om

Den dobbelte bølgelinje i nærbillede.

disse kar fra fund i Europa, og jeg har herfra hen
tet de efterfølgende interessante oplysninger.
Becker skriver bl. a.: de store, grove bægre med
jævn s-formet profil er alene prydet med to bølge
formede lister, hvoraf den ene er dannet af eller på
selve mundingen, medens den anden er anbragt faa
cm herunder. Begge lister er udpræget »kort-bøl
gede«. Det ses tydeligt, at de er dannet ved kraf
tige fingerindtryk, snart fra een, snart fra to sider,
således at listen ligefrem er modelleret ud. Det
afgørende træk for kartypen er den specielle »kort
bølgede« udformning af en paalagt liste, som er
anbragt lidt neden for randen. Præcis samme type
grove keramik findes ikke blot i Danmark, men
langt ud over landets grænser. Er kendt fra Nord-
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vesttyskland, Holland, Sydtyskland og særlig
Schweiz fra bopladserne ved Zürich-Utoquai, hvor
karrene med sikkerhed er knyttet til enkeltgravs
folket. Et andet rigt fundomraade er kysterne om
kring Weichsels munding samt i Polen.
Vender vi os atter mod nord, bliver den efter
søgte type igen sjælden. Fra Sverige er den endnu
ikke kendt. Derimod har man længe været op
mærksom paa den i Finland, hvor den ogsaa be
stemtes til at tilhøre enkeltgravfolkets grovere ke
ramik.
Professor Becker slutter: »Det danske materiale
viser klart, at de grove bægre forekommer både
meget tidligt og sent inden for jysk enkeltgravs
kultur, uden at det er muligt at se nogen forskel
på de enkelte stykker. Til finere kronologiske stu
dier egner typen sig ikke, men til påvisning af enkeltgravkulturens bopladser synes den at kunne
bruges, saaledes at man maaske ad den vej kan
komme paa sporet af de bopladsfund, som skulle
bringe haardt tiltrængt viden om enkeltgravskul
turens erhvervs- og kulturtype«.
Da Nationalmuseet meget gerne ville erhverve
Ravnholt-karret, overlod jeg dette til museet.
Leo Novrup.

Bemærkninger til et citat af Tacitus
H. K. Kristensen begynder sin interessante af
handling om Skast herreds ting i Fra Ribe Amt
1957 med et berømt citat af Tacitus om straffene
hos germanerne. H. K. Kristensen anfører stedet
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fra kapitel 12 i »Germania« af Cornelius Tacitus
således: »Landsforræddere og overløbere hænger
de op i træer; fejge folk, dem, der unddrager sig
tjenesten i krigen, og dem, der besudler deres eget
legeme ved unaturlige laster, drukner de under en
risfletning i dynd og morads«. Denne læsemåde er
den almindelige hos sprogfolk, historikere og ju
rister både i Danmark og udlandet; men det kan
måske være på sin plads at nævne, at stedet også
kan læses på en anden måde. Hos Tacitus lyder
stedet således: »Proditores et transfugas arboribus
suspendunt, ignavos et imbelles et corpore infames
caeno ac palude iniecta insuper crate mergunt«,
d.v.s. »forræddere og overløbere hænger de i træer,
de fejge og ukrigeriske og dem, der er skændige
overfor corpus, drukner de i morads og sump un
der et fletværk«. Spørgsmålet er, hvorledes corpus
skal oversættes. Grundbetydningen af ordet er jo
legeme; men ofte bruges det i overført betydning
om en enhed som samfundet eller hæren. Skal cor
pus oversættes ved legeme, må der være tale om
onani eller lignende, og det synes usandsynligt, at
der herfor skulle være fastsat dødsstraf, og de sene
re germanske love giver ingen støtte for en sådan
opfattelse. Opfatter man derimod corpus som
samfundet eller hæren, bliver der god mening i det
anførte stykke, idet der så står, at man drukner
de fejge (d.v.s. dem, der viser fejghed i kampen),
de ukrigerske (d.v.s. dem, der søger at unddrage
sig kampen) og dem, der er skændige eller skam
melige overfor hæren (d.v.s. dem, der deserterer
fra hæren, men dog ikke går over til fjenden). Med
andre ord; dem, der yder fjenden aktiv støtte, hæn
ger man, og dem, der blot svigter deres kamppligt,
drukner man. Alle andre forbrydelser end de af
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Tacitus udtrykkeligt nævnte dødsstrafforbrydelser
har man sikkert henregnet til de mindre forbry
delser, delicta leviora, som kunne afgøres med bod.
Denne inddeling af forbrydelserne synes at have
været grundlaget for strafferetten hos alle german
ske folk til begyndelsen af det 14. århundrede.
H. Schlanbusch.

Kirketyveri i Lunde og tobakshandel
i Ovtrup 1673
Det var ved middagstid fredag d. 21. marts 1673,
at et fremmed menneske dukkede op i Nørretarp
i Lunde og overraskede Maren Mikkels ved hendes
ladedør. Manden bad om noget at drikke, men
Maren svarede, at hun var »ølløs«. Han gik da ind
i nabogården, hvor han traf Else Frandskone og
fik sin tørst stillet. Han fortalte hende, at han var
en »skibskarl« og var i følgeskab med tre andre,
som var andetsteds i byen.
Dem mærkede man nu ikke noget til, og den
fremmede havde heller ikke nogen bylt at bære på.
Det havde han derimod, da han senere på dagen
nærmede sig Revsgård i nabosognet Ovtrup. Her
så Maren Pedersdatter ham komme gående »noget
østen« om Lunde præstegård.
Det traf sig sådan, at samme Maren kom til at
følges med ham fra Revsgård til Gadegård, og na
turligvis spurgte hun, hvor han var fra. Han svare-
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de, han havde hjemme i København, og spurgte
hende, om der ikke var et sted, hvor man kunne
få »tubach« til købs. Maren fortalte, at den var at
bekomme i byen sønden for (Allerslev). Derefter
snakkede de om, hvor langt der var til Varde, og
at det ville knibe ham at nå dertil inden aften.
Maren lagde mærke til, at manden havde en sort
bylt under armen.
Kort efter trådte den fremmede ind til Hans Jen
sen*) i Allerslev og ville købe »tubach«. Han ville
betale med en jernlås og en kniv, men Hans Jen
sen ville have rede penge og spurgte, om den rej
sende ikke selv havde penge at købe tobak for. Det
blev der nok ikke svaret på, for den fremmede gik,
og Hans Jensen så, at han gik ind i et øde hus og
udtog en bylt ,som han havde gemt der, mens han
var inde for at forsøge sig med tobakshandelen.
Manden prøvede nu i et par småhuse at sælge lå
sen, men uden held. Endelig kom han ind til Maren
Rytters i Allerslev, og der lykkedes det ham at af
hænde den. Mens han sad derinde, lagde Maren
mærke til, at han havde en bylt, »sort uden til«, lig
gende ved sit ene lår.
Vistnok samme dag opdagede man, at messesær
ken og den rødblommede messehagel af fløjl og
med kniplinger af sølv og guld var tyvstjålen fra
Lunde kirke.
Men det blev kun en stakket fornøjelse for tyven.
Kort efter kunne »erlig, agtbare og velvise mand«,
borgmester Laurids Thorsen i Varde, der få år
efter blev ridefoged og vist allerede havde begyndt
*) Hans Jensen synes ikke at have været fæster af nogen
ejendom i Allerslev, jfr. H. K. Kristensen: Ovtrup sogn.
Han har vel siddet i lejestue eller lejet aftægtshus.
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at fungere som sådan*), sætte tyven bag lås og slå.
Det viste sig, at manden ikke havde hjemme i
København, men var fra Nørå ved Bramminge og
hed Laurids Jensen.
Den 12. april lod borgmesteren arrestanten frem
stille på Vester Herreds ting med, hvad der var til
bage af tyvekosterne. Af særken var der kun ær
merne og af hagelen et stykke rødt fløjl og to styk
ker guld- og sølvkniplinger. Degnen Peder Jakob
sen i Skyhede og præstesønnen Laurids Nielsen
Lunde, aflagde ed på, at de fremviste ting var af
messeklæderne fra Lunde kirke. De folk, Laurids
Jensen havde besøgt den fredag på sin færd gen
nem sognene, var indkaldt som vidner. Det frem
gik klart, at han ikke havde nogen bylt, mens han
var i Tarp, men derimod havde han den, da han
kom til Ovtrup sogn. 14 dage senere havde Lau
rids Thorsen atter tyven på tinget, og da havde
man fået fast i resten af hagelen og kniplingerne,
og det vistes, at sagerne var af samme stof og pas*) Han blev kgl. udnævnt 28. okt. 1680 og lod sin bestal
ling tinglæse på Vester herreds ting. Tingbogen refe
rerer den således: »Hans kongelige Mayestæts nådigste
brev og bestalling under kgl. hånd og segl af dato 28.
august 1680, hvorudi han allernådigst er antagen at
være Hans kgl. Mayestæts ridefoged over samtlige Riberhus amts beholdne godser. Imidlertid Hans kgl.
Mayestæts gavn og bedste ramme og al utroskab, skade
og fordærv hindre og afværge, så og straxen åbenbar
at give tilkende uden nogen undseelse, hvis han for
nemmer at ske til Hans kgl. Mayestæts præjudice, sær
delis Hans kgl. Mayestæts bønder og tjenere ved lov og
ret forsvare og ellers af yderste forstand og troskab
søge og påagte alt, hvis til Hans Mayestæts tjeneste til
intraderings befordring, ved hvad navn det have kan
og på det bedste udkræves kan.«
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sede sammen. Degnen og præstesønnen erklærede
også denne gang, at det var Lunde kirkes.
En halv snes dage senere, den 5. maj, dømtes
Laurids Jensen til galge og gren, og dommen er så
stadfæstet ved landstinget.
Herefter blev han hængt.
Det er imidlertid ikke gratis, hverken at arre
stere, sagsøge eller henrette en mand. Her kostede
det 55 rdl. 7 sk. Dem skulle Vester Herreds folk
betale, men de gode folk forjagede sig ikke. De
har måske ment, at ud over Lundesognerne kom
det ikke dem ved. Nok er det: Fem fjerdingår efter
må borgmesteren atter ulejlige retten på Vester
Herreds ting med denne sag. Han stævner dem,
som ikke havde klareret »til den tyvs henrettelse.«
Nogle tingdage senere beklagede borgmesteren
sig over dem, der ikke ville betale. Han fandt, at
det stred mod loven og kgl. majestæts forordnin
ger; Vester herreds folk havde jo med deres »vin
de« selv »henvonden« Laurids Jensen til galgen,
og han var »herredskirke tyv«, og det var 5 fjer
dingår siden eksekutionen var sket, og kgl. maje
stæts ridefoged Anders Nielsen (til Søvig) havde
ofte gjort erindring i sognene*). Dog fik Thorsen
ingen penge denne gang. Men den både rethaveri
ske og pengegridske mand plejede ikke at lade
noget gå fra sig, så han har nok på en eller anden
måde fået pengene, selv om vi ikke kan kontrollere
det.
H. K. Kristensen.
Kilde: Vester Horne Herreds tingbog 1673 12/4, 26/4,
do. 1674 22/8, 5/9. Om Laurids Thorsen og Laurids Niel
sen Lunde se G. Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie.

*) Ovtrup kirke plejede ellers at blive regnet for her
redskirken, se H. K. Kristensen: Ovtrup sogn, 38.

Mindeord
Tobias Tobiassen Kragelund
En flittig, glad og gavmild mand.

Det kan let lyde som en Frase, naar man ved en
79 aarig Mands Død siger, at dette Dødsfald kom
sært uventet og uforstaaeligt. Og dog var det for
uden Vemod og Savn den fremherskende Følelse
hos Tobiassens Venner, da de Paaskelørdag mod
tog Budskabet om hans Død Langfredag d. 4. April.
For inden for Vennekredsen føltes Tobiassen
som den yngste, altid sprudlende af Energi og nye
Ideer, altid oplagt og med Mod paa Arbejdet, parat
til at opmuntre ,tilskynde og hjælpe. — Hvor er vi
mange, der savner denne ungdommelige Mand !
Tobias Tobiassen med Forfatternavnet Krage
lund var født d. 8.-2.-1879. Hans Far og Mor var
Gaardmandsfolk i Gredsted. Men da Tobias var
5-6 Aar gammel, flyttede Familien til Slægtsgaarden i Kragelund i Hunderup Sogn. Tobias uddan
nedes ved Landbruget, og ved Farens tidlige Død
overtog den unge Tobiassen Gaarden, som han drev
i nogle Aar. Saa brød han af, solgte sin Gaard og
flyttede til Bramming, hvor han var knyttet til
Andelsbanken. Senere var han en kortere Tid an
sat i en Bankvirksomhed i Grindsted. Men d. 13.
Januar 1919 gik han ind i sin egentlige Livsgærning
som Forretningsfører for »Vestkysten«. Og uden at
underkende andre kendte Mænds Indsats her, kan
man roligt sige, at Tobiassens Arbejdsmod, Opti-
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misme og store Idérigdom har sin store Andel i
»Vestkysten«s vældige Udvikling i disse Aar.
Men inden for disse enkelte borgerlige Data lig-

Tobias Tobiassen Kragelund,

ger et langt Livs Indsats af Forfattervirksomhed,
Indsamlings- og Organisationsarbejde.
Allerede i en tidlig Alder fik Tobiassen Sans for
at lytte til Folkeoverleveringen og indsamle Stof
om gammel Almuekultur og fortidige Arbejds
former.
Hans Forfattervirksomhed indlededes med et
Samarbejde med underskrevne. Og Samarbejdet om
vor første lille Bog: »Vi tapper af Tønden«, var
nærmest tænkt som en lille Spøg: En Aften i et
muntert Selskab af skrivende Folk blev det disku
teret, om to Forfattere med nogenlunde Held
34
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kunde samarbejde om en Bog? — Tobiassen og
jeg mente ja. Og for at bevise vor Paastand ud
sendte vi saa i 1935 nævnte lille Bog. Modtagelsen
blev saa velvillig, saa vi næsten ikke kunde und
lade at fortsætte. — Det blev gennem 16 Aar til
ialt 15 Smaabøger.
Om dette Forfattersamarbejde skrev Forfatteren
Gai M. Woel i en Anmeldelse i »Aarets Bøger«:
»Disse beskedne Smaabøger vil engang næppe kun
ne vejes op med Penge . . .«
Mens mine Bidrag til disse Smaabøger var — om
jeg maa udtrykke det saaledes — det mere litte
rære, saa fulgte og fastholdt Tobiassen en bestemt
Linje gennem alle vore Samarbejdsbøger: Studiet
af jydsk Folkeliv og Almuekultur og gamle Ar
bejdsformer. Og den samme Linje fortsatte han
gennem sine mange Artikler i »Fra Ribe Amt«,
»Sprog og Kultur«, »Jydske Samlinger«, »Maagen«
o. fl. S. og i de Bøger, han selv udsendte »Potter
og Kar« (sammen med Niels Holbak) 1950, »Tyen
demarkeder«, 1952, »Gamle Vestjyder fortæller«,
1953, »Folk og Markeder«, 1956.
Ud fra en glimrende og trænet Hukommelse, en
stærk Indfølingsevne og en særegen Evne til at kun
ne opfatte de mange smaa Enkeltheders Plads og
Værd for Helheden, skildrede han gammelt Al
mueliv, Bondesæd og Skik, saaledes som han gen
nem Overlevering eller Selvoplevelse i Barndoms
tiden kendte det fra sin Hjemegn: Kragelund i
Hunderup Sogn, lidt Nord for Ribe. Hans Styrke
ligger afgjort ikke i Formen, men i Fremstillingen.
Disse Skildringer maatte naturligt stærkest in
teressere Folk i Vestjylland, men vakte dog efterhaanden Opmærksomhed længere ud. Inden for
de Kredse, der rent videnskabeligt arbejder med
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Folkemindeforskning og Studiet af Folkeliv og
gamle Arbejdsformer, blev man klar over, at To
biassen gennem sine Skildringer af en Mængde
smaa, før ukendte eller uænsede Enkeltheder ved
gammel jydsk Bondekultur, tit havde Held til at
klarlægge Sider eller Ejendommeligheder, man
tidligere havde overset eller savnet Kendskab til.
Det var saaledes velfortjent, at »Dansk historisk
Fællesforening« tildelte Tobiassen sin Hæderspris
for bl. a. en Afhandling: »De nyttige Sten« i »Fra
Ribe Amt« 1949.
Tobiassens Forfattervirksomhed var paa mange
Maader en Videreførelse af Evald Tang Kristen
sens mægtige Indsamlingsarbejde, — men hvor
Tang Kristensen ofrede alle sine Evner og Tid
paa det rene Indsamlingsarbejde, der forsøgte
Tobiassen at sammenføje de mange smaa Enkelt
heder til et Hele og indføje dette Hele i en Ramme
af gammelt Bondeliv til dagligt og i Fest.
Disse Forsøg paa at give gammeldags Sæd og
Skik og Arbejdsformer Liv og Spænding førte To
biassen siden videre i sit Arbejde med Filmene:
»Fra Hjulplov til Mejetærsker«, og »Fra Jordhule
til Glashus« — siden overtaget og fortsat af Na
tionalmuseet.
Ved Oprettelsen af »Nationalmuseets etnologiske
Undersøgelser« blev Tobiassen en flittig og skattet
Medarbejder her. Fra 1941 til 1958 har denne Af
deling fra Tobiassen ialt modtaget 2490 Blade
(maskinskrevne Foliosider) om alle Sider af den
materielle Bondekultur, fordelt paa godt 300 Op
tegnelser.
Det er ogsaa noget af en Selvfølge, at Tobiassen
allerede for mange Aar siden kom i Forbindelse
med »Dansk Folkemindesamling«. Det første Bi-

532

drag her fra ham stammer fra 31. August 1929.
Og hans sidste Besøg paa Folkemindesamlingen
var 19’de Marts 1958. Mellem disse to Yderpunkter
ligger Tilsendelsen af ialt 612 Blade Optegnelser,
12 Hefter og 9 Bind ogsaa med Folkemindestof,
samt en Mængde Avisudklip, Billeder og Fotogra
fier fra Vestjylland, samt en stor Brevsamling.
Efter stærk Opfordring fra Professor P. Skautrup
gik Tobiassen i Gang med en ny stor Opgave : Som
Medarbejder ved »Institut for jydsk Sprog- og Kul
turforskning« paatog han sig en grundig Gennem
gang af H. F. Feilbergs store firebinds Værk: »Ord
bog over jydske Almuesmaal«, saaledes at han
gennemgik hele dette Værk og kommenterede det
vældige Materiale Ord for Ord ud fra sit Kend
skab til Dialekten i Hunderup Sogn. Hver Maaned
sendte han Instituttet en ny Pakke Ordsedler. Da
han i August 1957 afsluttede dette Kæmpearbejde,
havde han skrevet over 18.000 Ordsedler.
Man har tit haft Grund til at undres over, at en
stærkt optaget Blad- og Forretningsmand, som To
biassen var indtil 1946, magtede alt det Arbejde,
han naaede at gennemføre: Stifter og Medredaktør
af Hjemstavnsheftet »Maagen«. I en halv Snes Aar
et virksomt Medlem af Esbjerg Museumsforenings
Bestyrelse, Formand fra 1948-54. Det var ligeledes
Tobiassen, der i Aarene 1936-40 sammen med
Statskonsulent Toftdal Møller gennem Bladartikler
og en Mængde Møder rejste Sagen om Biber Kjærgaard, saa den gamle Bidderborg, der var sunket
ned til en forfalden Fattiggaard, genrejstes i sin
nuværende Skikkelse.
Og naar vi mindes Tobiassen her i »Fra Ribe
Amt«, er det givet, at vi især med Tak mindes ham
for hans Medarbejderskab inden for »Historisk
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Samfund for Ribe Amt«. Det var naturligt, at
Tobiassen, der som faa havde Evnen til at se hi
storisk paa sin Hjemegn, kom med i Arbejdet
inden for Hist. Samfund. Den 19.Martsl939 valgtes
han til Revisor, og som saadan var han straks
virksom med i Arbejdet. Den 20. Marts 1942 valg
tes han til Medlem af Styrelsen, hvor han virkede,
indtil han paa Aarsmødet i V. Vedsted 28. Septbr.
1957 trods stærk og enstemmig Opfordring til at
fortsætte, trak sig tilbage.
Hvad denne friske og glade Mand gennem sit
18y2 aarige Medarbejderskab inden for Hist. Sam
funds Styrelse har betydet, lader sig ikke maale:
Altid frisk og oplagt, fyldt med nye Ideer, med
smittende Energi, og aldrig ræd for at ofre Tid,
Arbejde eller Penge for en Sag, han havde Tiltro
til. Bag meget af, hvad Hist. Samfund gennem
de sidste 20 Aar har virket med og haft Held til at
fuldføre: Rejsningen af de mange Mindesten,
Fredninger, Farvefotograferingen af Amtets histo
riske Minder, Sommerstævner o.m.a. har Tobias
sen staaet som Igangsætteren og den drivende
Kraft. Altid var Samværet med Tobiassen festligt
og fornyende, fordi han saa gavmildt delte ud af
Ideer, Tilskyndelser og gode Oplysninger.
Selv om Tobiassen gennem hele sin Manddoms
tid havde sit Hjem i Byen Esbjerg og her levede
et rigt Hjemmeliv sammen med sin trofaste Marie
og deres tre dygtige Børn, saa vedblev han dog i
sit Tankeliv som i sit Forfatterskab at være uløse
ligt knyttet til sin Hjemstavn og sit Udspring i en
vestjydsk Bondeslægt. Som et Udtryk for denne
stærke Samfølelse ønskede han at knytte sin Føde
bys Navn, Kragelund, til sit Forfatternavn: T.
Tobiassen Kragelund.
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Et andet Udtryk for denne dybe Hjemstavns
følelse var hans og Maries Ønske om at faa Grav
plads paa Hunderup Kirkegaard. Derfor vendte
Tobiassen Kragelund Andenpaaskedag d. 7. April
tilbage til sin Hjemstavns store Stævneplads: Kirkegaarden ved Hunderup Kirke, hvor hans Slægt
gennem mange Led har fundet Hvile: En livslang
Færd gennem travle Arbejdsdage og gennem
jydsk Folkeliv, som nu har fundet tilbage til sit
Udspring.
Og vi, hans Venner, Medarbejdere inden for
Hist. Samfund, eller blot Landsmænd, der gerne
læste hans Bøger og Artikler, vi vil i Ærbødighed
og Takskyld mindes en god Ven, en glad og gav
mild Mand, det var godt og opmuntrende at følges
med ....
Salomon J. Frifelt.

Carl Klitgaard
Danmarks største lokalhistoriker i vor tid er død.
Manden er fhv. postmester Carl Klitgaard i Hjør
ring, der døde 1. juli 1957. Han tilhørte de stærke
og stejle vendelboer og kunne undertiden være
både barsk og glimte af sarkastisk lune, men han
var tillige festlig, trofast og hjælpsom.
Han var ikke bare den store lokalhistoriker, men
var også en af de førende danske personalhistorikere. Gennem 60 år var han historisk medarbejder
ved »Jyllandsposten«, og gennem det store blad
øvede han ved sine anmeldelser en vejledende
virksomhed for både lærd og læg.
Som Kinch i sin tid formåede han at skabe re
spekt om lokalhistorisk arbejde. Hans klarsyn og
grundighed, hans ranke selvstændighed, hans spor-
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sans, når det gjaldt ny kilder, hans umådelige
viden og utrættelige myreflid var imponerende, ja
overvældende. Gennem et langt liv — han døde
nøer de 90 — har han produceret et væld af bøger
og afhandlinger. Da han i 1950 sendte mig en for
tegnelse, udarbejdet af P.Christensen,Try, omfatte
de den 470 arbejder, foruden hans mange bidrag til
Traps »Danmark« og flere tusinde artikler i mang
foldige ugeblade og aviser i Danmark og Norge.
Og tallet er senere forøget. Han fortsatte, til døden
satte punktum. Både bøger og artikler fra hans
hånd er blevet trykt efter hans død.
Til fra Ribe Amt har han skrevet to bidrag, nem
lig gengivet og kommenteret to bryllupsviser. Den
ene til Ribeapotekeren Hieronimus Carstensens
bryllup med Elisabeth Fog i Hvidding 1748 (i årbog
1908) og den anden til præsten Casten Christophersen Aals bryllup med Mette Laugesdatter Fanøe i
Allerup præstegård 1699 i årbog 1915. — Også på
vore kanter vil Carl Klitgaard blive mindet i ær
bødighed og taknemlighed.
H. K. K.

Hugo Matthiessen
1881—1957.
Museumsinspektør Hugo Matthiessen nåede at
blive sin tids mest læste danske kulturhistoriker.
Hans bog Hærvejen er endog kommet i fire oplag
og vil fortsat læses som et klassisk værk.
Matthiessen er født i Fredericia, blev student
1901, mag. art. 1906, ansat ved Nationalmuseets 2.
afdeling 1910, var dets embedsmand til 1949 og
blev som sådan kendt med hele det danske land.
Han har med sine forskerøjne og sit kamera gennemvandret vore gamle byer og herregårde til de-
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res intimeste kroge, og han har foretaget udgrav
ninger og undersøgelser, også i vort amt. Samme
år han knyttedes til Nationalmuseet, kom hans
første bog Bøddel og Galgefugl, et videnskabeligt
arbejde, skrevet med en kunstners hånd og sjæl!
Og således blev alle hans følgende arbejder. De var
ikke blot fælles om omslagets tre røde linjer, men
havde samme særprægede enhed, grundighed, ele
gante stil — og var beåndet af mesteren.
Stort set kan man vel dele hans produktion i
byhistoriske arbejder og »friluftsbøger«. Til første
gruppe hører foruden de nævnte: Fredericia, Nat
ten, Gamle Gader, De kagstrøgne, Torv og Hær
stræde, Københavnske Gader, Middelalderlige
Byer samt Fæstning og Fristed. Bøgerne fra det
åbne land begynder med Hærvejen og fortsættes
med Viborg-Veje, Limfjorden, Den sorte Jyde og
Det gamle Land, mens Snapstinget og En Greve er
noget for sig og giver en vrimmel af portrætter.
Desuden har han været medarbejder ved en række
store værker og har skrevet en mængde artikler.
Hans naturglæde finder man allerede i hans første
artikler, offentliggjort i hans ungdom. Hans kær
lighed til den fædrene jord, forbundet med hans
nationale følelse var dyb og ægte. Da vi engang
kørte, ad omveje, mod hans kære Bibe, nåede vi et
lille bakkedrag. »Skal vi ikke standse lidt«, udbrød
Matthiessen, »for ret at se, hvor det er skønt!« Og
så nød vi synet af det vide land, hvor morgensolen
fik de sidste tågerester til at fly, og hvor domkirken
hævede sin kæmpekrop i den fjerne dis. Men da
han engang under besættelsen gæstede mig, og jeg
foreslog en lille tur ud i landet, sagde han bevæget:
»Åh, Kristensen, jeg kan ikke holde ud at se, hvor
dan de skænder vort skønne land!« Vi var i randen
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af Rommels »vestvold« med dens pansergrave,
bunkers og pigtrådsspærringer.
Vor årbog har ikke direkte bragt artikler af ham,
men i betydelig grad har hans forskning omfattet
Ribe amts historie. Gennem sine arbejder om Ribe
i Daniel Bruhns Danmark, i den store fortsættelse
af Kinch, i Gamle Huse i Ribe og spredt omkring i
flere af hans bøger og afhandlinger finder vi bi
drag til Ribes historie, i Lindberg Nielsens Varde
bog og i min Øster Horne Herred har vi benyttet
hans fotografier.
Ikke underligt, at han er kendt og elsket i Ribe
by. Personlig står jeg i taknemlighedsgæld til ham
for råd, hjælp og opmuntring. Æret være hans
minde!
H.K.K.

Kirstine og Thomas Thomsens (Mølhedes)
mindelegat

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt
har fået meddelelse om, at samfundet bliver skæn
ket et legat, stort 10.000 kr. ved testamente, oprettet

538

af Kirstine Thomsen, fhv. gårdejer Thomas L.
Thomsens enke i Skjedsbøl, Lunde sogn. Boet er
dog endnu ikke afsluttet.
Thomas L. Thomsen, i daglig tale kaldet Thomas
Mølhede efter sin fødegård og forøvrigt også efter
sin fader, der ligeledes havde tilnavnet Mølhede,
er født den 28. sept. 1879. Hans forældre var gård
ejer Jens L. Thomsen og hustru Mette Pallesen.
Forældrene overtog Mølhede ved deres Bryllup,
men ellers stammede de begge fra Horne sogn,
hvor de tilhørte kendte slægter.
Fru Thomsens pigenavn er Kirstine Marie Vad.
Hun er født i Skjedsbøl 17. aug. 1886, datter af
gårdejer Søren Vad Sørensen og hustru Karen Jen
sen. Hendes farmoder, Christiane Sørensen, var
søster til den bekendte handelsmand og legatstifter
Chr. Vad på Vadgården i Nr. Nebel sogn (se Fra
Ribe Amt 1921, 405-32). Vadgården har slægten haft
tilbage til 1680erne. Hendes øvrige bedsteforældre
tilhører Lundeslægter.
Thomas Thomsen og Kirstine blev gift 18. okt.
1910 og overtog en ny ejendom, udskilt fra Krstines
fødegård. Denne ejendom drev de mønsterværdigt
med stor flid og påpasselighed. Både ude og inde
herskede orden og akkuratesse. Det var derfor også
ret naturligt, at Thomas Thomsen blev indvalgt i
bestyrelsen for den stedlige landboforening, lige
som han i to perioder var medlem af Lunde sogne
råd, hvor han navnlig virkede for at forbedre
vejene. I deres ungdom havde de begge vanæt på
højskole. Ikke blot knyttedes derved et venskab
med nogle højskolekammerater, som holdt livet
igennem, men de modtog der indtryk, som de levede
videre på, så de begge var stadige deltagere i folke
lige og kirkelige møder, og ved Kirstine Thomsens
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jordefærd blev det sagt, at hun var sognets flittig
ste kirkegænger. De var også flittige læsere og var
i mange år trofaste medlemmer af Historisk Sam
fund. I 1947 solgte de gården og byggede et smukt
hus uden for Lunde Kirkeby, men på Skjedsbøls
grund, for der at nyde deres otium. Det var dog
ikke længe, Thomas Thomsen fik lov at leve i det
nye hjem, idet han døde 3. marts 1949.
Da Kirstine Thomsens sidste sygdom meldte sig,
besluttede hun, da ægteskabet havde været barn
løst, at oprette testamente, hvorved hun bortskæn
kede flere betydelige beløb, såvel til nogle søsken
des børn som til flere institutioner, nemlig til føl
gende: »Kristelig Forening til Børneforsorg«, »Por
to Novo Missionen«, som ægteparret også havde
støttet gennem mange år, og »Historisk Samfund
for Ribe Amt«. Hver af disse institutioner fik 10.000
kr. Desuden fik »KiropraktiskLandsforening« 5.000
kr. Gaverne er mindelegater med kapitalen an
bragt i Overformynderiet, så kun renterne udbeta
les til vedkommende institutions drift. Efter lega
ternes udredelse deles resten af formuen mellem
arvingerne efter lovgivningens almindelige regler.
Kirstine Thomsen døde 1. sept. 1957.
Da legatet hvert år opføres i vort regnskab, vil
mindet om giveren og hendes mand på den måde
blive bevaret til sene slægter.
Den smukke gave modtager samfundets besty
relse med tak, og den vil hos samfundets medlem
mer vække taknemlighed og ærbødighed for gi
veren.
H. K. Kristensen.

Litteratur om Ribe amt
Købmand C. P. Christensen, Løgstørgade 21, København
0, har udarbejdet og udgivet »Slægtsbog for Ane Elisabeth
Marie og Hans Pedersen, i sin tid boende på den vestligste
gård i Bilhuntarp, og deres efterkommere.« Hans Peder
sen er født i Ovtrup 1800 og Ane Elisabeth Marie på Søviggård, som hendes forældre Conrad Wilhelm af Gvldenfeldt og frue Gedske Stockholm ejede. Her gives omhygge
lige oplysninger om efterkommernes fødsel, vielse og død,
men det må beklages, at deres stilling og bopæl i reglen
ikke opgives. Hans Pedersens forslægt føres med nogen
lunde sikkerhed tilbage til Iver Thomsen, der 1593 beboer
anneksgården i Ovtrup. Gvldenfeldt stammer ned fra
præstesønnen Christian Schousboc, der efter mange gen
vordigheder blev gift med Ane Beate Sehested til Broholm
og adlet med navnet Gvldenfeldt, cn såre romantisk hi
storie, som vil være adskillige bekendt gennem Børge
Jansens roman: »Den forviste frøken«. Gennem Ane Beate
kan visse Vester Horne herredsfolk med flere føre deres
stamtræ tilbage til cn række af vore fineste adelsslægter
som Sehested, Gyldenstjerne, Munk, Podebusk, Skeel,
Brahe, Bille og Hvide, så de f. cks. tæller Skjalm Hvide og
Gorm (ten Gamle blandt deres forfædre. Bogen, der er
trykt på fint papir og har gode billeder, fås hos forfatte
ren.
Varde Handelsstandsforening har i anledning af at have
bestået i 100 år udsendt et nydeligt festskrift, udarbejdet
af Ludvig Hoffmann og forsynet med dejlige billeder. Det
var handelskrisen 1857, som truede det store firma H.
Pontoppidan & co. i Hamborg og dermed de købmænd,
der var i forbindelse med ham, og som han havde givet
kredit, der skabte en trang hos de Varde købmænd til at
stå sammen og danne handelsstandsforeningen, der stifte
des d. 26. okt. 1857. Hoffmann omtaler kort oprettelsen,
Vardes større virksomheder og de opgaver, foreningen har
arbejdet med i de sidste 50 år samt Varde handelsskole.
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I det arkæologiske tidsskrift »Skalk« 1957, nr. 4, har
Niels Thomsen skrevet om »Gaver fra havet« (sml. Fra
Ribe Amt 1954, s. 430 f.). Det sidste fund, et ravsmykke
formet som vikingetids skægøkse kan dog efter min for
mening være nyere. Ravet kan tilfældigt have haft denne
form, være et udslag af »lege de naturæ«, som en langt
senere ravsliber kan have pyntet lidt på, der er nemlig
ingen ornamenter at holde sig til. I samme hæfte har
01fert Voss skrevet om Trælborg i Veerst skov (sml. Fra
Ribe Amt 1949, 213 ff), hvor der er konstateret et hus af
samme kendte buede type som i Trælborg ved Tude å.
I nr. 1 1958 har Thomsen endvidere skrevet om »Barba
rernes kælder«, et kælderanlæg i forbindelse med en
brandtomt fra ældre romersk jernalder i Sjælborg ved
Hjerting bugt. I et tidligere hæfte nr. 2 1957 har Thomsen
fortalt om husene, »Hos jernalderbonden, indendørs«,
kalder han stykket. I Skanderup er der fundet en »holk«,
en udhulet svær egestamme brugt som brønd. Den er be
skrevet af museumsforstander Sigvard Skov i nr. 3 1957.
— I nr. 2 1958 har pastor K. Høgsbro Østergaard skrevet
et »Nyt kapitel i dansk kirkehistorie«, en oversigt over
den senere tids undersøgelser af gulvlagene i vore kirker,
væsentligt Høgsbro Østergaards egne, og hvor det i nogle
tilfælde er lykkedes at finde spor af missionstidens træ
kirker som i V. Starup, Brørup, Vorgod, Viuf, Snoldelev
og Hørdum.
I rigsudgaven af Danmarks riges breve er udkommet
et nyt bind, omfattende tiden 1211-23, heri er enkelte
ting fra vort amt. Endvidere er der kommet nye bind i
de for lokalhistorikeren så vigtige skriftrækker Kronenes
Skøder (bindet om 1731-65) og Kancelliets Brevbøger
(1642-43).
Fra nabolaget kan nævnes, at K. Høgsbro Østergaard i
Vejle Amts Aarbog har redegjort for sine »Arkæologiske
Undersøgelser i Viv Kirke«, hvor han i koret fandt stolpe
huller, der menes at stamme fra en ældre træbygning på
stedet. Og arkivar C. Lindberg Nielsen har udsendt et nyt
hæfte om Ringkøbing købstads historie, der væsentlig
omhandler krige og krigskarle.
I Nationalmuseets »Noter og nyt« er der en meget hæd
rende omtale af T. Tobiassen Kragelund i anledning af
hans død.
H. K. K.

Virksomheden
Medlemmerne modtager nu et nyt nummer af vore
»Småskrifter«, Chr. Lyngbos »Vestjyske billeder i ud
valg«. En stor del af sine arbejder har Lyngbo viet den
forsvindende gamle bondekultur, navnlig som den fandtes
i de vestjydske sogne. Vi har da ønsket at lade denne
kunstner fortælle kulturhistorie for en større kreds, og
elskværdigt har Lyngbo da overladt os fotografier af den
række malerier, som hæftet indeholder gengivelser af.
Herfor bringer vi ham vor bedste tak. Redaktør P. Friis
har givet en skildring af mennesket og kunstneren, og
H. K. Kristensen har skrevet billedteksterne.
Vi håber medlemmerne vil finde, at det er en så smuk
gavebog, at de i vid udstrækning vil benytte den som en
hilsen eller gave ved festlige lejligheder, ved jul og fød
selsdage og ikke mindst til fjerntboende slægt og venner.
Den fås hos lærer Kristensen, Lunde J., eller i boghande
len. Prisen er 5 kr.
Årsmødet afholdtes i V. Vedsted 28. sept. Formanden,
Sal. Frifelt, mindedes blandt vore afdøde medlemmer før
stelærer P. G. Paaske, Oksbøl, som for ikke så længe
siden har skrevet en værdifuld artikel i årbogen. De for
skellige beretninger og regnskabet aflagdes og godkendtes.
Efter mange års dygtig og initiativrig deltagelse i ledel
sen ønskede forretningsfører T. Tobiassen ikke at mod
tage genvalg. I hans sted valgtes snedkermester Niels
Thomsen, Esbjerg. Ved det velbesøgte offentlige møde
talte gårdejer Troels B. Troelsen, V. Vedsted, levende,
indgående og kyndigt om sognets historie, mens H. K.
Kristensen talte om vikingetiden og det store skattefund
i V. Vedsted. Ved kaffebordet havde flere ordet, og der
herskede en hyggelig og fornøjelig stemning.
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Sommerstævnet fandt sted den 14. juni. Man samledes
i N. Nebel kirke, hvis bygningshistorie og kalkmalerier
forklaredes af H. K. Kristensen, derefter kørtes til Lønne
Stak, den store vandreklit, som i 1700’erne delvis begra
vede den gamle Lønne kirke. Ved kaffen på Nymindegab
badehotel redegjorde Kristensen for Ringkøbing fjords
og sandflugtens historie, hvorefter der kørtes til Tipperne,
hvor magister Lind elskværdigt talte om fuglelivet og de
undersøgelser, der foretages derude. Man sluttede i Ny
mindegab, og mange tog efter aftensmaden en tur langs
stranden og nød den vidunderlige solnedgang. — Til vore
igangværende fredningsarbejder (se forr. årbog!) er nu
kommet et nyt, idet vi deltager i en fredning af Vester
Horne herreds gamle tingsted.

Nye medlemmer 1957-58
Graver Rich. Andersen, Veerst
Lærerinde frk. L. Andersen, V. Vedsted
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Til messe i Ribe for 450 år siden
Af landsarkivar

Carl Lindberg Nielsen, Odense.

En dag i januar 1513 sang Iver Munk i Ribe dom
kirke sin første messe som biskop iført de biskop
pelige værdighedstegn, in pontificalibus, som det
hedder på latin, mitraen på hovedet, staven i hån
den, ringen på fingeren og korset på brystet. Under
denne højtidelige pontifikalmesse viede han sam
tidig Lave Urne til biskop af Roskilde, og højtide
ligheden overværedes af kong Hans, dronning Chri
stina, den udvalgte konge Christian II, biskopperne
af Oslo, Aarhus og Viborg, flere rigsråder og mange
andre fornemme gejstlige og verdslige personer.
Ved den lejlighed har der sikkert på alteret lig
get et eksemplar af den kostelige pergamentsbog,
som biskoppen synes at have ladet forfærdige nogle
år i forvejen, ikke møjsommeligt prentet med hån
den som bøger i ældre tid, men fremstillet ved den
nye skønne kunst, bogtrykkerkunsten, og udført af
mester Matthæus Brandis ca. 1504.
Vel sandt, intet fuldstændigt eksemplar af Ribe
stifts messebog, Missale Ripense, haves mere for
hånden; men nogle stumper af en gammel messe35
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bog, som man tid efter anden har fundet, synes at
måtte hidrøre fra en messebog for Ribe stift.
Sikkert er det i hvert fald, at bogtrykkeren Mat
thæus Brandis i 1504 var i Ribe, hvor han den 24.
maj fuldendte trykningen af Jydske Lov på dansk
med latinsk oversættelse og den viborgske biskop
Knud Mikkelsens fortolkninger. Denne bog er trykt
med to forskellige slags typer, en større og en min
dre. Den lille type findes udelukkende anvendt i
den nævnte lovudgave samt i den messebog, hvoraf
kun stumper er bevaret, og ikke i nogen anden bog.
Det er da nærliggende at tro, at hovedformålet
med Matthæus Brandis’s ophold i Ribe har været
at trykke en messebog til brug for Ribe stifts præ
ster, ikke først og fremmest arbejdet med lovbo
gen, og at de omtalte bevarede brudstykker stam
mer fra Ribe stifts messebog, Missale Ripense.
I Det kongelige Bibliotek i København findes der
kun 4 blade og 4 mindre stykker af dette værk, et
af bogtrykkerkunstens ældste. Imidlertid er der for
nylig i Landsarkivet for Fyn fundet endnu et blad,
som nøje undersøgelser, bl. a. på Det kongelige
Bibliotek, har kunnet fastslå stammer fra samme
bog som de før nævnte 4 blade og 4 mindre styk
ker, altså fra det formodede Missale Ripense. Det
fandtes som omslag om Svendborg bylov 1619 i
Svendborg rådstuearkiv, og der knytter sig til det
en særlig interesse. Den allerstørste del af en messe
består af en fast del, der er den samme hver eneste
dag. Ind i denne faste ramme skydes de bevægelige
dele o: mindre stykker, der skifter for hver dag i
året, f. eks. kollekt, epistel og evangelium. Medens
de stykker, man hidtil har opdaget, er fra messens
bevægelige dele (f. eks. messeformularen fra 3. søn
dag i advent og fra Mikkelsdag), indeholder det

»En skimlet skrift, en skjoldet alterbog«. Blad af Ribe
stifts messebog Missale Ripense. Trykt med sorte bogsta
ver, enkelte linier dog med rødt. Det med rødt trykte kal
des rubrikker (af det latinske ord ruber = rød) og er
liturgiske anvisninger for præsten. For oven til venstre
bønnen O sacrum convivium (O hellige måltid), nederst
til højre begyndelsen af Johannes-evangeliet. Ca. y2 størr.
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blad af Ribe stifts messebog, der nu er fundet, et
lille stykke af messens faste del og dens afslutning,
så at man kan få et lille begreb om, hvordan den
daglige messe har lydt i middelalderens slutning i
Ribe og Varde og alle de andre kirkesogne i by og
på land i Ribe stift.
Men først et par ord om messen!
Danske i vore dage går i kirke for at høre en
prædiken, vore forfædre gik for at høre den latin
ske messe.
Heraf har vel udviklet sig den misforståelse, at
der i middelalderen blev prædiket på latin. Nej,
der blev prædiket på modersmålet. Men det var
ikke hovedsagen. Hovedsagen var messen, og det
er noget helt andet.
Messe er ikke en bestemt måde at synge på. En
messe kunne synges, og så kalder man det en høj
messe, og er det en biskop, der synger den, kaldes
det en pontifikalmesse. Men de fleste messer bliver
og blev læst med sagte stemme, og det kaldes stille
messe.
Messen var på latin, men derfor ikke uforståelig
for menigmand. Ved messen kommer det nemlig
ikke først og fremmest an på at forstå de ord, der
bruges, men på at følge det drama, der udspilles på
alteret, og det er muligt uden at kunne latin ved
at agte på de faste og bestemte ceremonier, der led
sager handlingen.
Hvad er da en messe? En messe er korsofferets
fornyelse, der sker til tidernes ende. Som Kristus
ofrede sig selv på blodig vis på korsets alter lang
fredag, ofrer han sig på ublodig måde under brø
dets og vinens skikkelser på kirkens alter. Messen
er en reproduktion af den første langfredag. Ved
den bliver korsofferet forlænget ned gennem alle
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tider og gøres levende og nærværende for alle men
nesker og til alle tider. Ved messen frembæres der
en offergave til den Almægtige, den højeste gave,
man kan give ham, nemlig hans egen søn, der bli
ver nærværende på alteret med sit kød og sit blod,
med legeme og sjæl, som Gud og som menneske,
når den retteligt viede præst udtaler indstiftelses
ordene over offergaverne, brød og vin. Ved dette
offer, den mest fuldkomne offergave, nemlig Kri
stus selv, vises der Gud den størst mulige ære.
Som en kirkelærer har udtrykt det: »Eet eneste
messeoffer bringer Gud større ære end alle helge
ners bønner, alle apostlenes arbejder, alle mar
tyrernes pinsler, alle engles tilbedelse, ja selve
Guds Moders kærlighed.«
Det er middelalderens tankegang om messen!
En messe består af en indledning og tre hoved
dele.
Over den indledende del er den danske folkekir
kes gudstjeneste bygget, derfra messens indledning
har hentet kollekt, epistel og evangelium, medens
andre dele af formessen er erstattet med psalmer.
Kollekterne, der bruges i folkekirken, er andre og
længere end de katholske; men hilsenen, der går
forud for kollekten (Herren være med eder), og
kollekternes slutning (Ved Vor Herre Jesus Kri
stus o. s. v.) er arvegods fra den katholske kirke,
ligesom epistlerne og evangelierne efter den første
tekstrække nogenlunde er de samme, som brugtes
og bruges i den katholske kirke på søn- og hellig
dage.
Messens tre hoveddele er 1) ofringen, frembærelsen af offergaverne brød og vin, 2) forvandlingen,
hvorved brød og vin forvandles til Kristi legeme
og blod, og 3) kommunionen, offermåltidet, alter-
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gangen. Af disse tre hovedafsnit er kun lidet over
taget af folkekirken, fordi reformatorerne forka
stede læren om messen som et offer samt forvand
lingslæren og holdt på nødvendigheden af kom
munion under to skikkelser, medens den kathol
ske kirke af praktiske (men absolut ikke af prin
cipielle) grunde kun uddeler kommunionen til al
tergæsterne under brødets skikkelse alene. I folke
kirkens gudstjeneste er af den katholske messes
hoveddele bevaret leddene »Opløft eders hjerter«,
»Hellig, hellig, hellig«, »Velsignet være han«, »O, du
Guds lam«, Fader Vor, indstiftelsesordene og kom
munionen (under to skikkelser).
Lad os nu kaste et blik i det blad af Missale Ri
pense, der er kommet for dagens lys, og sætte os
450 år tilbage i tiden og følge vore forfædre i deres
andagt. Messebogens tekst er meget kortfattet. Man
ge bønner er kun antydet ved deres begyndelsesord.
Kender man ikke fortsættelsen, falder det hele i
uforståelige stumper og stykker. Man må kunne
blade ret hjemmevant i en messebog for at få
noget ud af bladet. En lille pegepind vil derfor ikke
være overflødig! Jeg har da oversat latinen, hvorpå
bogen er skrevet, og suppleret dens antydninger,
som for 450 år siden var forståelige for enhver
præst i Ribe stift, men som i vore dage ikke for
stås af alle.

Messen nærmer sig sin afslutning. Kommunionen
er netop til ende, og nu kommer følgende bønner:
O, hellige måltid, i hvilket vi nyder Kristus og
fejrer mindet om hans lidelse, sjælen fyldes med
nåde, og vi modtager pantet på den tilkommende
herlighed.
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Du har givet dem brød fra himlen.
Svar: Englenes brød har mennesket spist.
Lad os bede. Gud, du, som i det vidunderlige sa
kramente har efterladt os et minde om din lidelse,
vi beder dig: forund os at ære dit legemes og blods
hellige hemmeligheder således, at vi uophørligt
føler din forløsnings frugt i os ved Vor Herre Jesus
Kristus, din søn, som med dig lever og regerer i
Helligåndens enhed, Gud fra evighed til evighed.
Svar: Amen.
Derefter renser præsten sine tommel- og pege
fingre, der har rørt ved det Allerhelligste, skyller
kalken med vin og vand og beder følgende bøn:
Almægtige og barmhjertige Gud, lad de sakra
menter, som vi har modtaget, rense os, og forund
os på alle dine helgens forbøn, at nydelsen af
dette dit sakramente ikke må blive os en brøde
til straf, men et frelsebringende nådemiddel, vor
skylds aftvætning, de skrøbeliges styrke, en befæst
ning mod alle verdens farer, syndernes forladelse
for levende og døde. Ved Vor Herre Jesus Kristus,
din søn, som med dig lever og regerer i Hellig
åndens enhed, Gud fra evighed til evighed.
Svar: Amen.

Herefter følger kommunionverset, d.v.s. et par
vers fra Davids psalmer, samt en takkebøn, der hed
der posteommunio, hvilket blot betyder bøn efter
kommunionen. Disse to afsnit er forskellige for
hver dag.
Endelig kommer den oldkirkelige bortsendelses
formular:
Ite missa est: Gå bort, messen er til ende.
Og svaret: Deo gratias! Gud ske tak!
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Her ender messen ifølge Missale Ripense. Men
inden præsten forlader alteret, beder han endnu
visse bønner, hvoraf nogle efter reformationen har
fundet deres plads som en fast del af den kathol
ske messe, medens andre er forsvundet, og atter an
dre stadig bruges, men betragtes som ikke hørende
til messen.
Først beder præsten i bøjet stilling:
Hellige Treenighed, lad min lydige tjeneste vinde
dit velbehag, og forund mig, at dette offer, som jeg
uværdige har frembåret for din majestæts øjne, må
være dig velbehageligt og blive modtaget af dig
og ved din barmhjertighed blive til forsoning for
mig og for alle, for hvis skyld jeg har frembåret
det, og føre til det evige liv. Amen.*)

Derefter kommer velsignelsen med følgende ind
ledning:
Vor hjælp er i den Herres navn.
Svar: Som skabte himmel og jord.
Velsignet være Herrens navn.
Svar: Fra nu af og indtil evig tid.
Velsignelsen: Den guddommelige majestæt, Fa
deren og Sønnen og Helligånden, velsigne eder
med sin himmelske velsignelse.**)
Svar: Amen.

Hil dig, dronning, miskundheds moder, du vort
liv, vor fiyd, vort håb, vær hilset. Til dig råber vi,
Evas landflygtige børn. Til dig sukker vi, sørgende
og grædende i denne tårernes dal. Så vend da, du
vor tilflugt, dine medlidende øjne ned til os, og vis
os efter denne vor udlændighed Jesus, dit livs vel*) Udgør nu en del af messen.
* *) Velsignelsen har nu en lidt anden form.

TIL MESSE I RIBE

553

signede frugt. O gode, o milde, o kære Jomfru
Maria. *)
Giv fred i vore dage, Herre; thi der er ikke nogen
anden end dig, vor Gud, der kæmper for os.
Bed for os, Guds hellige moder.
Svar: At vi må blive værdige til Kristi forjæt
telser.
Vær os, Herre, et stærkt tårn.
Svar: For vore fjenders åsyn.
Lad der blive fred ved din kraft.
Svar: Og overflod i dine tårne.
Herre, hør vor bøn.
Svar: Og lad vort råb nå til dig.
Herren være med eder.
Svar: Og med din ånd.
Lad os bede. Vi beder dig, Herre vor Gud, for
und os, dine tjenere, altid at kunne frydes ved
karskhed på sjæl og legeme og på den salige jom
fru Marias forbøn både at udfries af elendighed
her og at nyde salighed hisset.
Vi beder dig, Herre, lyt nådigt til din kirkes
bønner, at den må overvinde al modstand og alle
vildfarelser og tjene dig i tryg frihed.
Gud, fra hvem alle hellige begæringer, gode be
slutninger og retfærdige gerninger stammer, giv
dine tjenere hin fred, som verden ikke kan give,
så at vi uhindret må kunne lyde dine bud og, be
friede for al frygt for vore fjender, under din be
skyttelse opleve rolige tider. Ved Vor Herre etc.
Herren være med eder.
Svar: Og med din ånd.
*) Det er den berømte bøn Salve Regina, der i vore dage
bedes efter enhver stille messe.
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Begyndelsen af det hellige evangelium efter Jo
hannes.
Svar: Ære være dig, Herre.
Derefter følger læsningen af de første 14 vers
af Johannes-evangeliets 1. kapitel med
Svar: Gud ske tak.*)
Måtte vore synder udslettes ved evangeliets hel
lige ord.
Herren være med eder.
Svar: Og med din ånd.
Lad os bede. Herre, lad nådigt lyset skinne for
din kirke, for at den, oplyst ved din apostels og
evangelists, den salige Johannes’s lærdomme, må
nå til de evige gaver.
Gud, du, der beskytter dem, der håber på dig, og
uden hvem intet har værdi, intet er helligt, forøg
over os din barmhjertighed, at vi under din ledelse
og med dig som fører må gå således forbi de time
lige goder, at vi ikke skal miste de evige.
Vi beder dig, besøg og rens vore samvittigheder,
for at Vor Herre Jesus Kristus, din søn, ved sit
komme med alle de hellige må finde en bolig rede
i os, han, som med dig lever og regerer i Hellig
åndens enhed, Gud fra evighed til evighed.

Ribe stifts messebog, Missale Ripense, har sikkert
været trykt i mange eksemplarer. Men kun cn men
neskealder var bogen i brug. Med reformationen
1536 blev den overflødig. Den blev tilintetgjort så
grundigt, at ikke eet eneste af de mange eksempla
rer blev til o vers. Nogle blev vel sammen med andre
bøger fra den katholske kirketjeneste indkrævet og
*) Johannes-evangeliets 14 første vers med efterfølgende
»Gud ske tak« udgør siden 1570 slutningen af enhver
katholsk messe.
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brugt til fyrværkeri af Christian IV, andre blev re
vet i stykker og de stærke pergamentsblade brugt
af sparsommelige lensmænd, by- og herredsfogeder
som omslag om regnskaber og tingbøger m. m. I ar
kiverne kan man støde på de få og sørgelige rester
af fortidens liturgiske skatte. I vore dage gøres der
et systematisk arbejde for at genfremstille de gamle
bøger, som reformationstidens storme og efterdøn
ninger skånselsløst splittede ad. Ovenstående er et
lille bidrag til dette arbejde.

Fra Ansager, Grindsted
og Grene sogne
Af Arne Sundbo.

Følte beboerne i Ansager sig meget isoleret fra
verden i gamle dage? Gennem presse og radio har
vi, der lever nu, livlig forbindelse med fremmede
lande. Med jernbaner, automobiler og flyvemaski
ner kan i vore dage selv den jævne mand gennem
føre turistrejser i hvert fald til hele Europa. Men de
gamle, der ikke kendte andet end den besværlige
og langsomme forbindelse på landjorden til hest
eller til vogns, følte sig ikke isoleret. Forholdene og
langsomheden var ens for alle, for hele verden. Man
syntes tværtimod undertiden, at befordringsmidler
ne gik meget hastigt, hvad der gav følelsen af af
stand, men ikke at bo afsides. Da gårdejer Christian
Frandsen den 27. oktober 1830 søgte bevilling til
at oprette en kro i Ansager, kunne han derfor også
netop sige, at Ansager lå på et stærkt befærdet
strøg, fordi her kom mange folk forbi, og han havde
for så vidt ikke uret.
Igennem Ansager— skrev han — falder en stærk
passage af rejsende, idet forskellige landeveje kryd
ser hverandre, nemlig vejen fra Tarm efter Hol
sted og Foldingbro samt Kolding, vejen fra den
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nordlige del af Øster og Vester herred forbi Dons
lund mølle (i Heinsvig sogn) efter Vorbasse, Kol
ding og Fredericia og endelig vejen fra Varde og
den søndre del af Vester herred efter Vejle. Mange
passerer denne såkaldte søndre landevej mellem
Varde og Vejle gennem Ansager, fordi den er kor
tere end den egentlige, såkaldte »nordre landevej«
over Grindsted.
Herredsfoged Andr. Wedell-Heinen i Varde be
kræftede i sin anbefaling af andragendet, at særlig
den førnævnte vej Tarm - Ansager - Holsted - Kol
ding var meget befærdet, og oplyste, meget for
stående og i bedste mening, at der i den sidste tid
var blevet forbudt et par ulovlige kroer i Ansager,
som de rejsende havde benyttet, så herredsfogeden
mente det dermed bevist, hvad Frandsen skrev, at
»de rejsende, da der er tre mil (23 km) til Varde,
Tarm og Holsted, som er de nærmeste værtshuse,
er i megen forlegenhed, især ved vintertide, for et
bedested i Ansager.«
Et spand heste kunne ikke udholde at trave mere
end 15—16 km uden hvil.
Den 25. november 1830 fik Chr. Frandsen bevil
lingen.
Der oprettedes mange nye kroer på denne tid, et
vidnesbyrd om stigende rejseliv.
★

I den gård, hvor kroen blev åbnet for 129 år si
den — nuværende matr. nr. 11 i Ansager sønderby
— lå 40 år forinden en stor købmandsgård, og alle
rede dengang blev der drevet kro her, omend på
ulovlig vis.
Den 11. april 1791 blev ejeren af gården, Hans
Hansen, overrasket af besøg fra konsumtions-
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inspektøren i Kolding, under hvis område Ansager
hørte. Nogen havde angivet, at Hans Hansen, en
anden gårdmand Knud Rasmussen og mølleren Jep
Nielsen i Ansager mølle selv havde brændt bræn
devin, hvad var ulovligt, fordi de derved havde und
gået at betale statsafgift deraf. Konsumtionsinspek
tøren, tidl. løjtnant ved det holstenske rytterregi
ment Peter Malling kom ikke i egen person, men
hans fuldmægtig med to ryttere fra løjtnantens
gamle regiment, to konsumtionsbetjente og to vid
ner drog den lange vej fra Kolding til Ansager og
sønderslog godt nok de tre lovbryderes brændevins
redskaber. Angiveren var iøvrigt med på turen,
men der var ingen tvivl om, at synderne var skyldige.
Så kom den sædvanlige ansøgning om fritagelse
for straf — den 17. april. Jep Nielsen spillede på,
at han »for et par år siden havde den ulykke at
blive knust i mølleværket, hvorover min levetid vil
blive kort og jeg en sygelig stakkel, sålænge jeg
lever.« Han døde dog først 37 år senere (1828). De
anfører alle, at de er fattige, men i sin erklæring
til andragendet oplyser konsumtionsinspektøren,
der iøvrigt var en broder til den kendte justitsråd,
senere statsminister Ove Malling, at de alle tre
hver især var velhavende og særligt Hans Hansen
ved ulovligt krohold og land- og forprang (ulovlig
købmandshandel) var blevet en meget rig mand.
De tre bønder kunne alle skrive, men det er
åbenbart Knud Rasmussen, som har ført andragen
det i pennen.
Det er interessant og tiltalende, at det i modsæt
ning til de fleste bønskrifter fra tiden er meget
frejdigt, måske lidt for meget. Efter at have ind
rømmet den brøde, som da heller ikke stod til at
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nægte, kritiserer ansøgningen frimodigt loven om
brændevinsbrænding og anbefaler at ophæve den,
»da jyderne ikke brænder brændevin uden, når de
ser deres fordel derved, og aldrig — i det højeste
en mellem hundrede — for derved at få brændevin
at drikke, hvilket sidste (en af hundrede) dog for
står at skaffe sig det, endog på en kostbar måde
(selv om det bliver dyrt).
Vi har rigtignok syndet mod Kongens bekendt
gjorte forordning — siges der videre — og vi ved,
at allerhøjstbemeldte forordning er udgivet til det
heles vel. Men vi ligger langt fra købstad. Ingen vil
dette at købe vort korn. Ingen spørger om at købe
noget kreatur. Ved spøl (kornaffald fra brænde
vinsbrændingen) kan et svin fødes, en ko drives til
at give mælk, som på denne landets magreste hede
ager, hvor intet vokser uden det rene tørre strå, er
så vigtigt. Dette og tanken om, at vi ingen dermed
skader, har fristet os til overtrædelse. Det går også
underligt til med dette brændevinsbrænderi på lan
det, og vi tror allerunderdanigst, at Kongens vel
gørende hensigt ikke opnås, og at landet lider. Hist
og her bliver familier ruineret, idet vidt og bredt
omkring bliver det anskaffede brændevinsredskab
ødelagt (af ejerne) og henslængt, når det rygte ud
bredes, at inkvisitionen (eftersynet) er på færde.
Ønsket er i vore hjerter — og vi ved tillige med
alle vore landsmænds — at dette bånd måtte
løsnes . ...«
»Men dette retfærdiggør ikke os. Vi har over
trådt Kongens ord, ser ingen anden redning til vor
frelse end Kongens nåde. Om denne anråber vi
skyldige, men arme, fattige mennesker.«
De søger om, at de i hvert fald må afsone den
kommende straf med vand og brød, hvorved straf-
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fetiden ikke varede så længe som, hvis de fik sim
pelt fængsel. Inspektør Malling oplyser imidlertid,
at arrestforvarerne sædvanligvis kunne bevæges til
mod betaling at give arrestanterne på vand og brød
lidt »tilskud«, og frarådede derfor andragendet.
Generaltoldkollegiet (ministeriet) afslog da også
ansøgningen om bortfald af straf. Den 21. septem
ber 1791 blev de tre andragere dømt ved Øster og
Nørre herreders ekstraret, der holdtes i retslokalet
på gården Sækbæk i Torstrup sogn, hvor forvalte
ren på herregården Nørholm Laurids Andersen
Bøtker efter amtmandens beskikkelse i denne sag
optrådte som anklager. Straffen blev en bøde på
30 rigsdaler (nominelt 96 kr. i vor mønt), hvad efter
pengenes købekraft dengang var en alvorlig bøde.
Men fængsel, som de ønskede, fik de ikke.
Da dommen faldt, var Hans Hansen imidlertid
død. Han begravedes den 12. juli 1791, kun 45 år 3
mndr. gammel. Hustruen, Johanne Christiansdatter, var gået forud (begravet 19. juni s. å.) 45 år
6 mndr. 10 dage gammel, uden at der dog er nogen
grund til at tro, at disse dødsfald har noget med
brændevinssagen at gøre.
*

Skiftet efter ægteparret bekræftede rigtigheden
af konsumtionsinspektørens udsagn, at Hans Han
sen var velhavende. Boet viste, skønt Hans Hansen
kun havde været sin egen mand i 15 år, et overskud
på 2642 rgd., nomimelt 8.467 kr. i vore penge, men i
købekraft betydeligt mere. Til sammenligning skal
nævnes, at en god hest på den tid kostede 15 rgd.,
en ko 8—10 rgd.
Hans Hansen havde bl. a. tjent penge ved eksport
af smør til England over Hjerting, hvad ikke var
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almindeligt blandt bønderne dengang. Han købte
smør op rundt omkring og solgte det til en skipper,
der skulle til England. Årene 1776—1807, den nord
amerikanske frihedskrig og napoleonskrigenes pe
riode, da de store sømagter lå i krig med hveran
dre, gav Danmark-Norge en fordelagtig neutralitet
og en del af den handel, de krigsførende forhindre
de hinanden i at drive. »Den glimrende handels
periode« har vi kaldt den herhjemme. Disse gun
stige konjunkturer har også gårdejer Hans Hansen
i Ansager kunnet udnytte.
Man har i boet en opgørelse med Else Madsdat
ter, skipper Jens Hansens enke i Hjerting, der den
16. september 1790 har fået 19 træer smør af Hans
Hansen, 3 lispund (24 kg) i hvert træ, altså ialt
416 kg. Et træ uden smør vejede V2 lispund (4 kg).
Hans Hansen fik 9 mark 8 skilling for hvert lis
pund eller 19 sk. (Vs rigsdaler) pr. kg og synes at
have holdt ens pris for alle. En rigsdaler deltes i
96 skilling eller 6 mark og var normalt 3 kr. 20 øre
i vore penge. Hans Hansen havde også leveret 9
lispund flæsk til skipperenken, à 1 rgd. En anden
skipper, Jens Sørensen i Hjerting, havde fået varer
for 156 rgd. 1 mk. 8 sk. Begge havde afbetalt på
deres regning. Der var meget få debitorer i boet.
Hans Hansen har åbenbart sædvanligt afregnet
kontant med kunderne, ligesom det, da der ikke
nævnes ret mange kreditorer, må antages, at han
har betalt kontant for de varer, han købte. Nogen
oversigt over hans forretning, der åbenbart har
været betydeligt, får man således ikke. Men det må
erindres, at den hele handel var ulovlig.
Skiftet bekræftede også rigtigheden af konsum
tionsinspektør Mallings påstand om, at Hans Han
sen havde drevet ulovlig købmandshandel. En af
36
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gårdens bygninger hed rent ud Pakhuset, hvor der
ved boets realisation fandtes 3 oksehoveder (à 236
liter) og 2 ankre (à 40 1) mjød (en berusende drik
af gæret honning), 136 pund (68 kg) bergfisk (klip
fisk) og 320 par træsko, som åbenbart har været en
stor vare og vidner om, at handelen var udbredt
ud over sognets grænser. Ellers kunne der næppe
have været brug for så betydeligt lager af træsko.
Desuden var der i pakhuset 10 store tønder. Hvad
der har været i dem, oplyses ikke, således at man
får fornemmelsen af, at boet har bestræbt sig for
at få solgt ud inden auktionen. Har man frygtet ny
undersøgelse fra øvrighedens side? Konsumtions
betjentene havde den skik, at de kun skred ind,
når der forelå en anmeldelse. Men her var alle va
rer ulovlige, og een eller anden kunne gerne få
ondt af dem.
Den ældste søn var kun 11 år, da forældrene
døde, og den ældste datter kun 14. Ingen af dem
kunne således overtage gården eller købmandsfor
retningen. To farbrødre, Peder Hansen i Ansager
og Jens Hansen i Galsthoved, der var børnenes vær
ger, skyndte sig da også med at få auktionen af
holdt. Den fandt sted den 13. september. Præsten i
Ansager Vilh. Fabricius var inkassator. Mon det
var en forsigtighedsregel over for myndigheder
ne at lade den ærværdige mand opbevare pengene?
Eller er det kun udtryk for, at præsten også havde
lyst til at tjene lidt?
Auktionsforretningen nævner i gården: stor
stuen, dagligstuen, køkkenet, bryggerset, karlekam
meret og kælderkammeret, hvilket sidste sted der
stod 2 ottinger smør (à 14 kg). Der var to senge i
storstuen, hvoraf den ene havde sengetøj, betrukket
med læder, både overdyne, underdyne og pude. Pu-
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den var dog forsynet med et betræk af lærred. I
dagligstuen var 4 hylder, et slagbord og 2 bænke,
et langt bord, et mindre bord og 2 taburetter. Stuen
har altså været temmelig stor. Her stod også 2 sen
ge med sengetøj. I karlekammeret og i køkkenet
fandtes ligeledes en seng med sengetøj. Alle dyner
og lagner var af uld med undtagelse af et enkelt
lagen af lærred. Alle senge — også karlens — var
forsynet med underdyner, hvad vidner om en be
tydelig velstand og forfinelse. De fleste steder
nøjedes man med sengehalm eller lyng, som fyldte
det nederste af sengen. Hvor mange der kunne lig
ge i sengene, omtales ikke. Man lå dengang flere i
hver seng. Det synes, at Hans Hansen også kunne
huse liggende rejsegæster. Sengene blev ikke stillet
til auktion, formentlig fordi de har været nagel
faste alkovesenge, som fulgte gårdens bygninger.
Af billeder på væggen nævnes kun 7 små kobber
tryk i rammer.
Hans Hansen synes, at dømme efter hans person
lige garderobe ikke alene at have haft råd til, men
også at have sat pris på at klæde sig godt. Han
efterlod foruden underbeklædning ikke mindre end
5 sæt tøj, hvad dengang var meget for en bonde,
omend noget af det har været gammelt, et sort, et
brunt, et gråt og et blåt samt et sæt tøj af læder,
som vel har været dagligdragt. Der hørte to par
bukser til. De 55^ dusin (666 stk.) metalknapper,
der fandtes byltet i 8 bundter med 3 eller 4 dusin
i hvert bundt, har nok hørt til butikhandelen, skønt
de opføres under afdødes gangklæder, men to par
sølvskospænder og 12 løse sølvknapper har været
Hans Hansens personlige brugsting.
Hans kone var i ikke mindre grad end sin ægte
fælle forsynet betydeligt udover, hvad der var al-
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mindelig på landet. Hun har været særdeles vel
klædt, havde naturligvis en sort kjole af hjemme
gjort tøj og en gammel af uldent brunt damask
(et atlaskmønstret stof), men desuden rummede
hendes gemmer ikke færre end 10 trøjer (liv), den
ene åbenbart mere skøn end den anden. Der var
således to af kalemank (halvuldent stribet atlask
vævet tøj), hvoraf den ene var røcl, en af sirtskattun, et lærredsagtigt, temmelig tæt vævet bomulds
tøj med påtrykt mønster, en af sort tamis (noget
lignende stof), en anden af grøn tamis, en af blåt
vatret stof, en af sort og hvid blommet kattun og
en af blommet sirtskattun. Til de 10 trøjer synes
hun kun at have haft 3 nederdele, en af rødt og
grønt stribet stof, en af blommet hjemmegjort tøj
og en af bredstribet flonel. Men der var forklæder
dertil: et af blåt lærred, et af violet kattun og et af
Netteldug, et fint let klart stof, som vor tids mous
selin.
Hun havde desuden samlet sine halstørklæder
med stor omhu: et af silke, et andet rødt og hvid
stribet, et af blommet netteldug, et af skiær (?)
udsyet (broderet), to ringere, det ene udsyet, 2
halskraver af lærred, 2 strimler med kniplinger om,
et par manchetter af blommet netteldug med knip
linger.
Og huerne! Der var ikke færre end 9 brune —
brunt har været hendes farve —og en sort af damask
med kejl (et halsstykke af skind). Desuden har
fruen naturligvis haft et af egnens hovedtøjer, som
lå i en æske, nemlig en hue af sort fløjl med strå
perler (små glasrør, syet på huen) og dertil hørte
et korsklæde (et trekantet stk. tøj) med kniplin
ger til at dække baghovedet med, idet huen sad
frem i panden, og endelig hagehatten af fint lær-
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red, fæstet til huen og forsynet med udstående vin
ger.
Dertil 2 kåber, et par lodne læderhandsker og et
par glatte do samt 2 sorte muffer.
Ved salget på auktionen blev hele denne garde
robe nu splittet ad.
Gårdens besætning var ved auktionen: 2 heste,
hvoraf den ene var gammel, 8 stude, 8 køer, 7 kalve,
25 får, deraf de 14 med lam, og 9 bistader. Der blev
solgt ud- og indbo for ialt 1614 rgd. Deraf gav ind
boet 565 rgd., og selve gården afhændedes for 514
rgd. til Hans Hansens søskendebarn Chr. Jonsen
fra Galstho, Starup sogn, som børnenes værger
havde antaget til at bestyre gården under boets be
handling.
Gårdens bygninger lå »østerst ud til gyden« i søn
der Ansager, og hartkornet var 4 tønder 2 skæpper
2 fjerdingkar % album. Hans Hansen havde købt
ejendommen 1776, da han blev gift. Den havde i
mange år tilhørt den tidligere præst der i byen,
magister Philip Heinrich Friedlieb, en nordmand,
der var opkaldt efter sin morbroder i Greifswalde
i Nordtyskland, senere biskop i nabostaden Stral
sund. Faderen hed Samuel Rasmussen Schou, og
var først kapellan i nærheden af Christianssand i
Norge, siden præst på Ærø. Friedlieb, der var født
1676, blev 1720 efter 19 års tjeneste i Ansager for
flyttet til Mariager og købte året efter gården i
Ansager ved bortsalg af det gamle ryttergods,
gårde, der havde været henlagt til rytterregimen
ternes underhold. Gården var halvdelen af nr. 2 i
matriklen 1688. Ved Friedliebs død 1750 blev den
tillige med tre andre gårde i sognet atter sat under
hammeren og solgtes til Hans Pedersen Hissel af
Oiling, Ansager sogn, der 1774 overdrog den til sin
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svigersøn Søren Christensen, fra hvem den kom til
Hans Hansen.
Chr. Jonsen, som på auktionen 1791 fik hammer
slag på den, måtte allerede 1798 se den gå til
tvangsauktion. En af kreditorerne, Anders Pe
dersen Hejbøl af Strellev, overtog den og fik samme
år bevilling til at udstykke den i 41 parceller. Min
dre kunne ikke gøre det. Hovedparcellen og en del
mere (1.5.0.2^ hartkorn) solgtes 1801 af Hejbøls
arvinger til Chr, Jepsen Kr asborg, hvis svigersøn
Peder Nielsen fik den 1803 (skøderne læst 1813).
Efter Nielsens død 1814 ægtede enken 1825 Anders
Pedersen af Ølgod, der det følgende år solgte går
den til Jørgen Haar Jepsen, efter hvem den kom til
tvangsauktion 9/8 1829, hvor ved Chr, Frandsen fra
Gaarde erhvervede den, og som nævnt blev Ans
agers første — lovlige kromand.
Ved Hans Hansens død efterlod han sig 6 børn,
2 sønner og 4 døtre, af hvilke den yngste Ingeborg
Margrethe døde, inden boet sluttede, 1% år gi. De
øvrige var Karen, døbt 31/8 1777, Hans Christian
døbt 25/9 79, Christen døbt 2/9 81, Kirsten døbt 25/9
84 og Cathrine Marie døbt 25/3 87.

Både Hans Hansen og hans hustru var af gammel
Ansagerslægt. Han var født 1746, døbt 20. februar.
Faderen Hans Petersen døde 1781, 84 år 2 uger gi.
og ejede halvdelen af gården matr. 1688 nr. 4, der
1702 ved auktion over en del krongods købtes af
rådmand Lars Jepsen Tarm i Varde. 1714 gik den
over til pastor Friedlich, hvis bo afhændede den
1751 til Hans Pedersen, som indtil da havde haft
gården i fæste. Her var Hans Hansen født. Hans
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farforældre Peder Jørgensen, som blev 95 år gi.
(1643—1738), og hustru Anna Olufsdatter (død
1714), boede i deres tid på byens største gård matr.
1688 nr. 6 (6.6.2.1 hartk.) i Sønder Ansager. Peder
Jørgensens fader igen Jørgen Giødesen var fæster
på halvdelen af denne gård allerede 1660. Også den
var gammelt ryttergods, der 1721 gik over til mag.
Friedlieb.
En del af Ansagers bønder blev således selv
ejere ret tidligt, de første allerede ved midten af
århundredet. Også Hans Hansens brødre Peder, f.
1737, der havde en gård i Vester Ansager, og Jens
f. 1774 i Galstho, Starup Sogn, Skadst herred, ejede
selv deres gårde. Disse Ansager folk har altså aldrig
oplevet hoveriet. Thi de lå, inden de kom under
rytteriet, til Riberhus og havde ikke hoveri, da der
var så langt til ladegården i stiftsstaden.
Hans Hansens moder Karen Jensdatter overle
vede sønnen og døde først 1796, 84 år 12 uger gi.
Hun var fra Stenderup der i sognet, hvor hendes
fader Jens Pedersen havde en gård, som tilhørte
Ribe hospital.
Hans Hansens kone, Johanne Christensdatter,
var født 1745, døbt 20/11, som datter af gårdfæster
under Nørholms gods, Chr. Laugesen i Lund (Lunegård) begr. 16/12 1772, 72 år gi., søn af Lauge Han
sen i Stenderup (død 1730), og Karen Pedersdatter
fra gården Gejl, der bærer det jydske navn for
planten Gyvel. Hendes forældre var Peder Peder
sen, gårdmand i Gejl, der også kaldtes Lille Lune,
en enestegård, som i over 100 år hørte under god
set Lerbæk ved Vejle, der 1761 solgte den og flere
andre til herremanden på Nørholm. Lune betyder
en lille sø. Det havde indtil da været en behagelig
hed for fæsterne, at husbonden (gårdens ejer)
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boede så langt derfra som ved Vejle. Hoveri var
der da slet ikke tale om.
★

Hans Hansen sad, som vi har set, overmåde godt
i det. Der kan da måske være anledning til at for
tælle om en anden velhavende Ansagerbonde, stu
dehandleren Niels Nielsen Bundsgaard (begr. 1760,
70 år 3 uger 3 dage gi.), hvis slægt, der stadig fører
familienavnet videre, endnu lever her i det sydvest
lige Jylland. Han var født i Bundsgård (5.3.1.1.
hartk.) i Oddum sogn ved Varde, hvor hans fader
Niels Madsen var fæster under Rækkergaard i
Bølling herred. Slægten har boet på Bundsgaard
så langt tilbage som før 1651. Niels Nielsen Bunds
gaard fæstede gården Ude (S.6.2.2 hartk.) i Ansager
sogn 1729 af Ribe hospital, som ejede den, og æg
tede Maren Tonnesdatter (død 1769, 67 år gi.),
datter af den foregående fæster Tonnes Christensen
(1669—1751) mod bl. a. at give denne og hustruen
aftægt. Tonnes var kommet til gården 1702 fra
Foersom, Ølgod sogn, ved på samme måde at gifte
sig med den foregående fæsters datter Anna Thomasdatter (1668—1740), der ligesom Bundsgaards
hustru var forældrenes eneste barn. Anna Thomasdatter var meget anset på egnen, og kaldtes på sine
ældre dage sædvanligt kun »vor mor i Ud«. Hen
des fader Thomas Nielsen døde 1725, nær 90 år.
Han havde gården sammen med Eske Thomsen og
nævnes i Ude allerede 1651. Hospitalet i Ribe satte
1741 sit gods til auktion, og Niels Bundsgaard købte
da hele gården Ude. 1734 havde han erhvervet fjer
departen af Donslund mølle i Heinsvig sogn efter
borgmester Jens Thaulow i Varde, der havde købt
den 1700. En senere romantisk fortælling beretter,
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at Tønnes Christensens hustru var datter af herre
manden Chr. Norby (død 1667) til Lunderupgård
ved Varde, der også ejede Donslund mølle, og at
Tønnes ved sin ædle optræden overfor Chr. Norbys
enke Helle Mormand havde fået både datteren og
parten i møllen. Men denne historie er uhjemlet.
Udegård gik 1761 (tinglæst 1770) efter Bundsgaards død over til Hans Mogensen (død 1773), der
havde fået datteren Sidsel Kirstine (1730—95). Hun
blev efter den første mands død gift igen til Sdr.
Omme sogn og døde i Bøvl.
★
Hans Hansens handelssnilde synes at være duk
ket op senere i hans slægt.
Den ældste datter Karen blev 1794 gift med gård
ejer Peder Nielsen (1766—1822) i Morsbøl, Grind
sted sogn, Slaugs herred, hvor hun er begravet 1825
fra en gård i Hinnum, også Grindsted sogn, som
Peder Nielsen 1798 tilbyttede sig for gården i Mors
bøl. Deres søn Hans Pedersen (1797—1845) fik går
den efter dem og ægtede 1823 Anna Nielsdatter af
Morsbøl. Deres fædre var brødre.
Af Hans Pedersens børn fik den ældste søn Niels
Hansen (1830—74) 1857 en gård i Billund i nabo
sognet Grene ved at gifte sig med Gregers Niel
sens datter Else Kirstine. Deres søn var fabrikant
Gregers Hansen (1/11 1860—24/9 1949), Dolle
rup mølle ved Viborg. Han blev 1914 medstif
ter og direktør af A/S De forenede jydske farverier
og trikotagefabriker, der nu ledes af hans søn Ove
Hansen, Århus. Gregers Hansen var gift med kro
mand Anders Ovesens datter i Billund Mogenete
(1861—1944). En broder til Gregers Hansen var
købmand i Viborg Hans Hansen, født 1868, som
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døde den 25. juni 1951. De havde begge i deres unge
år gået med uldposen på nakken som adskillige
andre her. På de magre hedeegne var det dengang
mange af de ugifte karle, der enten gik med uldpo
sen eller kramkisten, eller kørte med jydepotter
(lerpotter), særligt til Østjylland og Fyn eller Nord
slesvig, hvad utvivlsomt har givet dem ikke alene
en ekstraindtægt, men også en god del menneske
kundskab og levemåde og udvidet deres åndelige
horisont.
En datter af Hans Pedersen Johanne Hansdatter
(1833—69) blev 1838 gift fra faderens gård i Hin
num med husmand og skolelærer Jens Jacobsen af
Fugdal, Hej nsvig sogn (død Skovlund, Ansager
sogn 2/5 1913). Af deres 4 børn gik den yngste Jacob
Jacobsen (1866—1918) i sin fætter Gregers Hansens
fodspor og tog uldposen over skulderen. Han kom
til Larvik i Norge, hvor han 1887, 21 år gammel
startede en trikotagefabrik, der nu ledes af sønnen
Bjørn Jakobsen. En anden søn driver tekstilagen
tur i Oslo. Den ældste datter, Astrid, er gift med
skibsreder, engelsk konsul Rolf Nielsen i Larvik,
den yngste med oberstløjtnant Vald. Ebbesen.
I hjemmet i Hinnum optog døtrene Karen og
Mette Kathrine tilvirkning af jydepotter. Det var
kvinders arbejde at tilberede leret, forme potterne
og brænde dem. »Hvor gu’e er hun i æ leer?« spurg
te man i Vestjylland, når det forlød, at en ung pige
var blevet forlovet. De to søstre blev gift med to
brødre fra Plougslund i nabosognet Grene. De tven
de ungersvende købte jydepotter af dem til at køre
på handel med. Den ældste Karen, f. 1824, ægtede
1845 Jens Chr. Johnsen (1822—96), som fik hendes
faders gård i Hinnum. Den blev så stor efterhånden
ved opdyrkning af hede, at den 1855 kunne holde
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4 karle og 2 piger. En søn herfra var købmand
John Jensen (1860—1916) i Nordenskov, Øse sogn
ved Varde. Den næstældste datter Mette Cathrine
(1825—95) fik 1848 broderen Peder Johnsen (1818
—93), som overtog sin faders gård i Plougslund og
blev morfader til den, der skriver disse linjer. Det
er en gammel regel, at den ældste søster skulle gif
tes før den yngre, som i det gamle testamente Lea
før Rachel. Ellers blev den ældre kastet i ildovnen,
sagde man. Men denne regel gjaldt, som man ser,
ikke for brødre.
Det var et problem for de gamle at finde ægte
fæller for børnene uden altfor meget indgifte. Der
var desuden strenge lovregler, der forbød ægteskab
mellem mennesker, som var beslægtet i 2’ og 3’ led.
Dette forhold har åbenbart ført til et særligt sam
kvem mellem Ansager og Grindsted sogne tværs
over herredsgrænsen, som man ser det nedenfor, i
hvert fald så vidt angår slægten fra Hinnum.
Da Hans Hansens datter Karen i Ansager 1794
blev gift med Peder Nielsen i Morsbøl, Grindsted
sogn, kom hun ind i en gård, hvor hendes sviger
fader Niels Jørgensen (1731—1815) ligeledes var
fra Ansager, søn af Jørgen Mortensen i Lund (1690
—1736), men denne Jørgen Mortensen kom 1711
til Lund fra Plougborg i Grindsted sogn. Både
gården i Lund og den i Plougborg hørte til
Ribe hospitals gods. Plougborg er en trediedel af
Utoftgård, hedder det i matriklen 1688. Jørgen
Mortensens fader Morten Nielsen (1661—1736) var
fra Grindsted sogn, søn af Niels Mortensen i Hors
bøl. Der var, som man ser, en hel pendulbevægelse
af brudefolk mellem de to sogne.
Den foran nævnte Niels Jørgensen i Morsbøl
(1731—1815) blev 1769 gift med datteren Mette
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(1739—68) af en særlig anset bonde i Eg, Grind
sted sogn, Niels Madsen Eg (1713—73), der 1737
hentede sin kone i Ansager sogn, Anne Jeppesdatter fra Lerkholt, datter af Jeppe Olufsen. Niels
Madsen Eg var ikke alene en anset mand, men også
en velhavende mand, der 1746 kunne købe sin gård
i Eg — faderen Mads Nielsen Eg døde 1726 — og
1766 også den gård i Horsbøl, som datteren og Niels
Jørgensen kom til at bo i, og som de fik i bryllups
gave. Niels Egs søn Mads Nielsen Eg (1747—1828)
ægtede 1781 den sidste ætling af adelsslægten Munk,
Anna Jensdatter, der sædvanligt kun kaldtes Jom
fruen i Modvig. Slægten Munk ejede i en årrække
den lille herregård Urup (8V2 td. hartkorn) i Grind
sted sogn. Jomfru var en titel, der var forbeholdt
adelen.
Det er et vidnesbyrd om den agtelse, den jævne
befolkning nærede for den gamle danske adel, at
denne pige 1780 over 100 år efter, at den gamle
adel havde udspillet sin rolle i landets politik, hvad
den gjorde allerede 1660, blev behandlet med så
stor veneration, alene fordi hun havde blåt blod i
årerne. Den nye adel fra tiden efter 1660 nåede al
drig denne position. Anna Jensdatters adelsblod var
endda temmelig tyndt. Hun var slet ikke adelig,
eftersom hendes fader ikke var det, men familien
boede dog endnu på resterne af sine gamle gårde.
Urup var ved århundredskiftet 1700 gået i arv til
Peder Munk Enevoldsen (død 1705), af slægten med
en vinranke i våbenet, og hans hustru Birgitte
Sofia Krabbe Iversdatter (1661—1737). Deres to
sønner faldt 1715 i den store nordiske krig, og kun
en datter blev tilbage, Birgitte Sofie Munk (1693—
1778), der giftede sig med en uadelig Lars Ander
sen Møller (1681—1738) fra Tvilho, Aastrup sogn.
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Deres eneste barn Karen Sofie Møller (1713—49)
ægtede 1739 forvalteren på Nørholm Jens Pedersen,
som ikke var adelig. De boede, efter at Urup var
gået tabt, i Modvig, og deres datter var den Anna
Jensdatter (1744—1811) som Mads Eg blev gift med.
Han fik gården i Modvig ved sit giftermål. Hu
struen var på det tidspunkt den eneste levende æt
ling af Munk’erne. Hendes mormoder Birgitte Sofie
Munk var død 1778 som sidste adelige repræsentant
for familien. Hun hed altid »Vor Mor i Modvig«, og
datterdatteren Anne Jensdatter beholdt også, da
hun havde holdt bryllup, efter skik og brug titlen
jomfru. Da hun var gift med en uadelig, var det,
som om hun ikke var gift. Hun kaldtes ikke frue.
Denne titel var ligeledes forbeholdt adelsdamer.
Som nævnt foran var Anna Jensdatter ret beset slet
ikke adelig, men folk viste hende særlig ærbødig
hed på grund af hendes afstamning, og det fortæl
les, 4at Mads Eg overfor hende altid brugte den ær
bødige tiltale I, ikke det jævne du. Det har muligt
haft sin hensigt fra hans side. Jo større ærbødighed
hun vandt, desto større anseelse faldt der vel af til
ham. De havde 3 børn, hvis slægt stadig lever her i
Sydjylland. Adskillige nulevende vil kunne føre
deres afstamning tilbage til disse folk, og dermed til
slægten Munk. Alle på egnen var indtil for 60—70
år siden i familie med hinanden, da der næsten
ikke fandt indvandring sted.
*
Den familie i Plougslund, som de to døtre af
Hans Pedersen i Hinnum giftede sig ind i, var til
vandret. Den stammede fra Vejleegnen, hvor den
1640—1823 havde beboet Mørkhøjgård i Limskov,
Nørup sogn, som fæstere under godset Engelsholm.
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Måske har den boet der også før 1640. Den oven
nævnte Peder Johnsen, der var fader til min moder,
havde en morbroder Anders Jensen Schouborg
(1786—1866), der 1811 som sømand kom i engelsk
fangenskab og efter krigen (1807—1814) udvan
drede til øen Jamaica i Vestindien, hvor han ejede
en række plantager. Han var født i Linnerup, syd
for Silkeborg. Faderen Jens Andersen Schouborg,
var skoleholder, fra 1791 degn der og i annekset
Hammer, 1800 forflyttet til Levring-Hørup ved
Viborg. Jens Schouborg var født i Stivelgård i Jel
ling sogn 1757, udvandrede 1845 — 88 år gammel —
til sønnen på Jamaica, og døde der 1851. Sønnen
flyttede senere til Yonkers, nord for New York, og
ligger begravet der, hvorom kan ses i Vejle Amts
årbog 1954. 1843 besøgte plantageejeren sin søster
i Plougslund for at tage faderen med på en tur til
England, hvor han den gang boede. Han forærede
børnene derude på heden hver en guldmønt, hvor
om der længe gik frasagn. Familien i Plougslund
kom dertil 1829 med Peder Johnsens fader John
Pedersen (1780—1865), og den har altså nu ejet
gården i 130 år. Ejendommen var 1829 meget stor
af mål, men lille af dyrket areal og hartkorn. Ved
udskiftningen 1791 blev Plougslund, der talte 6
gårde og 2 boel, opmålt til 1711 500/14000 tdr. land
(932 ha), hvoraf dog kun 654 680/14000 tdr. (360 ha)
var dyrket,medens resten henlå som hede.Dette for
hold var det sædvanlige for gårdbruget her på eg
nen. Nabobyen Billund, der ogrindeligt var en en
kelt gård og udskiftedes samtidig med Plougslund,
omfattede 1983 td. (1090 ha). De seks gårde i
Plougslund havde i ældre tider, således endnu i
matriklen 1688, været 3, hvoraf nr. 1 lå øst for
»gaden«, de to andre vest derfor. Gaden var lande-
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vejen Kolding-Ringkøbing, der gik mellem dem og
videre gennem Grene til Grindsted. Sognefogeden
i Grene sogn toges sædvanligt fra gård nr. 1 i
Plougslund, som denne bestilling mange steder i
gammel tid var knyttet til en enkelt gård. Af går
dene i Plougslund tilhørte 1664 de to Ribe hospital
og nr. 3 kronen, hvorfor denne sidste 1670 blev ud
taget til ryttergods og kom 1717, da det gamle ryt
tergods blev solgt, også på private hænder. Alle tre
gårde ejedes tilsidst af den velhavende sognefoged
Jens Simonsen i Dons ved Kolding, ved hvis død
1774 de på auktion solgtes til fæsterne, der nu var
to mand på hver gård.
Bønderne her har aldrig kendt til hoveri.
Da beboerne 1790 begærede byen udskiftet, kun
ne de alle skrive, så man forstår, at folk her på
egnen heller ikke for 170 år siden stod tilbage for
bønderne andre steder.
Da den nuværende matrikel af 1844 blev udar
bejdet for Plougslund — det var 1818 — fik de
gamle gårde følgende nye numre: gi. nr. 1 blev nyt
nr. 3 og 4, gi. nr. 3 nyt nr. 1 og 5, og gi. nr. 2 blev
nyt nr. 2, men efter udskiftningen 1791, havde eje
ren af denne gård, som det ofte var tilfældet i Jyl
land, muntret sig med at omkegge og frasælge af
sine arealer og havde 1794 udstykket halvdelen i
tre parceller, hvoraf de to lagdes til hver af de to
gårde nyt nr. 1 og 5. Denne sidste blev således 1794
byens største (490 tdr. land). Nr. 1 blev forøget
til 376 og nr. 3 til 310 tdr. Udskiftningen havde så
ledes udløst en ny energi hos nogle af landmæn
dene her, og medens gårdene i byerne sædvanlig
blev gjort lige store, blev det nu anderledes mange
steder. Den foran omtalte John Pedersen købte
1829 nyt matr. nr. 4, 217 tdr. (120 ha) land og af

576

ARNE SUNDBO

hartkorn 0.7.3.1, der ved matrikuleringen 1818 for
højedes til 1 td. 3 skp. 3 fdk. 1 alb. Han købte den
af Søren Anker Jensen, som fra Skærbæk mølle i
Ølgod sogn havde giftet sig ind i gården ved at
ægte Christoffer Madsens enke. Svigerfaderen Mads
Andersen var sognefoged i mange år efter 1767. I
marken mod syd var der en fællesmose, hvor de
øvrige gårde havde ret til at grave tørv, medens
gårdene nr. 3 og 4 tillige ejede græsningen og der
med mosen. I 1830 var tørven opskåret og mosen
hjemfalden til de to gårde, der dog måtte påkalde
stiftamtet for at få sagen ordnet med naboerne.
Gården nr. 4 blev udflyttet 1849, det gamle stue
hus indrettedes til en husmand. Udflytningen skete
således, at byvejen gik gennem gården mellem
stuehuset og et udhus mod nord. Det havde været
således inde i byen, og man kunne åbenbart ikke
undvære dette »gennemtræk«.
Af jorden var blot 14,5 ha. dyrket, og den lille
fattige ejendom kunne kun holde en hest og 4 køer.
1857, da landbrugets kår var blevet bedre, udskiltes
endnu en parcel til et hus.
Gårdens bygninger stod efter udflytningen til
1884, da de nyopførtes, som de ligger idag, til den
nuværende ejers fader John Pedersen. Gården flyt
tedes da lidt bort fra det tidligere sted. Siden er den
udstykket i to ejendomme til John Pedersens to søn
ner Peder Johnsen Pedersen og Bertel Pedersen.
Den sidstnævnte har fået bygninger ikke langt der
fra og på det sted, hvortil gården i sin tid var ud
flyttet fra Plougslund by.
Kildehenvisninger. — Kroen: Aarhus og Riberhus stif
ters renteskriverkontor, journalnr. 487/1830, Konsumtions
sagen: Generaltoldkammeret jysk-fynsk konsumtionskon-
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tor, journal O, nr. 212, begge i Rigsarkivet. Hans Han
sen. skifteprotokol og auktionsprotokol for Øster og Nørre
Horne herreder 1772-1816, kirkebøger og Viborg landstings
skøde- og panteprotokoller samt skødeprotokoller for Øster
og Nørre Horne herreder (fra 1805). N. M. Bundsgaard: Jydske Samling 3. bd., s. 421 (1872). Mads
Nielsen Eg: Jydske samlinger 3. bd. Plougslund:
Rentekammeret, Jydsk landvæsenskontors journal nr. 691/
1793 og 260/1794, Jydsk-Lollandsk landvæsenskontors jour
nal nr. 862/1819 (udskiftningskortet er anvendt som ori
ginal nr. 1), samme kontors journal nr. 2249/1828 (ligger
på matrikeljournal nr. 9450/1922), matriklen 1844.
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Grundtvigsk ungdomsarbejde
i Varde
Au Edv. Eller.
Dette er på en måde en jubilæums-artikkel, for i
1909 blev der i Varde stiftet en ungdoms-forening.
Men rødderne går lidt længere tilbage. En lille flok
unge mennesker — gamle klasse-kammerater —
havde dannet »Vennekredsen«, og navnet klinger i
hvert fald grundtvigsk. De oplæste ved deres møder
et lille selvskrevet, utrykt blad, de holdt foredrag
og diskuterede.
Sadelmager Frits Pedersen har et lille fotografi
— desværre så avbleget, at det ikke lader sig repro
ducere — av kredsen. Flere av disse ungersvende
blev meget kendt på egnen eller videre ud.1)
x) Personerne var: Hans Lund, siden højskole-forstander
i Rødding (nu på Tanderupgård ved Ribe). Hans
far var avls-bruger og havde sin bolig og sine avlsbyg
ninger i Vestergade. Senere var han i mange år kirke
værge i Varde. — Jens Rudolf Jensen blev som inge
niør knyttet til havne-væsenet i Århus, hvor han stadig
bor. — Frits Petersen er nu, som før hans far, sadel
mager-mester i Varde. Han har gjort et stort arbejde,
også udenfor sin by, for ædrueligheden. — Jens Chr.
Nissen er trafik-inspektør i Århus ved D.S.B. — Jens
Th. Thomsen er søn av togfører T. i Slotsgade og blev
jernbane-assistent, men forlod etaten, blev præst og
siden nogle år redaktør av »Krl. Dgbl.« Nu er han sog
nepræst i Hellerup. — Peder Friis var i mange år
redaktør av »Vestkysten« her i Varde. Hans arbejde
for ungdommen blev særlig knyttet til gymnastikken
og sporten. — Verner Jensen blev som sin far landin
spektør i Varde. Der knyttedes nok store forventnin
ger til ham, men han døde ret ung i 1936. — Hans
Pedersen har en stilling ved postvæsenet i København.
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I foråret 1909 blev Hans Lund student fra Ribe
katedral-skole, og han og de andre fandt nu tiden
inde til at danne en ungdoms-forening. Ved denne
forenings 25 års-jubilæum fortæller et blad, at
»Vennekredsen« kom i forbindelse med højskole
lærer Hans Lund. Det er altså ikke træffende. Han
hørte med til kredsen, men det er rigtigt nok, at
han var primus motor i foretagendet.
For at få sagen godt i gang henvendte de unge
sig til en av byens præster, Chrf. Pedersen (res.
kap. i Varde 1903-10), og han hjalp dem.
Det stiftende møde blev holdt på Varde Højsko
lehjem den 31. juli 1909, og formanden for De dan
ske Ungdomsforeninger, skoleforst. Olaf Nielsen
fra Nr. Åby, talte om foreningernes mål og arbejde.
Foreningen blev strax indmeldt i lands-sammen
slutningen.
Lovene er underskrevet den 10. aug. s. å. av den
samlede bestyrelse.2) Hans Lund og Frits Pedersen
er med som næstformand og kasserer, ellers er alle
de andre fra land-distrikterne og gennemgående
noget ældre. Den første formand blev den da tre
diveårige Simon Pallesen fra Mej ls, der siden fik
sin fædrene gård dær, og han bor der endnu. En av
de senere formænd, H. B. Pedersen, der døde som
landinspektør i Varde 1945, kan jo halvvejs regnes
for byens mand (han var fra Orten) : ellers blev
landboerne førende.
Foreningens navn blev »Varde og omegns ung
domsforening«, og den holdt sine møder skiftevis
2) Simon Pallesen, Mejis - Hans Lund - Frits Pedersen Mette Jensen, Mejis - Niels Jensen, Vestermarken (død
59) - Søren M. Jensen, Isbjerg mølle (død 59) - Kri
stian Madsen, Mejis (flyttede senere til Fyn, hvor han
nu er død).
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på Varde Højskolehjem og i Tinghøj forsamlings
hus. Medlemmerne holdt vist nu og da selv fore
drag. Det er dog uvisst, om det var dær eller i Ven
nekredsen P. Friis talte over texten: Hvorfor kvin
der ikke bør have valgret! Man havde ellers mest
fremmede talere. Der nævnes Jakob Knudsen og
Jutta Bojsen Møller.
Hans Lund skelnede mange år efter — under om
tale av tyske forhold — mellem ungdoms-bevægelse
og ungdoms-forsorg. Varde-foreningen var udtryk
for det første. Da D.d.u. i 1928 udgav et lille fest
skrift,3) sendte H. L., der på dette tidspunkt var
forstander på Rødding, følgende hilsen til bogen:
»Den Ungdomsforening, som jeg blev Medlem af,
da jeg var 18 År, betød først og fremmest dette for
mig, at den på et Tidspunkt, da jeg stod temmelig
ene i den hjemlige Kreds, førte mig sammen med
andre unge, med hvem jeg kunde dele Interesser,
og i hvis Samfund jeg oplevede et Fællesskab i
Menneskelighed, som jeg stadig mindes med Tak
nemlighed. Jeg vilde mene, at det ikke mindst er i
Retning af at give beslægtet Ungdom et Mødested,
Ungdomsforeningerne fremdeles har en Opgave at
løse.« (Anf. skr. side 75 f.)
Varde og omegns ungdomsforening var særdeles
livskraftig. Den lever i bedste velgående den dag
idag, men som Varde-forening blev dens tid kun
kort. Tilslutning fra byen blev for ringe, og de få
vilde ikke til møder i Tinghøj. Følgen blev, at den
blev land-distrikternes forening og holdt sine møder
i Tinghøj. Den skal ikke omtales videre her, hvor
vi taler om Varde købstad.
3) »De danske ungdomsforeninger i 25 år«. Red. av Edv.
Eller, Th. Laursen og P. J. Skriver.
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I 1922 blev jeg res. kap. i Varde (sognepræst
1931). Jeg kom lige fra Ål valgmenighed. Dær ude
havde jeg været formand for en god u. f., og jeg
var stadig fmd. for egnens hovedkreds av D.d.u.
(Sydvestjysk hovedkr.) Jeg anede ikke, der havde
været en forening i Varde, og det var svært for mig
at tænke på at arbejde i Varde uden at ha en ung
domskreds at — ja — støtte mig til eller trøste mig
ved. Det kunde tiltrænges. I. M. syntes overmægtig.
Man kunde tro, Varde helt var I.M.s by. Alle
ytringer av kirkeligt liv var præget derav. I.M.
valgte sogne-præsterne. Netop samme år var der
kommen en ny, den begavede og meget veltalende
Holger Sørensen, til hvem jeg altid personligt stod
i det bedste forhold.
Missionsfolkene var venlige, men de ønskede av
gjort ikke noget folkeligt eller kristeligt arbejde
ved siden av deres eget. Kort efter min indsættelse
sagde pastor Sørensen til mig: »Vi har her i byen
KFUM og K og FDF. Hvis De begynder et særligt
ungdoms-arbejde, vil det blive betragtet som en
krigs-erklæring.«
Jeg tyggede en tid på dette. Krig var jeg for så
vidt ikke ræd for, men jeg ønskede den ikke og
vilde ikke erklære den. På den anden side vilde
jeg heller ikke lade mit arbejdes linier avstikke
av andre.
Omtrent samtidig med mig kom Sofus Morten
sen til Varde. Han fik ejendom ude på Vestermarkcn. Ham kendte jeg fra ungdoms-foreningerne og
drøftede stillingen med ham. Vi søgte forbindelse
med nogle få unge i byen, som vi ventede forståelse
hos. Hans Lund havde en søster, Marie, der var
kontorist i byen. (Nu fru postmester Maybom, Grå
sten). Hende kendte jeg flygtigt og regnede med
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hende. På mejeriet var der en ung mejerist, Jens
Thomsen. Jeg kendte og satte pris på hans bror,
højskole-manden Thomas Thomsen. Jens T. skulde
nok ha en god indstilling. Desuden var Sofus Mor
tensens kone, Mary, to expeditricer, Signe Eriksen
og Anna Clausen og en ung gymnasie-elev fra Ål,
Olaf Lauridsen, som boede hos mig, med i »udval
get«, men et par av dem blev først indvalgt ved
åbnings-mødet. Jeg samlede disse unge og ridsede
stillingen op. Der måtte være plads i Varde for an
det ungdoms-arbejde end det, I.M. havde i gang.
Tilslutningen til KFUM og K’s møder var ikke sær
lig stor. Men vi skulde ikke danne forening, før vi
så, om vi kunde samle nogle unge. Jeg foreslog, at
vi, når efteråret kom, holdt nogle møder på Høj
skole-hjemmet, så måtte vi se, hvad det kunde føre
til. Officielt vilde jeg ikke træde frem, men jeg
skulle ikke svigte dem.
Hvorledes skulde man nu få fat i de unge? Sofus
Mortensen førte en god pen, han måtte skrive i
avisen — dengang var »Ribe Amtstidende« avgørende — men jeg mente ikke, dette slog til. Jeg lod
trykke en mængde små-sedler, og fra mælke
kældre, brød-udsalg og boglader blev de uddelt in
den mødet. De, der var samlet, dannede et udvalg
med Sofus M. som formand. Vi fik Hans Lund, der
dengang var lærer på Askov, til at komme, og så
indbød vi til ungdoms-møde.
Mødet fandt sted den 24. oktober 1923 og tilslut
ningen var overvældende. Fru kordegn Nielsen
førte protokol og hun skriver: ca. 125 mennesker,
men vi var strax klar over, at der var mange fler.
Tallet kan passe på deltagerne i det efterfølgende
kaffebord. Der blev ved dette holdt flere taler, der
bød det nye initiativ velkommen og ønskede godt
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for dets fremtid. Nye møder med god tilslutning
blev holdt den 14. november og den 6. december,
og under kaffe-bordet ved dette sidste møde fore
slog Sof. Mortensen dannelsen av en forening, og
det var der stemning for. Udvalget skulde fungere
som styrelse indtil stiftende general-forsamling
kunde holdes.
I 1924 blev der holdt tre møder inden den stif
tende generalforsamling den 6. marts. Bank-kasse
rer Claus Clausen ledede mødet. Bl. a. vedtog man
foreningens navn »Grundtvigsk ungdoms-kreds i
Varde« efter forslag av Sofus M. Jeg var ikke helt
glad ved det navn. Det skulde jo ikke være en for
ening av grundtvigianere. Navnet blev iøvrigt i
mange munde til »Grundtvigs ungdoms-kreds«.
Men tanken var jo tydeligt nok at understrege, at
dette var et andet ungdoms-arbejde end det, man
hidtil havde kendt i byen. — Mange år senere, da
jeg ikke mere var med i ledelsen, ændrede man
navnet til »Varde ungdomsforening«. Det er jo et
særdeles godt navn, som man måske skulde ha
brugt strax. Nu blev det vanskeligt at undgå en
følelse av, at man strøg flaget.4)
Så gik forenings-arbejdet sin gang. Jeg kunde ha
sparet mig min forsigtige tilbageholdenhed. Der
var ingen, der lod sig narre. I borgerskabet hed
foreningen tit »Pastor Ellers ungdoms-forening«. At
nogen optog den som en krigs-erklæring, mærkede
jeg aldrig. Gennem årene har jeg nu og da talt i
KFUM, hyppigere i FDF og har kun mødt venlig
hed.
Sofus Mortensen var en dygtig og myndig for4) Den gamle forening av 1909 ændrede i anledning av
navneskiftet også sit navn. Det blev »Varde omegns
u. f.«, ikke som tidligere »Varde og omgs.«
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mand.5) Hans noget barske væsen blev avbødet
av Jens Thomsens sjældne evne til at lære med
lemmerne at kende og blive kammerat med dem.
1927 tog jeg mod valg til styrelsen, men vilde ikke
være fmd. Da Sofus M. i 1929 ikke vilde være det
mere, var der ingen, der vilde. Jeg fik dog en ung
pige overtalt. Det var forretnings-kassererske Rig
mor Christensen (nu fru arkitekt Sv. Søndergård
Pedersen, Kbh.). Hun var nydelig og ledede med
værdig ynde de daglige møder, men holdt ikke av
at træde frem, når der var mere offentlighed over
det. Så betingede hun sig min hjælp. Da et år var
gået, vilde hun ikke mere. »Det er jo alligevel Dem,
der gør arbejdet«, sa hun. Således gik det til, at jeg
i marts 1930 blev formand.
Det ændrede ikke mit forhold til foreningens liv.
Fra første færd havde jeg deltaget i så at sige alle
møder. Det krævede en del overvindelse; navnlig
at jeg ofte måtte sige nej til foredrags-indbydelser
udefra, for jeg rejste meget i de år, men jeg anså
det for nødvendigt, og jeg tror stadig, en leder skal
sætte meget ind på en sådan regelmæssighed.
Foreningens daglige liv formede sig som i de fle
ste andre foreninger, så det kan vi gå let hen over.
Efter lidt vaklen de første år blev det til, at der
blev holdt møde hver eneste onsdag aften året
rundt. De unge mødte godt, og der kom jævnlig
enkelte ældre. Jeg har aldrig været for at presse
forældre til at møde. Hjemmene skal stå bagved og
støtte, men møderne er de unges. De ældre, der
5) Foruden Sofus M. sad i den første styrelse Jens Thom
sen som kasserer, Marie Lund, Signe Eriksen og chauf
før Chr. Clausen (nu grosserer i Varde), søn av bank
kasserer Cl. Man kan sige, han avløste sin søster Anna,
der sad i udv. Denne regering havde strax en flok på
90 medlemmer om sig.
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kom, var dog meget velkomne. Claus Clausen var
fx svært populær.
Det var naturligt, at en del unge forelskede sig
i hinanden, så vi noterede adskillige forlovelser, og
jeg ser nu rundt om ikke så få hjem, hvis far og
mor lærte hinanden at kende hos os. Uvenlige men
nesker talte om Forlovelses-forening. Det var me
get bedre, de unge lærte hinanden at kende i for
eningen end på gaden eller i en bar.
Hvem var så vore medlemmer? Jeg havde været
bange for, at det skulle gå som i en anden jysk by,
hvor de kaldte ungdomsfor. lærer B.s pigeforening.
Det undgik vi. Muligvis var der flere unge piger end
mænd, men det var ikke påfaldende. De »indfødte«
av det højere borgerskab måtte vi som helhed und
være. Tjeneste-piger var der mange av, men også
adskillige expeditricer og kontor-damer. De unge
mænd var håndværkere, handels- og kontor-folk —
disse sidste særlig fra en enkelt større virksomhed
— og nogle landboere. Også en enkelt ung bank
mand. Den egentlige arbejder-ungdom lykkedes det
til min sorg aldrig at vinde. De havde deres egen
forening. Til at begynde med kom de allerfleste
medlemmer fra købstaden, men efterhånden kom
der en del medlemmer fra oplandet. En overgang
var det vel mere end 50 pct.
En særlig arbejds-form havde vi i nogle år i mø
der for de yngste. Det var alders-klasserne 14-17.
Sidst i 20’erne fik jeg av styrelsen lov at holde
dem indtil én onsdag månedligt. Gennem bladene
søgte jeg at mobilisere hjemmene. Møderne vilde
slutte præcis kl. 22. Av og til fik de yngste gratis
kaffe. Av de øvrige medlemmer kom der i alt fald
altid så mange, at de kunde virke som va'rtsfolk
og bl. a. servere. Vi havde i regelen glæden av at
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samle 50-60 av denne muntre ungdom. Program
met var ret fast. Jeg talte. Det måtte helst ikke vare
mere end 20 minutter, og der skulde være sigte i
det, at det ikke blev skole-time. Mine emner var
ofte en person: Columbus, Niels Finsen; en digter
eller et digt. Der var oplæsning, enten av mig eller
en anden. Viceskoleinspektør Malling var de meget
glade ved. Og så sang vi — meget. Stemningen ved
disse møder var herlig. De unge var glimrende til
hørere og meget taknemmelige. De fleste av dem
var mellemskole-elever. En lille smule rekruttering
fik vi derigennem, men det var måske for lidt? Der
må ha været nogen uvillie, siden jeg holdt op efter
nogle års forløb.
En anden arbejds-form, som jeg også nu og da
brugte (periodevis én gang om måneden) var ung
doms-gudstjeneste. Jeg har aldrig været særlig
varm for dem. En gudstjeneste er for hele menig
heden, så de gamle røster her med unges enes om
den bedste klang, vi ved. Men der kom ikke ret
mange unge i kirke. Hvorfor? De følte sig vel ikke
hjemme. Revet helt ud av deres sædvanlige om
givelser. Kom de i flok, vilde*, det være helt ander
ledes. Ved onsdags-mødet tillyste jeg gudstjenesten,
men der stod ikke noget i bladene. Menigheden var
således ikke lukket ude, men øget med en flok
unge, der ikke altid var helt lille. Tjenesten var
ikke »lempet« efter de unge. I det højeste derved,
at vi sang særlig kendte salmer.
Grundtvigsk ungdoms-kreds blev aldrig særlig
stor. Tallet lå i mange år op imod 100. Ved særlige
lejligheder som julefester eller pinse-morgen mødte
der dog tit mere end dobbelt så mange.
Julen gjorde vi meget av. Det blev tradition at
en eller anden — som oftest mine kone — læste
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jule-fortællinger en aften midt i december. Nogen
tid efter samledes en halv eller en hel snes unge
i præstegården for at klippe og klistre julestads.
Jeg stræbte efter ved julefesten at bevare »vor
gamle jul« og dog have noget nyt, utraditionelt,
hvert år. Unægtelig blev det første det vægtigste.
Vi havde et stort juletræ med levende lys, og vi gik
i kredse om det. Fra første færd var der altid no
gen, der havde småbørn med, og det låner festen
en egen glans. Jeg fortalte altid jule-evangeliet og
holdt en jule-tale, og vi sang en masse salmer. Så
var der kaffe — dvs et år fik vi først risengrød (!)
med mandler og mandelgaver. Et år var der jule
lotteri med gratis uddelte lodsedler og mange ge
vinster, som jeg året igennem havde moret mig
med at købe — eller der var andre påfund. Til
disse og foreningens andre fester skrev jeg mange
sange. Bortrejste medlemmer, der var hjemme i
julen, og mange forældre var sikre gæster. Der stod
glans av vore jule-fester. Besættelses-tiden avbrød
i nogen grad denne udvikling. Selv om festerne
blev gennemført i de år, var det i mindre stil, og
de fik aldrig deres gamle stemning tilbage. Men
genskær av disse fester for tyve, måske tredive år
siden kan jeg endnu møde i kærlige hilsner og
glade jule-kårt.
★

Besa'ttelsen gjorde naturligvis arbejdet i ung
doms-foreningen vanskeligt bl. a. av den grund, at
die Wehrmacht snart lagde beslag på Højskole
hjemmets og periodevis også på H.V.F.s sal. Vinter
sæsonen sluttede brat med mødet den 3. april, men
pinse-morgen, den 12. maj, hejsede vi som sædv.
flaget på Isbjerg, men strax efter måtte vi p.g.a.
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regnen søge i hus, hvor vor pinse-andagt fandt
sted. Den årlige general-forsamling blev også holdt
på Isbjerg. Det var den 22. maj, og så gik sommer
møderne ret regelmæssigt. Men da efteråret kom,
måtte vi søge husly i byen. Hele første vinter — og
jævnlig senere — blev det i logen ved Østerport
med undtagelse av en amatør-aften i H.V.F. og et
stort møde sammen med andre foreninger på »Hotel
Varde«. Ellers skiftede det meget. Vi var på Staus
holm-Nielsens kafé ved Nørre-port, i logen ved
Nørre-vold, i Varde Sang-forenings lokaler, Nørre
gade 9, og flere andre steder. De var ikke alle
velegnede.
Disse forhold hindrede en del av vort arbejde.
Vi plejede av og til at danse folke-dans. Jeg havde
i og for sig ikke noget imod, at vore medlemmer
dansede aim. moderne selskabs-dans, men var lidt
bange for at få stor tilstrømning av medlemmer,
der kun vilde komme til disse og ikke til vore an
dre møder. Den øvrige styrelse ønskede ikke dans,
men såkaldt folkedans havde vi, dvs ældre danse.
Dette kunde vi til nød gennemføre i logen ved
Øster-port, men ikke i de andre lokaler. Vi plejede
hvert år at opføre amatør-skuespil, og det havde vi
haft megen glæde — og indtægt — av.6) Vi prøvede
i logen, men det var ikke godt. Trods mindre varia
tion i programmet end ellers gjorde vi — som man
ge andre ungdoms-for. — den erfaring, at møde
procenten var stor. Vi var jo uden konkurrence
av forlystelserne!
G) Vort håndsnilde medlem, Hans Jessen, der selv var
en god amatør-skuespiller, konstruerede, byggede og
malede en lille scene med et nydeligt proscenium. Den
kunde stilles op og atter skilles ad. Vi brugte den i
Højskole-hjemmets sal. Jessen døde som bestyrer av
Varde krølhårs-fabrik i 1956, kun 47 år gammel.
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I sommerens mødeliv var der ingen ændring.
Det skyldtes Isbjerg.
Da Grundtvigsk ungdoms-kreds oplevede sin før
ste sommer, talte vi om Set. Hans-bål. Hvor? Jeg
blev da gjort opmærksom på Isbjerg, et højde-drag
et par km nord for Varde ved Orten-vejen. På top
pen av banken var der en stor grusgrav omgivet af
fyrre-plantage, og uden for den bar mark. Deroppe
havde for mange år siden dr. Larsen (sygehus-læge
i Varde 1887-1905) haft en sommer-hytte — cement
fundamenterne er der endnu — og ud over lyng
klædt hede er der en herlig udsigt til Varde og
engene om åen. Ejeren var velvillig. Det var gdr.
Niels Jensen,7) der havde siddet i den første sty
relse 1909; og i nogle år havde vi så bål på ban
ken og drak kaffe i Theodor Nielsens lade, lige
ved »bjergets« fod. Et år havde vi indbudt nogle
fremmede foreninger. Vi havde stillet en stor kedel
op ude i marken, og ved den blev der lavet kaffe.
Vi ventede at blive et par hundrede mennesker,
men vejret blev usandsynligt dejligt, og vi blev
hen ved 500. Vi havde lejet kopper, men havde jo
ikke nær nok. Jeg måtte foreslå de unge mænd
hver at dele kop med en pige. I hvert fald gik det
med godt humør. Vi tændte bål. Jeg havde — som
så tit ved vore fester — skrevet en sang. Mange
mindes den dårende dejlige sommernat endnu.
Ellers kunde der jo ofte være blæsende, og så
skelede vi til grus-gravens læ. Ved en del jordarbej
de kunne den nok omdannes til en lille lun fest
plads mellem skrænter, der kronedes av fyrre-krat.
Arbejdet blev gjort, og pladsen var fortræffelig,
7) N. J. var ivrig rets-statsmand og flere gange partiets
folketingskandidat uden dog at opnå valg. Han døde
1959.
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men jeg var ked av den tanke, at ejer-skifte kunde
lukke os ude fra den. Vi burde selv eje stedet. Men
hvor skulde vi få penge fra? Jeg gik længe svanger
med de spekulationer, men en skønne nat vågnede
jeg, og det hele stod mig klart. Min kone fik en al
bue i siden, og jeg forkyndte hende: »Vi sætter
Isbjerg på aktier!«
Købet blev ordnet ved hjælp av landinsp. H. B.
Pedersen. Han havde en tid været fmd. i den ældre
forening og var meget interesseret. Niels Jensen
vilde ha 1500 kr. for ca. 5 tdr. land øverst oppe, og
han vilde nøjes med en foreløbig udbetaling på
700 kr. Vi dannede et interessentskab »Isbjerg Fest
plads« og solgte interessentskabs-breve à 10 og 20
kr. De unge og medlemmerne av K. S. avtog dem
hurtigt. Isbjerg var vores. Det var 1926. Det varede
dog ikke så længe, før Niels Jensen bad om re
sten av sine penge. Jeg klagede min nød til Var
des daværende borgmester, sagfører Niels Jensen,
der svarede: »Dem skaffer vi let. Lav en indsam
lings-liste, begynd hos mig, og gå så til nogle vel
stående folk i byen.« Det gjorde jeg. Han gav 100
kr., og i løbet av en efter-middag eller to havde vi
hele beløbet.
Men det ene fører det andet med sig. Det var
ikke tilfredsstillende altid at skulle drikke kaffe
nede i laden. Vi skulde bygge. Pengene vilde vi skaf
fe ved bazarer. Her var mejerist Jens Thomsen av
gjort den drivende kraft. Vi fik et par vældige
bazarer stillet på benene og fik skaffet hele bygge
summen på 600 kr. nær. Dem fik vi ved et lån i
Spare-kasse, og det blev hurtigt betalt.
Nu skulde der fældes en mængde træer, der skul
de planeres grund og støbes fundamenter. Alt det
arbejde gjorde vi selv under ledelse av to medlem-
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mer, der var murere, Sv. Søndergård Pedersen,
der nu er arkitekt i Kbhvn., og Chr. Bøhme, nu
arkitekt i Vejle. Efter fyraften kunde man her
se unge expeditricer med skovl og trillebør. Blev
det vel mørkt, kørte Chr. Clausen sin bil frem
og lod lygterne lyse over bygge-pladsen. De to mur
svende opførte en skillevæg og en kamin av mur
sten. Tømrer- og tække-arbejdet måtte vi leje fag
folk til, men så tog vi atter selv fat og malede ud
vendig og indvendig. De måneder, vi arbejdede på
huset, blev foreningens guld-alder. Arbejdet ry
stede os sammen, som intet andet formår det. I
huset, der ved en konkurrence om navnet kom til
at hedde »Fyrre-stuen«, kan der dækkes bord til
over 100 mennesker. Der er et rummeligt køkken
og et lille dame-værelse. Udenoms-bekvemmelighe
derne er opført i nærheden.
Ejendommen, plantning, have-anlæg og fest
plads krævede stadig arbejde, og det blev gjort.
Isbjerg og Fyrre-stuen blev aldrig beslaglagt av
tyskerne, og vi kunne færdes frit deroppe dengang
som før. Vi lånte også huset ud både til K.S., til
husmands- og husmoder-forening, DUI, FDF m. m.
og det blev altid skøttet pænt. Det glædede os at se,
at stedet blev en slags søndags-udflugtssted.
Mest ry er der visst gået av vore pinse-morgener
på Isbjerg. Præcis kl. 8 går flaget til tops. Mens vi
endnu står ved flag-stangen, synger vi en morgen
sang, derefter samles vi på fest-pladsen til en pinse
andagt med salme-sang og tale, og så drikker vi
kaffe med store kryddere, og alt er forbi så tidligt,
at man let kan nå til kirke. Pinse-morgen har der
altid været godt besøg.
Besættelsen fik ende, og vi kunde fortsætte nor
malt. Vi fik en åreladning, da der blev dannet
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aften-højskole i Mejls, hvorfra vi havde mange
medlemmer. Der trængtes nok til et nyt fremstød.
Det gør der jo altid. Indre forhold i foreningen
gjorde imidlertid, at jeg ikke længe efter befriel
sen trak mig tilbage 1946 for at lade de unge selv
lede. Måske var det for tidligt, jeg gjorde det. I
hvert fald gik det ikke så godt.8) Foreningen avgik
ved døden den 8. april 1959. Forhåbentlig sker det
en dag, at den atter kommer til live.
Eller noget andet! Man skal måske gå andre
veje end før. Foreningen av 1923 var mere av »for
sorgs-typen« end den fra 1909. Har man mange
meget unge medlemmer, kommer dette av sig selv,
men er det for svagt med »bevægelse«, visner for
eningen, når »forsørgerne« forsvinder. Det arbejde,
der er gjort gennem årene, er ikke derfor spildt.
Jeg erfarer ofte, at mange har haft glæde og ud
bytte av det. Men hver ny slægt må forme sit eget
liv.
Om udarbejdelsen: Den første protokol for »Varde og
omegns uf.« synes at være forsvundet. Jeg skylder sadelmagerm. Frits Pedersen tak for mange oplysninger om
denne forening.
Hvad »Grundtvigsk ungdoms-kreds« angår, har jeg
jævnført mine minder med kredsens protokoller. »Isbjerg
festplads« har sin egen styrelse, men der er ikke ført
særskilt protokol.

8) »Kongerækken« efter 1946 var flg.: Gmd. i Gjellerup
Søren Jessen til 48, - gårdbest. på Sdrmarken Oluf
Nielsen til 51, - medhj. på Vestermk. Morten Vad Søren
sen til 54, - pastor Vagn Kvist til 55, - Morten Vad S.
til 59. De var alle undt. præsten landboere.

Antikvarer i det gamle Ribe
Af Victor Hermansen.

Antikvar, Arkæolog, Oldforsker, Oldgransker —
kært Barn har mange Navne — kalder man som
bekendt den, der studerer de haandgribelige For
tidsminder, men deraf følger ogsaa, at man kan ven
de Sagen om og hævde, at hver den, som henter
Viden om Fortiden ud fra Genstandene og ikke fra
Skrifterne, i sig selv er Antikvar, Arkæolog, Old
forsker, Oldgransker.
Men det giver os igen Ret til at mene, at alle de
Folk, som i Tidens Løb har syslet med Mindesmær
kerne, har samlet paa Oldsager, Rariteter, Mønter,
har studeret Runestene, Gravminder osv., paa deres
Vis har været Forløbere for den arkæologiske Vi
denskab og baaret Sten til dens Bygning.
Derfor kan der ogsaa være al god Grund til at
samle de spredte Vidnesbyrd, vi har om antikvarisk
Forskning i Ribe. De giver nemlig ikke blot Bidrag
til Byens Lærdomshistorie, men de viser tillige,
hvor godt man her — paa Rigets Vesterkant —
fulgte med i Udviklingen. Alle Forstadierne i Ar
kæologiens Genesis er i Virkeligheden repræsente
ret i Ribe.
Vi begynder da helt tilbage i Middelalderen. For38
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løberne for Nutidens Museer er jo de Sakristier,
som hørte til de gamle Domkirker. Ganske vist var
deres egentlige Opgave at gemme de kostelige Kar
og Klæder, som blev brugt ved Gudstjenesten, men
ved Siden heraf var disse Stykker ogsaa saa kost
bare af Materiale, saa udmærkede af Arbejde, at
Sakristierne desuden har været en Slags Museer, (i)
Det gælder ogsaa det Sakristi, som laa til Kathe
dralen i Ribe. Som Inventar-Listen af 1313 viser,
indeholdt det nemlig en Mængde Guld- og SølvKalke, Kroner, Æsker, Lamper, Stager, Krucifixer
osv. og var paa den Maade i Virkeligheden et helt
lille Kunstindustrimuseum.
Sakristiet var imidlertid ogsaa en Slags historisk
etnografisk Museum, idet Relikvierne af de forskel
lige Helgener jo førte Tanken hen paa fjerne Per
soner, fjerne Tider, fjerne Egne.
Men hertil kom saa nogle Genstande, som Middel
alderens Mennesker nok har betragtet med særlig
Gysen og Forundring. Senere og pedantiske Tider
har ganske vist forklaret, at det kun drejede sig
om simple Struds-Æg, men det har jo ikke kunnet
anfægte de første Beskuere. For dem var det to
Grif-Æg — duo ova gryphonis — og dem mindede
de om det grumme Udyr, som levede henne i Asien.
Griffen var til Hælvten Ørn, til Hælvten Løve og saa
stærk, at naar den »slaar ned paa en Hest, et Nød
eller en Mand — havde han ogsaa paa sig et fuldt
Harnisk, — da fører det ham lettelig, hvor den vil.«
Sikkert har disse to Rariteter ganske fordunklet
det Stykke, som ui vilde tilkende Førstepladsen —
det Kors af Hvalros-Tand, som Biskop Olaf skæn
kede sin Domkirke engang ved Aar 1210. Der kan
nemlig ikke være Tvivl om, at det er en af vor Mid
delalders mest interessante Skæringer, at det er
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Gunhilds-Korsct
med senere paasat, nu forsvundet, Kristus-Figur.
Tegning fra o. 1670 i Resens Atlas.
Kgl. Bibliothek.

det berømte Gunhilds-Kors. Det er skaaret omkring
1100 for SvendEstridsens Datter Gunhild og er sene
re sandsynligvis nedarvet i Kongeslægten. Derved
kan man i hvert Fald faa en Forklaring paa, at
Biskop Olaf kom i Besiddelse af det. Før han blev
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indsat i Ribe, var han nemlig Skriver hos Valdemar
Sejr, og det kan da tænkes, at han har faaet dette
Kors som Gave af Kongen. (2)
Forlængst er dette Ribes første Museum forsvun
det, idet — som Terpager siger — »nogle Stykker
gik til Grunde formedelst Alder, andre ved Krige
nes, Rrandenes og Tidernes Ulykker«, men Rester
af det var dog bevaret endnu efter Reformationen.
Fra sin Barndomstid her i Ribe, i 1640’erne, hu
skede Johan Monrad saaledes, at der i Ribe Dom
kapitel »fantis endnu saa mange Antiqviteter och
af de gamle Bispe Dragter och Kioler, borderede
med store Perler och Ædellsteene«.(3) Ogsaa i
Resens Atlas fra o. 1675 hedder det, at »mellem
sjældne og mærkværdige Sager, som endnu er i
Kapitelhuset, findes: Biskop Ivers og andres Drag
ter af italiensk Arbejde, forskellige Helgeners Re
likvier og endelig forskellige Faner, som Munkene
fordums bar i Procession«. (4) Det samme fortæller
Terpager i 1736. (5) Det var især Kor-Kaaber af
Gyldenstykke, Guld- og Sølv-Broderier og KirkeFaner, der var bevaret. Dog maa vi vist desværre
indrømme, at det ikke var egentlig antikvarisk
Interesse, som laa bag ved denne Omhu for de mid
delalderlige Dragter. Grunden var den, at man drev
Abespil med dem. Klokkedrengen saa’ nemlig sin
Fordel ved at iføre sig de gamle gejstlige Klæder,
naar der kom Besøgende i Domkirken, og optræde
for dem som »Muncken paa Capitlet«. Først omkr.
1810 ophørte denne Uskik og de katholske Dragter
forsvandt derefter. (6)
Domkirkens Sakristi er imidlertid ikke det eneste
Vidnesbyrd om Samlerinteressen i Middelalderens
Ribe. Hvis vi nemlig har Lov til at regne det for et
Udslag af antikvarisk Indstilling, at man henter sin
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Viden om Fortiden fra de bevarede Monumenter,
bør vi ogsaa tage Ribe Bispekrønike med.(7)
Den er forfattet af en af Domkirkens Mænd i
Begyndelsen af det 13. Aarhundrede og selvom vi
i Almindelighed ikke veed noget om den anonyme
Forfatters Kilder, kan vi dog se, at han i eet Tilfæl
de har brugt Domkirkens Arkiv og i andre, at han
maa have studeret Gravstenene og kendt Sakristiet.
Han siger saaledes om Biskop Tuve, død 1230, at
han laa »i Koret under en lille Sten, hvorpaa hans
Navn er hugget«, og han meddeler, at Biskop Omer,
død 1204, havde prydet sin Kirke med »en Kalk af
Guld, et Røgelseskar af Sølv, Bækkener og Flasker
af Sølv samt et Bibliothek paa 6 Bind, som han
havde givet 60 Mark for,« medens Biskop Olaf, død
1214, havde givet en Homiliebog og det førnævnte
Kors af Hvalros-Tand, og Biskop Tuve, død 1230,
havde betænkt Kirken med fem Par udmærkede
Kaaber.
Men navnlig er det interessant, at Krønikeskrive
ren ogsaa paa sin Vis har gjort Studier i Marken.
Om Biskop Elias, der styrede Stiftet 1142-1162, for
tæller han nemlig, at Bispen »til sit Forsvar bygge
de mange Borge, hvoraf der endnu er Spor tilbage
paa Bispegaardene.« De moderne Herregaards- og
Voldsteds-Undersøgelser kan altsaa siges at have
en fjern Forgænger i Ribe Bispekrønike.(8)
Necrologium Ripense — Ribe Domkirkes Dødebog — er skrevet med forskellige Hænder og til for
skellige Tider mellem o. 1240 og 1440. Udfor de
enkelte Dage i Aaret har man anført Navnene paa
de Afdøde, som skulde mindes, men man har ogsaa
i nogle Tilfælde tilføjet deres Gaver eller givet Op
lysninger om deres Gravsten. Saaledes havde Mag.
Niels Rød, død 1272, skænket »to Sølv-Lamper og
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andre gode Klenodier« og om flere Gravsten an
føres deres Farve og Tilstand. (9)
Derfor tør man ogsaa nok nævne denne Dødebog
som Vidnesbyrd om antikvarisk Interesse, den være
iøvrigt aldrig saa spæd.
Ved Midten af det 16. Aarhundrede blev Ribe
Sæde for den kongelige Historiograf, idet Hans
Svaning blev Kannik ved Kapitlet og boede her i
Byen til sin Død 1584. Han efterlod sig en Dan
markshistorie paa Latin, omfattende Tiden fra
Kong Dan til Christiern den Andens Død, men den
er desværre ikke bevaret, og vi kan derfor ikke se,
om han har benyttet andet end skriftlige Kilder ved
Udarbejdelsen. Paa et Par Punkter er det dog tro
ligt, at han har benyttet Monumenter i Ribe og at
det er Forklaringen paa, at han drog Omsorg for
at bevare Minderne om Kongerne. (10)
Blandt dem, der var begravet i Domkirken, var
nemlig to danske Regenter — Erik Emun og Chri
stoffer den Første, — men deres Gravmæler var paa
Svanings Tid aabenbart slemt medtaget. Om Erik
Emun hed det 1591, at han »er lagd i Choret vdi
Domkircken, der som hans Begraffuelse endnu fin
des paa denne Dag«, men om Graven var udmær
ket med nogen Sten eller paa anden Maade, siges
ikke. Og i 1600 hed det om Christoffer den Første,
at »hand bleff begraffuen udi Domkircken / mit
udi Choret / hos Bisp Christens Hoffuet .... Paa
hans Graff udi lang tid laa en Marmorsteen / noget
høyre offuer Jorden/frem for de andre Graffstene/
som aff æld / vaare forslit oc opæt / saa at mand
icke kunde læse Offuerskrii’ften: men huad giør
icke den umættelig Gierighed / som er en Rod til
alt Ont / hos dennem som med flid burde at see
til / at Berømte Kongers oc Førsters Monumenter
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Erik Emune.
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Ribe Domkirke.

oc Graffue kunde ved mact holdis oc beuaris / tid
elfter tid: samme Steen bleff for nogen tid bort
tagen / til nogle Folckis egen Nytte.«(’’)
Stort mere end Traditionen kan der da næppe
have været tilbage i Svanings Dage og det kan der
for tænkes, at han har villet støtte Erindringen
om de to Kongegrave ved synlige Minder. Som et
Udslag af Svanings antikvariske Interesse maa i
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hvert Fald de Mindetavler betragtes, lian lod op
hænge i Domkirkens Kor i 1576. Otto Andrup har
formodet, at de to Malerier skyldes Anthonius Samfleth ovre i København, hvorimod de to IndskriftTavler — med lange Æreminder paa latinske Vers
— sikkert er lavet i Ribe. »Portrætterne« er naturlig
vis den rene Fantasi, men selve den Kendsgerning,
at man har ladet dem male, er nok værd at registre
re. Ikke blot var de — som Terpager sagde — et
Udslag af Hans Svanings »rosværdige Fædrelands
kærlighed« (laudanda pietate), men de var ogsaa
— og navnlig — Vidnesbyrd om den historiske Sans
under den tidlige Renaissance. (12)
Ogsaa hos Svanings Efterfølger som Historiograf,
hos Anders Sørensen Vedel, træffer vi Spor til, at
han interesserede sig for jordfaste Minder. Han no
terede sig saaledes Stendysser, Runemonumenter og
andre Oldsager, og selvom de ikke hørte til i Ribe
eller Ribes Omegn, kan han dog nok regnes blandt
Stadens Antikvarer, al den Stund han boede herfra
1581 til sin Død 1616. (13)
Under Renaissancen var det Lærde og Fyrster,
som kappedes om at anlægge og udbygge Kunst
kamre og Raritetskabinetter — og gjorde det af ren
og skær Lyst til at samle Naturens og Kunstens Vid
undere, ikke for noget praktisk Formaal. Det var
en Modesag ud over det ganske Europa og ogsaa
herhjemme fulgte vi godt med. Saaledes samlede
Ole Worm sit vidtberømte Museum fra o. 1620 og
efter hans Død 1654 blev det erhvervet af Kong
Frederik III og forenet med det kongelige Kunst
kammer. Det bestod til 1820’erne og var en af Kø
benhavns store Seværdigheder.
Men det var ikke blot i Hovedstaden, at man hav
de slige Universalsamlinger, ogsaa rundt om i Lan-
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det kunde man finde dem, og det kan derfor heller
ikke undre, at Ribe var herimellem og havde sit
Kunstkammer.
Ludvig Pouch var født i Ribe 1620, blev Student
fra Kathedralskolen, fik sin medicinske Doktorgrad
ved Universitetet i Padua og lærte her den dansk
fødte Professor Johan Rode at kende. Rode havde
samlet sig et godt Bibliothek, en værdifuld Samling
af Haandskriftcr og en Del romerske Oldsager, især
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Mønter, og der kan vist ikke være Tvivl om, at den
ne tredobbelte Virksomhed har inspireret Pouch.
Da han nemlig atter kom hjem til Ribe og blev
Provinsialmedikus 1649, anlagde han sig i hvert
Fald netop et Bibliothek, en Samling Manuskripter
og et Raritetskabinet.
Desværre har vi kun en summarisk Beskrivelse
af dette Kunstkammer, men den er dog tilstrække
lig til at vise os Karakteren af det brogede Indhold.
Terpager siger nemlig, at:
Pouchs »Skatkammer og Museum indeholdt for
skellige Skeletter — af et Menneske, af flere Dyr,
Fugle og Fiske, derhos Konkylier, Planter, Sten,
Metaller og Mineralier, endvidere Knogler af Hva
len, dertil Kunstsager af Guld, Sølv, Kobber, Jern,
Træ, Elfenben og Rav, desuden sjældne og kost
bare gamle — græske, romerske, gothiske og an
dre Folkeslags — Mønter og hvad vi kalder Skue
penge, og endelig samlede og ophobede han —
ikke uden store Udgifter— adskillige andre Ting,
som udmærkede sig ved Omhu, Snille, Mærkvær
dighed og Kostbarhed.«
Terpager anfører ogsaa et Brev fra Pouchs Svi
gerfader, Biskop Kragelund, som fortæller, at han
har set dette Kunstkammer og dér beundret »de
sjældne Naturens Vidundere,« »opstillet i den skøn
neste Orden.« (14)
Gerne havde vi slaaet Følge med Ribe-Bispen og
set, hvad Pouch havde faaet samlet, og maaske end
nu hellere set det System, han havde fulgt ved Op
stillingen, men ikke engang i Tankerne kan vi gøre
det. Ved Pouchs Død 1681 forsvandt Kunstkamret
nemlig totalt.
Det eneste, vi veed, er, at hans Enke forærede et
Par Stykker fra den til Terpager. Det var dels nogle
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Dr. Ludvig Pouch (1620—1681) og Hustru
Dorothe Sørensdatter Vedel (fl673).
Udsnit af Epitafie-Maleri.
Ribe Domkirke.

af de Bly-Tegn, som blev delt ud ved Kortjenesten i
Domkirken, dels det sjældne middelalderlige MalmSignet for Set. Knuds Gildet i Ribe. (15)
I Almindelighed har Offentligheden vel næppe
haft Adgang til at besøge Pouchs Kunstkammer,
men vi tør derimod nok formode, at det har været
tilgængeligt for hans Venner og Bekendte og der
igennem været med til at sætte sit Præg paa Byen.
Noget sikkert veed vi naturligvis ikke og vi veed
heller ikke, hvilken Opsigt det har gjort hos den
almindelige Mand, at Ribe for en kort Tid har hu
set den mest berømte Oldsag fra Danmarks Jord.

604

VICTOR HERMANSEN

Den 20. Juli 1639 fandt Pigen Kirsten Svendsdat
ter det lange Guldhorn ved Gallehus og efter at hun
først havde bragt det til Tønder, førte hun det til
Møgeltønder Slot. Her var imidlertid baade Slots
herren og hans Skriver rejst bort og hun fik saa en
Vogn for at køre til Riberhus med sit kostbare
Fund. Skriveren, Peder Byrgesen, modtog det og
her blev det, indtil Kongen fik det sendt ned til sig
i Glykstad.
I Eftersommeren 1639 har Guldhornet altsaa be
fundet sig her i Ribe og adskillige gamle Ripensere
har sikkert været mellem de første, som stirrede
paa dets »gaadefyldte røde Sider«.
Et mærkeligt Vidnesbyrd om den Interesse, Fun
det vakte allerede i Samtiden, har vi i det Maleri,
som hang i Møgeltønder Kirke. Det forestillede
nemlig Guldhornet og er malet engang i 1640’erne
efter Stikket i Ole Worms Værk De aureo cornu
(1641), og naar man anbragte det i Kirken, var det
for at minde Menigheden om, at den kostelige Old
sag var kommet for Dagen i deres Sogn. Men Bil
ledet oplyser ogsaa, hvem der var Ophavsmanden.
I det ene Hjørne staar der nemlig: Andreas Romdorp Archid. et Canon, rip. F.F. — Anders Romdorp Ærkedegn og Kannik i Ribe lod dette gøre.
Han var Rektor for Kathedralskolen fra 1631, blev
Ærkedegn i Domkapitlet 1640 og døde i denne Stil
ling 1649. Som Ærkedegn havde han Møgeltønder
Kirke liggende under sit Provsti og det var derfor
kun naturligt, at han lod Kirken udsmykke med
Maleriet. I første Række var det for at fastholde
Erindringen paa Stedet om det sjældne Fund, men
dernæst var Maleriet jo ogsaa et Minde om hans
egen historisk-antikvariske Sans.(15a)
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Ved samme Tid — o. 1640 — levede der ogsaa
i Ribe en ung Mand, som har indskrevet sit Navn i
Runeforskningens Historie — Laurids Bording.
Han var født o. 1617 som Søn af Dr. Christen Bor
ding, Ribes Medikus og Kannik ved Domkapitlet,
og blev Student fra Kathedralskolen samtidig med
sin yngre Broder, den berømte Digter og Journalist
Anders Bording. Sammen blev de ogsaa indskrevet
ved Universitetet i 1637 og sammen fik de selve Ole
Worm til Præceptor. At Valget faldt netop paa den
ne Professor, har sikkert sin Aarsag i, at Christen
Bording var en gammel Bekendt af Ole Worm(lfi),
og dette personlige Forhold kan ogsaa have været
medvirkende til, at Ole Worm tog sig af den unge
Student. I hvert Fald kom Laurids Bording til at
staa Ole Worm nær og blive draget ind i hans
Interesser.
Da Laurids Bording vendte hjem til Ribe — sik
kert fordi hans Fader var syg og snart efter døde,
— skrev Ole Worm til ham den 17. Januar 1640 og
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fortalte ham, hvordan det gik med Beskrivelsen
over Museum Wormianum samt takkede ham for
nogle indiske Mønter, han havde sendt. Senere —
den 5. Juli 1642 — skrev Worm atter et fortroligt
Brev til sin unge Ven og Medarbejder i Ribe og
sagde ham Tak for de Tegninger af Runesten, han
havde meddelt og som nu var ved at blive skaaret
til det store Runeværk. Worm sendte ham ogsaa
Kataloget over sit Museum og sluttede: »Hvis der
forekommer Noget, som enten hører til Naturens
Historie eller til Antikviteterne, saa kom mig i Hu
som du plejer.«
Videre fortæller Ole Worm i Monumenta Da
nica — som udkom 1643, — at han havde faaet Brev
fra Biskop Hans Borcharclsen om, at der i Omegnen
af Ribe var flere Runesten, som ikke var kommet
til Worms Kendskab, men det vil igen sige, at vi
herigennem kan forøge Tallet af antikvarisk In
teresserede i Ribe med endnu een. Det traf sig nu
saa heldigt, at »den kyndige Yngling Hr. Laurids
Bording, der med den størsle Iver lagde sig efter
Theologien og Naturhistorien og som ikke var udyg
tig i Tegnekunsten«, netop skulde hjem til Ribe
og Ole Worm gav ham derfor det Hverv, at han
skulde undersøge Stenene med al mulig Flid og
sende ham nøjagtige Tegninger. Det skete ogsaa
omgaaende og Worm kunde derfor bringe Afbild
ninger af Læborg-, Føvling-, de to Vamdrup- og
de to Sønder Vilstrup-Sten efter Bordings Tegnin
ger, (i?)
Snart efter 1642 maa Laurids Bording være ble
vet Hører i Aarhus, men ogsaa her bevarede han
Forbindelsen med Ole Worm. I 1643 siger Worm
nemlig, at han »havde givet den saare ypperlige
Yngling Hr. Laurids Bording, min Discipel, det
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Hverv, at han omhyggelig skulle opspore de enkelte
Sten ved Aarhus.«
Med Rette kunde derfor allerede Ole Worm ka
rakterisere Laurids Bording som »ikke ukyndig i
vore Antikviteter« og med Rette har ogsaa en sildi
gere Eftertid ganske underskrevet denne hæder
lige Omtale. (18)
Med Borchardsen og Bording havde altsaa et saa
lille Omraade som Ribe paa samme Tid — først
i 1640’erne — ikke mindre end to Runeforskere,
ja den havde maaske endda tre. Anders Romdorp
blev nemlig, antagelig i 1641, efterfulgt af Hans
Berntsen Mejer som Rektor og ogsaa han samlede
paa Runeindskrifter. Vi maa imidlertid nok lade
ham gaa ud af denne Sammenhæng, da han først
begyndte sit — iøvrigt kummerlige — runologiske
Arbejde, efter at han havde forladt Ribe i 1647.
Paa den anden Side kan hans Interesse for dette
Studium dog ogsaa være blevet vakt allerede i RibeTiden. (18a)
En lille Snes Aar senere fornyede man Grav
stenen over Reformatoren Hans Tausen. Han var
jo død 1561 som Biskop i Ribe og var blevet
begravet i Domkirken, men efter et Aarhundredes Forløb var hans Grav faldet sammen (urnam
collapsam), og det var derfor kun naturligt, at hans
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Efterslægt, som endnu levede i Byen, lod den
istandsætte. I 1663 lagde da ogsaa Ludvig Pouch og
hans Hustru, som var Hans Tavsens BarnebarnsBarnebarn, en ny — endnu bevaret — Sten over
Gravstedet. Det kan naturligvis være sket af ren
og skær Familiefølelse, men da det netop var Lud
vig Pouch, som lod Stenen lave, tør man vel heller
ikke afvise, at han ogsaa han have været bevæget
dertil af sin Interesse for Fortiden i Almindelig
hed^19)
Om en anden Gravstens Renovering behøver vi
imidlertid ikke at være i Tvivl. Biskop Laurids Thu
ra, som styrede Ribe Stift fra 1713 til 1731, var
nemlig kendt for sin antikvariske Interesse og vi
har her sikkert Grunden til, at han lod Iver Munks
Gravsten staffere. Ganske vist kan man sige, at det
var rimeligt, at Thura drog Omsorg for Mindesmær
ket over en af sine Forgængere, men paa den anden
Side havde han ikke behøvet det, da Iver Munk jo
var katolsk Biskop. Naar Thura ikke desto mindre
lod det gamle Monument udsmykke og vel at mærke
gjorde det paa egen Bekostning, kan det kun være
et Udslag af hans historiske Interesse. Terpager
afbilder nemlig den store Gravsten, som dengang
(1736) var sat op paa Væggen i Set. Andreas’ Kapel,
og siger, at de to Vaaben — Munk og Juul — for
neden paa det pragtfulde Stenhuggerarbejde havde
»Biskop Laurids Thura ladet male med forskellige
Farver for egen Regning« — variis coloribus suo
sumptu distingui fecit. (20)
Fra 1720’erne er der ogsaa en Beskrivelse af Ribe,
hvor der er taget arkæologisk Stof med. I 1730 ud
gav nemlig Erik Pontoppidan sit Værk Theatrum
Daniæ og det hedder her om Domkirken:
»Im hohen Chor ist vor denen Kennern und Lieb
habern der Architectur ein rechtes Kunst-Stück
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zu sehen / an dem sogenannten Schnecken-Gewölbe / welches en forme eines Italiänischen
Cupulo gebauet / und von der Grösse ist / das es
das gantze Chor bedecket / hat also einen Dia
meter von etwa 30 pas. com. und souteniret doch
durch die ordentliche Symetrie sein Gewicht
ohne eintziger Hiilffe.«
Selv har Pontoppidan sikkert ikke besøgt Ribe,
39
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men har sin Viden andetstedsfra, alligevel er det
dog al Hæder værd, at han fremhæver netop denne
kunstarkæologiske Sjældenhed.
Det er ogsaa interessant, at han under Domkir
ken nævner, at :
»in der Sacristey werden verschiedene Papisti
sche Alterhümer / und unter denselben einige
Mönch-Kappen / wie auch die Ornamenten der
Catholischen Bischöffe / mit welchen sie in AmtsVerrichtungen erschienen / aufgehoben.
Diesen Überbleibseln des Papstthums ist beyzufügen / das am Eingang befindliche ungeheuer
höltzerne Bild des grossen Christophers.«
Og endelig omtaler Pontoppidan Gravmælerne og
siger her:
»In dieser Kirche sind 2 Könige aus Dännemarck
begraben / als 1. Ericus Emund .... Man findet
seinen steinern Sarg an der Norder-Seiten halb
eingemauret / und halb in der Kirchen stehend /
welches ! wie mir neulich ein Prediger aus Ri
pen berichtet / die Bedeutung haben soll / dasz
er im Banne / und also ausserhalb der heiligen
Kirchen Schoosz verstorben ist. Zweytens lieget
mitten im Chor begraben König Christoph. II.«[ !]
Vi faar altsaa at vide, at Pontoppidan gengiver,
hvad han har hørt af en Præst fra Ribe, men des
værre faar vi ikke Navnet paa denne antikvarisk
Interesserede. Ham er det utvivlsomt ogsaa, som er
Hjemmelsmand for Pontoppidans Efterretning om
et middelalderligt Grav-Fund i Domkirken. Han
fortsætter nemlig:
»Neulicher Zeit hat man in dieser Kirchen ein
unbewustes / und auf allen Seiten zugemaurtes
Behältnisz oder gewölbtes Grab eröffnet / und
in demselben den unverzehrten Cörper eines
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Päpstlichen Bischoffs / liegend auf einem Pa
rade-Bett in allen pontificalibus vorgefunden.
Wie man muhtmasset / ist dieser Ivarus Munck,
der nächst letzte Catholische Bischoff gewe
sen.« (21)
Med særlig Berømmelse nævnes Peder Terpager
blandt Ribes Krønikeskrivere. Allerede i 1702 havde
han som Indledning til sine Inscriptiones Ripenses
givet en kort Beskrivelse af Byen, men det var dog
først med sit store Værk: Ripæ Cimbricæ . . . Descriptio, fra 1736, at han slog sit Navn fast. Han var
begyndt at samle til det før 1702, da han stillede i
Udsigt, at det først vilde være trykmodent om nogle
Aar, men der kom til at gaa over en Snes, førend
han fik det færdige Manuskript afleveret. Ved Kø
benhavns Brand 1728 gik det imidlertid tabt, men
skønt Terpager var over de Halvfjerds, tog han
ufortrødent fat paa at genskabe det og for anden
Gang lykkedes det ham at faa det ført til Ende og
se det trykt.
Han byggede fornemmelig sit Værk paa arkivalsk
Materiale, men han forstod fuldtvel, at historiske
Oplysninger kunde man tillige faa af Monumenter
ne. Derfor bør han ogsaa nævnes mellem Ribes
Antikvarer.
Rent arkæologisk er saaledes hans Beretning om
Set. Peders Kirke. I 1698 blev det, der var tilovers
af dens Mure og Fundamenter, ødelagt og den 25.
Maj 1699 undersøgte Terpager Resterne af dens
Grundvold. Efter hans Maalinger holdt den da 43
Alen i Længden og 14 Alen i Bredden. Vel er det
ikke nogen indgaaende Beskrivelse, men selve det,
at Terpager overhovedet har haft Tanke for at
gøre den, er al Ære værd.(22)
Denne Skildring blegner imidlertid ganske mod
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den, han har givet af den nu næsten helt forsvund
ne Omgang ved Domkirken. Næppe noget andet
Sted i Danmark vilde man vist i 1736 finde en lig
nende forstandig Vurdering af en historisk Byg
ning. Han siger nemlig:
»Sydsiden af Domkirken dækkes af Omgangen,
delt i tre Dele: en østlig, en sydlig og en vestlig,
overalt prydet med Hvælvinger, men tækket med
Tegl. Hvilket Aar den er opført, vides ikke, men
sikkert er det dog, at den er af nyt Arbejde og i
hvert Fald ikke samtidig med Domkirken, hvad
man ogsaa ser af dens Byggemaade og dens Fun
dament, som ikke er saa solidt. Hertil kommer,
at Arkitekturens Finhed er langt større i Dom
kirken end i Omgangen, saa at Omgangen synes
at være fra en lidt nyere Tid, hvorimod Domkir
ken er fra gammel Tid og desuden af finere og
solidere Byggemaade. I Dag gaar man fra Byens
og Kirkegaardens Niveau ned ad fire Trin i Om
gangen og ad fem i Domkirken, hvorimod det er
troligt, at man fordums gik nogle Trin op. Grun
den til denne Forandring er, at Gadernes og Kir
kegaardens nuværende Højde skyldes de AffaldsLag, som Byens Brande har efterladt sig.«(23)
I 1730’erne var Terpager imidlertid ikke den ene
ste Lærde i Bibe. (24) Men medens han selv tilstod,
at »det var Kærlighed til Fædrelandets Historie og
Old-Sager, som tilskyndede ham, idet vi bør kende
dem, førend vi lægger os efter at kende de fremme
de og exotiske«, (25) var Biskop Mathias Anchersen
netop kyndig paa disse Felter.
Ved sine Studier og Rejser i Europa havde han
i sin Ungdom erhvervet sig omfattende Kundskaber
i de orientalske Sprog — Hebraisk, Syrisk, Arabisk,
Persisk og Tyrkisk, — og selvom han ved Tidernes
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Peder Terpager.
Tegning i Frederiksborg-Museet.

Ugunst aldrig kom til ret at udnytte sin Lærdom,
medens han var Professor ved Universitetet, beva
rede han dog sine Interesser, da han blev Biskop.
Saaledes havde han i Bispegaarden en god Bogsam
ling, en Samling af orientalske Manuskripter og en
Samling Mønter.
Alt dette har imidlertid nok kun været til Glæde
og Nytte for ham selv, for hvem andre har vel kun
net læse disse fremmede Tungemaal? Vi vilde jo
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gerne have haft lidt nærmere at vide om hans nu
mismatiske Kabinet, men da hans Dødsbo blev
gjort op og sat paa Auktion, maatte Registrator be
kende sin Ukyndighed. Han har simpelthen ikke
vidst, hvad de »adskillige rare Sølvmønter« var og
har derfor vurderet dem, ikke efter deres Sjælden
hed og indre Værdi, men efter deres — Vægt. Vi kan
derfor ikke vide, hvad der f. Ex. skjuler sig under
en Post som:
10 Stykker orientalske af adskillige Sorter,
vejende til 1 Rdl.(26)
Denne Møntsamling har altsaa i sin Tid været og
er ogsaa for os ganske gehejm, men til Gengæld
er det næste Vidnesbyrd, vi har om den antikvari
ske Interesse i Ribe, fuldt offentligt.
I 1768 indførte man nemlig noget helt Nyt i La
tinskolerne — man bestemte, at Mesterlektianerne
skulde holde offentlige Foredrag om et eller andet
Emne fra Fædrelandets almindelige Historie, me
dens Indbydelsen til at overva^re disse Tale-0velser
skulle behandle et eller andet snævrere Spørgsmaal
fra den paagældende By.
Her i Ribe udsendte Rektor, Mag. Jens Hansen
derfor ogsaa et Program — forøvrigt Skolens første
— om et lokalhistorisk Emne, men da det tillige
var af saa almen Interesse — det handlede om Ind
skriften paa Guldhornet fra 1734, — er det ikke
mærkeligt, at dette Skrift gav Genlyd helt ovre i
Hovedstaden.
Det arkæologiske Stof var ved at erobre sig en
Plads i Bladenes Spalter, men medens man nu
knap kan gøre et Fund, førend det er Forside-Stof
i Aviserne, forhastede man sig ikke dengang. Berlingske Tidende — eller som det oprindelig hed:
De til Forsendelse med Posten allene priviligerede

ANTIKVARER I DET GAMLE RIBE

615

Kiøbenhavnske Tidender — bragte nemlig Kor
respondancen fra Ribe i Nummeret for den 16. De
cember 1768, men den var afsendt fra Haderslev
den 10. December og den handlede om en Begiven
hed, som var foregaaet i Ribe — den 26. Oktober.
Denne Langsommelighed er interessant i presse
historisk Henseende, men naar man alligevel bragte
en saa gammel Nyhed frem til Hovedstadens Læ
sere, var det naturligvis, fordi selve Sagen havde
Betydning. En ny Tolkning af det korte Guldhorn
var dog nok værd at gøre opmærksom paa og selv
om vi nu anser den for uden nogen Værdi, er den
saa kuriøs, at den fortjener at fremdrages. Som Vid
nesbyrd om den antikvariske Interesse i Ribe er
den under alle Omstændigheder nok værd at gen
give og den lyder:
Hadersleben, den 10de December.

Til de i Skolerne anordnede Orationer haver Rec
tor Scholæ i Ribe Mag. Jens Hansen inviteret ved
et latinsk Programma, hvori han har foretaget
sig at handle om det ved Gallehuus 1734 fundne
Guld-Horn, og anført de paa samme værende
rune Bogstaver, som han læser saaledes: Levgil
ledo kostin hulti vom Hurno to demu — Levgil
lod Giæstebud holde ved dem to Horn. Han lover
i følgende Programmata at vise saavel Aarsagcn
til denne Læsning, som og at oplyse de paa Hor
net værende Figurer. I nærværende handler han
om begge Guld-Horns Eyere Levgild, hvilket
Navn haver været brugeligt hos de Gother, som
have ført det med sig til Spanien, hvor deres
17de Konge kaldes Leovigildus, hvilket er samme
Navn, som her paa Hornet Levgild. Det er sam
mensat af Leu, som i den sønder Jydske Dialect
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udtales Løv — Løve, og Gil eller Gild, som be
mærker yndig, behagelig. Da det noksom er bekiendt, at vore Forfædre gave deres Børn Navne
efter Dyrene, saasom Biørn, Ulv, Hingst, Hors &c.,
og undertiden sammensatte, saasom Asbiøm, den
Asiatiske Biørn, som siden er forandret til Esbern, nu Jesper; Aistulv., en orientalsk Ulv,
Atulph, hvoraf nu Adolph — en adelig Ulv, af
det Ord At eller Æt, hvoraf Adel, Adelig, Æthe
ling; Rudolph — rød Ulv. Det Ord Gil meener
han at være ham tillagt af sine Landsmænd, for
at prise hans prægtige Giæstebud, som have sva
ret til hans kostbare Kar, som viser, at han har
været en riig og anseelig Mand, at han derfor
synes at have givet Løve Herred Navn. Han slut
ter tillige, at han har været Præst og at være den
paa det andet Guld-Horn staaende skiæggede
Mand i en siid Kiortel med et Horn i begge Hæn
der. Orationerne blcve den 26de Oct. næstafvigt
holdne af 2de Skolens Discipler, i Biskoppens,
Geistlighedens og fleres Overværelse, da Frede
ric Hansen handlede om den lærde Doet. Ole
Borch og Søren Jessen om den store Biskop Hans
Tausen, og med almindeligt Bifald bleve paa
hørte^27)
Til Ribes Antikvarer kan vi derimod ikke regne
Arkivtegneren Søren Abildgaard, selvom han har
aftegnet Domkirkens gamle Gravsten. Han hørte
nemlig ikke hjemme i Byen, men kom her kun — i
1774 — paa sine Rejser for at opsøge Fædrelandets
Mindesmærker. Alligevel bør han nævnes paa dette
Sted, fordi han giver os et Par Efterretninger af
Interesse.
Han siger saaledes om Iver Munks Gravsten, at
»Inscriptions Randen er malet sort og Bogstaverne
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eller Skriften med hviid Farve, men saa urigtigt
giort, at Skriften er vanskeligere at læse end om
den ikke havde været malet.« Men han oplyser ikke,
hvem der har været Ophavsmanden til denne Re
staurering. Det kan selvfølgelig være sket samtidig
med, at Biskop Thura lod Vaabnene opmåle, men
da vi ikke veed noget herom, kan det ogsaa tænkes,
at det er en anden — os ukendt — antikvarisk
Interesseret, som har foranlediget Optrækningen
af Indskriften.
Dette faar nu være. Med Sikkerhed kan vi der
imod sige, at paa hans Tid var Sansen for Fortidens
Minder ikke længer — som hidtil — kun levende
hos de Lærde, men ogsaa den jævne Mand nærede
den. Ahildgaard aftegnede nemlig Christoffer den
Førstes Gravsten og noterede paa Tegningen, at
»der siges, at Kongens Grav er neden under bemældte Steen, hvor der staaer en graa Steen-Kiste med
Jord udi, og derhos er fundet en Urne med Kol
udi, hvilket Graveren til Riber Dom-Kirke fortalte
mig, at han og flere har seet, da man aabnede ChorGulvet for dér at indrette Gravstedet for den ved
Døden afgangne Biskop Bloch.« I første Række har
Abildgaards Efterretning om den middelalderlige
Konge-Grav naturligvis Betydning i sig selv, men
paa sin Vis er hans Fortælling om Graveren og de
andre Nyfigne fra Byen ikke mindre interessant.
Det er dog et tidligt Vidnesbyrd om, at man ogsaa
i videre Kredse var begyndt at lægge Mærke til
Fundene fra Fortiden. (28)
Fra de første Aar af det nittende Aarhundrede
har vi to Beretninger om den antikvariske Tilstand
i Ribe, men uden at de stammer fra Antikvarer
eller arkæologisk Interesserede. Disse Beretninger
er derfor heller ikke fremgaaet af nogen personlig
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Syslen med Fortidsminderne, er ikke selvvalgte,
men er Svar paa Spørgsmaal, som Andre har stillet,
er altsaa i Virkeligheden bundne Opgaver.
Forklaringen paa dette mærkelige Forhold er
imidlertid ligetil.
Den 22. Maj 1807 blev nemlig Den kongelige Com
mission til Oldsagers Opbevaring nedsat efter For
slag af Frederik Münter, men allerede i sin Indstil
ling af 31. Marts 1807 havde han udtalt, at Kommis
sionens første Opgave maatte være: at udarbejde
en Slags Instruction, efter hvilken Præsterne og an
dre Embedsmænd skulde indsende Indberetninger
om Oldsagerne i deres Kreds. Oldsagskommissionen
tog derfor ogsaa Sagen op i et af sine første Møder
og udsendte derefter sine trykte Skemaer over de
Spørgsmaal, som den ønskede Oplysninger om.(29)
I Løbet af de nærmeste Aar indkom Præsternes
Besvarelser, nogle korte og intetsigende, andre ud
førlige og indholdsrige, og ogsaa fra Ribe kom de.
Baade Sognepræst Satterup fra Set. Cathrine Kirke
og Stiftsprovst Koefoed fra Domkirken svarede paa
Oldsagskommissionens Spørgsmaal, og selvom deres
Indberetninger ikke er af de ypperste, giver de dog
et Billede af Forholdene i Ribe, som vi nødigt vilde
være foruden. Der kan derfor nok være Grund til
at fremlægge dem, saameget mere som de ikke har
været offentliggjort før.
Indberetningen fra Sognepræst Satterup lyder da
saaledes om:

Set. Cathrine Sogn.
Ribe d: 12 Octobr. 1808.

I allerunderdanigst Efterlevelse af Hans Kongl:
Majestæts allernaadigste Befaling til Den Høje
Commission for Oldsager og paa Høj Sammes Op-

ANTIKVARER I DET GAMLE RIBE

619

fordring til Undertegnede: Hvilke Oldsager inden
min Embeds Kreds maatte findes reddede fra Un
dergang, liar jeg den Ære herved underdanig at
meddele Resultatet af min Undersøgelse, som jeg
for Ordens Skyld inddeler i 2de Classer: 1) Oldsa
ger opdagede af privat Mand i min Embeds Tid
her ved Byen, 2) Hvilke i nogle offentlige Samlin
ger forefindes.
1.
Da i Foraaret 1796 HEr Apotheker Eilschou lod
en Deel af sin Tofte udenfor Byens Nørre Port kuld
kaste for at forstørre sin ved samme liggende
Hauge, fandtes en Deel af røde Muursteen murede
Kister ganske ubeskadiget, af Form som det men
neskelige Legeme: rund ved Hovedet, smal ved
Halsen, bred fra Skuldrene til Lænderne og smalere
ned ad. Da Toftens Ejer var til den Tid fraværen
de, saa bleve ingen af disse Kister conserverede ;
men i een af samme fandtes foruden Been af sæd
vanlig Størrelse et Jern Sværd, hvis Hæfte er %Alen
1 Tomme, fra Hæftet til Spidsen Vfø Al. og dets
Brede 2 Tommer. Det er endnu i HEr Eilschous
Værge. — Den Plads, hvorpaa det er opgravet, har
været en Kirkegaard, tilhørende Nicolaj Kirke og
tillige formodentlig et Nonne Kloster, som laae der
hos og som snarest var til i det 14de Aarhundrede.

2.
A. Paa nuværende Raadhuus findes:
a) 5 ubeskadigede Sværd, omtrendt af samme Læng
de og Dannelse som det forhen beskrevne; 2 af
brudte, og desuden to andre, der synes yngerc
og mindre mærkværdige. Efter Terpagers Ripa'
Cimbricæ tilhører de 7 første en Kiøbmand her
i Ribe Hans Jessen Søehane, som i 1583 d: 10
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August imellem Ribe og Hamborg erobrede et
Søerøver-Skib.

b) Et Raadmands Stob el. Bæger fra 1534 i Form
af en Morter med en Hanke. Det synes at være
af Buxbom-Træe, Højden 1 Qvart: IV2 T , Dyb
den 1 Qvart: og dets Indhold 1% Pot. Dets øver
ste Rand med Foden er belagt med Sølv, paa
Midten Byens Vaaben, hvorpaa staar ovennævn
te Aars Tal. Paa dets øverste Rand findes føl
gende Vers:
At: elske Retfærdighed: i Dom:
Ok: rette: were: from:
Ok: reen: i: mod: sin: Neste:
Holde: Gud: til: Wen: er Raadmand:
then: beste.
Dette Bæger brugtes ved de Tider som Bryllup
per, som da holdtes paa Raadhuset og ved den
Ledighed skulle et saadant Bæger udtømmes af
2de.
Anmærk: Da nu ved slig Ledighed paa Raad
huuset var et Victualie Kammer, med alt til slig
en Højtid henhørende, og dette formodentlig har
været enten under Jorden el: paa et andet af
sondret Sted for Støbheds Skyld, saa siden, da
disse Brylupper paa Raadhuuset ophørte, er
dette afsondret Sted brugt til mindre Forbryde
res Fængsel, og derfra troer jeg, at den Benæv
nelse af Smørkammer, som her ved et Fængsel
paa Raadhuuset finder Sted, lige som og i an
dre Provincial Kiøbstæder, maa have sin Oprin
delse.

B. I Cathrinæ Kirkes Taarn findes en Klokke, der
tilforn har siddet i den ovenanførte Nicolaj Kir-
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Ribe Raadmands-Stob.
Gammelt Træsnit i Resens Atlas.
Kgl. Bibliothek.

ke. Klokken har følgende Inscription: Anno Do
mini MCDLXXVI Kierkevere war til Sti Nicolaj
Kyrki, migh lodh støbe Sti Nicolaj Sogen, Mor
ten Jensen og Matthes Andersen: Sta Katerina
heder jegh, Jesus Nasarenus Rex Judeorum

Maria then rene Møø
hielp oss, naar vi skal døe
Om end disse Oldsager under No. 2 findes i
Terpagers Ripæ Cimbricæ, saa har jeg dog troet
at burde anføre samme, saa meget mere som
de af mig her ere nøjere beskrevne end de hos
ham findes.

Underdanig
N : Satterup

622

VICTOR HERMANSEN

Indberetningen fra Stiftsprovst Koefoecl kom et
Par Maaneder senere og lyder saaledes om:
Domkirkens Sogn.
Den Kongelige Commission til Oldsagers Opbe
varing har under 27. April d: A: opfordret mig til
at samle og indsende Beretning om hvad der af
Oldsager maatte findes levende i Ribe, hvor Oldgranskerne vilde med rette vente et godt Udbytte af
sine Undersøgelser, da Ribe er et af de ældste Stæder, hvor Christendommen ved sin Indførelse i Lan
det har havt mange Klostere og Kirker, især Dom
kirken, som maaske er den ældste i Norden — men
Tidernes alt fortærende Tand, Byens store Aftagelse i de sidste Aarhundreder, Klostemes Undergang
og Forandring, de Tid efter anden foretagne Re
parationer, som have destrueret det meste af Old
tidens Mærkværdigheder, levner kuns lidet og det
meste af ubetydeligt Værd — dette Lidet har jeg
med mueligste Flid eftersøgt og allene fundet føl
gende:
Til de 5 første Posters Besvarelse er aldeles intet
herfra at anmelde.
Til No. 6: Inscriptioner med Munkeskrift:

a) Over den sidste af de Katolske Biskopper i
Ribe Iver Munks Begravelse i Domkirken er
en Steen af 4 Alens Højde indmuret i Sidemu
ren, hvorpaa findes Inscription af Munke
skrift — anført hos Terpag: Rip: Cimb: pag.
325, hvor Stenens Afbildning findes i Kobber
stik.
b) Paa en Ligsteen over Joh: Pet: de Horsens
findes Munkeskrift, som findes i Terpagers Inscript: Rip: pag. 76. Paa samme Steen findes
Inscription med latinske Bogstaver over Joh:
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Pet: Grundet og hans Søn Johann, som døde
den 15 Aug: 1565, ligeledes hos Terp:
c) Over den saakaldte Kattehoved Dør paa Dom
kirken findes Christi Nedtagelse af Korset,
udhugget i Steen med Inscription i Munkeskrivt, anført paa Kobberet i Terp: Rip:
Cimb: pag. 304. Foruden det hos Terp: her
anførte findes oven over en trekantet Gavl
med Inscription i Munkeskrivt, men ulæselig.
d) Paa Døbe Bækkenet, som er af Messing, fin
des en Inscription af Munkeskrivt, men saa af
slidt, at den er ulæselig.

Til 7de Post:
a) St: Georg til Hest i fuld Legems Størrelse,
stridende med Dragen, tilligemed den af ham
frelste Princess, alt udhugget i Træe, findes
hensat paa en af Kirkens Hvælvinger. Kobbe
ret herover har Terp. pag. 336 tilligemed Tra
ditionen.
b) Paa den saakaldte Kattehoved Dør, ovenfor
under 6 c anført, findes et Metal Kattehoved,
med Muus omkring. Kobberet herover hos
Terp: pag. 303 og Traditionen pag. 353 og 354.
Til 8de Post: Af Levningerne fra den Catholske
Cultus findes:
a) Et gammelt beskadiget Christus Billede af
Træe i fuld Størrelse henlagt paa en af Kir
kens Hvelvinger — i Hovedet fandtes ved at
udtage en Træprop, som var indslaaet i et
omtr: 6 Tommer dybt boret Hul, medfølgende
Reliqvier under No. 1 med tvende smaae Sed
ler, paa hvilke fandtes i Munkeskrivt:
a) ex ligno Domini
b) de ossibus sanctarum XI millium virginum.
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b) I Domkirkens nordre Gang et Crucifix i fuld
Legems Størrelse af Træe; i Hovedet fandtes
det almindelige Hul boret, hvori vist har væ
ret Reliqvier, men Proppen var borte og Hul
let tomt.
c) I Choret findes et lidet Crucifix; i Hovedet
fandtes ved det borede Huls Aabning, som var
bedækket med en Blik Plade, de under No. 2
medfølgende Reliqvier, med en Seddel af Per
gament, hvorpaa staaer i Munkeskrivt:
Hic sunt reliqviæ sanctarum XI millium
virginum posita pr... anno
M CCC XVIII sabbato primo post assumptionem Dom: Mariæ virginis
d) Udvendig paa Kirken et Crucifix med Maria
og Magdalena, en paa hver Side, i Træe udhug
get, og befæstet paa Muren i en dertil indret
tet Portal over den vestre Kirkedør.
Til den 9de Post:
a) Af de her anførte vides ingen i Ribe, undtagen
Levningerne af det gamle Slot, hvorfra der til
Korsbrødre Gaard — der i de Catholske Tider
var et Kloster for Korsbrødrene — efter et
gammelt Sagn skal have gaaet en underjor
disk Gang; nu findes ingen Spor af den, da
Indgangen er tildækket med Jord og ei vi
des. — Slottets Levninger bestaaer af nogle
Jordvolde med Grave omkring, ogsaa findes
nogle faae Levninger af Bygningens Grund
vold.
b) Uden for Nørre Port blev for nogle Aar siden
fundet endeel murede Begravelser, hvori Li
gene vare henlagde uden Kister — der fandtes
hele Sceletter og en stor Deel Menneskebeen
og Gravstæderne murede efter Legemernes
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Form. Her har staaet en Kirke under Navn af
Nicolai i Byens blomstrende Tider. I en af
Gravene fandtes et meget forrustet Sværd. Nu
ere alle Gravstederne destruerede, da Jor
den er opdyrket til Have.
Til 10de Post:
a) Hos HEr: Rasmus Rahr her i Byen findes
tvende firkantede Kobberplader, fundne i
Jorden i en af Byens Haver Aaret 1733. Paa
den ene er udstukket i Medaille Form, omtr:
2 Tom: Diameter, Maria med Barnet Jesus
paa Skjødet siddende i en Portal, men en
Krone over Hovedet; paa Omskriften staaer
i Munkeskrift:
Sigillum capituli ecclesiæ ripensis.
Paa den anden af samme Form, men mindre,
noget over en Tomme i Diameter, samme Ud
stikning med Omskrift:
Secretum capituli eccl: rip:
Paa den nederste Kant af Kobberpladerne ne
den for Medaillerne staaer paa den første Ano
1557 og paa den anden Ano 1501.
b) I Domkirken findes en Munke og en Nonne
dragt af Guld Brocade, der i mange Aar har
tjent Klokkerens Karl til en Indtægts Kilde,
da han med Kone paaklædte sig i disse Drag
ter, naar fremmede Reisende besaae Kirken,
og derved ere de bievne saa forslidte, at man
neppe mere kan see, hvoraf de ere.
Til Ilte Post. Paa Byens Raadstue findes:
a) Byens 3de gamle Segl i samme Størrelse og
Form som de findes aftrykte i Kobber hos
Terp: pag. 592 og 593.
b) Den saakaldte Raadmands Stob, et Bægger
der brugtes i Oldtiden ved Høitideligheder paa
40
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Raadstuen, hvis Beskrivelse findes hos Terp:
pag. 460 og hvorom HEr Pastor Satterup her
af Byen har indgivet Beretning.
c) Nogle gamle forrustede Sværd, der efter gam
melt Sagn skal være Trophæer, fratagne de
Søerøvere, Hans Jessen med Tilnavn Søehane
bragte overvundne til Ribe Aar 1583, hvor
over Fortælling findes hos Terp: Rip: Cimbr:
pag: 665.
d) Ribe Stads-Ret, givet af Kong Erik paa Rigs
dagen i Nyborg Aaret 1269 den 25. Juny, fin
des i Raadstue Archivet i Manuskript, meget
nitid skrevet i Munkeskrivt paa Pergament,
hver Artikel er skreven paa Latin, hvorunder
staar den danske Oversættelse. Om dette Ma
nuscript giver Koefoed Anchersen i sin Lov
historie pag. 341 fuldstændig Efterretning —
og det fortjente en bedre Plads end paa et
fugtigt Værelse at ligge mellem en Deel gam
le sammenstrøede Documenter.

e) Endvidere findes samme Sted en Kiste med
ældgamle Documenter, der uden Orden ere
sammendyngede imellem hinanden — hvoraf
endeel ere skrevne paa Pergament. HEr. Conrector Thorup og Adjunct Wohnsen her ved
Byens lærde Skole have havt den Godhed at
love i Forening med mig at gjennemgaae
disse Documenter og oplede et gammelt Re
gister, der i Archivet skal findes over dem,
eller, om det ej findes, at forfatte en nye Op
tegnelse, men da dette Arbejde er af større
Omfang, udbedes den fornødne Tid dertil;
saasnart det kan blive færdigt, skal Resultatet
af Eftersøgelsen blive indsendt.
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Til 12. Post:
I Byens tvende Kirker, især Domkirken, findes
en stor Deel Epitaphier over mere eller mindre
mærkværdige Personer. F. Ex. tvende af vore
Konger ligger begravede i Domkirken, Erich
Emmund og Christopher den 1ste; deres Portræt
ter findes dér ophængte, ligeledes findes deres
Epitaphier med Inscriptioner. Af anføre disse og
flere her er unyttigt, da de findes alle samlede i
Terp: Inscript: Ripens:

Ribe den 23. Decemb. 1808
C D Koefoed
De to Besvarelser fra Ribe maa have vakt en vis
Opsigt i Oldsagskommissionen. Endnu var dens
Samlinger nemlig saa smaa, at man aabenbart prø
vede paa at udbygge dem, saasnart man blot øjnede
en Mulighed. Kommissionens Sekretær, Professor
Nyerup, skrev derfor den 26. August 1809 til Apo
theker Eilschou, om han ikke vilde forære Sværdet
til Antikvitetskabinettet i København. Den 18. Okto
ber 1809 svarede han imidlertid, at det vilde han
nødig, »men da jeg veed, at her paa Raadstuen
giemmes 5 Sværd af samme Slags som mit, hvoraf
nogle endnu ere en Deel længere, saa synes mig,
nogle af disse gierne kunde undværes, og saasnart
Commissionen desangaaende behagede at henvende
sig til Magistraten, vilde den sikkert faae dem alle
eller nogle deraf, allerhelst de staaer her gandske
ubemærket og bliver siælden seet. Naar dette skeer,
formoder jeg ikke, Commissionen fortryder paa, at
jeg ugieme giver Slip paa mit, som jeg daglig har
staaende for mine Øyne.«
Dette viser jo allerede, at Eilschou var antikva
risk interesseret, men Fortsættelsen af Brevet peger
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endnu stærkere i samme Retning. Han giver nem
lig en udmærket Skildring af selve Fundet og siger:
»Den Indberetning, Commissionen har faaet, at
mit Sværd skulde være fundet i en Muursteens Lig
kiste, er ikke rigtig. Vel er det fundet paa et Sted,
hvor der i ældgammel Tid har været Kirkegaard,
men blot imellem Steen og Grus og ikke i noget
Begravelses Sted. Paa samme Plads, som den Gang
blev kuldkastet, fandtes ogsaa een Deel Begravel
ser /: vist over 50ve :/ og alle eens dan indrettede.
Denne Indretning bestod deri, at tæt omkring Beenradet laae 2 Lag Muursteen, satte langs paa Kanten
og oven paa hinanden uden at være muret i Leer
eller Kalk; oven og neden under Beenradet var blot
Sand og ei mindste Tegn, at der nogensinde havde
være andet. Steenene udgiorde en Figursom (S.629).
Foruden disse Begravelser fandtes ogsaa ved
Kuulgravningen eendeel Dødning Hoveder, der til
lige med de andre, som vare indfattede, ikke allene
havde alle deres Tænder, men de vare endog saa
ubedærvede og af Anseelse saa sunde og friske,
som om de havde tilhørt et levende Menneske; hvide
vare de vel ikke, men Emaillen var dog ikke an
grebet.«
Eilschou havde derfor ikke behøvet at slutte:
»Hvorvidt nu denne Indberetning kan interessere
Commissionen, veed jeg ikke. Næsten maatte jeg
formode det modsatte, da det vel ikke kan være
andet, end at saadanne Opdagelser ere giorte før,
og i slig Tilfælde beder jeg, at Commissionen vilde
tilskrive det Anførte min Ukyndighed i Oldsager.«
At han allerede i 1796 havde været opmærksom paa
— og i 1809 indberettede og derved reddede — de
Jordfund, som Spaden havde afdækket, var dog
meget fortjenstfuldt baade i første og anden Om-
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gang og behøvede visselig ingen Undskyldning. (30)
Først en Menneskealder senere blev den første
egentlige arkæologiske Undersøgelse foretaget i Ri
be. Ganske vist var de to Mænd, som forestod den,
ikke selv Ripensere, men deres Arbejdsomraade
var Ribe Domkirke og de bør derfor ogsaa mindes
her. Opgaven var at klare Problemerne omkring
den saakaldte Erik Emunes Grav og de, der paatog
sig denne rent antikvariske Undersøgelse, var
Oberst Høegh-Guldberg, som var korresponderende
Medlem af Oldsagskommissionen, og ingen ringere
end Professor Høyen.
Stiftsøvrigheden skrev i den Anledning til Kom
missionen :
»Ved Professor Høyens Nærværelse her i Ribe
for at undersøge, om der i Byens Kirker, især Dom
kirken, maatte findes nogen mærkværdig Oldsag,
der fortjente Opbevarelse, blev iblandt andet, efter
Tilskyndelse af Oberst, Land- og Søekrigscommissair Guldberg, som just var her i Byen paa Ses
sion, en Begravelse i Domkirkens Muur ved den
nordre Side, aabnet, som hidtil og efter Terpagers
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Ripæ Cimbricæ pag. 208 var anset for at være
Kong Erik d: 3dies med Tilnavn Edmunds Begra
velse, hvoraf vi herved lade følge en Tegning; men
ved Aabningen fandtes vedfølgende 3 tildeels lien
smuldrede Stykker Blye med Inscriptioner, hvoraf
de 2 tydelig kunne læses saaledes: den 1ste:
OTHINGARUS. CPCS. og den anden: ASCERUS.
CPCS., den 3die derimod fandtes saa hensmuldret,
at den ikke med Vished kunde læses. — Foruden
disse Stykker Blye fandtes nogle Menneskebeen,
som kjendelig, efter Stiftsphysicus Randrups Sigen
de, maatte have tilhørt 2 Personer. —
Heraf kan udledes, at denne Begravelse med me
gen Sandsynlighed maa hidrøre fra 2de Biskopper
i Ribe: Othingar: Albus, den anden catholske
Biskop efter Ordenen, og Ascerus, den syvende
Biskop efter Ordenen, hvorved den historiske Be
retning hos Terpager om Erik Emunds Begravelse
maa findes at være urigtig. —
Ved at tilstille Commissionen Tegningen over be
meldte Begravelse samt de 3 fundne Stykker Blye
med Inscription til Opbevaring, udbeder vi os Tilstaaelse meddeelt for Modtagelsen heraf.
Ribe d: 26 October 1830
Sponneck
Koefoed

Paa Oldsagskommissionens Møde den 11. Novem
ber 1830 blev Brevet fremlagt og refereret saaledes
af C. J. Thomsen:
Fra Stiftsøvrigheden i Ribe af 26: Oct:, hvorved
oversendes en Tegning af den saakaldte Erik
Emunds Grav, der er bleven aabnet i flere Sag
kyndiges Nærværelse og fundet at indeholde Be
nene af flere Lig, hvorved fandtes 3 hertil sendte
Blyeplader, der vise, at disse ere den forhen om-
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Den saakaldte Erik Emuns Grav.
Tegning 1830.
Nationalmuseet.

talte Konge uvedkommende, men Biskop Otliinkar, Biskop Ascerus og en tredie, hvis Navn man
ej har kundet udfinde i Bibe.
Man vedtog, at »i Graven skal nedlægges en Beret
ning om det fundne i en tilsmeltet Glascylinder,
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som oversendes Stiftsøvrigheden« (31), og skrev den
30. November 1830 til Stiftsøvrigheden:
Den kongelige Commission har med særdeles
Fornøielse modtaget Stiftsøvrighedens ærede
Skrivelse af 26 Oct. tilligemed de til samme hø
rende Sager, hvorved et urigtigt Foregivende af
flere Forfattere berigtiges. Det har været Com
missionen saameget kiærere at erholde de i den
aabnede Grav fundne Blyeplader, som den der
ved er bragt paa Spor og har Haab om ogsaa
at udfinde Læsningen af den, som hidindtil er
uforklaret, og tillige har erholdt Stykker, som
erindre om lignende, der ere fundne i andre
Grave, især det som optoges for nogle Aar siden
i Absalons Ligkiste.
Da Blyepladerne allerede ere saa forkalkede,
at de om faa Aar ville være gandske opløste og
tilintetgiorte, saa tager Commissionen ikke i Be
tænkning at beholde disse Stykker ved det her
værende Museum, hvor de længere ville kunne
bevares imod Opløsning end ved at ligge i Jor
den, men da Commissionen ikke ønsker at berøve
Graven noget gandske, som har været givet den
for at oplyse, hvem der vare nedlagte i den og
uden hvilket man nu aldeles vilde have været
vildledt herom, har den besluttet, at en Beret
ning om, hvad der er fundet i Graven, skal ned
lægges i samme.
Commissionen vil sørge for, at denne korte Be
retning skal blive indesluttet i en tilsmeltet Glas
cylinder og saaledes ei udsat for Indvirkning af
Fugtighed og Luft. Naar dette er iværksat, skal
Cylinderen blive tilsendt Stiftsøvrigheden. Com
missionen beder, at man vil drage Omsorg for, at
denne maa blive nedlagt i Graven saaledes, at
den ei lettelig bliver udsat for at sønderslaaes ved
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at noget kunde falde ned paa den, eller at den
kunne befrygtes overseet ved en Aabning af Gra
ved i tilkommende Tider. (32)
Herpaa svarede Stiftsøvrigheden og da dette Brev
yderligere belyser Fundhistorien, skal vi ogsaa gen
give det:
Anlediget ved den høie Commissions Skrivelse
af 30. f. M. giver vi os den Ære endnu i Continua
tion af vor Skrivelse under 26de Oct. at indbe
rette :
1) at Man har ladet forfærdige en Kasse for deri
at opbevare de fundne Benstykker i den
aabnede Begravelse og tillige i denne Kasse
henlagt en paa Pergament skreven Oplysning
om Begravelsens Aabning og om de til Com
missionen indsendte 3 Stk. Blyeplader med de
2 læselige Inscriptioner; hvilken Kasse blev
nedsat i Begravelsen, som derefter blev tilmu
ret.
2) har Man tilstillet Værgen for Ribe Domkirke
en nøiagtig Tegning over de indsendte 3 Blye
plader med de derpaa fundne Inscriptioner
samt Underretning om Begravelsens Aabning
og bemeldte 3 Blyepladers Indsendelse til Den
Kongelige Commission for Oldsagers Opbeva
ring — for at opbevares i Kirkens Archiv.
Med Taknemlighed modtager Man den belovede
Glas-Cylinder med deri indsluttet Oplysning om
Gravens Aabning m. v., da Beretningen derved
bedre kan blive conserveret imod Fugtighed og
Luft end ved det i Beenkassen nu nedlagte Per
gamentsblad. —
Ribe d: 24 Dec: 1830
Sponneck
Koefoed
Blypladernc blev, som sagt, afgivet til Oldsags
kommissionen, hvor Professor Finn Magnussen ind-
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førte dem i Museumsprotokollen for 1830. Han læ
ste: ( + ) OTHINCARUS EPCS (Episcopus), ( + )...
1OTHV[L]EV ... og + ASCERUS EPCS og sagde
rigtigt, at alle tre havde været Biskopper i Ribe:
Othincar, død omtrent 1044, Nothuleus, der blev
Biskop 1134, og hans Eftermand Ascer, som maa
være død før 1142. (33)
Da den saakaldte Erik Emunes Grav blev aabnet,
var det »i flere Sagkyndiges Nærværelse«, men des
værre siges der ikke, hvem disse var — udover
Høyen, Høegh-Guldberg og Randrup. Der kan dog
ikke være Tvivl om, at i denne Kreds var der i
hvert Fald ogsaa een Mand fra Byen — Adjunkt
Peter Tetens Hanssen. (34)
Vel husker man ham nu mest for hans Snurrig
hed — det er jo gerne Skolemænds Lod, naar deres
Eftermæle skrives paa gamle Disciples Erindringer,
— men der er langt mere Grund til at mindes ham
for hans virkelige betydelige Fortjenester af Ribes
Historie. (35)
Saaledes udgav han i 1831 en Skildring af »de
Forandringer, der til forskjellige Tider i det foregaaende Aarhundreder ere foretagne med Domkir
kens Bygninger«. Det var ikke nogen arkæologisk
Undersøgelse af Monumentel — kun »hvad jeg af
Documenter didhenhørende har kunnet samle«, —
men selve det, at man i et Skoleprogram bragte
dette Bidrag til Kathedralens Skæbne i den nærme
ste Fortid, er dog et Vidnesbyrd om antikvarisk In
teresse.
Det Brev, som Adjunkt Hanssen skrev i 1833 til
»Velbyrdige Hr. Cancelliraad Thomsen, Secretair
ved Commissionen for Oldsagernes Opbevaring i
Kjøbenhavn«, er imidlertid langt mere oplysende i
saa Henseende. Det giver ikke blot et ikke uvigtigt
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Bidrag til Prins Christians (Christian VIII.s) vel
kendte Interesse for Arkæologien, men det fortæl
ler navnlig om Adjunkt Hanssens. Allerede fra sin
Skoletid — han var født 1780 — huskede han En
keltheder om Domkirkens Gravsten og senere gjor
de han — som Een af de Første — Iagttagelser over
de gamle Kalkmalerier. Heller ikke var han snæ
vert bundet til Ribe, men strakte sine antikvariske
Interesser ud til Omegnens Kirker. Derfor skal Bre
vet ogsaa gengives i sin Helhed :
Da Prinds Christian i Aaret 1831 var i Ribe(36)
og besaae Domkirken, erkyndigede han sig om den
med Messing beklædte Steen, som var lagt over
Borgmesteren Andreas Bondesen og Hustru. Han
beraabte sig paa Kammerherre Suhms Historie af
Danmark, hvor det siges, at Stenen ligger i Choret;
men de, der viste ham omkring, kunde ei give ham
anden Oplysning, end at Stenen med Messingpladen
var forsvunden. —
Ved at høre omtale denne Prindsens Yttring søg
te jeg at faae fat paa den Deel af Suhms Historie
(13de Deel, Pag. 516), hvori Sagen omtales, hvilken
jeg maatte laane fra Sorøe, da Skolebibliotheket
her kun eier de 5 første Dele, hvoraf jeg erfarede,
at Pladen var stukken i Kobber, og at altsaa Monu
mentet ikke var aldeles overgivet til Forglemmelse.
Da nu Udgiveren af Suhms Historie ikke synes at
have vidst, at den omtalte Plade var forsvunden, og
Prof: Werlauff i Antiqvariske Annalers 3 B. 1 H:
synes at antage, at den endnu i 1817 existerede:
har jeg troet, at det kunde interessere Commissio
nen for Oldsagers Opbevaring at vide dette Monu
ments Skjæbne, og til Ende giver jeg mig den Fri
hed herved at tilstille Den vedlagte Indbydelses
skrift: »Efterretninger angaaende Byen Ribe. Før-
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ste Samling 1831«, hvor denne Sag omtales Pag. 21.
Herved maa jeg bemærke, at, naar Suhrn, beraabende sig paa Terpagers R: C:, siger, at bemeldte
Steen var i Choret, da tager han Feil; thi Terpager
siger udtrykkeligen Pag. 326, at den laae infra valvas Chori. Pladsen er af mig betegnet paa Grund
tegningen under Litr. L. og der vare Pladerne i min
Skoletid, indtil de ved Kirkens Reparation for
svandt.
I Antiqvariske Annaler anføres efter Abildgaard,
at der i Domkirken i Ribe skulde være flere Stene,
paa hvilke Man tydeligen kan see, at de have været
beklædte med Metal-Plader. Jeg har nøie efterseet
dette, men har kun opdaget tre, nemlig: Kong Chri
stopher I, der ligger midt i Choret, og dernæst to
mindre, der ligeledes ere i Choret. Deraf er den
ene brækket midt over, og det, troer jeg, maa være
den, der var lagt over Andr: Bondesen, og at den
er flyttet did, da Pladerne vare brækkede af; thi da
Kirkens Gulv blev omlagt, flyttede Man Liigstenene
ad libitum, hvoraf Følgen er, at i Choret og den
midterste Gang i Høikirken bestaaer Gulvet næsten
alene af Liigstene, hvoraf Mange ere hidflyttede
fra Sidegangene.
Dersom De vil skjenke medfølgende Program en
Timestid til Gjennemlæsning, vil De finde, at Sand
sen for Oldtidens Monumenter ei har været stor hos
Vedkommende her.
Foruden Crucifixer findes endnu St. Georg, der
kæmper med Dragen /: afbildet i R:C:Pag. 336 :/.
Disse Figurer, udhuggede i Træe, ere nu anbragte
oven over den nordre Lavkirkes Hvælvinger, og ere
tildeels ubeskadigede.
Paa en Pille /: anmærket paa Grundtegningen
Litr. i :/ findes det Madonnabillede, som i R:C:
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findes afbildet Pag. 334, men det har lidt deels ved
Luftens Paavirkning deels ved Menneskehænder. —
Der skal have været flere slige Billeder paa Piller
ne, og Man kan endnu opdage Spor deraf neden un
der Prædikestolen. Bag ved et Epitaphium, som i
Aaret 1565 er sat over en Raadmand Lauge Stef
fensen, er et Malerie af samme Natur som Mariebilledet, der maaskee kunne være ubeskadiget, da
det har været tildækket i saa lang Tid. Jeg har gjort
Biskop Fogtmann opmærksom derpaa, og jeg har
det Haab ved hans Medvirkning at faae dette Male
rie frem for Dagens Lys igien. Naar dette skeer,
skal jeg derom underrette Dem.
Hvorvidt min Gisning (37) angaaende det Sted i
Muren, hvor jeg formener at Kong Erik Emuns
Grav maa søges, er rigtig eller ikke, vil jeg lade
være uafgjort; men jeg troer dog, at det vel var
Umagen værd at undersøge det af mig opgivne Sted
for at komme til Vished; Sagen maa kunne skee
ved en høist ubetydelig Bekostning. —
Det Monument i Hunderup Kirke (3S), som for
adskillige Aar siden blev ødelagt af Biskop Koefoed og som han fik Befaling at restaurere, saavidt
det var muligt, vil De ventelig erindre, da Sagen
desangaaende blev drøftet i Commissionen for Old
sagernes Opbevaring. Af Sarcophagen bleve ikkun
Rigsraads Langes og hans Hustrues Figurer indmu
rede med en passende Indfatning i Kirkens nordre
Sidemuur; men derimod bleve 4 Medailloner, hvorpaa de 4 Evangelister vare udarbeidede i Alabaster,
hvilke, saavidt jeg veed, endnu ere ubeskadigede,
liggende i den Gravhvælving, hvori det Hele efter
den første Ødelæggelse var henslængt. Om disse
Evangelister just fra Kunstens Side have stort
Værd, kan jeg, som uindviet, ikke bedømme, men
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de synes mig dog at være for gode til at ligge i en
Gravkjælder og maaske engang at hugges itu til en
Trappe eller lignende Brug. Jeg vil troe, at de nu
værende Eiere af Kirken kunde formaaes til at an
bringe dem til Kirkens Prydelse paa et eller andet
Sted.
Ovenstaaende Bemærkninger, som jeg har troet
ikke ville være Dem uvelkomne, indstilles herved
for at De heraf maa kunne gjøre den Brug, De
maatte finde passende. Skulde deri være Noget, der
hidtil var Commissionen ubekjendt og som den
maatte ansee værd at lægge Mærke til, skal det me
get glæde mig.
Ribe, den 1 Januar 1833

P T Hanssen
Adjunct ved Cathedralskolen

Desværre er C. J. Thomsens Svar ikke bevaret,
hverken paa dette Brev eller de følgende, men selv
om altsaa det ene Led mangler i Korrespondancen,
er P. T. Hanssens Breve til Oldsagskommissionens
Sekretær dog saa oplysende, at vi ogsaa vil bringe
dem in extenso.
Datoen i det nys meddelte Brev — den 1. Januar
1833 — skal sikkert rettes til 1834, da det næste
refererer hertil og er fra den 25. Maj 1834. En Hen
visning til et halvandet Aar gammelt Brev vilde dog
ikke være naturligt, hvorimod det er meget almin
deligt, at man ved Aarsskifter daterer galt.
Det næste Brev fra P. T. Hanssen til C. J. Thom
sen lyder:
»Jeg har for en Tid siden faaet af Sognefogden i
Feuling Sogn i Malt Herred medfølgende Stykker
Metal, (39) som han ved at sløjfe en Gravhøi paa sin
Mark har fundet i en Urne. I den Deel af Høien,
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som dengang var udgravet, havde været henved 20
Urner, der havde været dannede som Krukker om
trent % Alen høie, og ganske fyldte med Been, men
Urnerne vare af saa løs en Materie, at de strax vare
faldne i Stykker. Om dette Metal kan have nogen
Værd som Oldsag, veed jeg ikke; men jeg har troet
dog at burde indsende samme, for at De kunde
gjøre den Brug deraf, som det fortjener. Sognefog
den hedder Niels Christian Jessen og boer i Astofte
i ovennævnte Sogn. —
Ved at grave efter Gruus paa Pladsen, hvor Riberhuus har staaet, er der fundet blandt Aandet med
følgende Glasrude samt et Stykke Glas, der synes
at være af Foden til et Viinglas, ligeledes et Stykke
af et Lerkruus. Hvis disse Ting kunne have nogen
Værd, er det mig en Fornøjelse at indsende dem.
Jeg har i en anden Anledning optaget en Profil
og Grundtegning af Riberhuus-Slotsbanke, som den
nu sees, og hvorpaa der er angivet, hvad Man i de
senere Tider har ved Eftergravning fundet af de
levnede Grundvolde. Dersom De troer, at en slig
Tegning kunde interessere, vilde De maaskee ved
et Par Ord underrette mig derom, og jeg skal da
tilstille Dem samme engang i denne Sommer.
Da jeg sidst havde den Fornøielse at correspondere med Dem, omtalte jeg Muligheden at bringe
et Fresco-Malerie i Domkirken i Ribe frem for Da
gens Lys, men jeg var ei været endnu saa heldig
at faae det udvirket; thi Biskop Fogtmann, som in
teresserede sig derfor, drog bort, og derved kom Sa
gen til at standse; men jeg haaber nok ved vor nye
Biskops Medvirkning at faae det sat igjennem. For
nogle Aar siden blev et gammel Epitaphium ned
taget i Domkirken, bag hvilket ligeledes var et
Fresco-Malerie, men det lod Kirkeværgen, der ei
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har mindste Sands for sligt, i al Stilhed afvaske
uden at Nogen af Kirkens Foresatte fik det at vide;
jeg har for kort Tid siden erfaret det af Graverkar
len, der skal have protesteret mod Afvaskningen,
men forgjæves.
Med megen Agtelse underskriver jeg mig Hr.
Cancellieraadens
ærbødige

P. T. Hanssen
Adjunct ved Cathedralskolen

Ribe, den 25. Mai 1834

C. J. Thomsen maa have svaret paa dette Brev,
ikke een, men flere Gange, og maaske i al Venlig
hed mindet P. T. Hanssen om hans Løfte, men først
et Aar efter lod Adjunkten høre fra sig. Han skrev
da:
Alt i længere Tid har det været min Agt og Skyl
dighed at besvare Deres Velbyrdigheds senere Skri
velser, men det er tildeels blevet opsat, fordi jeg
ønskede at kunne i Gjerningen opfylde, hvad jeg
havde lovet, og det er jeg først nu bleven istand til.
Hermed lader jeg følge en Grundtegning med
Profiler af Riberhuus, saaledes som samme nu viser
sig. Af den dertil hørende Forklaring vil De kunne
gjøre Dem en nogenlunde Forestilling om, hvorle
des denne Levning fra Fortiden viser sig, ifald jeg
ellers har været saa heldig at fremstille samme saa
tydeligt, som jeg ønskede. Skulde jeg derved have
leveret et Bidrag, der kunde ansees værdigt at ind
lemmes i den Samling af Tegninger, Musæet opbe
varer, skal det være mig særdeles kjært. Iøvrigt
maa jeg bede Dem bemærke, at Tegningerne ikke
ere udført med mere Kunstfærdighed, end jeg var
istand til at præstere.
Hvis Sognefogden i Feuling, Niels Christian Jes-
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sen, kunde modtage en Skrivelse angaaende det
fra ham leverede, vilde det vist ikke være uvel
komment, og det vilde maaskee have til Følge mere
Opmærksomhed paa Oldtidens Levninger blandt
hans nærmere Omgivelser. Jeg maa ellers ved den
ne Leilighed gjøre opmærksom paa, at de Bekjendtgj øreiser, som findes i den Berlingske Avis
og derfra optages i de kjøbenhavnske Blade, sjel
dent faae nogen Publicitet, navnligen i Jylland,
blandt Almuen; thi, naar undtages de juridiske
Embedsmænd, ere der vist yderst faae Personer af
Middelstanden, der holde Berlingske Avis, og blandt
Almuen vist saagodt som Ingen. Hensigten med Bekjendtgj øreiser om Oldsager vilde vistnok mere
fremmes, naar de bleve indrykkede i de vigtigste af
Stifts-Aviserne; vel findesi enkelte af dem under
tiden Noget desangaaende, men det er sikkert af
mere Klem, naar Kundgj øreisen kommer directe.
Jeg har her i Byen opdaget paa et Par Steder
nogle Figurer, der muligen kunne være et Slags
Huusguder eller Skytshelgene. Figurerne ere ind
trykkede i Leer, og brændte til Muurstene. Tre saadanne findes indmurede i en Bygning, der tilhører
Postmesteren, Cancellieraad Neumann, der med
Fornøielse overlader dem til Musæet, hvis de øn
skes. Den ene Steen forestiller en nøgen Mand, med
en Stav i Haanden og en Glorie om Hovedet; de to
andre forestille Hoveder af gamle Mænd med et
stort Skjæg. Dersom denne Opdagelse kunne være
Opmærksomhed værd, da hav den Godhed at un
derrette mig derom, og, vil De have Figurerne, da
skal jeg med Fornøjelse besørge dem til Kh: ved
Leilighed.
Det Malerie, som jeg forhen har yttret min For
modning om maatte findes bag ved et Epitaphium i
41
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Domkirken, er nu kommet for Dagens Lys. Med
Stiftsøvrighedens Tilladelse besørgede jeg i forrige
Maaned Epitaphiet nedtaget, og Maleriet, der fore
stiller 2 Personer, er nu efter næsten 300 Aars For
løb draget frem af sit Skjul. Jeg forstaaer mig ei
paa at bedømme Malerier, dette synes ogsaa at have
lidt ved Fugtighed og Støv, som maaske har forenet
sig med Farverne, men Drapperiet og Perspectivet
forekommer mig vel udført, og synes at vidne om
en ikke aldeles ukyndig Maler. Jeg har Løfte af en
Maler her at faae en Copie deraf, som jeg skal give
mig den Frihed at tilstille Dem.
Skulle De træffe Hr. Prof: Høyen, vilde det sik
kert interesserede ham at erfare dette. Ved sin
Nærværelse her, for et Par Aar siden, var han
meget indtagen af et Mariebillede, der i samme
Smag er malet paa Pillen ved Siden deraf, men
som har lidt meget ved den barbariske Maade,
hvorpaa det i Tidens Løb er blevet behandlet. Et
tredie Malerie, som har været paa en anden Pille
ligeledes under et Epitaphium, er for nogle Aar si
den af Kirkens daværende Værge i al Stilhed, uden
at Nogen her vidste deraf, aldeles egenmægtigen
blevet afskrabet og afskuret med Sand, da han lod
det forfaldne Epitaphium nedtage. Figurerne paa
det nu nedtagne Malerie forestille 2 Mænd, hvoraf
den Ene støttet til et Andreas-Kors samt med en
Bog halvt oplukket i Haanden, den Anden holder
i Haanden et Instrument, der synes at ligne en Kniv
med et krumt Blad.
Idet jeg anbefaler mig til Deres venskabelige
Erindring, slutter jeg med Forsikkring om den Ag
telse, hvormed jeg forbliver Deres
ærbødige
Ribe, den 3 Mai 1835

P- T- Hanssen
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Thomsens Svar er ikke bevaret, men af Ad
junktens følgende Brev kan vi se, at han i høj Grad
har paaskønnet denne Meddelelse. Den var jo ogsaa
et værdifuldt Bidrag til Riberhus’ Historie. Da man
i moderne Tid atter gravede Slotsbanken ud, kom
derfor hans Oplysninger til at gøre deres Gavn, og
det var da ogsaa kun rimeligt, at man offentlig
gjorde hans Plan og Beskrivelse. (40) Med Rette
kunde Chr. Axel Jensen fremhæve, »hvor sundt og
rigtigt den gamle Latinskolelærer havde set og ræ
sonneret ud fra sine mangelfulde Forudsætninger.«
Korrespondancen mellem C. J. Thomsen og P. T.
Hanssen slutter med det Brev, som afgik fra Ribe
nogle Maaneder senere. Det hedder her:
Jeg har flere Gange været ifærd med at besvare
Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 5te Junii, men er
bleven forhindret indtil nu, hvilket De gunstigen
ville undskylde.
Det er mig kjært, at De er tilfreds med den ind
sendte Tegning, der, hvor ufuldkommen den end
er, dog kan give en nogenlunde Idee om Slotsplad
sen, og jeg glæder mig til det Haab at see Dem her,
da det skal være mig en Fornøielse at føre Dem
omkring og mundtligen oplyse, hvad der for den
med det Locale Ubekjente ei saa tydeligt kan skrift
ligen fremsættes.
At der af den berlingske Avis udgives 3000
Exempl: havde jeg ikke forestillet mig. Subskriben
terne maae rimeligviis være især paa Øerne og
maaskee den østlige Kyst af Jylland; thi paa Vest
kysten af Jylland holdes i de tre Postdistricter:
Ribe, Varde og Ringkjøbing ialt 13 Exemplarer, der
paa en Strækning fra Omegnen ved Tønder indtil
et Par Miil norden for Ringkjøbing kun er et lidet
Antal. Disse Exemplarer holdes af de juridiske
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Embedsmænd og nogle Præster; den egentlige Bon
dealmue paa dette Strøg kj ender maaskee ligesaa
lidet til denne Avis som til Rigsbanksedler. At
Avisudgiverne gjerne ville optage i det Mindste de
Beretninger om Oldsager, som ere fundne i den
Omegn, hvos Avisen udgives, troer jeg sikkert, og
hvad den herværende Rédacteur, eller rettere Ud
giverinde af Stiftsavisen, Bogtrykker Hyphoffs
Enke, angaaer, da har hun bedet mig tilmelde Dem,
at hun med Fornøielse optager slige Bekjendtgjørelser gratis i Avisen, i hvilken allerede forhen
jevnligen ere indførte Uddrag af den berlingske
Avises Beretninger, Oldsager angaaende.
I denne Tid er der bleven arbeidet paa en Steenbroe, som lægges paa den Plads, der omgiver Dom
kirken. Ved denne Leilighed bevirkede min Col
lega, Adjunct Adler, og jeg en Undersøgelse ved
Foden af Domkirkens vestlige Ende, hvor Hoved
indgangen er, for at erfare, hvorledes Foden af
denne Bygning egentlig seer ud; thi Grunden uden
om Kirken kan tydeligen skjønnes at være opfyldt.
Det befandtes da, at 40 Tommer under den nuvæ
rende Overflade hviler idetmindste denne Deel af
Kirkens Hovedbygning paa en ziirlig udarbeidet
Fod af Qvaderstene. Da dette var optaget, fik
Stiftsøvrigheden den Idee at lade Pladsen uden for
Kirken jevne i en skraa Plan saa at denne Deel af
Kirken kan vise sig i sin oprindelige Skikkelse, og
Hovedindgangen derved faae sin rigtige Proportion.
Den vigtigste Hindring for Udførelsen af dette er
den almindelige her i Landel : »Hvorfra tages Pen
gene?« Imidlertid haaber jeg, da en stor Deel af
Jorden allerede er bortført, at der vil blive lagt en
delig Haand paa Værket. At Grunden omkring
Kirken saaledes er forhøjet, maa rimeligen hidrøre
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deels fra Reparationer, deels derfra at den med
Flid er forhøiet efter den store Vandflod 1634, da
Vandet gik ind i Domkirken, og anrettede der stor
Skade især ved Fugtighed, hvoraf der sees endnu
Spor paa de Piller i Kirkens Skib, som bestaae af
Sandsten, hvilke i en Høide af et Par Alen ere gan
ske mørke og fugtige.
Det er muligt, at jeg, hvis Directionen for Uni
versitetet &c. vil give mig Tilladelse dertil, kom
mer til at gjøre en Reise til Kh: i dette Efteraar.
Det skulde da særdeles glæde mig at gjøre Deres
personlige Bekjendtskab og mundtligen bevidne
Dem den Agtelse, hvormed jeg forbliver
Deres ærbødige

P. T. Hanssen

Om dette personlige Møde nogensinde kom i
Stand, maa vi lade staa hen, men, hvis det virkelig
har fundet Sted,har det sikkert fornøjet C. J.Thom
sen at træffe en beslægtet Aand. Om den gamle
Adjunkts vidtspændende antikvariske Interesser
kan der ikke være Tvivl, om Værdien af hans Iagt
tagelser heller ikke.
Som de sidste i den ærværdige Række af antikva
risk Interesserede, der helt tilbage fra Middelal
deren har virket i Ribe, nævner vi endelig de tre
Adjunkter: d’Origny, Helms og Kinch — Stifterne
af Den antiqvariske Samling.
Den 25. Oktober 1857 skrev nemlig Emil d’Origny
fra Ribe til Kammerraad Strunk, Assistent ved
Museet for de nordiske Oldsager i København og
bad ham bringe Conferentsraad Thomsen sin hjer
teligste Tak for de tilsendte Oldsager. De vilde —
fortsatte han — »efter hvad jeg i Sommer meddelte
Hr. Conferentsraaden mundtlig blive indlemmede
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i en lille antikvarisk Samling, som tilhører Den
danske Forening her i Byen, og som er grundlagt
af Adj. Kinch, Adj. Helms og mig. Vi ejede i For
vejen nogle Stenvaaben, men ere meget taknem
melige for denne Forøgelse. Bliver Foreningen en
gang hævet, er det vor Bestemmelse, at Samlingen
skal tilhøre Kathedralskolen ...« Og han sluttede:
»Det tilsendte har glædet Disciplene og Andre
der have haft Lejlighed til at se det, og det er
utvivlsomt, at Interessen og Sandsen for Sligt an
spores ved, at Provindserne ogsaa have, om end
kun mindre, Samlinger af den Art.«
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Udskiftningen i Roust 1774
Af J, Bastholm.

Mellem Roust bymarker mod syd og GunderupAarre bymarker mod nord ligger en betydelig engog mosestrækning, der mod vest afgrænses af
Rousthøje og Knurborg bymarker. Mellem de to
sidstnævnte fortsætter engen i en smallere strim
mel ned mod Roust mølle, hvor der indtil ca. 1940
fra gammel tid har været opstemning og vandmøl
le. Her skæres engdraget af dæmningen med
Roust-Varde landevej, og syd for denne fortsætter
engen mod Alslev vandmølle og videre til Varde
å. — I engene mellem Roust og Gunderup-Aarre
er der to vandløb; det første kommer fra øst og
gennemløber engdraget i hele sin længde; det op
tager det andet, der kommer fra Gunderup. Disse
to vandløb kan siges at være Alslev ås udspring. —
Den sydlige del af engdraget mellem Roust og
Gunderup (vel ca. halvdelen) hører til Roust. Den
har før udskiftningen ligget hen som fælles mose
og grønning, hvor kreaturerne kunne græsse, —
forte og overdrev, som det kaldtes; der er også
gravet en mængde klyne særlig i den vestlige del.
Efter gammel vedtægt og videbrev havde man fra
hver ejendom lov til at indsætte kreaturer på fæl-
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lesgræsningen i forhold til sit hartkorn: »8 hoveder
til hver af byens 13 »halve« gårde.« — Og der blev
bjerget en del hø. Både græsningen og høet var af
stor værdi for byen, der i øvrigt havde temmelig
tørre marker.
Man har tidligt i Roust va^ret misfornøjet med
fællesdriften; og da tankerne om udskiftning blev
levende i sidste halvdel af 18. årh., ønskede man
først engene nord og vest for byen udskiftet. De
var den bedste del af engstrækningen, og de lå lige
ind til byen med gårdene og tofterne.
Udskiftningen medførte en vældig forandring i
landboforholdene; den ophævede den driftsmåde,
der hidtil havde været brugt, og som havde århun
dreders hævd. — Der var 1760 og 1769 kommet for
ordninger om udstykning, der fremmede interessen
også blandt bønderne. Men først 1781 kom den lov,
der gjorde det muligt at gennemføre udskiftningen
hele landet over hovedsagelig i løbet af 30 år. Efter
forordningen (eller loven) af 1781 kunne enhver
lodsejer forlange sin del af fællesjorden udlagt (på
højst 3 steder), selv om ingen andre ønskede ud
skiftning; og selvom kun en enkelt ønskede sin
part udlagt, skulle der straks udarbejdes plan til
hele byens udskiftning. Alle udgifter ved udskift
ningen skulle fordeles på samtlige lodsejere og
fæstere i byen, så at også de, der ønskede at for
blive i fællig, måtte betale deres part.
Det er helt mærkeligt at se den enighed, hvor
med bønderne i Roust er gået ind for udskiftning;
thi allerede 1774 anmodede samtlige beboere land
måler Cassten Hansen af Kierbøll om at opmåle og
udskifte engstykkeme Felding (nordvest forbyen),
Knoldene og Sigen (nord for byen), og 20. og 21.
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april foretoges forretningen i bymændenes over
værelse. — De to uvildige syns- og taksationsmænd
Christen Lauridsen, Lund, og Jens Nielsen, Aarre,
efterså jordstykkerne og bestemte boniteten. De
blev sorteret i 3 klasser: god, middel el. ringe jord.
— Opmålingen viste, at Felding var 2700 roder,
Knoldene 3664 roder og Sigen (plus et stykke ved
»Koeledet« på 108 roder) 2787 roder, ialt 9151 roder
samt et stykke til en engvej. — Der må være an
vendt Tønder roder på 5,23 m el. i flademål ca.
27,4 m2. Efter dette mål skulle Felding være 13V2
td. land, Knoldene ca. 18 tdr. og Sigen ca. 14 tdr.,
ialt ca. 45y2 td. land, hvilket passer nogenlunde
med engstykkernes størrelse på et udskiftningskort
fra 1795. — Foruden Felding, Knoldene og Sigen,
hvoraf sidstnævnte gik ind mod vejen fra Roust til
Aarre, lå der øst for den nævnte vej et uopmålt
stykke eng, der kaldtes Sighale. Det var vanskeligt
at indhegne og lå så ubekvemt, at ingen ville have
det i sin lod. Thomas Pedersen, som havde en halv
gård (den nuværende Højrup) og et bol i fæste fra
Ribe hospital, tilbød da at tage det, og han fik det
med bymændenes samtykke, imod at han intet af
det opmålte skulle have, »hvilket han ikke heller
forlangede«. — Derefter vedtog samtlige de øvrige
beboere, at enhver skulle have sin lod på 2 steder,
nemlig i Sigen og enten i Knoldene eller i Felding.
Sigen skulle deles i 13 lige gode lodder, og lige
ledes Felding og Knoldene »til hobe« i 13 lige gode
lodder. De ringere lodder skulle gøres større og
de bedre mindre, og til en lod i Sigen af ringe bo
nitet skulle høre en bedre eller god i Felding eller
Knoldene. Dette blev udført af Cassten Hansen og
de to uvildige synsmænd, så at også bymændene
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agtede alle lodderne lige gode. — Derefter overlod
samtlige bymænd forlods
Peder Nielsen (V2 gård)
nr. 1 fra øst i Felding og nr. 9 fra øst i Sigen,
for at han ikke skulle gøre fordring på en ny vej
i stedet for den, han altid har haft fra sin toft over
Felding, — nu kunne han få den gennem sin egen
lod.
Derefter blev der lodtrækning med skrevne sed
ler, først for hver gård og derefter evt. mellem
beboerne af gården, enten af vedkommende bonde
selv eller af andre »på deres begiæring«. Derved
tilfaldt:
Christen Nielsen (% gård)
nr. 1 fra øst i Sigen og nr. 5 fra øst i Felding,
Herman Iversen (V2 gård)
nr. 2 fra øst i Sigen, nr. 4 fra øst i Felding.
I nr. 4 i Felding var ekstra ca. 2 skp. land, fordi
Herman Iversen skulle afgive vej til de uden for
liggende enge for alle byens beboere i høbjerg
ningstiden, »dog at alle bymænd ere lige deelige i
at nedbryde og straks igen at opsætte diget, hvor
igennem farten skal skee.«
Jens Pedersen (¥2 gård)
nr. 3 fra øst i Sigen, nr. 1 fra vest i Knoldene.
Niels Knudsen (¥2 gård)
nr. 4 fra øst i Sigen, nr. 2 fra vest i Knoldene.
Anders Gregersen (¥2 gård)
nr. 5 fra øst i Sigen, nr. 3 fra vest i Knoldene.
Jesper Andersens enke (¥2 gård)
nr. 6 fra øst i Sigen, nr. 4 fra vest i Knoldene.
Søren Hansen (7/i2 gård)
nr. 7 fra øst i Sigen, nr. 3 fra øst i Felding.
Peder Sørensen (5/l2 gård)
nr. 8 fra øst i Sigen, nr. 2 fra øst i Felding.
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Kopi af udskiftningskortet over Roust enge.

Nr. 1 i Felding og nr. 9 i Sigen, Peder Nielsen (Nørgård).
1 i Sigen, 5 i Felding, Christen Nielsen (Midtgård). 2 i Si
gen, 4 i Felding, Herman Iversen (nu Junges). 3 i Sigen,
1 i Knoldene, Jens Pedersen (Søndergård). 4 i Sigen, 2 i
Knoldene, Niels Knudsen (nu Tobias Christensen). 5 i Si
gen, 3 i Knoldene, Anders Gregersen. 6 i Sigen, 4 i Knol
dene, Jesper Andersens enke. 7 i Sigen, 3 i Felding, Søren
Hansen (nu Harald Christensen). 8 i Sigen, 2 i Felding,
Peder Sørensen (fh. Niels Broes). 10 og 11 i Sigen, 5 og 6
i Knoldene, Chr. Christensen, Peder Jessen og Hans Han
sen (gården Himmerig). 12 i Sigen, 8 i Knoldene, Jens Han
sen (nu Kristen Jessen). 13 i Sigen, 7 i Knoldene, Laurids
Nielsen (nu Alfred Hansen). Thomas Pedersen (Højrup)
fik sin eng i et samlet stykke i Sighale øst for Aarrevejen.
Han er Morten Eskesens oldefader, f. 1726. Sønnen Hans
Thomsen fik Højrup. En anden søn, Morten Thomsen, f.
1772, boede før sit giftermål med Johanne Eskedatter hos
forældrene i Roust. Han blev 1809 gårdejer i Ulbæk i
Lyhne, hvor han kaldtes Morten Roust. Hans søn Eske
Mortensen var Morten Eskesens fader. - A = vej til Strand
by (Tingvejen). B = veje, der straks forener sig og fører
til Grimstrup.
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Chr. Christensen (3/8), Peder Jessen (3/8),
Hans Hansen (]4 gård)
nr. 10 og 11 fra øst i Sigen, nr. 5 og 6 fra vest i
Knoldene.
Jens Hansen (!/3 gård)
nr. 12 fra øst i Sigen, nr. 8 fra vest i Knoldene
samt stykket ved Koledet.
Laurids Nielsen (2/3 gård)
nr. 13 (det vesterste) i Sigen, nr. 7 fra vest i
Knoldene.
Desuden blev han af samtlige bymænd »for denne
lods ringhed tillagt et lille uopmålt stykke, KjølleEng kaldet«.
»At opmaalingen og uddeelingen saaledes er rig
tig og at alting------- er skeet efter bedste Skiønsomhed og nøjeste overvejelse samt af Bymænd ene selv-------i vores Overva^relse indgået, det be
vidner vi herved og vil alle tiider på tilbørlige Maader og Steder, om skulde forlanges, bekræfte, alt
saa vidt det enhver af os kan vedkomme.
Datum i Roust den 21. April 1774.
Cassten Hansen.
Christen Lauridsen.
Jens Nielsen.
Med ovenstaaende uddeling ere vi underskrevne
Bebo(e)re i alle Maader fornøjet, allerheldst da
samme er skeed ved Lodkastning, og have vi her
ved aftalt efterfølgende Poster, som alle af enhver
vedkommende skal uryggelig holdes under den
straf som Loven, Forordningerne og Byens videbrev tilholder og Dicterer neml:
1. Skal alle Besiddere af Sigen kaste og vedlige
holde en forsvarlig Grob fra Aare vej og Vase
til vester ligeså forsvarlig og dyb, som Thomas
Pedersen kaster sin østen Vasen i Sighale, saa
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4.

5.

42

657

at det kan trække Vandet deraf; ligesaa skal
alle Byens Beboere frede Sighale i Hejnings
Tiid til Kornet er inde, udi de 2de første Aar
neml: 1774 og 1775.
Peder Nielsen skal grave og vedligeholde en
forsvarlig grob igiennem sit skifte i Felding,
som er det Østerste, saa det kan trække vandet
fra Byen.
Langs hen for alle 8te Skifter i Knoldene und
tagen for det vesterste skal være en Vej saadan, at hver kand komme i sit Skifte, paa
hvilken vej dog ikke skal kastes Vase, men
den skal forblive grøn og være 9 alien bred
imellem Grobene, med mindre alle Besidderne
kan foreenes om at indtage Vejen i Skifterne
imod at skaffe og lade hverandre fri og ubehindret fart derigennem til deres vesten for
beliggende Skifter, dog at det ikke skeer ved
løs Drift og paa et vist og ej paa flere Steder.
Hvor der er Enge eller Toft grobe beliggende
til de nu uddeelt Overdrifter, tilhører grunden
og grøden af samme grobe, saalænge de for
blive hvor de nu ere, de Enge eller Tofte, hvor
for de hegne, uden Tilegnelse af de nu uddeelte Overdrifters Ejere, dog bliver Vand
løbet imellem Felding og de derved liggende
Enge samt Knoldens Skiel, imellem begge
Sider.
Siden Christen Nielsen ikke har i sit skifte
No. 5 udi Felding saadan et Stykke Jord, at
han derpaa kunde ligge det høe, der bierges
i bløden udi samme Stykke, saa er ham tilstaaet den Frihed, at han maae, om behøves
bierge græsset af sit Skifte paa de derved lig
gende Enge og kiøre samme Høe af Engene
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igiennem Herman Iversens Skifte paa den udlagde vej, dog saaledes at i Fald Høet af En
genes grøde allerede er af kiørt, og Diget paa
Vejen igien istand sat, han da selv nedbryder
og strax, saa snart skee kan igien opsætter
Diget for Herman Iversens Skifte.
Viidere er aftalt, at den Ommeldte vej i Her
man Iversens Skifte skal gaa ved det østre
dige og være 9 alien bred, hvor af ikke nogen
uden til fornævnte Kiørsel maa benytte sig
uden alleene Herman Iversen, saa ingen anden
maa derpaa græsse eller uden for kiøre.
Udi Jens Hansens Deel ligger Jens Sillesen,
som har 2 Skp. Hartkorn i Fæste, hans Part,
som kan blive i: No. 12 i Sigen, No. 8 i Knol
dene, og ved Koeledet.
(Udskiftningen var noget stiv. Da fordelingen
foregik ved lodtrækning, måtte man først gøre
alle lodder lige gode. Dette forudsatte, at alle
gårde var lige store, hvad de ikke var. Man
har vel derfor søgt at regulere f. eks. ved at
tage Jens Sillesens part på ca. 3 skp. land i
Jens Hansens del. Jens H. havde x/3 gård, me
dens de fleste andre havde halvgårde).
Digerne omkring Skifterne forfærdiges og ved
ligeholdes saaledes at hver vedligeholder og
grøber det halve med sin sidemand, og det
heele forenderne, men hvor udsider treffe der
skal samti. Byemændene eller besiderne af det
til grensende Ejendom istandsætte og altid for
svarlig vedligeholde det halve, samt besidder
ne af det Stykke, der skal indhegnes, det andet
halve.
Samtlige Bymænd maa kiøre derres Høe af de
forengc, som ligger Østerst, over Laurids Niel-
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sens og Jens Hansens Skifter i Knoldene, imod
at de og lukker Skaaret igien paa Digerne.
10. Vasen og Vejen til Felding og lengere til vester
skal enhver holde forsvarlig vedlige for sin
Agger Ende og i sit Skifte, saa at der over ikke
klages. —
Denne uddeeling og foran Specificerede Poster
indstilles saaleedes ydmygst til vore gunstige Hus
bonders Aprobation. — Datum ut supra.
Thomas Pedersen, Peder Sørrensen, Christen Niel
sen, Peder Nielsen, Jens Pedersen, Herman Iver
sen, Niels Knudsen, Anders Gregersen, SI: Jesper
Andersens Enke, Sørren Hansen, Hans Hansen,
Peder Jessen, Jens Hansen, Laust Nielsen, Christen
Christensen.«
Derefter delte Cassten Hansen på begæring det
»Himmeriges Gaard« tilskiftede mellem de tre be
boere Christen Christensen, Peder Jessen og Hans
Hansen, og det blev aftalt, at Laurids Nielsen og
Jens Hansen, hvis lodder i Knoldene lå øst for
Peder Jessens, skulle have frihed til at trække
køer til og fra deres skifter gennem hans og hin
andens skifter, »naar de alleene ikke drive løse
Creature eller Heste.« — »Udskiftningen Ratifice
res. Bruun, Kro(g)sgaard. — Paa Domkirkens
Vegne: J. Rahr, —J. Jensen. — Paa Riber Hospi
tals Vegne: J. Hiorth.«
Først 1795 blev de øvrige — og langt de største —
engstrækninger i Roust, Forengene, Vestermose og
Hvolms (Holms) mose, udskiftet sammen med
byens marker, heder og krat.
Ovennævnte kopi fra Ribe hospital findes i fhv. sogne
rådsformand P. Th. Pedersens efterladte papirer. Udskift
ningskortet fra 1795, hvorpå også de her omtalte enge er
medtaget, findes i Matrikeldirektoratet.

Bækkemonumentet
— en skibssætning fra vikingetid
Af Offert Voss.

I marts 1858 blev der ved de to gravhøje, Klebækhøje, nord for Bække by fundet en runesten.1) Den
var gravet ned i jorden og lå lidt til siden for en
stenrække, der udgik fra den mindste af de to
høje (fig. 1-2). Den nyfundne runesten blev flyttet
hen for enden af stenrækken, og både denne og de
to gravhøje blev fredet, hvorefter anlægget lå helt
urørt til 1957, da Nationalmuseet påbegyndte den
undersøgelse, som der kort skal gøres rede for i
det følgende.
Nationalmuseet er ejeren af arealet, gdr. Frode
Rasmussen, Klebækgård, tak skyldig for tilladelsen
til at foretage den ret omfattende undersøgelse og
for megen praktisk hjælp under arbejdet. Udgrav
ningen blev gennemført som beskæftigelsesforan
staltning med tilskud fra Arbejdsministeriet samt
fra Verst-Bække kommune.
Det var meningen først at undersøge, om der var
spor af flere sten i stenrækken samt at se efter, om
der havde været mere end een stenrække. Den tan
ke var nemlig fremsat, at vi her i Bække havde
rester af et V-formet vi svarende til det dr. Dyggve
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Fig. 1. Plan af højene og stenrækken med runestenen på
Bække mark. Tegnet af Magnus Petersen i maj 1875.

havde konstateret ved udgravningerne i Jelling i
1940’erne.2)
I 1957 nåede vi at konstatere, at stenrækken med
runestenen ikke oprindelig havde været lige, men
dannet en bue — måske en del af en skibssætning.
Når mulden var fjernet, kunne man nemlig se,
hvor der oprindelig havde stået sten, enten ved et
muld- eller sandfyldt hul, hvis stenen havde været
gravet ned eller ved en krans af støttesten, hvis
stenen ikke havde været høj nok til at kunne gra
ves ned i undergrunden.
Efter dette opmuntrende resultat fortsattes un
dersøgelsen i 1958, da der blev af dækket et om
råde på 10x45 m fra den lille høj og ud til rune
stenen. En plantegning af udgravningen er vist
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Fig. 2. Stenrækken med runestenen fotograferet fra toppen
af den lille høj. o. 1930. Foto: Runearkivet, Nationalmuseet.

fig. 3, og fotografiet fig. 4 viser det afdækkede
areal. I forgrunden til højre ses runestenen på den
plads, hvor den blev rejst i 1859; oprindelig har
den stået lige midt i billedets allernederste kant.
Bag runestenen ses to bautasten, der aldrig har væ
ret rørt, og bag dem kan følges en bue af funda
mentsten, der går højre om de to sten i midten
af billedet, igennem de to sten ved højen, og ender
lidt til venstre for midten af højen; dette er skibs
sætningens ene side. Den anden side begynder i
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Fig. 4. Den afdækkede skibssætning set fra stævnen.

samme punkt ved den lille høj, går i en bue udad
gennem en række lyse pletter, fyldskifter efter
fjernede bautasten, bøjer ind og passerer umiddel
bart til venstre for de tre nedgravede sten til ven
stre i forgrunden. Den bageste af disse sten er en
bautasten, der er væltet lige ned i hullet; de to an
dre er brudstykker af bautasten.
De to sten midt i billedet lige inden for skibs
sætningen lå løst oven på jorden, og der var ikke
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Fig. 3. Plan af den afdækkede skibssætning. Målestol
sætningens sten, der er helt urørte. Med sti]

i tilknytning til dem nogen stenfundamenter eller
nedgravninger. Stenene har sikkert stået i skibs
sætningen, men er flyttet i nyere tid.
Bag disse sten ses et par brede lyse striber i un
dergrunden; det er hjulspor, en tilsandet hulvej,
som har passeret mellem højene efter, at skibs
sætningen er blevet ødelagt. Klebækhøjene ligger
på Bække sogns højeste punkt, hvorfra der er en
vid udsigt til alle sider; det er nærliggende at tæn-
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. De fire helt udfyldte sten er de eneste af skibs
er runestenens oprindelige placering angivet.

ke sig, at disse høje har været et retningspunkt
for Hærvejen, og at det er den, der efter skibssæt
ningens ødelæggelse har passeret over ruinerne af
det monument, som vel oprindelig var blevet lagt
ved Hærvejen, for at det kunne blive set af mange.
Ved undersøgelsen lykkedes det at påvise spor
efter næsten 35 bautasten; afstanden mellem dem
har været 1,5 m, og det vil sige, at hele anlægget,
der har været 45 m langt og 6,5 m bredt har be-
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stået af omkring 60 rejste sten. Af de få bevarede
sten kan man se, at højden ved stævnene har været
næsten 2 m, medens de ved midten af skibet har
været lavere, ned til V/i m således, at skibssæt
ningen har fået rejsning som et rigtigt skib. Bauta
stene vender alle stenens flade side, spejlet, ind
mod skibet.
Runestenen, fig. 5, er anlæggets højeste sten, og
den har dannet forstavnen i skibssætningen. Ind
skriften lyder: REVNE OG TOBBE GJORDE DISSE
KUMLER EFTER DERES MODER VIBROG.s) Ef
ter indskriften kan runestenen og dermed hele an
lægget dateres til 900-tallet. Ordet kumi findes på
flere runesten, og betydningen er, når det som her
optræder i flertal, et mindesmærke af flere rejste
bautasten4) ; i dette tilfælde et gravmonument, en
skibssætning som to børn har rejst som minde over
deres moder.
Graven, der hører til anlægget, blev også fundet
ved udgravningen; den lå lidt foran midten af ski
bet. Det var en jordfæstegrav med en noget uregel
mæssig nedgravning, % m dyb, 3 m lang og næsten
1 m bred; der var nogle enkelte lerkarskår i fyl
den og et lille stykke jern på bunden af graven,
men ellers intet. De fundne skår kan ikke dateres
nærmere end yngre jernalder, men der er ikke
noget i vejen for, at de kan være fra vikingetid.
Det er muligt, at graven er plyndret; ikke mindst
gravens uregelmæssige form tyder på, at anlægget
er forstyrret.
Foruden denne grav fandtes endnu en 6 m nord
for skibssætningens vestlige ende. Det var ligeledes
en jordfæstegrav; her var i vestenden bevaret dele
af kraniet, og som gravgods var medgivet en lille
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Fig. 5. Runestenen helt frigravet. Runeindskriften består
af to lodrette linier og teksten begynder nederst til venstre.
Indskriften lyder: Revne og Tobbe gjorde disse kumler
efter deres moder Vibrog.

jernkniv, som efter sin form udmærket kan være
fra vikingetid.
Efter afslutningen af udgravningen er det frede
de areal blevet udvidet, og anlægget restaureret, idet
runestenen er flyttet hen i stævnen, den væltede
bautasten er blevet rejst på stedet, og ved siden
af den er rejst endnu en bautasten, som kunne
samles af to større brudstykker. På denne måde
kan man i hvert fald ved stævnen af skibssætnin
gen få et rigtigt indtryk af det oprindelige anlæg
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Fig. 6. Stævnen af den restaurerede skibssætning.

(fig. 6). De to løse bautasten, der lå midt i sten
rækken, er blevet rejst i hver sin side af skibssæt
ningen, og endelig er alle de manglende bautastens
plads blevet markeret af sten, som blot rager ca.
*4 m op over jorden.
Skibssætningerne findes i ret stort tal i hele
Skandinavien5), hvor vi har dem dels i yngre
bronzealder og dels i vikingetid. I sidstnævnte pe
riode optræder der to typer; den ene er som regel
10—20 m lang og bygget af kampesten6), den anden
type, der kunne kaldes den monumentale, er 20-90
m lang og dannet af rejste bautasten, der tager til
i størrelse ud mod stævnene. Skibssætningen ved
Bække, der med sine 45 meters længde er Jyllands
største bevarede skibssætning, er et smukt eksem
pel på denne type, som i Danmark ellers kun
findes ved Lejre på Sjælland og ved Glavendrup
på Fyn. Denne sidste svarer ret nøje til anlægget
i Bække; den har samme orientering, NVN-SSØ,
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den har været o. 60 m lang og den har haft en
runesten som stævnsten — forøvrigt den af de dan
ske runesten, der har den længste indskrift, ialt
210 runetegn. Også dette anlæg er undersøgt og
restaureret i 19587).
Skibssætningerne er som nævnt gravmonumen
ter, og også på Glavendrup-runestenen bruges be
tegnelsen kumier, mindesmærke, for hele anlæg
get; ordet skib, som også kendes fra runeindskrif
ter, bruges ikke. Måske er det kun os, der synes,
at disse monumenter ligner skibe, og i hvert fald
mangler vi stadig et bevis for, at de mennesker,
som lod stenene rejse, ville lave et monument, der
skulle ligne et skib. Forestillingen om, at skibssæt
ningerne skulle være dødsskibe på vej mod Valhal
hviler således på et meget spinkelt grundlag.
Det var teorien om det V-formede vi, der satte
gang i undersøgelsen af Bækkemonumentet — re
sultatet blev en skibssætning. Det V-formede vi i
Jelling kunne måske være den ene halvdel af en
virkelig stor skibssætning.
Ved skibssætningens agterstævn ligger der både
i Bække ogi Glavendrup en mindre gravhøj. Glavendrup-højen blev undersøgt i 1892 og 1958, den
er 13-14 m i diam. og indeholdt grave fra ældre og
yngre bronzealder. Gravhøjen i Bække blev fuld
stændig undersøgt i 1958, og også den indeholdt
kun grave fra ældre og yngre bronzealder. Det er
altså en regulær bronzealderhøj som man i vikin
getiden har brugt som udgangspunkt for skibssæt
ningen og sikkert for at anlægget skulle virke
endnu mere monumentalt.
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NOTER
O De nærmere fundomstændigheder og mundtlig over
levering om fundet og om Klebækhøje, se J. Kvist:
Bække sogn. 1936, side 41 ff og side 82 ff.
2) Ejnar Dyggve: Jelling Kongehøje. Udgravningen 1941.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1943.
Ejnar Dyggve: La fouille par le Musée National Danois
du tertre royal sud à Jelling en 1941. Acta Archaeologica 13, 1942.
3) Lis Jacobsen & Erik Moltke: Danmarks Runeindskrif
ter. 1942. Bække -st. 2, sp. 55.
4) Karl Martin Nielsen: Kumi. Kumi 1953.
5) H. G. Broholm: Skibssætninger i Danmark. Fra Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1937, side 11-26.
G) Denne type er bedst repræsenteret på Lindholm-høje
gravpladsen ved Nørresundby. Thorkild Ramskou:
Lindholm, en gravplads fra yngre jernalder. Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark 1954.
7) Erling Albrectsen: Runemonumentet ved Glavendrup.
Fynske Minder 1958, side 83-96.

Stiftsbilioteket i Alborg
og dets „søster“ i Ribe
Af Kjeld Galster.

I 1812 var Sjællands stiftsbibliotek i Roskilde
blevet oprettet på grundlag af rektor Johan Hen
rich Taubers store bogsamling (8000 bind) og det
fik i stiftsprovst J. M. Hertz en energisk bibliotekar.
1814 var Odense stiftsbibliotek kommen til som
den næste offentlige bogsamling i provinsen, ved
biskop Fr. Plums initiativ.
I Jylland var der foreløbig intet gjort. Men oppe
i Ålborg sad der to energiske mænd: stiftamtman
den Frederik Moltke, og rektoren, Emmanuel Tau
ber.
23. januar 1818 udsendte de et opråb: ... I Jyl
land, hvor savnet er langt føleligere, afstanden fra
videnskabens sæde fjernene og lejligheden til at
erholde læsning vanskeligere; hvor videnskabs
manden aldeles ikke kan erholde nogen under
støttelse, eller noget lån af bøger til videnskabelige
arbejder, har man længe, og med største føje,
ønsket et stiftsbibliotek åbnet, der kunde oplive og
underholde sans for videnskabelighed, opmuntre til
fortsættelse af vel begyndt studering og lærd dan
nelse, og tillige yde underholdende, lærerig læs
ning for den ulærde, men derfor ikke udannede
statsborger. Og hvorfor skulde man ikke og tro, at
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anlægget her ville finde lige så velvillig og under
støttende deltagere, som andensteds?«
Planen vandt stor tilslutning. I løbet af tre år
havde »Ålborg stifts- og amtsbibliotek« en bogbe
stand på ikke mindre end 12000 bind, skænket dels
af det offentlige (kongen, de store københavnske
biblioteker, fonds og selskaber), dels af private i
by og på land og i hovedstaden.
Mellem dem, man henvendte sig til om bidrag,
var også stiftsbiblioteket i Roskilde, og herfra hav
de man fået en anseelig samling doubletter (mel
lem dem så Tauber med bevægelse nogle, som han
kendte så godt fra sin faders bibliotek).

Den fremgang, der var med bibliotekssagen i
Ålborg, satte fart i bestæbelserne i de andre nørrcjydske stiftsstæder, navnlig Ribe.
Stiftsprovst Hertz var i 1820 kommet til Ribe som
biskop, og han fik året efter, med støtte af stiftamt
manden, Hans Koefoed og dennes broder stiftsprov
sten, Conr. Daniel Koefoed, oprettet et stiftsbiblio
tek.1)
Men det var fattigt. To år efter oprettelsen var
man kun oppe på 1200 bind.
Foreløbig havde man i Ålborg været kun modta
gende. 9. Dec. (1820) havde Molkte skrevet til Tau
ber: »Meden2) skrev mig for nogen tid at han troede
det ville være Koefoed, stiftprovst i Ribe, beha
geligt at have vor catalog; da han nu har været
så (villig) til at bidrage til vor stiftelse,3) så var
det vel også politisk rigtigt — thi han kunde
måske samle flere contribuenter. For ikke at støde
*) Se Fra Ribe Amt 1907, s. 30.
2) Tidligere præst i Ålborg, nu i Fredericia.
3) Koefoed havde bidraget med 16 rbd.
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bispen i Ribe, måtte man vel også tilsende ham en?
I fald dette bifaldes, er min ven så god og sender
mig to cataloger — vistnok en udgift — men som
dog kan kaste renter af sig.«
Man er venlig i Ålborg, men venligheden skulle
gerne betale sig.
Kort derefter er der kommet brev fra biskop
Hertz med andragende om doubletter fra Ålborg
stiftsbibliotek (nu var rollerne byttet om!) Man
var ikke alt for henrykt i Ålborg. Man var kun vant
til at modtage, og det havde man været god til.
T. til M. 23. marts 18214) : ... Vi finde vel på at
give de stakkels ripensere nogle gamle theologica
af vore doubletter, som vi ej kunne bytte bort —
og ved auction knap få maculatur pris for. Deres
Excellence skal se, at jeg er ej for rund med gav
mildhed, men ligner her fuldt op Den gerrige, der
ej kan afse noget ægte af sine grunker.
M. til T. 24. marts 1821: Ikke med samme for
nøjelse som jeg følte ved modtagelsen af Deres
brev modtog jeg vedlagte fra Ribe... Vi må, det
forstår sig, vise al mulig villighed mod denne nys
fødte søster, men det hvorledes — bør vi tage under
nærmere overvejelse.
M. til T. 27. marts 1821: Ripensernes bibliotek
sag er, det ved jeg, i gode hænder hos Dem. Utidig
generøsitet er også en fejl. Vi må nærmere aftale,
hvorledes vi skulle besvare brevet.
T. til M. 4. april 1821 : Den ripensiske stiftsøvrig
heds brev om doubletter fra vort bibliotek mener
jeg vi ganske tørt og kort må besvare, at vor stif
telse som ung og endnu i sin første barndom kan ej
4) Brevene vekslet mellem Moltke og Tauber er for nogle
år siden oversendt fra Ålborg Katedralskoles bibliotek
til Det Kongelige Bibliotek.
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være ejer af mange doubletter, så meget mere da
vi flere gange har have tilbyttet os, for de(m)
vi have, sådanne bøger, som biblioteket ej ejede.
Dette var sket med skolebiblioteket og adskillige
private. Imidlertid skulle ripenserne dog modtage
bevis på hvor gerne vi efter ringe evne vil imøde
komme deres ønske, og kunne vente en sending i
sommer, når vi underrettes om måden den ønskes
tilsendt på, og stedet den måtte adresseres. Lejlig
heden herfra ville vel falde nærmest til Golding
eller Vejle. — Så omtrent mener jeg ordene kunne
falde til trøst og beroligelse for vedkommende.
Derefter er der kommet et brev fra Ribe om sa
gen, der har gjort et godt indtryk i Aalborg.
T. til M. 13. juni 1821 : Til Ribe har jeg nu udsøgt
en slump doubletter, og skal i morgen i den hen
seende have den ære at foredrage D. Exe. mit
forslag.
T. til M. 14. juni 1821: Deres Excellence har såvel
som biskoppen5) med sand deltagelse erfaret Ribe
stiftsøvrigheds og stiftprovsts forenede bestræbel
ser for ved et biblioteks oprettelse i den sydlige
del af Jylland at lette videnskabsmænd og viden
skabselskere anskaffelse af bøger, som vore tiders
mangelunde tryk nægter enkelt mand at anskaffe
sig. De arbejde dér således til samme mål, som vi
i Jyllands nordre del, og vi må ret af hjertet
ønske dem samme held til anlæggets fremme, som
vi have nydt. Vor stiftelse er endnu i sin barndom,
har få indtægter og skylder for det meste offent
lig goddædighed sin rigdom på 11000 bind, efter
at have bestået lidt over 3 år; har derfor kun ringe
hjælpekilder at øse af for at understøtte den kære
5) Biskop Rasmus Jansen, Ålborg.
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yngre søster som nævner Ribe, som sin moder;
men aldeles uden faddergave bør vi ingenlunde
se hende træde ind i verden. Hjerte have vi til at
byde den bedste, men evnen byder os bede for
ældrene tage til takke med vor ringe formue.6) Det
er en skik for os at bortbytte doubletter for andre
skrifter, som vort bibliotek ej eje, til alle og en
hver, som vil indlade sig i denne handel. Vi have
derved særdeles beriget biblioteket, men savne der
for og overflødighed at tilbyde ripenserne. Hosføjede liste vil vise, hvad vi kan give.
T. til M. 20. juli 1821: ... Gaven til Ribe var vel
ikke den fordelagtigste anvendelse af vore doublet
ter, som vi have gjort; men sikkert den hæder
ligste og liberaleste — og nødvendigste.
Sed hæc hactenus et nimis fortasse. Vale, fave
semper devotissine.7)
Tauber.
M. til T. 20. april 1822: Tak for brevene til vore
søstre, hvo kan skrive sådanne taksigelsesbreve.
M. til T. 22. august 1822: De tilgive, kære ven,
at jeg nu først tilsender listen over doubletterne,
som vi kunne tilbyde Åhuserne, til deres bibliotek.
Det glæder mig ret, at vi har kunnet give dem et
sådant bevis på vor gavnelige og uegennyttige be
redvillighed. Hvor mange fik vel vor søster i Ribe
— at kuns familien ikke bliver for stor!«
I oktober 1823 afgik gaverne til de to »søstre«,
71 bøger (doubletter) til Ribe og 121 til Århus.
Hvordan de er blevet modtaget, ved vi intet om. De
kunde jo nok fylde op på reolerne; men de endnu
G) formue = evne.
7) Men nok om dette — muligvis for meget. —Farvel, lad
altid Deres ydmyge tjener nyde Deres gunst.
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bevarede fortegnelser siger os, at det ikke er hyp
pigt, de er taget ned derfra.
Inden bøgerne afsendtes havde biskop Hertz —
på opfordring — skrevet om bibliotekets stilling:
Deres Excellence vil, ved at gennemblade ind
lagte, finde, om ikke det behageligste, dog det
sandeste og korteste svar på den gunstige skrivelse,
hvormed De først på året beærede mig. — Så vidt,
og ikke længere; — til en samling af henved 1200,
tildels ubetydelige, bind, og et, endnu tildels ube
talt, lidet pengebidrag — har det fattige og af en
stedmoderlig natur trykket Ribe stift i tre år kun
net bringe det, til at afhjælpe et savn, som just for
medelst stiftets armod og afsides beliggenhed er
for dets vidtadspredte videnskabeligt dannede embedsmænd desto tungere. De mange locale, øconomiske, personlige etc. hindringer, som (man) her
have — og vistnok endnu længe ville vise sig, tør
jeg næppe i tanken overskue, end sige opregne. —
Dog håber jeg, at, som jeg fra begyndelsen af har
havt grund til at resignere på den idé at opleve
nogen betydelig bogsamling for Ribe stift, så vil
dog det i god hensigt nedlagte lille frø med tiden
trives og stifte den tilsigtede nytte.
Måtte Deres Excellences under højere auspicier
og heldige kraftytringer fremvoxne plejedatter
hurtigere nå sit mål; og længe glæde sin ædle
fader!
Det ønsker Deres Excellences underdanig hen
givne
Hertz.
Ribe bispegård 3. sept. 1823.
Dermed ophører forbindelsen mellem de to stifts
biblioteker.

Niels Lange som bygherre
på Riber Kærgård
Af H. K. Kristensen.

Tidligere har jeg hævdet, at rigsråd Niels Lange
til Riber Kærgård næppe har foretaget større byg
gearbejder på Kærgård, da man ikke har kunnet
påvise bygningsdele der, som man med sikkerhed
kunne sige om var fra hans tid.*)
Imidlertid fik jeg ved læsningen af museums
inspektør Chr. Axel Jensens sidste bog: Danske
adelige gravsten I 263 og II 248 en ganske anden
opfattelse, idet han der gør opmærksom på, at der
i Den antikvariske Samling i Ribe findes et frag
ment af en bygningstavle med årstallet 1552 og med
et brudstykke af et adeligt våben.**)
Adjunkt Lennart Edelberg, Ribe, har været så
venlig at sende mig en udskrift af museumsproto
kollen, hvor stykket 1922-23 opgives at være 68 cm
langt, 21 cm bredt og 9 cm tykt. Nu er længden kun
ca. 50 cm, så der er muligvis forsvundet et lille
stykke, ligesom det er gennemløbet af et brud, hvad
der også fremgår af hosstående fotografi.
Reliefferne er dybe og tydelige. Man ser den
*) Fra Ribe Amt 195G, 123.
**) Mus. nr. 7026.
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øverste del af en hjelm, prydet med to svanehalse,
der trods en mindre beskadigelse dog ses at holde
en ring i næbbene. Selv om skjoldet ikke er be
varet, tør man dog slutte, at det må dreje sig om
Skeel’ernes våben. Det har nemlig på hjelmen to

Fragment af en bygningstavle med del af Skeel’ernes
våben og årstallet 1552. — 1/5 størr.

hvide svanehalse holdende en guldring med en blå
sten, mens skjoldet er tværdelt og øverste felt lod
ret delt.
På fragmentet ser vi til venstre af hjelmen det
øverste af en pilaster, bærende et englehoved og
vinger og derover en plade med årstallet 1552.
Pilasteren må have stået i midten af hele bygnings
tavlen og delt den i to felter. Yderst til højre ses
den ene yderpilaster, der udadtil afgrænser feltet
med Skeelvåbenet, og dette felt er spindesidens.
I feltet på den anden side midterpilasteren, altså
sværdsidens, har ægtemandens våben da været.
Chr. Axel Jensen slutter, at det har været rigsråd
Niels Langes til Kærgård. I 1552 ejedes denne gård
netop af ham og hans hustru var Abel Skeel. —
Der kan ikke være tvivl om, at denne slutning er
rigtig.
Imidlertid kan nogle jo let spørge: Mon ikke ste
nen alligevel har siddet i et hus i Ribe by? Der har
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ægteparret haft både huse og grunde, véd man.
Det ser dog ud til, at deres huse kun har været
boder, dvs. huse, ved hvis hjælp velhavere søgte
at frugtbargøre nogle af deres penge, idet de lejede
dem ud, og på sådanne huse anbragtes naturligvis
ikke en kostbar bygningstavle med et adeligt vå
ben. Heller ikke gråbrødreklosteret, som Abel Skeel
købte med stenhuse, gårdsrum og haver, kan tavlen
stamme fra, da hun først købte klosteret 1561.
Endelig oplyser museumsprotokollen, og det er
afgørende, at stenen er foræret samlingen af fhv.
møller Niels Pedersen i Fæsted, Hygum sogn, som
»for nogle år siden« havde fået den på Kærgård.
Man kommer derfor til den opfattelse, at Niels
Lange 1552 har ladet udføre et ikke helt ubetyde
ligt byggearbejde på Kærgård.
Tavlen er et tysk arbejde.

Litteratur om Ribe amt
John Kvist: »Veerst sogn« (396 sider + 32 sider krideret papir med billedstof).
H. K. Kristensen: »Nr. Nebel-Lydum sogne« (374 sider).
Det var afd. Søren Alkjærsig, der formede kravet: En god
sognebog kræver mindst 10 års arbejde, hellere 12-15 års!
Målt ud fra denne synsvinkel er det ikke mærkeligt, at
de to inden for Ribe amt i 1958 udsendte sognebøger, som
her kort omtales, er blevet vægtige både i ydre og indhold,
for de har, så vidt vides, været under forberedelse i hen
ved en snes år.
For begge bøger gælder det, at der bag udgivelsen har
stået et udvalg, der har hjulpet til med råd og dåd. Og til
Nr. Nebel bogen er fra forskellige sider leveret gode bidrag.
Men når disse to sognebøger er blevet så betydelige og gir
så megen værdifuld egnshistorie, der rækker langt ud over
sogneskellet, da skyldes det først og fremmest, at de hver
især er samlet og formet af en kyndig og grundig egns
historiker, der evner at skelne væsentligt fra mindre væ
sentligt i de store stofmængder, der er til rådighed. De for
står begge at tyde egnens arkæologiske fund, ikke blot
som vidnesbyrd om forhistoriske kulturformer, men som
led ind i folkets fremadskridende udvikling. Og de har i
deres fremstilling evnet at se og gengive egnens historie
i sammenhæng med rigshistorien, således at de store hæn
delser i rigets tilværelse med stigen eller dalen tegner sine
kurver ind i egnens og det enkelte sogns udvikling.
H. K. Kristensen er en kendt og anerkendt historiker, en
kyndig arkivforsker, der ikke blot kan finde frem til
arkivernes kildemateriale og tyde den snørklede skrift,
men han forstår også med kritisk sans at sætte arkivalier
nes tit sparsomme oplysninger ind i den rette sammen
hæng, så der ud af de døde linjer og knudrede sætninger
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vokser levende menneskeskæbner med livets stærke spæn
ding. Hans skildring af de forskellige gårdes og bolavs hi
storie er forbilledlig i dens knappe, men solidt under
byggede form med et væld af pålidelige oplysninger.
Bogen er med stort billedstof og et særpræget omslag
tegnet af Peer Hübschmann, smukt trykt hos Viggo Niel
sen, Nr. Nebel.
Også John Kvists imponerende fyldige og solide bog om
Veerst sogn har et særpræget ydre. Omslaget er Olfert
Voss’s tegning med højdekurver af udgravningen af Trelborg i Veerst skov. Og i papir, tryk og billedstof er det
muligvis den smukkeste og mest noble sognebog, der til
dato er udsendt her hjemme. Og indholdet svarer godt
til det fornemme udstyr. Det er rent ud forbavsende, så
meget John Kvist får med i sin skildring.
H. K. Kristensens har måske nok så fyldige oplysninger
om arkæologiske udgravninger i sin vestjydske egn, ud
gravninger han for største delen selv har foretaget og nu
evner at gi en tydning og plads i sin skildring, så de tegner
sammenhængen i udviklingen.
Til gengæld har John Kvist en meget værdifuld afhand
ling om vejene og stednavnene med udmærkede kortskit
ser. — Den midtjydske Hærvej går jo gennem et hjørne
af Veerst sogn i tilknytning til andre ældgamle tvær
gående veje.
Uden at bygge på overleveringsstoffet evner John Kvist
at lade dette stof udfylde arkivstoffet, så skildringen bli
ver mere levende og nærværende. John Kvist har ligeledes
cn grundig fremstilling af sognets kommunalpolitiske ud
vikling, og af de mange forskellige faglige, folkelige og
økonomiske sammenslutninger. Disse omhyggelige udred
ninger vil inden længe være at regne for kildestof.
At prøve en sammenligning — eller om man vil: Mandejævning — mellem disse to sognebøger og deres forfattere
lønner sig ikke. Selv om bøgerne delvis er bygget op på
noget nær samme måde og bruger noget nær de samme
arkiver som kilder, er de dog meget forskellige i både
stof, anlæg og fremstilling. — Og dog kan de godt hver
for sig gælde som mønster for andre sognebøger.
Det viser, hvilken vældig stofmængde og hvilke rige
muligheder, der ligger og venter på den vågne egnshisto
riker! For selv ikke disse to fyldige og af kyndige egns-
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historikere gennem mange års systematiske forsknings
arbejde opbyggede sognebøger gør fordring på at være
udtømmende. Der vil altid være levnet lidt til de næste. —
I disse to tilfælde er det dog næppe ret meget.
S. Ff.
Redaktør Aksel Lassen har med sin bog Skæbneåret 1659
beriget vor historiske litteratur med et værk, der ikke alene
er af største betydning for vort amt, men er et vigtigt
bidrag til vort lands historie.
I Fra Ribe Amt 1957, s. 344, nævnes, at redaktøren ud
viklede sig »til en gedigen personalhistoriker«. Arbejdet
med slægtens historie førte ham imidlertid til at forstå,
at den og egnen omkring Kongeåen var ramt frygteligt
af pesten 1659, som fulgte i de ulykkelige svenskekriges
spor. Men her var et problem. Rigshistorikerne hævdede,
at det næppe var rigtigt, at Sydjylland var ramt så for
færdeligt af nød og ulykke, som visse gamle kilder vid
nede. Det var overdrivelser, mente de. Kinch var oprin
delig skeptisk, men blev omvendt, og adskillige lokalhisto
rikere havde fremdraget så mange enkeltheder, at de følte
sig overbevist om rigtigheden. Aksel Lassens fortjeneste
ligger i, at han gennem et kæmpearbejde omfattende vidt
gående kirkebogsundersøgelser, matriklernes vidnesbyrd
om øde gårde osv. viser, at et bredt bælte på begge sider
Kongeåen gennemgik så frygtelige lidelser og så omfat
tende udslettelse, at vi må sige med den gamle forkætrede
topograf P. Rohde: »Hvem måtte ikke da dø.«
I 1658 drog svenskerne hærgende gennem landet, der
efter kom brandenburgere, kejserlige og polske tropper.
Skønt de sidste var vore venner, var de skånselsløsere end
vore fjender i deres udplyndring og mishandling, men det
allerværste var, at de kom med en for udhungrede og
nedbrudte mennesker frygtelig pest, plettyfus, så i visse
sogne reduceredes folketallet med 80 %, ja i Føvling-Holsted måske endda med 95 %! Rædslen udstrålede fra po
laklejren i Skudstrup ved Skodborg. Af vort amt slap kun
Vester og Øster Home herreder nogenlunde, dog kun no
genlunde (jævnfør f. eks. min bog: En Slægt fra Kjelst,
s. 20-21). Resten var hærget som Tyskland under trediveårskrigen.
Aksel Lassens bog giver slægts- og lokalhistorikere, der
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opererer på de nævnte egne, noget at tænke på. Og alle vil
indse, hvad det betyder med en mere eller mindre om
fattende udryddelse af en egns befolkning og en indvan
dring af en delvis ny fra de omliggende herreder og am
ter. Og vi vil sende Aksel Lassen en taknemlig og ærbødig
tanke for denne ofte på tørre tal byggede, men alligevel
så spændende bog om den største ulykke, der har ramt
vort amt siden den sorte døds dage.
I årsberetningen fra Esbjerg statsskole 1935 har lektor
P. Gregersen skrevet »Esbjerg Studenter gennem 25 Aar«.
Esbjerg private Gymnasium og realskole udsendte sine
første studenter 1910, skolen blev 1920 overtaget af staten
og blev Esbjerg statsskole. Det er studenterne herfra, Gre
gersen har biograferet. 1945 kom da »Esbjerg Studenter
gennem 25 Aar, 1920-45« ved lektor B. Tengnagel Jørgen
sen. Først giver lektoren supplerende oplysninger om stu
denterne 1920-34, og derefter følger nye biografier til 1945.
Imidlertid bad Esbjergensersamfundet Tengnagel Jørgen
sen udarbejde en ny samling, og lektoren gik atter i lag
med det slidsomme arbejde. Han måtte skaffe sig oplys
ninger om 1270 studenter, som tallet nu var kommet op
på, samtidig påtog han sig at udarbejde en fyldigere af
handling om skolens historie. Enhver kan forstå, hvilket
arbejde det har været for Tengnagel Jørgensen blot at
finde frem til de 1270 studenter eller deres pårørende.
Men lian har haft gode hjælpere og nævner med tak bank
fuldmægtig R. Koppel og bibliotekar Karin Tengnagel
Silberbauer.
Efter en skildring af skolens ikke just kedelige historie
fra 1883 giver lektoren så i samlingen, som kaldes »Esbjerg
studenter og deres skole« den lange række biografier. Fra
1945 er oplysningerne om forældrene indskrænket til kun
at angive faderens stilling, og opgivelse af fødested er
helt udeladt. Trods topografens dybe hjertesuk over denne
mangel er man taknemlig for den vrimmel af data, Teng
nagel Jørgensen her har fremskaffet.
Helge Søgaard har i sin bog »Lertøj fra nørrejgske
museer« givet et vigtigt bidrag til det glasserede lertøjs
historie. Mens Østjylland og Himmerland har været hovedeentrene for disse lervarers tilvirkning, er det forståe-
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ligt, at Vardeegnen, der havde en mægtig produktion af
jydepotter, kun fremstillede meget lidt rødt lertøj. I Ribe
antikvariske Samling er der et par middelalderlige kar fra
Ribe, dog blev byen mest forsynet fra Husum, selv om
man ved, at der har boet en pottemager i byen, flere
steder på egnen har der været lidt pottemageri, bl. a. i
Lundager, hvorfra en ovn af brune fliser med hvid mar
morering og blyglassur nu findes på Varde museum.
I Skalk nr. 1 1959 har Fritze Lindahl under titlen »Der
går dans« fortalt lidt om det sidste møntfund i Ribe, kun
40 m fra pladsen for det store møntfund i 1911 (se Roar
Skovmand: Vesteregnens Skattefund i Fra Ribe Amt 1943,
s. 352). Efter det rige indhold af kortkors-sterlinge og en
fransk mønt fra 1246 menes det sidst fremdragne fund
nedlagt 1247 under kampen om Ribe mellem hertug Abel
og Kong Erik, som en folkevise åbenbart hentyder til.
Set. Catharinæ kloster og kirke i Ribe har udsendt en
smuk vejledning for besøgende. Først redegør klosterets
forstander, amtsfuldmægtig Erik Kondrup for klosteret og
dets bygninger og sognepræst J. D. Bitsch-Larsen for kir
ken. 1 den knappe form, som en vejledning betinger, gives
her en koncis og lettilgængelig fremstilling af dette sjæld
ne, skønne bygningsværk og dets historie, støttet af to
grundplaner og nogle smukke billeder.
I sidste hæfte af Kirkehist. Samlinger (1958) har afdøde
overarkivar, dr. theol. Bjørn Kornerup skrevet »Tre ripensiske Levnedsløb«, af hvilke især biografien af mag. Jens
Brasen, hører ved Ribe Katedralskole 1685, konrektor smst.
1688 og fra 1698 til sin død 1736 sognepræst i Nordby på
Fanø, må nævnes og ikke mindst hans mærkelige strid
med en velhavende ostindienfarer Jacob Blom, der mente
om sig selv, at han var en Guds gesandt og kejser på
Zytland (New Zealand?), Jens Brasens historie er dog
tidligere behandlet her i årbogen, 1915, s. 198-200. De
andre to biograferede er præsten Hans Thomsen Vedel og
høreren, senere præst i Vodder Jens Sørensen Bjørn.
I vort nabolag er der udkommet et meget smukt værk:
»Fra Gelsbro til Lillebælt«, en hjemstavnsbog for Haderslev
by og amt, redigeret af Olav Christensen, Magnus Mikkel
sen og Hans Neumann og skrevet af en række forfattere.
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EN HJÆLP FOR PERSONALHISTORIKERE
Vor store nabo »Historisk samfund for Sønderjylland«
magter mere end de almindelige amtssamfund. Det udgiver
de mønstergyldige »Sønderjyske Årbøger«, landets største
amtsårbog, det letlæste »Sønderjysk månedsskrift«, en ræk
ke digre skrifter og en serie småskrifter.
Et skrift af sidstnævnte er nu kommet i nyt oplag og
er blevet så stor og omfattende, at man må betegne det
som en håndbog. Det er Olav Christensen: »Bibliografi over
sønderjysk slægtstavlelitteratur«. Den nye udgave er for
synet med et tillæg ved arkivar Peter Kr. Iversen: »Manu
skripter vedrørende sønderjysk personalhistorie i lands
arkivet i Åbenrå«. Bogen er naturligvis først og fremmest
en hjælp for sønderjyderne, men da mange andre, ikke
mindst i vort amt har slægtforbindelser sydpå, vil den
også være en hjælp for folk, der arbejder med slægtens
historie hos os. Her vil man hurtigt og nemt kunne orien
tere sig om, hvorvidt der er trykt noget om de linjer, der
har været eller er bosat dernede, selv visse avisartikler
er taget med. Krydshenvisningerne kunne måske nok have
været anvendt i nok så stort omfang, f. eks. er en kort
omtale af udenrigsminister, dr. Laust Moltesens slægt an
ført under Marie Boesens bog om Agnes Smidt. Det ville
have været en lettelse, om der også havde været en hen
visning under Moltesen. Også Iversens tillæg er der grund
til at være taknemlig for, thi hvem aner, at der i lands
arkivet ligger 285 numre manuskripter stamtavler, biogra
fier, fortegnelser, erindringer osv.
Blandt Olav Christensens 1162 numre er der 440 arbej
der på tysk. Selv om biografien også omfatter arbejder fra
Sydslesvig og fra fremmedherredømmets tid, er det dog
et temmelig stort tal. Man kommer til at spørge: Er vi
danske for dovne? — Bibliografien må anbefales til flit
tigt brug. Sammen med Frederiksberg kommunebibliote
kers kataloger over »Genealogisk Samling« vil den være
en kærkommen håndsrækning for slægtshistorikere, for
det er ikke enhvers sag at have Bibliotheca Danica og
Erichsen og Krarup: Dansk historisk Bibliografi stående
på sin hylde.
H. K. K.

Virksomheden
Årsmødet holdtes på Ølgod efterskole 11. okt. Trods de
smukke og hyggelige rammer for mødet på efterskolen,
som forstanderinde, fru Vedsted Hansen elskværdigt havde
stillet til rådighed, var tilslutningen meget ringe. Forman
den, Sal. Frifelt, udtalte smukke mindeord over T. Tobias
sen Kragelund og ligeledes over ægteparret Kirstine Th.
Thomsen, Skjedsbøl, Lunde, der som omtalt i forrige årbog
havde testamenteret samfundet 10.000 kr. Sal. Frifelt
og pastor Høgsbro Østergaard genvalgtes til styrelsen, som
revisor i stedet for postmester T. M. Sørensen, der er flyttet
til Hirtshals, valgtes adjunkt Lennart Edelberg, Ribe. Ved
det offentlige møde talte H. K. Kristensen om »kirken i
sognets hverdagsliv.«
Efter eget ønske er pastor Østergaard udtrådt af redak
tionsudvalget og snedkermester Niels Thomsen indvalgt i
stedet for.
Et udvalg, formanden, Niels Thomsen og Edelberg,
overdrog arkitekt Marinus Andersen, København, at tegne
et kors til rejsning ved Set. Folmers kilde i Alslev. Korset
udførtes derefter på Niels Thomsens værksted, mens sme
dearbejdet udførtes af smedemester Michaelsen, Esbjerg.
Det afsløredes ved samfundets sommerstævne, d. 13. juni.
Først samledes man i Alslev kirke, hvor pastor Eriksen,
Alslev, gav en kyndig og klar oversigt over kirkens og
inventarets historie. Derefter kørtes til kilden, hvor for
manden bød velkommen, og pastor Østergaard holdt ind
vielsestalen foran det høje kraftige kors ved den gamle
hellige kilde i det vilde mosedrag med mørke hedehøje
som baggrund. Formanden takkede taleren, endvidere To
biassen Kragelund, der havde fremsat idéen, lodsejerne
Carsten Carstensen, Jens Chr. Christensen og Niels Knud
sen, der velvilligt havde givet tilladelse til stedets fredning,
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Nationalmuseet for hjælp, arkitekt Marinus Andersen, sned
kermester Thomsen, smedemester Michaelsen, firmaerne
Bøtkers tømmerhandel og Raun Bybergs skibsværft, Es
bjerg, der havde skænket tømmeret og de mange kobber
søm, og sidst, men ikke mindst sognerådet for AlslevHostrup og Varde sparekasse, der ved deres tilskud havde
muliggjort rejningen. Formanden sluttede: »Vi overgiver
nu mindekorset til egnens folk, og vi tror, man langt ud i
fremtiden vil værne om dette sjældne fortidsminde.«
Man kørte nu over Alslev mølle, hvor mølleejer Schack
indbød selskabet til at bese den store gamle have. Efter
et kaffebord i Alslev forsamlingshus, hvor pastor Eriksen,
sognerådsformand J. Andersen, Alslev, pastor Østergaard
og Sal. Frifelt talte, og hvor Niels Thomsen fortalte om
oldtidsagrene og den udgravede jernalderhustomt i Sjæl
borg, gik turen til Marbæk plantage og Sjælborg, hvor
digevoldingerne og hustomten blev beset, hvorefter der
sluttedes af på »Strandgården« i Hjerting, hvor flere talte,
bl. a. Øllgaard Nielsen, Hjerting, der talte om sagfører
Hansens store plantningsarbejde. Og den vellykkede tur
sluttede med, at formanden takkede for godt følgeskab.
I anledning af formandens 70 årsdag har samfundet
ladet ham male af kunstneren Chr. Lyngbo og skænket
ham maleriet som udtryk for vor tak for mangeårigt tro
fast arbejde for foreningen.

Tak!
Jeg vil herved gerne sige Historisk Samfunds
Styrelse og alle Medlemmerne en velment Tak for
det smukke, vellignende Portræt, malet af Kunst
neren Chr. Lyngbo, som blev overrakt mig paa
min 70 Aars Fødselsdag d. 13. Febr. 1959. Jeg er
meget glad for Gaven! — Tak!
Salomon J. Frifelt.
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Nye medlemmer
Lærer Thygesen, Vorbasse
Gdr. Najbjerg, Brørup
Smedemester Frederiksen, Gerndrup
Direktør, frk. Moltesen, Brørup
Bestyrer Meincke, Lundgaard forsøgsstation
Lærer Kristensen, Billum
Skoleinspektør Max Nielsen, Grindsted
Kommuneingeniør Jacobsen, Grindsted
Gdr. S. Andersen, Tarp
Aarhus komm.s biblioteker
Den antikvariske Samling, Ribe
Gdr. Hansen, Stobæk
Husejer Niels Hansen, Hunderup
Overlærer Christensen, Brørup
Landpost Sørensen, Horne
Lærer Sjelborg, Sædding
Installatør Jensen, Brammingc
Slagter Lenschow, Esbjerg
Lærer Skjoldborg, Varde
Hotelejer Schmidt, Nr. Nebel
Tømrermester Lynge, Esbjerg
Lærer Kjær Hansen, Brabrand
Lærer Fr. Nielsen, Esbjerg
Købmand Christensen, Kbhvn. 0.
Fru pastorinde Rasmussen, Jelling
Gdr. Josefsen, Allerup
Læge H. Jensen, Esbjerg
Adjunkt Edelberg, Ribe
Gdr. P. M. Frifelt, Ølgod
Bankrevisor Vesterbye, Ølgod
Pens, rektor Bruun, Virum
Restauratør Vanning, Vejen
Lærer Witt-Hansen, Askov
Læge Haldur Krarup, Oxbøl
Sognepræst Rasmussen, Kvong
Gdr. A. Christensen, Vrøgum
Uddeler Holger Larsen, Vrøgum
Gdr. S. Simonsen, Vrøgum
Gdr. Lars Petersen, Houstrup
Lærer Fogh, Dyreby
Overlærer Randløv, Sædding
Henne sognebibliotek, Henne
Lærer P. A. Hansen, Nørbølling
Lærer V. Christensen, Nørbølling
Viceskoleinspektør L. K. Jensen, Varde
Niels Andersen, Lervadgaard
Lærerinde fru J. Buck, Varde
Lærer Kaj Bech, Varde
E. Brynningsen, Tistrup
Stud. mag. Hyldtoft, Kbhvn. K.

Navneregister
Ved H. K. Kristensen.

En del navne i mindre væsentlige forbindelser er ude
ladt, ligeledes bøndernes navne i afhandlingerne om
»Nørholms fæstegods«, s. 1-19, »V. Vedsted bys gårde«, s.
247-59, og »Udskiftningen i Roust«, s. 651-59. Forkortelser:
forf.: forfatter; gmd.: gårdmand; hd.: herred; hdfg.: her
redsfoged; hdsk.: herredsskriver; hgd.: hovedgård; kg.:
konge; musinsp.: museumsinspektør; musdir.: museums
direktør; pr.: præst; prof.: professor; prop.: proprietær;
s.: sogn. Står s. efter et enkelt stednavn betyder det ofte
både landsby og sogn.

A
Aagaard, birkedom. 219.
Aakjær, Jeppe, forf. 57, 59ff,
179, 201, 203, 447, 476; —
Svend, rigsarkivar 166.
Aal, slægt 343f.
Aas, Rich., arkitekt 293.
Abel, kg. 311, 313, 331.
Abildgaard, S., arkivtegner
609, 616f.
Absalon, bisp 153, 632.
Adler, P., adjunkt 644.
Agerbæk, Fåborg s. 17.
Aggesøn, Sven, historieskr.
159, 163, 167.
Albeck, Gustav, dr. phil. 161,
165, 167.
Alkærsig, S., forf. 370, 374,
408.
Allerslev, Ovtrup s. 575.
Allerup, Sneum s. 220, 229,
240, 244, 400, 411.
Alrum, Stadil s. 510.
Alslev s. 262, 270, 280, 466;
— vandmølle 651.
Anchersen, Math., bisp 612ff.
Andersdatter, Abelone 384;
— Maren, jordemoder 243.
Andersen, smed 347; — Ag
nete Østergaard, f. Peter
44

sen, lærerinde 402; — Da
vid 265; — D. Yde, mus
insp. 345; — H., gmd. 214,
245; — Harald, musinsp.
119; _ j„ gmd. 109, 448f;
J., snedker 436f; — Knud,
gmd. 264, 273f; — Marius
Jager, gmd. 267; — M.,
sognefog. 576; — Matthes,
kirkeværge 621; — Mo
gens D., lærer 402; —
Poul, daglejer 208f; —
Vald., lærer 211; — Vilh.,
prof. 137.
Andresen, Anton, gmd. 452.
Andrup, Otto, musdir., 600,
647.
Ansager s. 4, 14-17, 556-77.
Anst hd. 168, 178; — s. 51,
136, 277.
Appel, H., landbrugslærer 60
Arctander, N. L., pr. 131.
Arkels tingstad, Uppland
214f.
Arnum, Hviding hd. 392f.
Asbo, Bække s. 184.
Ascer, bisp 630f, 634.
Asch, Ferdinand E., forp.
264, 276; — T. Kj., pr. 276f
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Askov, Malt s 136, 408, 425,
427, 448; — højskole 333,
361, 419.
Assens, Erhard, provst 46670, 472.
Asser, ærkebisp 156.
Astrup, Bryndum s. 232f.
Augustenborg, A. J., biskole
lærer 184; — J. P., glar
mester 183.
Autterup, Hans, hdfg. 226f.
Avtrup, Fåborg s 227f.

B
Bach, Hans, hdfg. 234.
Baggesen, pr. 174.
Balslev, C. F., bisp 432.
Bandsbjerg, Janderup s. 260,
268, 276, 279ff, 288.
Barfod, Kn. Clausen, pr.
240f ; — Laurids 63; — P.
63.
Bastholm, J., lærer 651.
Beck, Vilh., pr. 35.
Becker, C. J., prof. 90, 92,
519ff.
Bedsø ved Vemb 488ff, 492,
496, 501, 507.
de Behr, Ditto, hdfg. 233.
Bentzon, Drachmann A.,
højesteretspræsid. 345.
Bering, P., degn 373.
Biering, Thorvald, provst 358
Bille, Thørne, »admiral« 149f
Billum s. 17, 265, 267f, 288,
332, 476; — kirke 93-97.
Billumtarp, Billum s. 540.
Billund, Grene s. 569, 574.
Birkedal-Barfod, genealog
240.
Bjerregaard, Kr. Riis, gart
ner 60.
Bjerrum, Henrik E., hdfg.
233; — Jannik, prof. 57f;
— S., hdfg. 233.
Bjørn, Edv., apoteker 364.
Blicher, St. St., digter 179,
204.
Bloch, J. C., bisp 269, 617,
649; _ N. J., pr. 371.
Blom, Jac., vestindienfarer
684.

Blåbjerg, Lønne s. 511.
Blåbjerggård, Brøndum s.
43^ 437f
Blåvand, Oksby s. 8.
Bodilsker s., Bornholm 83.
Boesen, Marie 137, 393.
Boberg, Marie 466.
Bondesen, Andr., borgm.
635f; — Bonde 225.
Bonum, Las J., borger 65.
Borberg, L., byfoged 238.
Borchardsen, Hans, bisp 606f
Bording, Chr., dr. 605; — L.,
runolog 605ff.
Boss, hdfg. 208f.
Bramming, Jørg., prop. 232.
Bramminge s. 412f, 428, 358,
528; — hgd. 130.
Brandis, Mathæus, bogtryk.
545f.
Brasch, direktør 339; — Vilhelmine H. 235.
Brasen, J., pr. 684.
Bredenberg, J., degn 372.
Bredmose, Ho s. 275.
Brejning hgd., Brejning s.
123-28.
Breinholt, C., konsul 341.
Brinch, Joh., degn 374; —
Mads H., gmd. 264, 291.
Brinkman (Brugman), H.,
tolder 243.
Brixes, Gunder, toldkone 64.
Brockmann, Vilh., borgm.
247 253f.
Broholm, H. C., dr. phil. 670.
Brorson, H. A., bisp 372.
Bruhn, C. J., oberst 20, 38;
— Vilh., prop. 20-40.
Bruun, Anders, gmd. 441,
476; — D. 341; — Jens C.,
hdfg. 235; — Johan L.,
prop. 659; — Jørgen, gmd.
435, 440, 449; — Kr., rek
tor 430-79; — Th., gmd.
435, 441, 449; — Th. J.,
sognefoged 434.
Brøndsted, Joh., prof. 89f, 92
Brøndum s. 17, 54, 218, 226,
233, 240, 245, 355, 358,
430-79.
Brøndumdam, Brøndum s.
231 f, 438, 459.

Brøndumsaser, Arre s. 53.
Brøns, Hviding hd. 244.
Brørup s. 17, 134, 398, 541.
Bundsen, H., borger 65.
Bundsgaard, N. M. 577; —
N. N., gmd. 568.
Bundsgård, Oddum s. 568.
Burmand 278f.
Busk, Jens, rigsdmd. 416, 428
Bülow, Chr. Fr., major 46; —
Chr. P., løjtnant 41-47; —
Johan, hofmarskal 40-47.
Bygum, C. A., hdfg. 233.
Byrgesen, J., hdsk. 231, 241ff ;
— N. 241 f; — P., ridefo
ged 219, 241, 279, 288f, 604.
Bække s. 133, 136, 138, 180,
182-206, 660-70.
Bøggild, B.„ prof. 334.
Bølling hdsting 96f ; — Mor
ten H., birkedom. 244.
Bøllund, Ølgod s. 116f.
Børsmose, Â1 s. 493.
Bøtker, L. A., forvalt. 560.
Bøttekildegård, Hammer hd.
82.

C
Christen, bisp 598.
Christensdattcr, Ane Malene
222, 272; — Johanne 56069.
Christensen, Arthur, prof.
290; — Chr., gmd. 70f; —
C. P., købmd. 540; — J. C.,
minister 445, 464; — Jes,
kromd. 361; — Jørgen
Borregaard, skibsbyg. 358;
— Olav, kommunefuldm.
684 f; — P., hdsk. 241; —
P., modelbygger 361; — P.,
musforst. 535; — P., sø
mand 364; — Rigmor 584;
— S., gmd. 566; — Tonnes,
gmd. 568f; — Villiam, in
geniør 295, 302, 322; —
W., arkivar 245.
Christensøn, Hans, hdfg. 230.
Christiansen, St. Marius, sog
nefoged 15.
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Christopher I, kg. 311, 598,
601, 610, 617, 627, 636; —
II 312.
Clausen, Claus, kass. 583,
585; — Gorm, skibsbygger
358, 360.
Cornelius Spillemand 186.
Grone, C. M., hdfg. 235 f.

D
Dahl, skibsbygger 339.
Dahlerup, Troels, arkivar 345
Damgaard, E. 347; — H.,
maler 85.
Damkjærgård, Skanderup s.
55.
Danielsen, Johs. A., pr. 59.
Darum s. 403-29.
Daugaard, J. B., bisp 169,
172, 176.
Davidsen,
Lorentz,
degn
384ff, 389; — Abelone, f.
Andersdatter 383ff.
Degerbøl, Magnus, prof. 309.
Donslund mølle, Hejnsvig
557, 568f.
Dorothea, dronning 123.
Dorph, M. V., lektor 179, 195,
203ff.
Due, N. V., lektor 344.
Dueholm, P., rentier 364.
Dunch, hdsk. 243.
van Düren, Statius 125.
Dyggve, Ejnar, dr. phil. 660f,
670.
Dyvelsrække, Grindsted s.
108ff.

E
Ebbesen, Ebbe, forp. 347; —
Ebbe J., møller 333-42; —
J., møller 336, 341; — J.,
sognerådsfmd. 390.
Edelberg, Lennart, adjunkt
677.
Eg, Grindsted s. 572; — M.
N., gmd. 572, 577.
Ehrencron-Müllcr, L., biblio
tekar 137; — H. 137.
Eiler, L., provst 385.

692
Eilschou, A. M., apoteker 619,
627ff, 649.
Elias, bisp 597.
Elisabeth, prinsesse, 125.
Elisalund, Hjarup s. 20-40.
Elkærhøj, Janderup s. 269.
Ellekilde, Hans, arkivar 260.
Eller, Edv., pr. 578-92.
Endrup, V. Nykirke s. 230;
— mølle 244.
Endrupholm hgd., V. Nykir
ke s. 17, 230, 238, 244.
Engelstoft, G. G., hdsk., bir
kedom. 244; — Ingeborg
244.
Erik af Pommeren, kg. 314;
— Klipping, kg. 311, 331 ; —
Menved, kg. 311f, 314, 331;
—Emune, kg. 145-67, 598f,
610, 627, 629ff, 634, 637; —
Plovpenning, kg. 311, 684.
Erichssen, Jørg., hdfg. 229f.
Eriksen, gross. 337.
Erlang, F. K., bogholder 406.
Erslev, Kr., prof. 473.
Esbjerg 17, 88, 92, 135, 140,
219, 238f, 337-42, 358, 360,
411, 441f, 460, 475f, 482,
529ff ; — museum 84.
Eskelund, Brørup s. 417, 421.
Eskesen, Morten, lærer 268,
655.
Eskil, biskop 154f; — erke
bisp 156.
Eskildsen, Anna Cath. 244;
— H. J., auditør 244.
Esmann, Victor, domm. 238f.
Estrup hgd., Malt s. 17, 370f.
Estrupmark, Malt s. 370,
381f, 386, 395, 398.
Estvadgård, Malt s. 377, 382.
Eyscn, Hans 229.

F
Fabricius, V, pr. 562.
Fabritius, Albert, admini
strator 93.
Fanø 213f, 219, 238, 243f,
353, 362f, 475; — birk 238.

Fårup s. 358, 411, 428; —
Sdr., V. Vedsted s. 258.
Feilberg, Carl Gunnar, prof.
425f ; — Ditlev, farmer
418f, 427, 429; — Edel 412,
415-18, 428; — H. F., dr.
phil. 54, 403, 407-29, 532;
— H. F., skolebestyrer 410,
414ff, 418, 420f, 425-29; —
P. B., inspektør 413, 428.
Felding, H. A. 264.
Ferup, Lejrskov s. 136.
Filsø 488, 493, 497, 512, 514;
— 0 264, 273.
Fincke, Matthis 220.
Find, H. G. V., pr. 32, 174.
Fischer, J. N., kaptajn 365.
Fjand, Ulfborg hd. 510.
Fledelius, adjunkt 473.
Flensborg 24, 36.
Fly, Fjends hd. 495f, 501.
Flynder sø 484.
Fogtmann, Nie., bisp. 639.
Folding s. 371f, 379, 384.
Foldingbro 207, 334, 556.
Set. Folmers kilde 347.
Forum, Brøndum s. 89.
Fotevig, Skåne 152, 155, 158,
162.
Fovrfelt, Guldager s. 446.
Frandsen, Christian, gmd.
556-60, 566 ; — J., gmd. 264
Frederik I 312; — III 312,
314, 459, 600; — IV 312.
Fridsch, Christian 235.
Friedlieb, P. H., pr. 565ff.
Frifelt, Sal., forf. 116, 131,
141, 346, 534.
Friis, frue 244, 246; — Ga
briel Michael, hdsk. 244;
— H. A. 264; — Ib H., råd
mand 242; — N., pr. 244;
— P., red. 542, 578, 580.
Frisvad, Varde lands. 8.
Fritsche, A. 341.
Fugdal, Hejnsvig s. 570.
Fuglsig, Fåborg s. 136, 228.
Fæsted, Hygum s. 679.
Føvling s. 346, 606, 638, 640.
Fåborg s. 4, 17, 332.
Fårhuse, V. Nebel s. 233.
Fårehuset, Malt s. 370.

G
Gad, Chr., provst 398ff.
Gallesen, G. E., toldvisitør
244.
Galster, Kjeld, rektor 671.
Galstho, Stamp s. 562, 567.
Geerz, F., kartograf 147.
Gejl, Ansager s. 567.
Gellerup, Varde lands. 15, 592
Gellerupholm, Varde lands.
235.
Gcrsdorff, Fr. v., generalløjtn. 122, 127, 129ff.
Gertz, M. GL, prof. 163.
Gesing, Brøndum s. 231, 240,
430-79; — skole 469.
Gesten s. 72f, 82, 134ff, 518.
Giødesen, Jørg., gmd. 567.
Giar - Frederik 184.
Glavendrup, Skamby s. 668ff.
Glejbjerg, Åstrup s. 53.
Glob, P. V., prof. 90, 92, 499,
517.
Glæser, Peder, glarmester 196
Gottschau, Kirstine 387.
Graae, Rolf, arkitekt 293.
Gram, P. 394.
Granngård, Brørup s. 421,
423f, 429.
Gregersen, Gregers P., amtsrådsmedl. 430, 432; — Jo
hanne, lærerinde 400; —
P., lærer,
folketingsmd.
370, 398ff.
Gregor VII, pave 151.
Greisen, P., fattiglem 50f.
Grene s. 358, 556-77.
Grimstrup s. 4, 17, 226; —
fattiggd. 51.
Grindsted s. 355, 358f, 528,
556-77.
Grundet, Joh. P., rektor 623.
Grundtvig, Sv., prof. 261,
266ff, 291.
Grüner, Gustav, prop., hof
jægermester 20-40; — Nonny Emilie 22.
Grærup, Ål s. 493, 498, 512.
Guldager s. 17, 218, 359.
Guldborg, Høegh, oberst 629,
634.
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Gundcscn, N., aftægtsmd. 360
Gunhild, kongedatter 595.
Gørding s. 170, 396; — hd.
168, 178, 218, 233, 240, 244.

II
Haderslevhus 247, 256ff.
Hald, Kr., proff. 166.
Hammer, J. G., pr. 269, 272.
Hannevang, Billum s. 264,
273, 281.
Hans, bøddel 220; — kg. 312.
Hansdatter, Dorthe 383; —
Maren 279.
Hansen, pr. 170; — Anders,
degn
392;
— Casten,
landmåler 652f, 659; —
Chr., prop. 275; — Ene
vold, lærer 275; — Fr.,
discipel 616; — Gregers,
fabrikant 569f; — H. Chr.,
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557-69; — H., købmand
569f; — H. 577; — H. P.,
gmd. 410, 412, 420-24; —
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— Hansine Margr. 393; —
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Harck, A., sagfører 238.
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Handbjerg, Jens, pr. 126.
Harreby, Hygum s. 90.
Harte s. 136, 174.
Hartmann, Jørg. 73f.
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213, 347.
Heiberg, Ludv., konrektor
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mand 107, 111.
Helms, J., adjunkt 645f.
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Hennegård 231.
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