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Den første lukkede Porten op for mig ud til 
den store Verden. Den anden førte mig ind 
i Historikerens Værksted. Hvad vilde jeg 
have bleven til uden disse tos Paavirkning?

Jeg takker dem begge.

Poul Bjerge



TJONDESTANDENS HISTORIE OG BONDENS 
JL) KULTUR har altid optaget mig stærkt. Naar man 
er ung, synes man, man kan meget. Jeg mente da, at 
jeg sagtens kunde overkomme at gennemarbejde og skildre 
hele den historiske Udvikling, vor Bondestand har gennem
levet i Tidernes Løb, Men jo mere jeg arbejdede med 
det, jo større saa jeg, at Opgaven var. Dertil kom, at 
praktisk Skolearbejde optog min Tid, kun Ferier og Fritid 
kunde bruges til det. Jeg maatte opgive at dyrke den 
hele Mark, kun en lille Ager hist og her kunde jeg lægge 
under Plov og faa ordentlig i Stand, Det er saadanne 
Smaaagre, jeg her viser frem; men Husmandens lille 
Mark kan ogsaa have sin Ynde og hans Dyrknings- 
maade være lærerig. Jeg haaber, man ogsaa kan faa 
noget ud af at se paa mine Husmandsagre,

Der er først én med Oversigt over Bondestandens Ud
vikling i det hele. Dernæst én med en Skildring af en 
Plet, hvor Bønder har boet og arbejdet sig fremad. Saa 
kommer der en Skildring af en Kamp mellem Bønder og 
Herremand, en Kamp, der føres smuk og med en vis Ro 
og Plan. Saa en Skildring af en Bonde, der er født i 
det første Tiaar efter Frigørelsen, Saa én fra en Men



neskealder senere. Frigørelsen har virket stærkere paa 
ham. Han faar Plads i Sogne- og Amtsraad og senere 
i den danske Rigsdag. Sidst har vi N. J. Ter mans en, 
Kronskuddet paa den danske Bondekultur. Hver for sig 
er disse Stykker et hele, men sammen bliver det kun 
Brudstykker; dog tror jeg, de kan vise Udviklingslinien 
i Bøndernes Stilling gennem Tiderne.

Poul Bjerge.



BONDESTANDEN

Det er en Bondetid, vi lever i. Nu er det Bønderne, 
der raader, nu er det dem, der er ovenpaa. Saadan 

kan man høre Folk sige nu om Dage. Det kan siges af 
Byboeren, og saa ligger der en Beklagelse deraf eller maaske 
en Haan deri. Det kan siges af Bønderne selv, og saa siges 
det med en vis Selvfølelse.

Naar man sammenligner vor Tid med andre Tider, saa 
kommer man saa let til at se saadan paa det, at nu er det 
en Bondetid, vi lever i. Og saa kommer det næste Spørgs- 
maal: Er det godt, det er saadan? Er det rigtigt? Er det 
sundt ?

Nogle vil svare: Det er rimeligt. Andre Stænder har 
haft deres Tid. Nu er Turen kommen til Bonden. Det 
maa nu engang gaa paa Omgang.

Maa det nu det?
Lad os se lidt paa Bondestandens Stilling i Tidernes Løb 

og dens Forhold til andre Stænder.
I Oldtiden var der kun tre Stænder: Høvdingerne, Bøn

derne og Trællene. Og saa var der en Konge, det har der 
været i vort Land gennem alle Tider.

Trællene og Kvinderne gjorde Arbejdet; Bonden var 
Boets Værge, ligesaa meget Kriger som Bonde, eller rettere, 
disse to Slags Arbejde var slet ikke bleven skilt fra hin
anden. Vi har en gammel Sang, Rigsmaal, der skildrer 
Stænderne:

Rig, der skulde være den samme som Hejmdal, vandrede 
paa Jorden. Han kom til en Hytte og gik ind og satte 
sig paa Bænken. Konen kom med et Brød, bagt i Aske
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og fuld af Saaer eller Skaller. Han fik Suppe og Kalve
kød. Vi husker, at Kalvekød blev af vore Fædre ansét som 
Aadsel, ingen ordentlige Folk spiste det, saa det var ikke 
videre fin Mad, han fik. Næste Aar fødte Kvinden en Søn. 
Han var mørk af Farve, Hænderne var grove, Ansigtet 
gusten, Ryggen kroget og Hælene lange, men stærk var 
han og dygtig til Arbejde. Da han blev stor, kom der en 
Kvinde til hans Hus, der ikke saa videre pæn ud. De 
giftede sig og fik mange Børn. Sønnerne hed Kludrer, 
Plump, Slæber, Dvasker og lignende. De satte Hegn, 
gjødede Markerne, vogtede Svin og skar Tørv. Døtrene 
hed Krognæse, Langben, Krumryg og Sværte. Fra dem 
nedstammer Trællene.

En anden Gang kom Rig til Bondens Gaard. Der brændte 
Ild midt paa Gulvet. Manden sad og snittede med en Kniv 
for at lave en Væv. Haaret og Skægget var kæmmet og 
klippet, og han havde en smuk, ren Skjorte paa. Hus
moderen spandt. Hendes Haar var flettet, og hendes Klædning 
var smuk og tiltalende. Et Aar efter fødte hun en Søn, 
der blev kaldt Karl. Han havde lyst Haar, røde Kinder 
og spillende Øjne. Da han blev stor, lærte han at bruge 
Økse, lave Plove og Vogne, bygge Huse og pløje Marken. 
En Pige, der hed Flink, kom agende til Gaarden. Hun 
havde en Gedeskindskjole paa, Haaret flettet og et Nøgle
knippe ved Siden. De giftede sig. Sønnerne kom til at 
hedde Svend, Selvejer, Bonde, Bravmand og lignende. Døt
rene hed: Ordsnild, Snehvide, Blufærdig, Stadskær og lig
nende. Fra dem nedstammer Bønderne.

En tredje Gang tog Rig ind i en Bygning, hvor der var 
Ring i Døren, og Gulvet var strøet med Halm. Manden 
snoede Strænge, bøjede Elmen til Bue og lavede Pile. 
Konen glattede Linned, stivede Ærmer og lavede Hoved
pynt i Orden. Brystet var pyntet med Ringe, Klæderne 
fine, og hendes Ansigt og Hals var hvid som nyfalden Sne. 
Hun bredte hviden Dug paa Bordet, satte Hvedebrød, Flæsk 
og stegte Fugle frem, kom med oplagt Mælk i sølverne 
Fade og Vin i randede Bægre. Ogsaa hun fødte en Tid
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efter en Søn, der blev kaldt Jarl. Hans Haar var lyst, 
hans Øjne tindrende som Slangens. Han lærte at spænde 
Buen, skæfte Pile, føre Lansen, ride, svømme og jage og 
bruge et Sværd. Da han blev stor, kom Rig tilbage og 
lærte ham Runer og erkendte ham for sin Søn. Jarl drog 
ud, øvede Heltefærd, erhvervede sig Gods og blev Ejer af 
atten Gaarde. Han fæstede sig en Brud, der var rank og 
smækker. Hun hed Erna, det vil sige den raske. De fik 
mange Børn. Sønnerne øvede Daad som Faderen og fra 
dem nedstammer Jarlernes Æt.

Fortællingen er en Myte eller et Digterværk. Men Skil
dringen af de forskellige Stænder er historisk nok. Saadan 
saa vore Fædre paa Stændernes Stilling i det niende Aar- 
hundrede; det er fra den Tid, Digtet er.

Trællene var foragtede. Det var dem, der gjorde det 
grove Arbejde. De var uvaskede, lidet tiltalende, men nyt
tige, for de gjorde det mest skidne og det foragtede Ar
bejde.

Bonden bruger Øksen, fælder Træer, bygger Huse, laver 
Redskaber og pløjer Marken. Hans Hustru spinder og 
væver og holder Huset i Orden. Begge er de vaskede og 
velkæmmede, Klæderne er pyntelige. Det er Folk, der 
baade bestiller noget, og som ser godt ud, er tiltalende.

Høvdingen eller Jarlen skildres med de lyseste Farver. 
Det er ingen Træl, vistnok heller ingen Bonde, der har 
digtet Sangen. Det har været en Jarlesøn eller én, der vil 
forherlige Jarlernes Æt. Derfor er Farverne bleven saa 
straalende. Men her er det tillige, som den ny Tid be
gynder at gøre sig gældende. Hidindtil havde Bonden 
været Boets Værge; men nu udviklede der sig en egen 
Krigerstand. Vaabnene blev svære og kostbare. Man skulde 
ikke blot have Angrebsvaaben, man maatte ogsaa have 
Forsvarsvaaben. Skjolde havde man haft længe, men nu 
skulde man have Hjelm og Brynje, tilsidst en hel Harnisk. 
Og saa blev man tung og ubevægelig, man maatte kæmpe 
til Hest. Det var kun de rige og fornemme Bønder, der 
havde Raad til dette. Og saa udviklede der sig en Klasse
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for sig, en fornem Krigerstand. Det var Ridderne eller 
Adelen, som vi senere kalder dem.

Her maatte Bønderne afgive en hel Del af sine bedste 
Folk til den ene Side. Fra den anden Side fik den ganske 
vist Erstatning, og det en Erstatning, der, hvad Tallet angik, 
nok kunde veje op, men med Hensyn til Anseelse, bragte 
den Vægtskaalen til at synke, og det ganske betydeligt.

Kristendommen kom ind i Landet. Den mildnede Sæd
erne, Trællebaandet blev løst, og Trællene blev ganske vist 
ikke til ansete Bønder paa én Gang, men eftersom Tiden 
randt, gik de dog op i Bøndernes Kreds. Trællene for
svandt som Stand, og nu var der kun Bønder og Riddere 
eller Adelen.

Med Kristendommen kom der en hel Del ny Stillinger: 
Præster og Bisper, Munke og Nonner, Klosterforstandere og 
Missionærer. Det blev en Stand for sig: Gejstligheden.

Og Handelen udviklede sig mere og mere, man begyndte 
at flytte sammen i Byer, og saa fik vi en Stand mere: 
Borgerstanden.

Og nu har vi de fire Stænder, som vi alle kender: 
Adelen, Gejstligheden, Borger og Bonde. Adelen nævnes 
først, den staar øverst. Bonden sidst, han staar nederst. 
Ganske vist, denne Udvikling tog lang Tid, flere Aarhun- 
dreder; men den kom, og den har holdt sig til sene Tider, 
ja vi er desværre ikke rigtig kommen ud over den endnu.

Men hvordan blev Bondens Stilling under dette?
Kaarene og Stillingen blev vanskeligere og vanskeligere 

for ham. Nu kunde han ikke længere være Boets Værge; 
men maatte give sig under en mægtigeres Værge, i Regelen 
Adelen, eller, da Gejstligheden ogsaa blev mægtig, saa 
under én af dem eller under Kirken, som det hed. Men 
derved mistede Bonden sin Selvstændighed. Før mødte 
Bonden selv, naar Fjenden var i Landet. Han satte Livet 
i Vove, men hævdede saa ogsaa derved sin Stilling i Sam
fundet. Nu var det de harniskklædte Ryttere, der afgjorde 
Kampen; Bønderne betød lidet eller intet; de maatte der
imod betale deres Værn med Penge og Korn. Det gik jo
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end ogsaa saa vidt, at paa Sjælland blev Bønderne vornede, 
som det hed. Det vil sige, Herremanden, som i Reglen 
var adelig, raadede helt over Bonden, kunde sætte ham til 
hvilken Gaard, han vilde, og kunde forbyde ham at flytte bort 
anden Steds, ja han kunde sælge ham sammen med Jorden 
eller bortgive ham. Selv om Forholdene var knap saa galt 
anden Steds, det føltes dog som et stærkt Tryk, og Bøn
derne vilde ikke altid bøje sig godvillig. I det 15. og 16. 
Aarhundrede havde vi de frygtelige Bondeopstande, der var 
en alvorlig Protest mod hele dette Tryk; men Adelen, der 
havde Kongen paa deres Side, var de stærkeste. Bønderne 
maatte bøje Nakken, og maatte bøje den dybere efterhaanden. 
Et Lyspunkt var der dog i denne Tid; det var Kristiern 
den Anden. Han saa, hvad der var at gøre for Bonden, 
men desværre, han havde ikke Magt, som han havde Agt.

Det gik bestandig ned ad Bakke, Fæstevæsenet bredte 
sig videre og videre, Skatterne vokste i de frygtelige Krige, 
vi havde under Kristian den Fjerde og Frederik den Tredie. 
Landet ud plyndredes, og Landgilde eller Fæsteafgiften steg. 
Den arme Bonde. Det er rigtig et Udtryk fra hine Tider. 
Bonden var arm, det vil sige, han ejede intet. Men han 
var ogsaa arm i den Betydning, at han var uden Anseelse, 
ingen regnede ham for noget. De andre Stænder blev 
sammenkaldt til Rigsmøder eller Stændermøder, og det gav 
dem Vægt i Staten. Bønderne stod udenfor, og blev en 
enkelt Gang nogle tilkaldt, var det en ren Formsag. Ja, 
man drøftede endogsaa ganske alvorlig Spørgsmaalet, om 
Bønderne i det hele var en Stand, om det ikke blot var 
et Tyende; de var jo hovpligtige og stod under Herreman
dens Hustugt.

Men selv om Bondens Stilling var daarlig, saa er det 
dog saadan, at gør man Sammenligning med Bønderne i 
andre Lande, saa har de det dog meget værre dér. Og ser 
vi lidt paa Bondens Liv i denne Tid, ja saa kan det være 
trangt nok, fuld af Møje og Besvær, Savn staar foran Døren, 
Misvækst, Sygdom og onde Aar er jævnlige Gæster. Men 
samtidig er der et Sammenhold og et Kammeratskab imel-
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lem Bønderne, der hjælper over meget. Det dæmmer op 
mod Herremandens Overgreb, det giver Kraft, naar de 
onde Aar kommer. Der er en Hjælpsomhed, som vi ikke 
nu kender, og en Nøjsomhed, der bringer Glæde selv over 
smaa Ting. Naar vi rigtig fordyber os i Bøndernes Liv 
den Gang, kommer vi let til at spørge, om Lykkefølelsen 
ikke var ligesaa stor blandt de fortrykte Bønder den Gang, 
som den er blandt vore oplyste og fri Bønder nu om Tide, 

Tiden gik, og Stillingen for Bønderne blev ikke bedre. 
Vornedskabet blev nok løst; men saa fik vi Stavnsbaandet 
i Stedet. Det var ikke synderlig bedre, og det var saa 
meget værre, som det udstrakte sig til hele Landet. Stavns
baandet bestod i, at Bønderne var bundne til Stavnen, 
Fødestavnen. De maatte ikke uden Herremandens Til
ladelse rejse uden for hans Omraade. Det blev ikke ind
ført for at trykke Bonden, men det blev indført for Hærens 
Skyld, for at man kunde vide, hvor man havde Folk, man 
kunde udskrive til Soldater. Men da det var Herremanden, 
der udskrev Soldaterne paa sit Omiaade, blev det et frygtelig 
Vaaben i hans Haand. Det stod for Folk som en Gru at 
blive Soldat. En Trusel fra Herremanden til én om at 
springe Soldat, og han kunde faa vedkommende til, hvad 
det skulde være. Og fik Bonden Lyst til at flytte eller 
Drift til andet Arbejde; det kunde altsammen ikke hjælpe. 
Han var bundet til Stedet og kunde ingen Steder komme, 
undtagen han fik Pas fra Herremanden.

Og saa kom der én Ting til. Tiderne gik fremad. Herre- 
gaardsjorderne blev bedre dyrket; men det forøgede blot 
Hovarbejdet. Hoveriet, som fra først af var en billig Ar- 
bejdsydelse, voksede og blev tyngre efterhaanden. Og da 
det var ubegrænset, kunde det blive en frygtelig Byrde for 
Bonden, naar en tilstrækkelig dygtig og haardhændet Ejer 
fik fat i en Herregaard. Og da Kronen i det 18. Aar- 
hundrede solgte en Del Gods, der ofte gik over i, hvad 
man kunde kalde Spekulanters Hænder, blev det helt galt 
saadanne Steder.

Ingen Under at Bønderne blev genstridige, at der ulmede
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Utilfredshed blandt dem, der somme Steder slog ud i lys 
Lue. »Var Bonden ikke bunden, var han værre end Hun
den«, siger et Ordsprog, der maa stamme fra hine Tider. 
Og »klapper du Bonden, saa napper han dig; men napper 
du ham, saa klapper han dig«, er et andet. Begge vidner 
om, at man staar ikke paa sikker Grund over for Bonden. 
Man maa køre ham med stramme Tøjler, ellers bryder 
det ud.

Men heldigvis var der da ogsaa en anden Synsmaade, 
der gør sig gældende ved Siden af, og som kommer frem 
i Ordsproget: »Man finder tidt i Bondens Bo, hvad ei findes 
i Kongens Hal«. Hermed menes Tilfredshed, Lykke, maaske 
ogsaa et rent Hjerte og et ædelt Sindelag.

»Naar Tider vorde onde, 
kald Konge paa din Bonde! 
Vel er han graa og ringe, 
men ikke let at tvinge.«

er et andet Ordsprog, der viser, at der dog er en Del, der 
føler og tror, at der er Kræfter i Bonden, gode Kræfter, 
Kræfter, der ikke behøver at bindes, men snarere løses og 
retledes.

Heldigvis fik den sidste Betragtning Overtaget.
Der var to Tanker, der gik frem hver sin Vej, men som 

mødtes ved Maalet. Den ene var den, at det var en stor 
Uret, at en Del af Folket skulde være bundet saa haardt, 
og andre være fri, og at det var uværdigt for Staten, at 
det var saadan. Det var det rent menneskelige, der her 
gjorde sig gældende. Den anden gik ud fra, at den danske 
Bonde var doven og dvask, naar han var paa Hovarbejde; 
men arbejdede han paa sin egen Gaard, saa var han flittig 
og udholdende, tog ofte Natten til Hjælp. Derfor hvis 
man kunde løse Baandene, saa at hans Arbejde blev frit, 
saa maatte han jo blive et dygtigt og energisk Menneske, 
saa vilde Landet vinde derved. Her var det den økono
miske Fordel, der var det bærende.
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Begge Tanker slog igennem og vandt Sejr. Stavnsbaandet 
blev løst 1788, og hele det store Frigørelsesarbejde begyndte, 
som fik saa meget at sige for den danske Bonde, og som 
blev til saa stor Velsignelse for Landet, saa der er ikke 
noget andet Arbejde, der kan stilles ved Siden af. Hoveriet 
blev først bestemt, senere helt afskaffet, Jorden blev ud
skiftet, Skolevæsenet blev ordnet. Og alt lykkedes. De, 
som havde set lysest paa Forholdene, selv deres Haab gik 
i Opfyldelse. Bønderne rømte ikke fra Stavnen eller drev 
Tiden hen. De dyrkede deres Jord, dyrkede den omhygge
ligere efterhaanden, opdyrkede Overdrev, sankede Sten af 
Markerne, satte Gærder. Kappedes man før om at blive fri 
for Gaardene, fordi Hoveriet var strængt og Afgifterne store, 
saa kappedes man nu om at faa fat i Jorden. Det var en 
stor økonomisk Fremgang. Og rent menneskelig set var 
det et saa stort Opsving for Bonden, saa vi knap kan værd
sætte det nu, vi er komne saa langt paa Afstand derfra.

Da vi kom lidt ind i det næste Aarhundrede, kom der 
en Standsning i Reformerne, men i Trediverne kommer der 
Fart igen. Da bliver Stænderne sammenkaldt, og Bønderne 
kommer dér paa Tinge sammen med Mænd fra de andre 
Stænder. Ganske vist er det en anden Slægt, end dem 
der blev løst fra Stavnsbaandet 1788, der nu tager Ordet i 
Stændersalen, men man mærker dog den Forsigtighed, hvor
med de træder frem. Det er, som de endnu ikke er vis 
paa, at de er ligestillede med andre Folk. Da der i Ros
kilde Stændersal forhandles om, hvorvidt Herremændene har 
Ret til at prygle Klapperne, der er tilsagt til Jagt, staar 
Sognefoged Hendrik Larsen op og siger: »Der er en Grund, 
hvorfor jeg har saa meget imod denne Revselsesret. Mange 
agtværdige Mænd have i den senere Tid igennem forskel
lige Blade oplyst, at Bondestanden er en ligesaa hæderlig 
Stand som enhver anden Stand. Hvorfor skal denne Stand 
saa alene være udsat for en saa barbarisk Mishandling«. 
Det er, som det først gaar op for Sognefogden, at han er 
et rigtigt Menneske ligesom andre, da han læser om det i 
Bladene. I alt Fald tør han ikke komme frem med en
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saadan Paastand, uden at han kan støtte den med Ud
talelser af dannede og lærde Mænd.

Saa kom 1849 m^d den politiske Frigørelse. Og 1866 
med sit politiske Nederlag. Og Kampaarene kom. Bønderne 
i sin Helhed var ikke klar over, hvad der skete den ene 
Gang, vel heller ikke den anden, men Kampene vakte 
Evnerne og øvede Kræfterne. Nu troede man ikke læn
gere, at man var et rigtigt Menneske, fordi andre sagde 
det, nu følte man det selv. Og da Kongen i 1901 kaldte 
en Bonde og Bøndersønner til Sæde i sit Raad, saa op- 
traadte de ikke alene med Dygtighed, men med en Sikker
hed og Takt, som mangen anden kan have Grund til at 
misunde dem.

Ser vi nu paa den Udvikling, der er foregaaet fra den 
stavnsbundne Bonde i 1788, gennem Sognefoged Hendrik 
Larsen til Landbrugsminister Ole Hansen eller maaske endnu 
bedre til Rigsdagsmand Niels Jokum Termansen, saa ser 
vi en Udvikling saa rig og smuk, saa den maa glæde alle, 
særlig hvem der er Bonde eller bondefødt. Og det for
nøjelige er, at denne Udvikling er foregaaet jævnt, somme
tider lidt langsommere, saa igen hurtigere, men aldrig i 
Spring, altid som en Vækst. Det er dette, der gør den 
sund og solid, og som spaar godt for dens Fremtid.

Nu har vi altsaa en Bondetid, ligesom vi i sin Tid havde 
et Tidsrum, hvori Gejstligheden raadede, og en anden, der 
hedder »under Adelsvælden«. Og vi har haft en Tid, hvori 
Kollegieherrerne raadede o. s. v. Nu har vi den tilsvarende 
Tid for Bønderne.

Ja, saadan noget kan man høre. Og det kan siges — 
og det er det almindeligste — med en vis Haan i Stem
men. Men det kan desværre ogsaa siges af Bønder med 
en vis Selvfølelse. Jeg siger desværre, for naar de kan 
sige det, saa viser det, at de ikke er kommen langt nok 
frem i den Udvikling, der er foregaaet siden 1788. Med 
andre Ord, der sidder noget af Stavnsbaandet i Kroppen 
paa dem endnu.

Nu staar de danske Bønder maaske over for deres største
Poul Bjerge: Jydske Bønder. 2
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Opgave. Og det er den at hindre, at vor Tid bliver en 
Bondetid, men derimod gøre den til en Folketid, gøre den 
til en Tid, hvori alle føler sig med i Arbejdet, føler sig 
med i Udviklingen, føler sig med i Magten. Saadan at 
Bonden føler sig som den, der staar ved Siden af Adels
manden, og Adelsmanden føler sig, som han staar ved 
Siden af Bonden. Saadan at Arbejderen kan føle sig som den, 
der staar ved Siden af Fabrikanten, og Fabrikanten ved 
Siden af Professoren, og alle tre som de, der staar Haand 
i Haand. Kunde dette naaes, var vi nær ved de ideale 
Tilstande. Men det naaes ikke i en Ruf, det naaes maaske 
aldrig, men det maa staa som Maalet, der maa arbejdes 
henimod. Og man maa i alt Fald se at komme saa vidt, 
saa ingen føler sig som dem, der maa staa udenfor.

Gejstlighedens Magt gik til Grunde, fordi den stivnede 
i sin Standsfølelse. Adelens Magt knækkedes, fordi deres 
Stand blev et og alt for dem. De maatte give dyre Lære
penge. Bøndernes Stilling nu om Tide vil afhænge af, om 
de vil tage ved Lære af Fortiden, saadan at de gør vor 
Tid til en Folketid.

Og jeg synes, man har Grund til at vente det. De har 
ikke alene gaaet en rig Udvikling igennem, de har ogsaa 
gennemgaaet en god Skole. Nu kommer jeg ind paa An
delsbevægelsen. Folk ryster paa Hovedet, spørger, skal 
den nu ogsaa med her, og hvad kommer den den sociale 
og politiske Udvikling ved?

Jo, meget. Det kunde ved første Øjekast se saa ube
tydeligt ud dette, at Bønderne har siddet sammen og styret 
deres Andelsmejeri, men det har alligevel haft sin store Be
tydning. Der sidder Gaardmanden og Husmanden og Boels
manden og sommetider Herremanden med og forhandler og 
stemmer om disse Sager. Og ofte er det saa, at den, der 
kun har to Køer, har ligesaa meget at sige som den, der 
har fire, og den, der har fire, har ligesaa meget at sige 
som den, der har otte eller seksten eller flere. Den, der 
er fornuftigst og mest praktisk, faar den største Indflydelse; 
det er ikke Kotallet eller Formuen, der gør det. Det kan
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som sagt se saa ubetydelig ud; men alligevel, det er ingen 
daarlig Skole at gaa igennem. Det er det første Skridt ud 
over Standsfordom, maaske nok kun et lille Skridt; men 
det er dog et Skridt, og det er det første Skridt, der 
koster; det er det, der har saa meget at sige.

Jeg vil saa slutte med det Ønske, at Standsforskellen i vort 
Land maa vige, saa vi ikke nu faar en Bondetid eller nogen 
som helst anden Standstid; men at vi faar en Folketid, saa 
vi alle maa staa som Brødre sammen, som der staar i den 
norske Nationalsang, og at vi maa blive ved at staa saadan, 
eller rettere, at vi maa gaa fremad sammen Haand i Haand.

2*



HODDE OG TISTRUP I GAMLE DAGE

et er om Hodde og Tistrup i gamle Dage, jeg vil
J_7 fortælle. Jeg gaar dog ikke saa langt tilbage som til 
Verdens Skabelse eller til den Gang, Dyrene kunde tale, 
eller til den Tid, da Folk talte og skrev Latin, for det kan 
jeg ikke fortælle noget om. Jeg holder mig til det sidste 
Par Hundrede Aar, mest til Tiden dér midt i.

Da jeg var Dreng, husker jeg, gamle Folk talte om, hvor 
alt dog forandrede sig. Da de var unge, var det saadan 
og saadan, og nu var det helt anderledes. Og saa endte 
de gerne med et: Hvor vil det dog ende! Særlig husker 
jeg, naar min gamle Bedstefader kom op til Bjerge i Ølgod, 
hvor mit Hjem var. Saa satte han sig ved Vinduet og saa 
ud. Man kunde derfra se ud over det halve af Sognet. Og 
saa talte han: »Nej se! nu er der bygget et Hus til, siden 
sidst jeg var her, og der ét, ja, og der ét mere, det er da 
forskrækkeligt! For hver Gang jeg kommer herop, bliver 
der fler og fler Huse. Hvad skal alle de Folk dog faa at 
leve af!«

Naar jeg hørte al den Tale om Forskellen paa den Gang 
og gamle Dage, saa tænkte jeg, at det var da morsomt at 
opleve saadan noget, men det vilde jeg jo aldrig komme 
til, for nu var Forandringerne foregaaet.

Nu er der gaaet en rum Tid siden. Og vil jeg nu tænke 
paa Forandringerne fra min Barndom i Tredserne og til nu 
— hvor er de da ikke forbavsende store! Blot et Par Træk 
vil vise det.

For en Tid siden tog jeg mig for at cykle fra Askov og 
her skraat ind over Landet gennem Hederne en otte—ni
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Mil ialt, og deraf er de seks—syv Mil gennem Hedeegne. 
Men hvilken Forandring! Grantræer langs Vejene og Plant
ninger overalt. Til Ekspl. fra Ansager til Mølbygaard. Det 
var i sin Tid en tung, træls og sandet Vej, og kom vi 
udenfor Ansager By, var der sort Hede paa hver Side af 
Vejen. Der laa kun et eneste gammelt forfaldent Hus paa 
den nordre Side, hvor den sidste Hølesmed boede. Nu er 
Vejen gruslagt og haard og jævn som en Landevej. Paa 
hver Side staar der Graner saa høje, at man ikke kan se 
ud over dem, og saa tætte, at man vanskelig kan se imel
lem dem. Kigger man saa ud, ser man, Heden er borte. Der 
er dyrkede Marker overalt, en ny straalende Gaard til den 
ene Side, flere velbyggede Bolssteder til den anden, og alt ty
der paa, at her bor driftige og velstaaende Folk. Og kommer 
vi saa til Skovlund, saa var det sort Hede i sin Tid, der strakte 
sig vidt og bredt. Nu er der en hel By, og udenfor den 
Gaard ved Gaard. Man bygger Kirke, man bygger en ny 
Skole, der kommer til at ligne et Palads. 800 Mennesker 
faar nu deres Næring, og det ser ud til at være rigelig 
Næring, af den Jord, der før var Hede. Og det er ikke 
alene Heden, der dyrkes op. En Gaard blev delt i Halv
fjerdserne i to Gaarde. Nu deles de paany, saa der bliver 
fire. Og hver af de fire er ligesaa meget værd som den 
samlede Gaar i sin Tid, og hver af dem, der bor paa de 
fire Gaarde, har fuldt saa meget at leve af, som Manden 
paa den store Gaard.

Og saadan er det overalt. —
Men det var Forholdene i Hodde og Tistrup.
Vi ser først paa Naturen.
Vi har et Grundrids af Sognene fra 1638. Saa har vi 

Matrikuleringen 1688. Videnskabernes Selskab udgav i 1803 
et Kort over Lundenæs Amt og Stykker af Naboamterne. 
Og siden opmaalte Generalstaben Egnen her og udgav sine 
Maalebordsblade for Sognene i 1876. Gør vi der en Sam
menligning, ser vi den store Forskel.

Vi tager først, hvad Grundridset af 1638 fortæller. Jeg 
anfører det alt:
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* Hodde Sogn: Hvolvig en Bye, østen derfor Hvolvig 
Høie, ialt 5, Hodde kierke, norden derfor Svorthøi, Hodde 
Præstegaard, Hoddeskov en Bye, Heisel en Enstedgaard, 
vesten derfor Gounshøie, ialt 3, Hodde en Bye, Hodde- 
aae.«

Tistrup Sogn: Giødsvong en Bye, Geil it Hus, Krasbo- 
rig 2 Huse, Gaarde en Enstedgaard, Heiselhov en Bye, 
Hietoft en Enstedgaard, Tistrup kierke ligger i Tistrup Bye, 
Aggerkrog en Hergaard, Snorup en Bye, Nørholm en Her- 
gaard, Nørholms Mølle, vest derfor Nørholms Høie, ialt 2 
— der siges, at der skal vere 2 riddere begrafven i samme 
Høie, skulle hedde Hr. Lind og Hr. Lang, — Stuer Tønding 
en Enstedgaard, sønden derfor Tønding Høi, Assenbekhofd 
en Dael, sønden derfor Spilmandshøi, Assenbek Møl, Leth- 
bek Møl, norden derfor en liden Egeskov, kaldis Krarup- 
lund, Krarup en Bye, vesten derfor Krarup Høie, ialt 4, 
Lille Tønding en Enstedgaard, Feid en Hus, Løfbierig en 
Hus, Bredhofd en Enstedgaard, Ure en Enstedgaard, Galt- 
hofd en Enstedgaard, Hafve en Enstedgaard.«

Vi ser, at Præsten — det er nemlig ham, der har lavet 
Grundridset — har regnet Nørholm til Tistrup. Det er en 
Fejltagelse. Nørholm hører til Thorstrup, og det gjorde det 
ogsaa den Gang. Den Thorstrup Præst har det rigtig under 
Thorstrup Sogn.

Det er det hele. Det vil sige i Hodde er der tre Byer, 
i Tistrup fem; det øvrige er Enstedgaarde, det er enlig 
liggende Gaarde, der har deres Jord for sig selv, mens en 
By har sit i Fællesskab.

Ser vi saa paa Matrikulen af 1688, bliver Indtrykket ikke 
rigere.

Vi tager Hodde først. I Hulvig er der fire Gaarde, hvoraf 
den ene har to Ejere, og saa er der et lille Stykke Fælles
jord. Den mindste Gaard er paa godt 2 Tdr. Hartkorn, den 
største — det er den, der ejes af to — er paa 4V2 Td. 
I Hoddeskov er der tre Gaarde og et Husmandssted. Gaar- 
dene har omkring 4 Td. Hartkorn, Husmandsstedet lidt over 
1 Td. I Hodde By er der fire Gaarde foruden Præstegaar-
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den, og saa er der et lille Stykke Jord, som ingen Ejermand 
har. Der er en Gaard paa 3 Td. Hartkorn, en paa 4, to paa 
10 Td., og Præstegaarden har næsten 7 Tdr. Hesselgaard 
er den største af dem alle, den har hen imod 16 Td. Det 
er ialt tolv Gaarde foruden Præstegaarden og saa et Hus
mandssted. Selv om der bor to Familier paa to Gaarde, 
saa bliver der kun 16 Familier ialt.

Grundridset af 1638 har fem Byer i Tistrup: Gjødsvang, 
Hesselho, Tistrup, Snorup og Krarup. Matrikulen sætter 
Hesselho mellem Enstedgaardene, saa der bliver kun fire 
Byer i Tistrup Sogn. I Krarup har vi ti Gaardmænd, men 
kun tre Gaarde: En paa n Td. Hartkorn, der ejes af fire, 
en paa 8 Td. 6 Skp., der ogsaa ejes af fire, og en paa 10 
Td. 4 Skp., der ejes af to. Hodde og Tistrup Kirker har 
hver en Eng i Byen. I Snorup er der fire Gaarde, hver 
paa omtrent 4 Td. Hartkorn. Den ene af Gaardene har to 
Ejere. Og desuden har Smeden et Sted til 1 Td. Hartkorn. 
Tistrup By er den folkerigeste, men ogsaa det Sted, hvor 
Ejendommene er mindst. Præstens Annexgaard har lidt 
over 3 Td. Hartkorn. Tre Gaarde har mellem i1 /2 og 2 Td. 
Hartkorn, fem mellem 1 Td. og P/g Td., fem har mellem 
V2 og 1 Td., syv mellem 1 Skp. og V2 Td. og 2 har 
mindre end 1 Skp. Der er ialt 23 Steder, men deraf er jo
— maalt med den Tids Alen, — kun én ordentlig Gaard, 
tre Smaagaarde, fem — de mellem 1 og ix/2 Td. Hartkorn
— som de kaldte Husmandssteder og 14 Smaahusmandssteder, 
deraf var to øde. De allermindste er beboet af Kvinder, 
saa det kunde se ud til at være Enkesæder. I Gjødsvang 
er der fire Gaarde paa godt 1, 2, 3 og 4 Td. Hartkorn. Den 
paa 2 Td. er øde.

Gaar vi saa til Enstedgaardene, har vi først Havegaard 
med 3 Td. 6 Skp. Hartkorn. Store Tønding, hvorpaa bor 
to Familier, har nærved 6 Td , og Uregaard, hvorpaa Her
redsfoged Niels Mogensen og Jens Nielsen bor, har 4 Td.
5 Skp. Gejl har godt 1 Td. Hartkorn, Lille Tønding 2 Td.
6 Skp. og ejes af to. Krasborg er to Huse hver paa lidt over 
6 Skp. Hartkorn, Galtho en Gaard paa over 9 Td. og be-
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boes af tre Familier. Hesselho har næsten 12 Td. og ejes 
af to. Letbæk Mølle er paa 3 Td., Assingbæk paa 4 Td., 
Feid er et Hus paa godt 1 Td. og Bredho en Gaard paa 
4 Td. og ejes af to. Agerkrog er paa n Td., Fru Helle 
Mormand har de to Tredjedele og Knud Tostesen den ene 
Tredjedel. Hedtoft er en Gaard paa 3 Td. Hartkorn og 
Løvborg et Hus paa 1 Td. Saa er vi det igennem.

Det bliver ialt i Tistrup Sogn 25 Gaarde, der har mere 
end i1/a Td. Hartkorn, 17 Huse, der har mellem */2 og 
1V2 Td. Hartkorn, og 9 Huse, der har mindre. Af Gaar- 
dene var der en øde, paa de andre 24 boede der 39 Fami
lier. Der var to øde Huse, i fire boede der Kvinder, i de 
andre tyve har der boet en Familie i hver. Det bliver altsaa 
59 Familier ialt i Tistrup.

Men hvordan dyrkede de saa deres Jord?
Matrikuleringspapirerne giver os Oplysning baade om, 

hvad de dyrker, og hvordan Jorden er. Det er lidt forskel
ligt i de to Sogne. I Hodde avler man f. Eks. mere Bog
hvede end i Tistrup. Jorderne betegnes med Ordene: Mid
del, skarp, ond. Man forstaar dem uden videre Forklaring.

Vi tager Hodde først. Hulvig: Dennes Jord saas med en Kærv 
Byg eller Boghvede, tre Kærve Rug, hviler i to Aar, bestaar 
af Sand og lidet Muld, eragtes Halvdelen middel, Halvdelen 
skarp. Hoddeskov: Dens Jord saas med en Kærv Byg eller 
Boghvede, to Kærve Rug, én Kærv Boghvede, hviler i tre 
Aar, eragtes Halvdelen skarp, Halvdelen ond. Hesselgaard: 
Den saas med en Kærv Byg, tre Kærve Rug, en Kærv 
Boghvede, hviler i to—tre Aar, Halvdelen middel, den ene 
Fjerdedel skarp, den anden ond. Hodde: Dens Jord saas 
med en Kærv Byg, to—tre Kærve Rug, hviler i tre Aar, 
eragtes en Fjerdedel middel, to Fjerdedel skarp og en ond, 
undtagen Marken Nr. 6, som eragtes for helt ond. Man ser, 
der er lidt Forskel paa de forskellige Byers Dyrkningsmaade, 
men inden for en By maa man dyrke det ens; man husker, 
at selv om hver havde sine Agre, saa laa de dog i Fælles
skab omkring hinanden, saa de maatte arbejde ens.

Naar vi nu kommer til Tistrup, deler vi Byerne og Gaar-
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dene i Grupper. Om Tistrup By hedder det: Dens Jord 
saas med en Kærv Byg, to Kærve Rug, hviler i et å to 
Aar, bestaar af Sand og lidet Muld paa en rød Sandgrund, 
eragtes for skarp. Om Krarup, Snorup og Gjødsvang hed
der det omtrent ens: Jorden bruges med en Kærv Byg, to 
og tre Kærve Rug, hviler i tre Aar, bestaar af Sand og 
Muld paa en rød Sandgrund, eragtes for skarp. Saadan 
hedder det om Krarup. I Snorup har man kun lidet Muld, 
og Jorden eragtes en Pjerdedel middel og tre Pjerdedele 
skarp. Og om Gjødsvang hedder det, at Jorden hviler i to 
Aar, Undergrunden er dels gult, dels rødt Sand, og Jorden 
er halv middel og halv skarp.

Enstedgaardene Have, Gaarde, Kr asbor g, Bredho og Hedtoft 
har det omtrent ens: Om den første og sidste hedder det 
helt ens: Dens Jord bruges med en Kærv Byg, to Kærve 
Rug, hviler i tre Aar, bestaar af Sand og Muld paa en rød 
Sandgrund, eragtes en Fjerdedel middel og tre Fjerdedele 
skarp. I Gaarde eragtes dog Jorden for to Tredjedele middel 
og en skarp. Krasborg og Bredho Jord hviler kun i to 
Aar, eragtes en Halvdel skarp og den anden ond. Om 
Store- og Lille Tønding hedder det ens: Dens Jord saas med 
en Kærv Byg, to Kærve Rug, en Kærv Havre, hviler i fire 
Aar, bestaar mest af Sand og liden Muld paa en rød Sand
grund, eragtes for skarp. Uregaard har det ligesaadan, dog 
hviler Jorden kun i to Aar, bestaar af Sand og Muld, eragtes 
to Tredjedele for middel og Resten for skarp. Om Galtho 
og Hessel hedder det: Jorden saas med en Kærv Byg, to 
Kærve Rug og en Kærv Havre eller Boghvede, hviler i to 
Aar, bestaar af Sand og Muld paa en gul Sandgrund, erag
tes Halvdelen skarp og Halvdelen middel.

Gejl, Feid og Løvborg er tre Bol. Om den første hedder 
det kort: Eragtes for ond. De to andre eragtes for en 
Halvdel middel og en Halvdel skarp.

Letbæk Mølle: Dens Hjul drives af ovenfalds Vand, som 
har sit Udspring af en liden Væld i Damsiden. Stenens Bredde 
er 6 Kvartér, Hjulets Højde fra Akslen 5 Kvarter, eragtes 
for 1V2 Td. Hartkorn. Jorden dertil eragtes for skarp.



26

Assingbæk Mølle: Øde og af brændt. Har sit Tilløb af et 
Væld en Fjerdingvej derfra af et Bjærg, kaldes Assenbæk 
Høj, eragtes god for 3 Tdr. Hartkorn. Jorden dertil erag- 
tes for skarp.

Før da vi gik Ejendommene igennem, regnedes Letbæk 
Mølle til 3 Td. Hartkorn og Assingbæk til 4 Td. Her 
sættes de til 1V2 og 3 Td. Forklaringen er, at første Sted 
værdsætte baade Møllen og Jorden, her er det Møllenærin
gen alene.

Om Tistrup Sogn i det hele hedder det saa: »Dette 
Sogn kand giøre sig en temmelig Fordel med sorte Potter, 
som der blifver brendt, hvilke Bønderne i Sognet til Jande- 
rup henfører og der forhandler, hvorfra de siden til Hamborg 
oc andre Steder blifver henskibede. I denne Consideration 
er Ejendommene anset og taxeret i højere Sort end dend 
ellers kunde taale.«

Der er i det foregaaende talt om, at enkelte Gaarde havde 
to eller flere Ejere. Det er egentlig unøjagtigt, alle var 
Fæstere. I sin Tid havde Kronen meget Bøndergods her, 
men efterhaanden sælger og overdrager den det til andre. 
Den 5. Maj 1537 faar Niels Krag til Agerkrog Skøde paa 
en Gaard i Have, en i Bredho og en Ødemark, der kaldtes 
Bispholdt, en Toft i Tistrup og et Byggested, det vil sige 
et Bolssted eller mindre Sted, i Assingbæk. n. August 1578 
faar Ribe Domkirke en Gaard i Hoddeskov, og den 5. 
September faar Ribe Domkapitel to Gaarde i Hodde. 22. 
November samme Aar faar Laurits Skram til Hastrup Gaar- 
den Galtho, tre Gaarde i Krarup, en Eng ved Lundbæk og 
et øde Byggested, der bruges til en af Gaardene, en Gaard 
og et øde Byggested i Hesselho. Samtidig faar han Ret til at 
tilhandle sig Ejendomsretten til de jordegne Bønder. Den 
27. Marts 1579 faar Domkapitlet i Ribe en Gaard i Tistrup 
By, en i Tønning, hvortil hører to Byggesteder, og en i 
Snorup. Den 21. Juni 1580 faar Ove Juel til Kjeldgaard 
Pantebrev paa Gaarden Hessel. 15. April næste Aar faar 
Domkapitlet i Ribe en Gaard i Hoddeskov. Den 21. Maj 
1584 køber Erik Lange til Engelsholm Gaarden Gaarde.
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Gaarden Hessel, der blev pansat 1580, maa være bleven 
indløst; thi den 18. November 1609 faar Niels Krag til 
Agerkrog den tilligemed et Bol i Tistrup.

Herremændene vil, som rimeligt er, gerne samle deres Bøn
dergods omkring deres Herregaard. Dette ser vi nu særlig 
komme frem. Iver Vind til Nørholm tilbytter sig fra Dom
kapitlet i Ribe den 28. August 1636 to Gaarde i Hodde og 
atter den 24. Oktober 1642 tre Gaarde i Hoddeskov. Og 
den 24. Maj 1647 faar han fri Birkeret over alt hans Gods 
her i Øster-Horne Herred; det vil sige, han blev Herreds
foged for dem, de fik deres Ting paa Nørholm.

Lægger vi alt dette sammen, ser vi, at Kronen fra 1536 
til 1688 har i de to Sogne afhændet 16 Gaarde, 7 Bygge
steder, et Bol, en Toft og en Ødemark, det vil sige alt, 
hvad Kronen ejede. Den 11. August 1670 mageskiftede den 
med Henrik Juel paa Lindbjerggaard en Gaard i Mejlvang 
i Ølgod og en i Paabøl i Hoven, saa den fik en Gaard i 
Gjødsvang og Have i Stedet, saa Kronen igen blev Ejer af to 
Gaarde i 1688; men de fleste var gaaet ind under Nørholm. 
Det var først hele Hodde Sogn med Undtagelse af Hessel- 
gaard og Præstegaarden. Det var hele Tistrup By med 
Undtagelse af Præstens Annexgaard og en Gaard, som Kir
ken ejede. Desuden en Gaard i Snorup, Store Tønding, 
Gejl, lille Tønding, Krasborg, Assingbæk, Feid, som ogsaa 
kaldes Vejfeld, Agerkrog, Hedtoft og Løvborg, ialt 43 Gaarde 
eller Steder med 48 Bønder. Den der ejede mest næstefter, 
var Peder Nielsen paa Lunderup, der ejede Hesselgaard, to 
Gaarde i Krarup og Letbæk Mølle, eller ialt fire Gaarde 
med ti Bønder.

Vil vi nu i den Tid tænke os staaende paa en af Højene 
og se ud over Egnen, saa vil vi lægge Mærke til, at Hederne 
er det raadende overalt. Byerne er kun grønne Pletter, 
Aaerne en frodig Stribe, Enstedgaardene svandt ind til 
Prikker, Lyngen strakte sig i lange Baner, lidt Krat hist og 
her og i Krarup en lille Egelund; saadan saa det ud. Det 
var den brede vestjydske Hedenatur, der strakte sig endeløs 
i Syd og Nord, Øst og Vest; mørk, alvorlig og kraftig, naar
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Solen var sløret og Himlen graa; mild og frisk og legende, 
naar Solen en Junidag lyste ud over Egnen; skønnest maa- 
ske, naar Solen i August var ved at gaa i Bjerge, og Kær
konen begyndte at hælde sin Bryg ud over Lavningerne. 
Da var det, som om Naturen var den herskende overalt; 
Menneskets Arbejde var kun Puslerier; kun enkelte smaa 
Stumper havde han lagt under sig.

Saa gaar vi frem til 1803; det er tre Menneskealdere. 
Da maa der da være sket store Fremskridt. Vi gør Sammenlig
ninger, og vi ser, der er Fremskridt, men de er forholdsvis 
smaa. Hessel er bleven en By, Galtho ligeledes, i Hesselho 
er der ogsaa flere Gaarde, men de fleste Enstedgaarde staar 
som Enegaarde endnu. Heden er fremdeles den herskende; 
det er, som om Menneskets Kraft er for lille til at over
vinde denne mægtige Hedenatur.

Gaar vi saa et Par Menneskealder frem igen, til 1876, 
saa ser vi, der er kommen Gang i Sagerne. Hvor der før 
var Enstedgaarde, der er nu Byer. Lyngen trækker sig 
fægtende tilbage overalt. Agrene breder sig. Gaarde og 
Huse skyder i Vejret. Menneskene sætter sit Præg paa 
Naturen, selv om Heden endnu breder sig paa sine Steder.

Og nu i Dag, en Menneskealder efter igen, ser vi os da 
omkring og gør Sammenligning paany, saa ser vi de største 
Fremskridt. Nu er vi nærved at faa Medlidenhed med 
Lyngen. Vor kære Hede forsvinder. Kornmarkerne veksler 
med Kløveren. Rodfrugterne trækker sig i lange Rader 
derind imellem. Menneskeboliger gemmer sig i Plantninger. 
Træerne kravler ud langs Vejene, hen med Markskellene, 
breder sig hist i Lunde og her i Plantager. Naturen er helt 
forandret. Og nu er det Mennesket, der er bleven Herske
ren. Nu er det ham, der har sat sit Præg paa alt.

Nu gaar vi over til at se paa Folkene og deres Liv.
Det er lidt vanskeligere. Der kan jeg ikke saadan tage 

Stikprøver fra forskellige Tider og gøre Sammenligninger. Jeg 
har maattet samle det sammen i Stumper og Stykker. Nu 
skal vi se, om jeg kan faa et samlet Billede ud af det.
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Vi kan først prøve at tælle Folkene. 1688 var der 16 
Familier i Hodde; det vil omtrent svare til 80 Mennesker. 
1801 var der 182. 1860: 233. 1901: 431. Tager vi Tistrup, 
saa var der 1688: 59 Familier eller omtrent 295 Mennesker. 
1801: 414. 1860: 736. 1901: 1427. Sidste store Tal forklares 
af Jernbanestationen. Men ellers svarer Tallene jo ganske 
godt til, hvad vi har hørt om Gaardene, særlig naar vi 
husker paa, at i Tallene fra 1688 findes kun de, der er 
skreven for Gaardene, Aftægtsfolk og Indsiddere er ikke 
regnet med.

Der var, som vi har hørt, ikke mange Menneskeboliger i 
gamle Dage, og de, der var, de var smaa og lave og tarve
lige efter vore Forhold. Man maatte bukke sig, naar man 
skulde ind ad Døren, saa lav var den. Man maatte ogsaa 
løfte Benene, Dørtrinnet var højt, indenfor var der Lergulv 
og Bjælkeloft. Var man nogenlunde velvoksen, saa kunde 
det nok hændes, man maatte bukke Hovedet, naar man 
gik under Bjælkerne. Vinduerne var smaa, Glasset ofte 
grønt, og det var indfattet i Bly. Dørene i Stuerne var 
af Bræder eller Fjæl; de lukkedes med en Klinke, men 
kom vi ud i Udhuset, kunde de ofte være lavet af Halm 
og kløvede Vidjer, det vil sige, lavet, ligesom man lavede 
Bikuber eller Kurve. Og saadanne Døre blev hængt i 
Læder eller Vessen, det er Madpiben af Dyrene, som man 
tog, naar man slagtede, og gjorde i Stand til det samme.

Indbo var der ikke meget af. Konen bragte en stor 
Kuvelkiste til Huse, og Manden gerne én. Deri havde 
man sine Klæder og Sager. I den ene Ende af dem var 
der en Læddike, et Rum til Smaasager. Saa havde man 
Bord og Bænke; de var gerne faste. Bordet kom dog tid
lig løs, Bænkene har været faste endnu til vore Dage. 
Saa var der et Par Halmstole og Alkovesenge. Det var 
en Del af Stuen, der blev skilt af med Bræder. Det blev 
fyldt forneden med Lyng, ovenpaa med Halm og der oven- 
paa igen Dynerne. Der var et Par Skodder til at skyde 
for hver Seng. Det var saa nemt om Morgenen, naar 
man stod op og havde travlt, saa skød man Skodderne for, 
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og Stuen var i Orden. Inde i Alkoven hang der ofte et 
lille Skab. Her gemtes Papirerne, Skødet paa Gaarden, 
maaske et Par Sølvskeer og, hvis man havde Penge, 
havde de ogsaa Plads dér. Man havde intet Ur. I Vinduet 
havde man en Skure, saa man, naar Solen skinnede, kunde 
se, naar det var Middag. Somme havde ogsaa et Time
glas. Naar der skulde bages, maatte man hen at laane 
dette, for man skulde vide, hvorlænge Brødene skulde staa 
i Ovnen.

I Stuen var der aaben Skorsten. Om Vinteraftnerne blev 
der saa brændt Lyseklyne. En maatte sidde og pirke i 
dem for at faa dem til at lyse. Rundt om sad Folkene 
og arbejdede, Konen spandt, Pigen maaske ogsaa, Karlene 
kartede, snoede Simer og lignende. Naar de saa var fær
dige og skulde have Nadver, satte de sig om Bordet. Pigen 
tog en Lysepind, det var en Spaan eller Splind udkløvet 
af Mosetræ, tændte den ved Ilden paa Skorstenen og sad 
med den i Haanden. Naar Nadveren var spist, og den 
sidste havde lagt sin Ske, saa — Puuh! saa blæstes Splin- 
den ud. Kom der fremmede, kunde man være lidt flottere, 
saa tændte man Lampen. Den var af Jern med dobbelt 
Skaal, den ene under den anden. I den øverste var der 
Tran og en Væge af Sivmarv. Den underste Skaal var 
til at optage den Draabe, der kunde dryppe fra Vægen, 
der maatte ligge ud over Kanten i den øverste. Og naar 
man fik den Lampe tændt, saa var det helt festligt.

Siden fik man Skorstenen lukket mod Stuen, og en stor 
Bilæggerovn kom i Stedet. Og saa maatte man have 
Lampen hver Aften. Og kom der fremmede, drev man 
det maaske saa vidt, at man tændte et Tællelys. Den 
aabne Skorsten fik sin Plads i Køkkenet. Indboet blev 
ogsaa lidt rigere. Konen kom til Huse med en Dragkiste, 
Manden maaske med et Chatol. Man fik Stueur, først en 
Viser, siden Slagværk. Og henne i Alkoven mellem 
Sengene kom der et lille Skab med Glasdøre for, saa man 
kunde se Sølvskeerne, nogle Par Kopper, et Hovedvandsæg 
og saadan noget lignende.
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Der var en Ting, som en Kone altid maatte bringe med, 
naar hun flyttede ind i en Gaard. Det var en Spinderok. 
Man gik i hjemmegjorte Klæder.

Wandmel og Læjer,
det er aal mi Klæjer.
Kle og Klamank 
komme mæ aaller i Tank,

sagde man. Det var Vadmelsklæder, man gik i. Mændene 
havde to Stykker Læder eller Skind ned foran, et paa 
hvert Bukseben, og et Stykke bag paa. Saadan et Par 
Bukser kunde holde i flere Aar, og Skindlapperne kunde 
endda holde flere Par Bukser ud.

Føden var tarvelig, men sund og god. Man fik Grød 
om Aftenen og Mælk at dyppe dem i, som det hed. Grø
den var varm og nykogt, Mælken kold. Om Morgenen fik 
man kogt Mælk, og deri kom den Grød, man havde levnet 
om Aftenen, og slog Grøden ikke til, brokkede man Brød 
i Stykker og kom i. Det smagte udmærket. Om Middagen 
fik man Grød eller Vælling eller anden Skémad, og lidt 
Sul fik man ogsaa. Om Aftenen var det Byggrød, det vil 
sige hele Byggryn kogt i Kernemælk, og den kaldtes Sur
grød. Om Middagen Boghvedegryn kogt i Sødmælk, og 
den kaldtes Sødgrød. Om Eftermiddagen fik man Melmad. 
Man fik kun en Rundenom, men man kunde faa den lige- 
saa tyk, man vilde. Man slagtede i Efteraaret: Et Svin, 
nogle Faar maaske et Kreatur, og saa levede man af Salt
mad hele Aaret, at sige hvis det slog til Aaret om. Der 
var et Sted, hvor de havde Sulet spist, da Foraaret kom. 
»Hvad vil I dog leve af i Sommer?« spurgte én. Men 
Konen svarede nok saa frejdigt: »Det har ingen Nød. Vi 
løwer aa æ Høns djæ Røw og aa æ Kyer djæ Patter.« 
Det vil sige af Æg og Mælk. Og Mælken var god; selv 
om den blev skummet, var den ikke skummet saa haardt. 
Børnene kunde faa lige saa meget nymalket Mælk, de vilde 
drikke. Jævnlig fik de voksne ogsaa noget. Og Æggene
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blev der ikke sparet paa. Begge Dele var sund og nærende 
Kost. De, der fik nok af det, var heller ikke at ynke. 
Brændevin blev ikke brugt til daglig, kun naar der var 
Gilde, og saa som Midicin. Var man forkølet, skulde man 
have varmt 01 med en Dram i. Gamle Folk kan fortælle 
endnu, at da de var Børn og kom hjem og var vaade og 
forfrosne, saa gav deres Moder dem hver en Skaal varmt 
01 med en Snaps Brændevin i. Det var noget, man troede, 
var saa udmærket, og det var det vist ogsaa. Nu er det 
jo anderledes. Hvad der kurerte Folk den Gang, det slaar 
dem ihjel i vore Dage.

Anretningen var enkelt. Man spiste med Hornskeer, 
spiste af ét Fad, maaske af en Sætte. Der var den For
skel, at et Fad var rødt, det var almindeligt Pottemager- 
arbejde, en Sætte var sort, den var lavet, som Jydepotterne 
lavedes. Som Tallerken brugte man Træbrikker eller og
saa nogle, der var lavet af Halm og Vidjer, bundne, som 
naar man binder Halmkurve.

Det var dagligt Liv. Men gjorde Folk ikke Gilder?
Jo vel gjorde de det. Der var Bryllupsgilder og Barsel

gilder og Begravelser. Til disse Gilder blev der givet Send, 
saa det var paa en Maade en Slags Sammenskudsgilder. 
Dem skal jeg ikke komme ind paa, de er mere kendte. 
En Slags Gilder skal jeg dog omtale, det er Legestue. 
»Min Oldemoer — fortæller en Mand, der var født i Tre
diverne — har fortalt, at i hendes unge Dage kunde man 
gaa til Legestue med tre Skilling. Den ene Skilling fik 
Spillemanden, de to blev spist og drukket op. Man fik 
Smørrebrød, og saa gik der et Fad om med Brændevin i. 
I det stod en Ske, og saa tog enhver sig en Skefuld til 
Maden.« Det maa have været lidt før 1800.

I gamle Dage havde man ikke assureret hverken mod 
Ildsvaade eller Kvægdød. Men skete Ulykken, var Folk 
altid hjælpsomme overfor hinanden. Og i saa Tilfælde var 
det heller ingen Skam at gaa omkring og samle Hjælp, 
som det hed. Det var noget, som saa at sige officielt var 
slaaet fast. Da Thorstrup Præstegaard 1591 brændte lige
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»til Grunden med Fæ, Kvæg, Bo og Boskab,« bevilgede 
Kongen, at »de Kirker i Herredet, der kun har ringe eller 
slet ingen Gæld,« hjalp ham: Ølgod Kirke med 4 Ørtug 
Korn, Tistrup med 2, Ansager med 3, Hodde med 2, Thor
strup med 2 og Horne Kirke med 3 Ørtug Korn. At man 
i Hodde og Tistrup havde en aaben Haand, naar det gjaldt 
saadan Hjælp, viser følgende Vers:

Udi Ansager og i Hodde 
og i Tistrup var de gode, 
men den Stodderkong i Ølge, 
gid Ulykken maa ham følge, 
hvor han end i Verden gaar. 
Han i Navnet er en Konge, 
men en Satans Horeunge, 
han de fattige vil flaa.

Det var en Mand fra Grene, der gik rundt i Sognene 
og samlede Hjælp og saa nedlagde sin Erfaring i nævnte 
Vers. Sagen var, at det kunde ogsaa misbruges, saa Folk 
fra fjerne Sogne gjorde det til Levevej. For at hindre 
dette havde man i Ølgod en Stodderkonge, der skulde 
holde udensogns Tiggere borte. Man havde jo ikke den 
Gang nogen »Vestjyllands Socialdemokrat« til at paatale en 
saadan Sag; men man hjalp sig endda. Et saadant Vers 
blev kendt i vide Kredse.

En anden Historie medtager jeg, fordi den er saa op
lysende med Hensyn til vestjydsk Talesæt. Den er fra 
en saa sen Tid, saa jeg har kendt begge de omhandlede 
Personer. Manden har mistet en Ko og kommer ind i en 
Gaard: »A hår mistet en Ku,« siger han. »Det hår vi 
ow,« svarer Konen rapt. »Det var nu en skammele gue 
Ku,« fortsætter han. »Det var wos ow,« svarer Konen 
lige rapt. »A gaar omkring, om a et ku sammel lidt til 
én,« kommer han saa med det. »A vel et mej,« svarer 
Konen. Manden vil ikke ligefrem bede om Hjælp. Ko
nen vil ikke hjælpe ham, fordi hun véd, han trænger ikke 
til Hjælp, men hun vil heller ikke nægte ham Hjæl
pen. Han fortæller det ligefrem. Hun afviser ham uden

Poul Bjerge: Jydske Bønder. 3
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at bruge afvisende Ord. Han gaar lidt nærmere ind paa 
Sagen. Hun afviser ham igen paa samme Maade. Saa 
gaar han saa nær ind paa Sagen, som han kan, uden 
ligefrem at tigge. Hun leder ikke om Svar, hun afviser 
lige rapt uden at sige nej. Med andre Ord: Han har ikke 
ligefrem tigget, og hun har ikke nægtet at hjælpe ham, 
og dog har de begge talt tydeligt og klart, hun endogsaa 
snærtende.

Der kunde ogsaa være noget at sige om Overtro. Men 
skulde jeg ind paa, hvad man skulde gøre, og hvad man 
ikke maatte, saa fik det ingen Ende. Her gik Spøgelser, 
og her skete Varsler. Hekse og kloge Koner har her og
saa været. Der var endogsaa en af dem i vore Dage, men 
hun havde det ligesom Profeterne i gamle Dage, hun var 
ikke regnet for noget her i Hodde, men fra andre Sogne 
kom de i tykke Skarer for at søge Raad hos hende. Spø
gelserne manede man ned. En Præst gik og spøgte i 
Krarup Lund. Han blev manet ned under et Træ af Præ
sten i Ansager. Endnu saa sent som omkring ved 1830 
var der en Mand, der tog over til Thorstrup for at faa 
Pastor J. B. Daugaard til at mane et Spøgelse ned. Men 
Daugaard kunde ikke. Han havde nemlig i sine unge 
Dage taget en Vaffel uden Forlov og spist den. Men de 
behøvede ellers ikke at løbe i Nabosognene for at faa 
Præster, der kunde mane. Pastor F. Treu, der var Præst i 
Hodde i Slutningen af det attende Aarhundrede, var særlig 
dygtig til det. Han havde Cyprianus. En Søndag, mens 
han stod oppe i Hodde Kirke og prædikede, havde Stue
pigen faaet fat i Bogen og læste i den, saa Stuen blev 
fuld af Krager. Præsten mærkede det, maatte skynde sig 
hjem, rev Bogen fra Pigen og læste saa Kragerne væk.

En Historie mér medtages her.
Oppe i Hodde Udmark boede en Mand, der blev kaldt 

Sorte Simon. Han kunde mer end sit Fadervor, som det 
hed. Og han var en Skidtkarl. Hodde og Hessel og Oved 
By hyrder holdt til hos ham. Et og andet Kreatur forsvandt. 
Det blev slagtet hos ham, og saa holdt han og Hyrderne
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Gilde paa det. Mændene i de forskellige Byer kom efter, 
hvordan det gik til, og de blev meget forbitret paa ham. 
De prøvede først at skyde ham, men det hjalp ikke, han 
stod for Skud. Saa prøvede de paa at brænde ham inde, 
men heller ikke dette lykkedes. Saa fangede de ham, gra
vede et stort Hul ind i en stejl Banke, satte ham der ned, 
hvælvede et Kar over ham og kastede saa det hele til. 
Det er siden bleven kaldt Simons Sande. Og endnu i 
vore Dage har det været saadan, at havde Folk Ærinde 
der nede, skulde de nok faa det besørget ved Dag. Efter 
Solnedgang var det ikke godt at komme der. Sorte Simon 
gik igen og gjorde Ulykker. Der var et Sammenhold og 
Hjælpsomhed blandt Folk i gamle Dage, der var langt 
større end nu om Tide. Men var der saa nogen, der stil
lede sig udenfor Lavet, saa Gud naade ham, for blandt 
Mennesker var der ingen Barmhjertighed. Men saadan er 
det hos alle Naturbørn.

Spørger man ud om Stavnsbaand og Hoveri, saa faar 
man ikke Indtryk af, at det har hvilet saa tungt paa Folk. 
Stavnsbaandet mærkedes kun af de enkelte, mest unge, der 
fik Lyst til at rejse ud. Hoveriet omtales gerne paa den 
Maade: »Det var i den Tid, vi gjorde Hov, og da de 
kunde gøre med os, ligesom de vilde.« Men gaar man 
nærmere ind paa dem, saa viser det sig, at selv om Hov
arbejdet optog megen Tid, saa var det dog ikke saa galt, 
som det staar for os. Ogsaa dette havde sine fornøjelige 
Sider. Der kom mange Folk sammen, man overanstrængte 
sig ikke. »Du arbejder, som du var til Hov,« siges der 
endnu om en, der kun bestiller lidt. Særlig kunde de unge 
være helt glade ved Hovarbejdet. Naar man i Høbjærg
ningen mødte en Flok unge Piger, kom de rask hen ad 
Vejen, Riven bar de højt paa Nakken, og spurgte man, 
hvor de skulde hen, svarede de nok saa rask og fornøjet: 
»Vi skal til Hov i Dag!« Noget bag efter kom Konerne. 
De slæbte paa Benene, Riven hang ned ad Ryggen, og 
spurgte man dem, hvor de skulde hen, svarede de dræ
vende: »Vi skal til den forbandede Hov i Dag.«

3*
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Hvad hed Folk i gamle Dage? Det var omtrent de 
samme Navne, som findes her endnu. Jeg giver en Liste 
over Navnene paa dem, der i 1688 staar skrevet for Ejen
dommene. Det maa jo nok give en rigtig Forestilling om 
Navnene den Gang. Tallene bagefter Navnet fortæller, 
hvormange der var, der bar Navnet:

Adam, 1. Anders, 2. Andersen, 2. Bertelsen, 1. Chri
sten, 12. Christensen, 10. Christian, 1. Einvolsen, 1. Eric- 
sen, 1. Eske, 1. Eskildsen, 1. Grafersen, 1. Hans, 8. 
Hansen, 5. Hansdaatter, 2. Hendrich, 1. Ifversen, 1. 
Ifversdaatter, 1. Jens, 8. Jensen, 4. Jeppe, 1. Jepsen, 1. 
Jørgen, 1. Jørgensen, 4. Knud, 4. Knudsen, 4. Larsen,
3. Laurids, 1. Lauridsen, 1. Laurs, 1. Laursen, 1. Mads,
4. Madsen, 6. Mogensen, 1. Morten, 1. Niels, 7. Nielsen, 7. 
Nielsdaatter, 1. Olsen, 1. Ollufsen, 1. Otte, 1. Palle
sen, t. Peder, 6. Pedersen, 9. Poul, 1. Pouls, Kvinde
efternavn, 1. Rasmussen, 1. Regert, Fornavn, 1. Simen, 
1. Søfren, 6. Søfrensen, 2. Terkild, 1. Thygesen, 1. 
Tommes, 1. Tostesen, 1.

Som man ser, er det Christen, Hans, Jens, Mads, Niels 
og Peder, der er de almindeligste, om end Jørgen, Knud 
og Søfren ogsaa kommer godt med. De andre Navne er 
mere spredte, Adam Hansen boer i et lille Hus i Tistrup. 
Af Kvinder er der kun fem Enker, to af dem hedder Ma
ren, de øvrige Bodil, Catrine og Karen. Fru Helle Mor
mand, der havde de to Tredjedele af Agerkrog, og som 
er Enke efter Chr. Norby til Lunderup, og Præsten Jacob 
Christensen er ikke medtaget blandt Navnene.

Naar vi nu ser tilbage paa de Forhold, her er skildret, 
saa kan Folk maaske synes, at det var tarveligt og trist, 
at det var haarde Kaar at leve under. Men spørg saa en 
af de rigtige gamle, og han eller hun vil svare: »Nej, paa 
ingen Maade! Der var virkelig den Gang mere Nøjsom
hed og mere Tilfredshed, end der er nu. Naar Folk kom 
sammen, havde de det saa muntert og saa fornøjeligt, som 
man vel kan tænke sig. Jeg synes virkelig, der var mere
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Munterhed mellem de unge i gamle Dage, end der er nu.« 
Og de gamle, som siger saadan, har vist Ret. Lykkefø
lelsen var lige saa stor den Gang, som den er i vore Dage. 
En anden Sag er, at vi nu vanskelig kunde finde os i 
disse Forhold.



DE SØNDERSKOV BØNDER

Sønderskov er en Herregaard, der ligger i Folding
Sogn, Malt Herred, omtrent midt mellem Kolding og 

Ribe. Et Par Tusinde Alen syd for den løber Kongeaaen, 
og omtrent lige saa langt vest for Gaarden gik den gamle 
Studevej, der kommer helt nede fra Viborg, fører gennem 
Midtjylland, gaar over Kongeaaen ved Foldingbro og fort
sættes videre mod Syd ad Tønder og Husum. Nu gaar den 
almindelige Landevej der i Stedet. Det er endnu en smuk 
gammel Herregaard, omgiven af Grave og med Byg
ninger fra det 17. Aarhundrede. Ogsaa dens Omgivelser 
med de velholdte Skove og de frodige Enge langs Konge
aaen gør sit til, at Sønderskov maa henregnes til en af vore 
mest interessante Herregaarde. Det er dog ikke selve Herre- 
gaarden eller dens Historie, der skal gøres til Genstand for 
Skildring, hvor fængslende det end kunde være at følge 
dens skiftende Skæbne og dens vekslende Ejere fra 1448, da 
den nævnes første Gang, og ned til vore Tider. Det er 
særlig dens Bønder og deres Færd, der skal behandles i 
det følgende.

Sønderskov staar nu for lidt over 19 Td. Hartkorn; men 
i Midten af forrige Aarhundrede havde Hovedgaarden 23 Td. 
6 Skp. 1 Fdk. og 3 Alb. foruden Hulvadskoveng i Brørup 
paa 4 Skp. 1 Fdk. Saa havde den 7 Skp. og 2 Fdk. Mølle
skyld, 8 Td. og 4 Skp. Skovskyld og en Tiende paa 152 Td. 
og 2 Skp. Endvidere var der til Gaarden 282 Td. og 6 Skpr. 
Bøndergods og 53 hoveripligtige Bønder paa hele eller halve 
Gaarde, foruden de saakaldte Fribønder og Husmænd, der 
ogsaa maatte gøre noget Arbejde til Gaarden. Af de 53
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Hovbønder boede 21 i Nørbølling, 2 i Aagesbøl, 1 paa Lervad- 
gaard, 9 i Aatte, 1 i Bækbølling, 1 paa Lykkeskjærgaard, 
13 i Tobøl, 3 i Føvling-Tirslund og 2 i Brørup-Tirslund, eller 
hvis vi tager dem Sognevis, saa boede der 21 i Folding Sogn, 
30 i Føvling og 2 i Brørup. De boede noget spredt og 
mange havde en lang Hovvej.

Sønderskov ligger paa Grænsen af Skoven og Heden. 
Kommer vi vesten for de Skove, der hører Gaarden til, har 
vi Heder og skarpe Jorder. Herude i disse Egne var det, 
at Gaardens Bønder boede, hvad enten de var Hovbønder 
eller Fribønder. De var den Gang, som de er endnu, en 
tarvelig men haardfør og kraftig Slægt, der ikke let lader 
sig forknytte, selv om Uaar og Modgang falder over dem. 
Og et godt Sammenhold og et trofast Kammeratskab har 
der været imellem dem. Arbejdet sled sig formodentlig hen. 
De dyrkede deres egen Jord, og de dyrkede Herremandens. 
Store Indtægter kendte de ikke til, kun faa Fold gav deres 
Jorder; men de var nøjsomme, havde smaa Fornødenheder 
og et godt Humør. Kom der Uaar, forstrakte Manden 
paa Sønderskov dem med Sædekorn og Ædekorn og somme 
Tider ogsaa med Penge til Laans. Til Gengæld var de saa 
igen ikke saa nøjeregnende med Hoveriet, og Fribønderne gik 
villig til Arbejde, de ikke var pligtige til. Det var »den skønne 
gode gamle Tid«, som Folk talte om den Gang, som de 
— kan jeg tro — taler om endnu.

Men de kunde mere end arbejde. De lod hverken haant 
om de skønne Kunster eller ædle Videnskaber. Flere af 
dem kunde skrive en ganske ordentlig Haand; enkelte af 
de Dokumenter, der omtales i det følgende, er skrevne af 
selve Bønderne. Naar de underskriver et Dokument, gør 
de fleste det ved at tegne deres Navnemærke. Det vil sige: 
Hans Jepsen underskriver sig blot ved at prænte Bogstaverne 
H. J. S.; men det har ikke altid været af den Grund, at 
de ikke kunde skrive. Det træffer nemlig, at en Mand un
derskriver sig den ene Gang med Navnemærke og en anden 
Gang med sit fulde Navn. I det hele taget, det var Folk, 
som man ikke kunde løbe enhver Dør op med.
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Med Nøjsomhed fandt Bønderne deres Udkomme. Værst 
kneb det for de Mænd i Nørbølling. Jeg véd ikke, om det 
kom af, at de boede nærmest Herregaarden og derfor stod 
først for Slag, eller deres sandede Jorder gjorde det, eller 
der har været andre Grunde. Nok er det: I Vinteren 1725 
sér det saa meget strængt ud for dem. En af de Nørbøl
ling Bønder, Peder Sørensen Smed, har undersøgt Forhol
dene i Byen og giver en Beretning derom til Ejeren af 
Sønderskov, Jægermester Hans Bachmann, og deri meddeler 
han, at saafremt en Del af de Nørbølling Bønder skal 
blive paa Stederne, er det nødvendigt, at der anvendes paa 
dem følgende:

Peder Tybo: Byg til Sæd 18 Skp. Boget (Boghvede) til Sæd 3 Td., 
Rug at fortære 2 Td.

Christen Hansen behøver en Hest og en halv Vogn.
Jens Jensen: Byg til Sæd 18 Skp., Boget til Sæd 1 Td. og 4 Skp., 

Rug at fortære 12 Skp. En Bæst, en Vogn og en Plov.
Morten Christensen: Rug at fortære 3 Td.
Mikkel Christensen: Byg til Sæd 1 Td., Boget til Sæd 20 Skp.
Jep Mikkelsen: Byg 2 Td., Boget 2 Td., Rug at fortære 2 Td. Be

høver en Hest til Ploven.
Hans Pedersen: Boget til Sæd 4 Skp., Byg 4 Skp., Rug at fortære 

1 Td.
Nis Holm: Byg til Sæd 2 Td., Boget til Sæd 2 Td., Rug at fortære 

10 Skp.
Ole Mikkelsen: Byg 1 Td., Boget 1 Td., Rug 1 Td. En Bæst til 

Ploven.
Niels Nissen: Byg 4 Skp., Boget 1 Td., Rug at fortære 3 Td.
Laurids Smed: Boget 3 Td., Byg 18 Skp., Rug at fortære 3 Td. 

En Bæst til Ploven.
Christen Jacobsen: Boget 2 Td., Byg 12 Skp., Rug at fortære 3 Td. 

Nok en Ko.
Peder Andersen: Byg 1 Td., Boget 1 Td., Rug at fortære i Td. 

Penge til Laans 4 Daler.
Anders Nymand: Byg 12 Skp., Rug at fortære 2 Td. Penge til 

Hjælp til en Ko at laane 5 Daler. (Det vil sige: Pengelaan til Hjælp 
til en Ko.)

Laurids Willadsen: Byg 12 Skp., Boget 2 Td., Rug at fortære 
3 Td.

Karl Knudsen: Byg 2 Td., Boget 2 Td., Rug at fortære 3 Td.
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Det er ikke Smaating, de Nørbølling Bønder mangler. Nu 
kan det jo ogsaa være, at Manglerne ikke er sat for lavt, 
for der er store Planer i Gære. Det kan rigtignok ikke 
sés, om disse Planer udgaar fra Bachmann eller Bønderne; 
formodentlig har begge Parter haft Fordel af, at de blev 
ført ud i Virkeligheden.

I Nørbølling By var der 21 Hovbønder, hvoraf de aller
fleste var paa en Halv-Gaard. Planen gaar ud paa, at disse 
21 Halv-Gaarde omdannes til 14 Trefjerdedels-Gaarde, for 
at Bønderne bedre kan nære sig ved dem. Det er en 
Handel, der skal foregaa. Nu gælder det for Bønderne om 
at faa Kortene spillede saa godt som muligt, saa de kan 
samle dygtig mange Stik hjem. Vi kan derfor være vis 
paa, at de foran opgivne Mangler ikke er sat for lavt; thi 
jo større de er, jo mere Pres har de paa Herremanden, 
der maa se at holde sine Hovbønder paa Fode. Men de 
skal ogsaa nok vare sig, at de ikke sætter Manglerne for 
store, saa Planen skal blive gennemskuet. Jeg antager der
for, at Opgivelserne kan betragtes som nogenlunde rig
tige.

Samtidig Peder Smed angiver Manglerne, skriver han, 
at »hvad Gaardenes Deling angaar her i Byen, da finder 
det sig nok til Fornøjelighed«, og »for det andet erindres 
og velbyrdige Husbonde om Sappe og Grundbæk Ejendom
mes Omskiftelser.«

Man sér altsaa, at der har været talt en Del om Planen 
denne Gang, og at Bønderne ikke er uvillige til at gaa ind 
paa den. Der er formodentlig forhandlet om den en Tid, 
og Dokumentet, der fastslaar den ny Ordning er af 6. April 
1726, tinglæst paa Gørding Malt Herredsting den 25. April 
samme Aar, og det gaar ud paa følgende:

De 21 Halv-Gaarde forandres til 14 Trefjerdedels-Gaarde, 
saa hver Gaard bliver paa 2 Td. 2 Skp. og 3/< Alb. Hart
korn. Men skønt det nu bliver Trefjerdedels-Gaarde, saa 
skal de kun gøre Hoveri og svare Landgilde som om det 
var Halvgaarde. I Landgilde svares ligesom før af hver 
Gaard: Rug 1 Ørte, Byg V2 Ørte, V2 Svin og en Rigsort,
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»Bygningerne bliver imellem dem lignet, og hvem, som 
noget fattes, tilhjulpen at faa saa meget, som han til sin 
Brug nødig haver.« Bachmann maa desuden forstrække en 
Del af dem med Sædekorn og Heste. Én fik saaledes af 
ham il/2 Td. Byg, 2 Td. Havre og to Heste, en anden 
lige saa meget Korn men kun én Hest, og ved en tredje 
bemærkes: >Bekom forleden Aar tre gode Bæster.« Før 
var der altsaa 21 Gaardmænd; nu bliver der kun Plads til 
14. Hvor blev saa de syv af? En af Gaardene fik to Ejermænd 
og de øvrige seks fik hver et Boelshus af de nedlagde Gaarde 
og en Skæppe Jord i hver Indtægt af dem, »som deres 
Grund bekommet har«, og saa skulde de »til Bøndernes 
Lettelse i den daglige Hoveri gøre én Ugedag.«

Til Gengæld afstaar de Nørbølling Bønder og deres Efter
kommere »det saakaldte Stykke Grund, Sappe, som ligger 
i Sønderskov Gaards Mark og til Dags har forhindret dens 
Indhegning, saaledes at den med Gaardens Mark indtages 
og til Gaarden bruges og forbedres«, uden at nogen derpaa 
kan gøre Paatale, saa længe der ikke fordres mere Hoveri 
og Landgilde af de Trefjerdedels-Gaarde i Nørbølling end 
af Halv-Gaarde. Da der et Halvhundrede Aar senere, efter 
at Sønderskov havde skiftet Ejer, bliver Strid om Hoveriet, 
opgiver Bønderne denne Engs Størrelse til 46 Dagsslet, der 
omtrent vil svare til 46 Td. Land. Den første Ejer vil ikke 
vide noget af, at Sappe nogensinde har hørt til Nørbølling; 
den anden — Sønderskov skiftede da hyppigt Ejer — maa 
indrømme det, men sætter den kun til otte eller ti Læs 
Mosehø. Han vil gøre det til en ren Ubetydelighed. 
Bøndernes Opgivelser er sat højst muligt; men Sandheden 
maa dog nok ligge i Nærheden deraf. Forøvrigt kan begge 
Paastande godt være rigtige. Da Nørbølling Bønder afstod 
Engen, var den paa 46 Dagslet. Halvhundrede Aar efter 
er saa meget opdyrket, saa paa selve Engen kunde der 
maaske kun avles otte eller ti Læs Mosehø. Nu er Engen 
helt forsvunden; bølgende Kornmarker staar overalt. Grund
bæk, som Peder Smed nævnte sammen med Sappe, tales 
der slet ikke om i Dokumentet.
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Hvem havde nu mest Fordel af denne Ordning, Bachmann 
eller Bønderne? Den første fik sin Gaards Jorder forøgede 
og afrundede, saa han kunde nu lettere faa dem indhegnet 
og fredede; noget han særlig maatte sætte Pris paa. At de 
fjorten af de Nørbølling Bønder kunde være godt fornøjede, 
kan vi nok forstaa; men de syv eller seks, hvad sagde de? 
Ja, i den Tid var der jo ikke saa stor Herlighed ved at 
være Gaardmand, særlig naar man var hoveripligtig, saa 
Overgangen har ikke været saa stor. Det har vel derfor 
heller ikke været saa vanskeligt at »fornøje« de syv Bønder, 
saa de fandt sig tilfreds. Men de andre 32 Hovbønder 
kunde maaske have nogen Grund til Klage; thi Hovar
bejdet skulde jo udføres; før var der 53 om det, nu kun 
46, følgelig maatte der blive mere til hver. Dertil kom, at 
Hovedgaardsjorden maatte forøges med de 46 Dagsslet, der 
ogsaa skulde drives ved Hovarbejde.

Bachmann begyndte nu at indhegne Sønderskovs Jorder 
med det Stendige, der staar endnu. Men der bliver atter 
noget i Vejen med de Nørbølling Bønder; det kommer til 
Sag imellem dem, men dog ogsaa snart — 1730 — til Forlig. 
Dette gaar ud paa, at Bachmann skal »efterlade og skænke 
dennem al den Restans, som de til samme Dag, det være 
sig kgl. Skatter, Skyld og Landgilde, Forstrækning eller 
andet, i hvad Navn det have kan, til hannem skyldig været 
haver,« mod at de »anlover, at de selv skal indfrede den 
tilforn bemeldte Grundbæk Eng med Grøft og Dige.«

Det er atter en Handel; men hvad gaar den ud paa? 
Bønderne faar Lettelser; alle Restancer af Skat og Skyld 
og Landgilde, og hvad andet nævnes kan, eftergivet. Men 
hvad faar Bachmann? Grundbæk omtales i et ældre Doku
ment som en Gaard, der har været øde, mens Folk kan 
huske. Nu maa det vel forstaas saadan, at Bønderne ikke 
alene indhegner nævnte Eng, men ogsaa frafalder alle For
dringer paa, at den skal opretholdes som særlig Gaard. Med 
andre Ord: Det anerkendes, at den er lagt ind til Hoved- 
gaarden.

Et Par Aarstid efter er Bønderne med Peder Smed i
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Spidsen atter paa Færde. 1732 giver de en Klage ind til 
Bachmann, og da det ikke hjælper, saa giver de i 1740 én 
ind til Stiftamtmanden i Ribe og én til kgl. Majestæt. Kla
gerne er ikke bevarede, men det fremgaar af Kommissions
dommen at de gaar ud paa, at Hovarbejdet er fordoblet, 
at de ogsaa maa dyrke Møllegaarden, Hulvadskovs Eng og 
mere, som de endogsaa selv skylder og skatter af. Det 
sidste er en Hentydning til Sappe og Grundbæk, som de, 
som vi alt har sét, har afstaaet; men som de er komne i 
Tanker om, at de vist skylder og skatter af endnu, noget 
som efter Bachmanns Paastand dog ikke er Tilfældet. 
Det er, som det først nu bagefter gaar op for Bønderne, 
at da Herregaardsjorden er bleven forstørret med Sappe, 
Grundbæk og Hulvadskov, saa er Hoveriarbejdet ogsaa 
derved bleven meget forøget. Hvordan Hulvadskov er 
bleven lagt ind under Hovedgaarden, véd vi ikke. Det 
ligger langt forud for den Tid, her omhandles. Formodent
lig er de ogsaa komne til at føle, at det, at der var 
bleven færre Hovbønder, gav mere Hovarbejde. Nok er 
det; de klager, og det er denne Gang alle Hovbønder, der 
er med i det.

Efter kgl. Befaling bliver der nedsat en Kommission af 
to Mand, der undersøger Sagen paa Stedet, og 6. Februar 
1742 afsiges den Dom, at Hovbønderne maa »forrette skyl
dig Hoveri og Arbejde saavel til Avlingsdrift og Fornødenhed 
udi Gaardens omliggende Jorder som Hulvadskov og om- 
qvæstionerede Steder, med den fornødne Tørveskær og Kørsel 
med videre.«

Vi hører saa ikke mere i Bachmanns Tid. Han var de 
Sønderskov Bønders Husbonde og Herre i omtrent 25 Aar. 
Han havde meget til overs for dem; han har forstaaet at 
forhandle med dem og tage dem paa den rigtige Maade. 
Bønderne var i det hele ogsaa godt fornøjede med ham. 
Blev Hoveriet lidt strængere, var han til Gengæld saa meget 
villigere til at række dem en hjælpende Haand, og saa kunde 
det gaa lige op.
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1745 døde Bachmann og hans Svigersøn, Kancelliraad 
Claudius, blev nu Ejer af Sønderskov. Han var Amtsfor
valter i Slesvig og blev ved at staa i kgl. Majestæts Tjeneste 
en Del Aar endnu. Han er en dygtig Mand, der vil have 
Gaarden sat i god Stand. Bygningerne repareres, navnlig 
bliver der foretaget en Hovedreparation paa de to Taame, 
som Sønderskov den Gang havde. Jorden blev sat i bedre 
Stand, den blev grøftet og hegnet, der skulde være striks 
Orden overalt. Han anlagde en Hør- og Humlehave hjemme 
ved Sønderskov, og Tirslund Krat, der den Gang maa have 
været større og bedre Krat end nu, begyndte han at op- 
frede. Overalt mærker man hans Dygtighed og Driftighed. 
Han er ogsaa en Mand, der fører en god Pen, og han fører 
den gerne. Hans Indlæg er altid omfangsrige, let læselige, 
næsten agitatoriske. Men han véd ogsaa at gaa uden om, 
hvor han ikke kan komme den lige Vej frem.

Han er en Mand af den gamle Skole. »Hoveri kan ej 
afskaffes,« skriver han. »Skulde Proprietæren selv drive sine 
Gaarde ved egne Tjenestefolk, Heste og Vogne og Red
skaber, da vilde hans hidtil fornøjelige og rolige Landlevnet 
omskiftes til et fuldstændigt Slaveri, og mange — ja de fleste 
— for at undgaa utaalelig Uro, nødes til at forlade deres 
Gaarde og Formue, for hvad der kunde faas derfor. Be
stemme Hoveriet kan heller ej gøres; thi saa bliver Proprie
tærens Hænder bundne. Thi kunde han i Tiden paafinde 
ny Indretninger i Avlingens Drift saavel til egen Fordel 
som til profitabel Eksempel for andre, saa nødes han dog 
til at lade alting blive ved det gamle, naar Arbejdet er 
bestemt. Pligtkørsel og Bygningers Reparation kan nu slet 
ikke bestemmes. Skulde den det, eller rent afskaffes, saa 
var der ikke andet for, end at de Bygninger, der nu ge- 
raader til Landets Ziir, rént maatte ødelægges. Hovtærskningen 
kan ikke sluttes ved Marts Maaneds Udgang, da Staldstudene 
i Reglen ikke drives fra Stalden før April Maaneds Ud
gang, og fodres de ikke indtil Drive-Dagen fra Plejlen, saa 
taber de tilsidst saa meget i én Dag, som de tilforn har 
vundet i to.«
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Det var den Mand, de Sønderskov Bønder nu skulde 
have til Husbonde. At han var dygtig og driftig, kunde 
ikke hjælpe dem; thi Forholdene var nu en Gang saadanne, 
at jo dygtigere Herremanden var, jo strengere var det i 
Reglen for Bønderne, thi jo mere Hovarbejde blev der at 
forrette. Og Claudius var en Mand, der ikke skaanede sine 
Bønder. I Førstningen gik det endda an, men eftersom 
Tiden gik, blev der mere Hovarbejde at udrette, de blev 
tagne i Brug til alle Slags Arbejder, og da saa Claudius i 
1767 tog sin Afsked og bosatte sig paa Sønderskov, blev 
det strenge Tider. Der skulde hentes Kalk og Tømmer i 
Haderslev, der skulde skoves, og Jorden og Avlen skulde 
passes til Fuldkommenhed — jo, det var et strengt Aar. 
Næste Sommer i Juli løb Karret ogsaa over. En skøn Dag 
møder Bønderne paa Sønderskov med en Klage:

»Vores overmaade strenge og ubarmhjertige, usædvanlige 
Hoveri bestaar udi, at vi lod os først tillokke at grave, 
ørke og dyrke Gaardens Tørv og Klyne paa Tirslund Ret
tigheder og hjemføre og indbringe til Hovedgaarden, nemlig 
hver Helgaard at forskaffe et Fag Tørv foruden anden 
Brændsel. Men denne Tillokkelse blev jo os en foresat 
Skyldighed, ja med Trussel af Deres betroede under Tvang 
og Udpantning skulde continuere sligt Aar efter Aar uden 
Modsigelse, hvilket vi endog som bekendt hidtil har fuldkom
met, ja har maattet holde til Hove med Folk, Heste og Vogne 
til Midnat, Dag ud og Dag ind, at røgte ovenstaaende Tørv 
og til Hovedgaarden at hjembringe dem, som var én stiv 
og stærk Mil, vores Bæster og Vogne til største Ruin, Tab 
og Skade og os til Ødelæggelse.

End mere har Deres Velbyrdighed en Eng udi Nørbølling 
Enge paa 46 Dagsslet, som vi tilligemed 80 Dags Plovning 
paa Grundbækgaards Ejendom maa dyrke og ørke med 
Plovning, Sietarbejde og videre. Desuden skal vi absolut 
efter Ordre ikke aleneste reparere Møllen, Sønderskov Mølle, 
men endog ørke, dyrke og hjemføre det dertil behøvende 
Ildebrændsel, endog til en der i Møllen bosiddende (fordi 
hun har tjent som Husholderske paa Gaarden) Enke skal
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levere og ligesom forbemeldte ørke, dyrke og hjemkøre hendes 
Brændsel, ligesom og at vi uden mindste Modsigelse skal 
opbygge, reparere og istandholde Boelshusene, Skovhuset 
Kokkenborg og et nyt Hus ved Stærgaard. Item og vi 
arme fattige Trælbønder har og i dette Aar maattet skove 
tre Gange saa meget Træ, som vi plejer aarlig at gøre. 
Tillige maa vi og toe Gaardens Faar og klippe dem, ja og 
renholde Borggaarden med Skøflen og Skovlen, uansét vores 
Hovedvej er efter Maal 6000 Skar eller ungefær tvende store 
Mile.

Men Gud hjælpe os og lindre vores møjsommelige og 
haarde Træl- og Piidsarbejde. Det sidste er endnu det 
værste, der er tilbage at melde om. Vi har endog vaaren 
nødtvungen til i vores bedste Rugsæd at gaa fra vores eget 
Arbejde og Rugsæd og til Deres, vores Husbonde og Her
skabs, ny anlæggende Grobe ved Deres Enge, os til Tab i 
vores Avlingsdrift og muligt Dem til ingen Fordel, men dog 
har staaet deri udi Vand og Kuld vores Helbred tillige med 
Tab, ligesom og med Digen ved Høkoblet. Naar vi i Hø
sten skal gøre Hoveri, skal vi selv med Folk, Koner, Piger 
Heste og Vogne holde Dag ud og Dag ind, hver Dag til Mid
nat, og derefter vores Vogne og Madposer indlaaset i Laden, 
og vi arme Mennesker har maattet gaa og patrouillere om 
Natten omkring i Gaarden; vores Bæster og i Mængde 
indesluttet udi en saakaldt Svinehauge, hvor ikkun er lidet 
eller slet ingen Græsning til saa mange Bæster. Ligesom 
og med Møgagen fra Solens Opgang til Solens Nedgang 
uden Ophold, og straks derefter om Morgenen tidlig igen 
dertil at tiltræde med sultede og forhungrede Bæster. Lige- 
saa maa vi og til totaliter Ruin og strikte imod den derom 
allernaadigst udgangne Forordning absolut betale Familie 
Skat, nemlig af hver Karl 2 Mark og 4 Skilling og af hver 
Pige 1 Mark og 2 Skilling.

Og skal saadan Hoveri og Piidsarbejde kontinuere mere, 
end vores Forfædre enten haver gjort eller tilsagt var, maa 
vi arme Bønder jo som meldt totaliter med Koner, Folk og 
Børn tillige med Bæster og Vogne blive ruinerede, og des-
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formedelst ikke kan blive i Stand til enten at betale de kgl. 
Kontributioner og langt mindre kan have det daglige Op
hold til Fornødenhed, men maa befrygte os med Bettelsta- 
ven at gaa fra vores Gaarde og Ejende med Koner og 
umyndige Børn os til største Elendighed. Altsaa er vi aar- 
sagede herved at indfly ikke aleneste med underdanigste 
Bøn og Begering at befries for ovenstaaende haarde og 
strenge Hoveri eller og i det mindste en Del derfore at 
forlindre os, og i manglende Fald er vi dog anlediget til 
at rekvirere efterfølgende Poster, nemlig:

1) Om deres Velbyrdighed vil behage til disse vores ud
sendte at udlevere vores forhen incinuerede Rekvisition 
eller ikke?

2) Om Deres Velbyrdighed vil behage at give os nogen 
Forlindring i foranstaaende haarde, ubarmhjertige og usæd
vanlige Hov- og Piidsarbejde saa og samme Forlindring 
saa vidt efter Billighed og Ret for at undgaa videre Om
stændighed og Vidtløftighed, saaledes at Deres Velbyrdighed 
og vi andre arme Mennesker kan være tjent dermed. Og 
for det

3) Imod slig forventende er vi højstnødsaget at indfly 
med allerunderdanigst Bøn og Begering til højere og ved
kommende Steder imod Vilje og Tanke.

Paa disse Poster forventes enten Deres Velbyrdigheds 
udførlige Svar kategorisk, og i Mangel deraf have vores 
tvende udsendte deres Svar at tage og siden herpaa at give 
os beskreven meddelt, saaledes som de ved Ed med frelst 
Samvittighed kan om nødig gøres bevidne. Og som det 
hertil behørige Stemplet-Papir ej haves ved Haanden, skal 
dette dermed blive bilagt, saa snart kan faaes. Datum den 
7. Juli 1768.«

Dokumentet er underskrevet af 49 Bønder, hvoraf et Navn 
igen er overstreget. Da der kun er 46 Hovbønder, maa for
modentlig nogle af Husmændene eller Ugedagstjenerne have 
været med.

De fri eller halvfri Bønder indgiver en omtrent ligelydende 
Klage. I den forekommer der følgende Udtalelse: »Vores
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Koner maa endog fra Dag til anden blive ved Hoveriet og for
sømme Huset saa vel som de smaa spæde og umyndige Børn 
os aldeles til største Ødelæggelse.« Tillige klager de, at de 
bliver plagede med saa meget Hoveri, saa de kan ikke faa 
deres eget Arbejde gjort, undtagen »de hellige Dage, som 
vi formener er til Guds Fortørnelse, og os desformedelst at 
befrygte Guds Straf vil paafølge.«

Det er et smukt Aktstykke, Bøndernes Klage. Det er 
kort og klart, særlig naar det maales med sin Tids Alen. 
Det er bestemt, og næsten uden Bitterhed. De forlanger 
Lempelse i Hovarbejdet, og vi kan ikke se andet, end at 
der er Grund ti! det, noget Claudius paa en Maade ogsaa 
indrømmer.

Claudius lod nu sine samtlige Hovbønder indkalde og gav 
dem først mundtlig derefter skriftlig følgende Tilbud:

1) At jeg fra næste Mikaelis af rént og aldeles vilde op
hæve og befri dem for alt smaat Hoveri og Pligtsarbejde, 
Dagskøren og Dagsgavn, ja endogsaa for Hovtærskning 
imod at enhver Halv-Gaard aarlig skulde betale mig to 
Rigsdaler.

2) Min Avling af Korn og Høe skulde drives af Hovbøn
derne ligesom hidtil med at pløje, saa, høste, slaa, køre 
Gødningen ud og hjembringe Afgrøden af Mark og Enge, 
som hidtil har været i Brug her til Gaarden, dog skulde i 
Henseende til Rugsæden fastsættes, at ikke mere end én 
Tønde Mynte Rug Sæd aarligen gødes og indtages af hver 
hel Gaard og til sædvanlig Udbrug drives.

3) Brændslet af Tørv og Klyne skulle graves, røgtes og 
hjembjerges som sædvanlig og fastsættes, at hver Hel-Gaard 
skulde fylde sit Fag med Tørv og yde et Læs til min Mølle 
her ved Gaarden, item otte forsvarlige Læs Klyne her til 
Gaarden, og til Bondens Lettelse vedtages, at naar hver 
Halv-Gaard yder to gode Læs skaaren Tørv, saa maatte 
Resten af Tørv graves her paa Gaardens Mark, endskønt 
Jorden dertil ikke er duelig.«

Dette Forslag blev vedtaget af de Nørbølling Bymænd 
med Undtagelse af én og en Del af de Tirslund Bønder;

Poul Bjerge: Jydske Bønder. 4
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men de andre vilde ikke tage derimod. De vilde gaa til 
højere vedkommende, som de skrev i deres Klage.

Claudius er ikke meget glad ved hele denne Historie. Han 
har nok paa Fornemmelsen, at han har forlangt for meget 
af sine Bønder, særlig i det sidste Aar. Men det gælder 
om at være dristig og se at komme Bønderne i Forkøbet. 
Han skynder sig med at skrive til General-Land væsenskol
legiet og klager over sine Bønder, der er sat i Oprør. Han 
begynder med at fortælle, at han har slidt sig op i kgl. 
Majestæts Tjeneste, saa han var nødt til at tage sin Afsked, 
og nu vilde han leve i Fred og Ro paa sin Ejendom; men 
hvilken Skuffelse! Nu er Bønderne helt i Allarm. Ofte har 
han i største Venlighed talt med dem — særlig med de 
Tobøl Bønder — om at de kunde blive hoverifri; men det 
var jo plat umulig, at det kunde lade sig gøre. Hvordan 
skulde de garantere ham Frihedspengene? Og hvordan skulde 
han faa sin Gaard dreven? Saa helt uventet kommer Bøn
derne en Dag og »i hel grove Expressioner affattede og med 
usandfærdige Beskyldninger blandede Beskikkelse, hvori de 
bede om nogen Forlindring i Hov- og Pligtarbejdet.« »Saa billig 
og moderat som disses Ord og Begæring syntes, saa villig 
lod jeg mig endskønt til min store Skade« bevæge til at 
tilbyde dem Akkord; men kun de Nørbølling Bønder og en 
Del af de Tobøl vilde gaa ind paa det. »De øvrige Hov
bønder, som hel kendelige er ophidsede og af oprørske 
Gemytter sat i den vrange Tanke, at al Pligt mod deres 
Husbonde skulde ophæves, har ej villet antage slig fordel
agtig Tilbud og har i Sinde at indgive Klage til General- 
Landvæsenskollegiet.« »Hovbønderne undser sig ikke ved 
at udgive det, som det er mig, der har hittet paa nyt Hoveri; 
skønt deres Forfædre, ja ogsaa tildels deres Forfædres For- 
fædre fra Landmaalingens Tid og længere uden Opsætsighed« 
har forrettet det. Dog maa han tilstaa, »at de udi dette 
Aar har haft nok at bestille, da jeg ved min Ankomst til 
Gaarden maatte se mig nødtvungen til bekostelig Reparation.« 
Derefter anfører han, at han ogsaa har lettet Hovbøndernes 
Arbejde. Rugsæden er nedsat fra ioo Td. til 80, og skal
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nedsættes til omtrent 69 Td. Han har ophævet Havresæden 
i én Mark og Høbjergningen i en anden. Men det taler 
Bønderne naturligvis ikke om.

Nu vil han »underdanigst og i allerstørste Ydmyghed bede 
Deres højgrevelige Excellence etc.......... naar bemeldte mine
Bønders Klage skulde indkomme, derpaa naadig at resolvere, 
at de enten skulde indgaa samme fordelagtige Akkord som 
mine øvrige Hovbønder eller i det mindste vedblive uden 
Opsætsighed at forrette Hoveriet, som hidtil sket er, indtil 
for hele Landet et almindelig Reglement kunde udgaa. Jeg 
kan ellers hver Dag vente, at de nægter mig alt Hoveri, 
og som derved til min ufejlbarlige Ruin al min Bedrift vilde 
blive liggende, saa beder jeg desto indstændigere om naa
dig Bønhøring — —.«

Hvordan Claudius stiller sig til Fribønderne faar vi at se 
af et andet Dokument. 30. April 1768 udsendte General- 
Landvæsenskollegiet et Cirkulære til Landets Godsejere an- 
gaaende Forbedringer i Landvæsenet. I sit Svar kommer 
Claudius ind paa sine Bønders Klager, og der skriver han: 
»Dernæst indfandt sig samtlige mine Fribønder og producerede 
mig en til Deres Højvelbaarenhed indrettet Klage over de 
for mig gjorte Ægter og forrettet Arbejde. Jeg talte med 
dennem og maa tilstaa, at de i dette Aar har forrettet meget 
og mere end sædvanligt, ved det at jeg ved min Ankomst 
her til Gaarden fandt begge Taarne paa Bygningen falde
færdige og altsaa er bleven nødt til at opbygge dem igen, 
hvilket har foraarsaget Bønderne en Hoben Arbejde .... En 
Del raabte, at det var meget billig, men Resten var saa 
opsætsig, saa de vilde være helt fri ... . Det er en beklagelig 
Situation for en Proprietær midt udi sit travleste Arbejde 
og Bygningsværk at vente sig Hoveriet nægtet.«

Men hvordan hænger det sammen med disse Fribønder?
Efter Claudius' Fremstilling forholder det sig saaledes: 

»Fribønder er vel disse, for saa vidt at de er fri for 
Herregaardens Avlings Drift, men langtfra ikke af det egent
lige her i Landet iblandt befindende Slags Fribønder, hvoraf 
Husbonden alene ejer Herligheden og ikkun efter Loven 

4*
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kan bebyrde dem med Fjerdedelen af Tyngde imod andre 
Fæstebønder. Disse er Selvejere, og deres Gaarde ingen 
Forandring undergiven; men mine Fribønder er virkelige 
Fæstebønder og ikkun for saa vidt fri, som deres Fæste
breve tilholder, og naar Fæstet er udløben, staar det til 
mig og enhver Husbonde frit for at gøre Gaarden til en 
Hoverigaard eller at træffe saadan Forandring, som man 
med Fæsterne kan forenes om. Min første Attraa var, da 
jeg blev Ejer af dette Gods, at faa en fuldstændig Idé om 
Bøndernes Pligt og Skyldighed for at undgaa Disputer udi 
Fremtiden. Man sagde mig, og jeg saa og hørte, at Fri- 
bønderne var fri for Gaardens Avlings Drift, men derimod 
pligtig i Omgang med hele Godset at forrette alle paa
kommende Omgangs og Korn Ægter, yde behørig Tække
lyng efter Omgang til Gaardens Bygninger, tjene Tækkere, 
samt andre Haandværksfolk ved Gaardens Bygningers Repa
ration; item grøfte og lukke Gaardens og Hulvadskovs 
Lykker, samt Vejene paa Gaardens Mark at holde vedlige 
med Hovbønderne og tillige med dem at høste og hjem
bringe Afgrøden af Hulvadskov. Alt dette haver de ogsaa 
saavel i min Formands Tider, som i de sytten- atten Aar, 
jeg har været Ejer af dette Gods, villig og uden ringeste 
Modsigelse forrettet indtil nu.

Fribønderne derimod mener, at de maa være fri for 
Hoveri, siden de derfor betaler en vis aarlig Udgift. »Vel 
tilstaar vi,« skriver de, »at vi endog før denne vor Hus
bondes Tid efter Begering haver gjort ham en liden Tje
neste med Ægter og Arbejde, men dog ej andet af Be
gyndelsen end en Villighed af os, som vi aldeles ej kunde 
benægte for sine visse Aarsagers Skyld, nemlig naar en 
fattig saakaldt Fribonde kom i Betryk for Korn eller Penge, 
kunde de altid i Nødsfald blive assisteret hos Husbonden. 
Men hos denne vor itzige Husbonde véd vi Fribønder 
slet ingen Assistent paa saadan Maade at kunne bekomme.«

Vi forstaar Bøndernes Standpunkt: Før gjorde de villigt 
Hoveri, for da hjalp Husbonden med Saakorn og sligt; den 
ene Villighed var den anden værd. Claudius vil ikke hjælpe
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og saa forlanger han endda — efter hans eget Udtryk — 
en Hoben Arbejde af dem. Intet Under, at de finder 
Grund til Klage.

Første Handling er nu forbi; den næste begynder.
Bønderne indgiver deres Klage tillige med Claudius’ 

Svar til Stiftamtmand Th. v. Levetzau i Ribe. Til Fribøn- 
dernes Klage føjes en Del om, at Claudius ikke udsteder 
sine Fæstebreve i Overensstemmelse med sine Formænds, 
og at han forlanger mere og mere Hoveri efterhaanden, 
saa de véd ikke, hvorfor de udgiver deres Frihedspenge. 
De fortsætter: »Vi lever i det Haab, at vi skulle være be
friede for t Hoveri. Men tværtimod paalægges os undertiden 
tre Dages Hovnet og Arbejde i én Uge, ja vel i fjorten 
Dage har gjort trende Ægter af en Halv-Gaard med vore 
Vogne til Aabenraa efter Tømmer, Kalk og andet mere, 
og det i saa vanskelig Vej og Vejrlig, som snart kunde 
være, saa der var dem af os, der snart havde tilsat der
over sit Liv, laa syge derefter en syv-otte Uger. Ydermere 
fordredes Postpenge af os forleden Aar 2 Mark dansk af 
hver Halv-Gaard, som vi aldrig forhen har givet. Iblandt 
var en fattig, som ej kunde betale; derover maatte gøre 
end en Gang Ægte paa en syv-otte Mil og to kørende 
Ægter i den samme Maaned.« Nu beder de Amtmanden 
om at hjælpe dem til Forskaanelse, siden de betaler Fri
hedspenge og maa svare alle Udgifter saa prompte, og 
hvis det ikke sker af en fattig Mand, bliver han straks ud
pantet. »Vi lever i det underdanige Haab, at hverken 
hans Majestæt eller høje Øvrigheds Vilje er, at en fattig 
Bonde skal ruineres, haaber derfor naadig Hjælp.« Doku
mentet er dagtegnet Føvling 13. Juli og undertegnet af 54 
Bønder, deraf 37 fra Føvling Sogn, 4 fra Brørup, 4 fra 
Lindknud, 2 fra Ploustrup i Jernved og 7 fra Aastrup 
Sogn.

Amtmanden sender Klagerne til Claudius Erklæring. Han
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kommer med Forslag til en Akkord. Den for Hovbønderne 
er i det væsentligste den samme som han har tilbudt dem 
før (se Side 49); dog tilbyder han dem nu, at de kan 
købe Tienden. Fribønderne tilbyder han følgende:

»Fribønderne lukker, høster og hjembjerger med Hov
bønderne Hulvadskovs Eng ligesom fra gammel Tid og 
hidtil sket er. De forretter Hovspind og yder Tækkelyng 
som forhen, dog det sidste alene til Hovedgaardens Byg
ninger og Møllen. Ægter forrettes i Omgang med Hov
bønderne, nemlig foruden Kongeægter en lang og en kort 
Ægte af hver Halv-Gaard aarlig. Ved Gaardens Lykker 
forretter de som sædvanlig én Dags Arbejde, og til at tjene 
Tækkere samt anden Pligtarbejde ved Reparationer og al 
anden Brug fastsættes udi alt for hver Halv-Gaard fire Dags 
Arbejde aarlig, hvorimod al videre Dags Køring og Arbejde 
ophæves. Det forstaar sig af sig selv, at Bønderne, da 
Dags Arbejdet saaledes indskrænkes, skal indsende en før 
Karl til Arbejdet og arbejde hele Dagen. Og skulde det 
— Gud forbyde — ved Ildebrand eller anden ulykkelig 
Hændelse ske stor og overfaldende Skade ved Gaard eller 
Gods, da bør enhver — dette Reglement uagtet — efter 
yderste Ævne assistere.«

Tienden takserer han til 150 Rd. Tønden. Da der er 
97 Td. og 2 Skp. bliver den en Sum paa 14587 Rd. og 3 
Mark. Bønderne kan faa denne Tiende for 4 pro Cent 
eller en Sum af 583 Rd. og 3 Mark aarlig; men saa skal 
alle Sognemændene én for alle og alle for én være an
svarlig for Betalingen. Selv svarer han alle kgl. ordinære 
og ekstraordinære Skatter. Men Tiendeakkorden skal kun 
gælde i 50 Aar.

Disse Forslag sender Amtmanden igen til Bønderne, men 
de vil ikke tage derimod. De takker Amtmanden for det 
tilsendte; men hvor godt end Tilbudet synes at være, 
kunde de dog ikke indgaa at efterleve det, »medmindre vi 
efter kgl. allernaadigst Befaling, det skulde paalægges, aller
helst vi som enfoldige Bønder synes, at vore Fæstebreve 
holder os rént fri for slige Ægter og Hoveri, siden vi der-
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for betaler en fastsat aarlig Udgift.« De tør derfor ej for
pligte sig til noget »førend vi vores underdanigste Andra
gender paa højere Steder haver fremsendt.« Og derfor be
der de om at faa deres Klage tilbage.

Amtmanden paategner den samme Dag, at siden de ikke 
vil tage imod Kancelliraadens Tilbud, faar de holde sig de
res Fæstebreve efterrettelige og iøvrigt være deres Husbonde 
hørige og lydige.

Bønderne indsendte saa allerede først i August deres 
Klage til Kongen. De refererer alt, hvad der er sket, og 
Indholdet af deres Klager til Amtmanden. HQvbønderne 
gør særlig opmærksom paa, at før har der været 37 Hel- 
Gaarde til at gøre Hoveri, nu er der kun 23. Dertil kom
mer, at megen Hede er opbrudt og lagt til Gaarden foru
den Sappe Eng og Grundbæk Mark. Endvidere har han 
købt en Del Tiender og forpagtet andre, saa der er meget 
at tærske, og de kan frygte, han køber mere. Og saa maa 
de svare næsten lige saa stor Landgilde som Fribønderne, 
og naar de ikke kan betale den, trues de med Ekseku
tion. Derfor bønfalder de med grædende Taarer om at 
maatte skaanes for alle de Sønderskov Gaard uvedkom
mende Tyngder og den opbrudte og tillagte Grund. Fri
bønderne mener at være hoverifri, da de betaler Friheds 
Penge. Nok har de gjort Hovarbejde før, men det var 
frivillig, og det gjorde sin Nytte, thi saa hjalp Husbonden 
dem i Nødsfald med Korn eller Penge. »Men hos denne 
vor Husbonde har vi ej befundet saaledes. Ikke heller for- 
staar vi, af hvad Grund han ikke udsteder sine Fæstebreve 
ligelydende med sine Formænds. Hvad Forskel derpaa 
findes, ses underdanigst af hosfølgende Kopier. Naar en 
Bonde først haver antaget Gaarden og ført den liden Mid
del derind, han havde, og dog ej faa Fæstebrev mange 
Gange førend et halvt eller helt Aar derefter, nødes han 
til at blive og modtage sit Fæstebrev, som det er skrevet, 
siden det nemlig betales forud; ikke heller kunde nogen 
forestille sig, at det skulde blive anderledes, end sine For
mænds haver været. Hvad Tienderne angaar, som vor
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Husbonde os tilbyder for Penges Udgift aarlig, synes vi og 
vel at være for højt ansat.« Og nu henvender de fattige 
Bønder sig til Kongen, at de ikke maa paalægges større 
Byrder, end de kan taale.

Der medfølger Kopier af fem Fæstebreve, to udstedt af 
Claudius, og tre af hans Formænd paa Gaarden. En Sam
menligning mellem dem viser straks den store Forskel. 
Da Claudius’ Forhold til Bønderne tydelig træder frem af 
hans Fæstebreve, særlig naar de stilles ved Siden af ét 
af de sædvanlige, anføres her et, udstedt af J. C. Due, 
der ejede Sønderskov før Bachmann, og ét, udstedt af 
Claudius.

»Jeg Jørgen Chrestopher Due til Sønderskov steder og fæster, som 
jeg og herved steder og fæster til Anders Rasmussen, barnefødt ud i 
Aatte By, Føvling Sogn, den Halv-Gaard i Astofte udi forbemeldte Sogn, 
som Fader, Rasmus Tullesen, for Armods Skyld maatte fragaa, anslagen 
udi ny Matrikel til Hartkorn 2 Td. 4 Skp. i Fdk. og 1^2 Alb., skyl
der aarlig efter Jordebogen ^2 Ørte Rug, Va Ørte Byg, ^2 Fdg. Smør, 
*/2 Svin, 5 Rd. Frihedspenge for Hoveri, og det paa efterskrevne Kondi
tioner, at han svarer rigtig alle kgl. Skatter, som nu er eller herefter 
paabydendes vorder, saa vel som sin Landgilde og Frihedspenge udi 
rette Tide, Gaarden at holde under god Held og Bygning, og dens 
Ejendom at vedligeholde, sin Husbonde eller fuldmægtig at være hørig 
og lydig, over alt at lade sig hans kgl. Majestæts allernaadigste Bøn og 
Forordninger være efterrettelige alt ovenmeldte at holde under hans 
Fæstes Fortabelse. Saa længe bemeldte Anders Rasmussen ovenskrevne 
efterlever, maa han samme Halv-Gaard nyde, bruge og besidde sin 
Livstid. Til Stadfæstelse haver jeg dette med egen Haand underskrevet 
og forseglet samt ligelydende udi min Protokol efter hans kgl. Maje
stæts allernaadigste Forordninger protokolleret. Datum, Sønderskov d. 
25. Jan. 1720. J. C. Due.«

»Samuel Nicolaus Claudius til Sønderskov, kgl. Majestæts Kancelli- 
raad og Amtsforvalter, gør vitterlig at have stedt og fæstet til nærvæ
rende Peder Lauridsen af Faaborg Sogn og By, som ved sit rigtige 
Fripas til mig er ankommen, en mig tilhørende Gaardpart af Føvling 
Sogn, Stendrup By, Chresten Andersen Smed sidst paa boede og fra
døde, anslagen i Landmaalingens ny Matrikel for Hartkorn i Td. 7 Skp. 
i1/« Alb. og skylder aarlig Landgilde til hver Marting 6 Rd. og 4 
Mark. Fornævnte Gaardpart, som bestaar af en Fjerdedel-Gaard og en 
Boel, skal Peder Lauridsen sin Livstid ud fæste, nyde, bruge og be
holde, saa længe han deraf svarer alle kgl. Kontributioner nuværende
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eller paakommende i rette Tider og forbemeldte Landgilde til sin Tid. 
Item forretter Ægter og Arbejde, naar tilsagt vorder, ligesom andre 
mine Friheds Bønder, holder Stedet paa Bygning, Besætning og Drift 
i god og lovforsvarlig Stand, intet af Stedets Ejendomme forvilde bort, 
lejer eller til Upligt bruger; intet Foder enten Hø eller Halm fra Ste
det lade bortkomme, og uden nogen Forhindring altid føre sit Mølle- 
Korn til Sønderskov Mølle. løvrigt være mig eller Ordre hørig og 
lydig, samt rette og forholde sig efter hans kgl. Majestæts allernaadig- 
ste Lov og Forordninger under dette Fæstes Fortabelse og anden vil- 
kaarlig Straf. Sønderskov den 6. August 1765. S. N. Claudius.«

27. Aug. sender Kollegiet Sagen til Amtmanden, der atter 
sender det til Claudius’ Erklæring. Det er lige noget for 
ham. I flere hele Folio Ark søger han nu at gendrive 
Bøndernes Klager, Hovbønderne for sig og de Fribønder 
for sig. Han udfolder her hele sin Veltalenhed og Vid. 
Han begynder: Som fremmed og ukyndig kom jeg her ind 
i Landet og blev Ejer af denne min Gaard. Jeg spurgte 
alle fornuftige Folk, hvor udi Hovbøndernes Arbejde og 
Hoveri bestod og fik af alle som af én Mund det Svar, at 
de ikke alene var pligtige at drive hele Gaardens Avling 
med alt, hvad dertil hører og deraf dependerer, som at 
grøfte, indhegne, Veje at holde vedlige etc., men ogsaa 
ved Bygningers Reparationer samt alt anden Fornødenhed 
at forrette Dags Køren og Dags Arbejde, samt al forefal
dende Ægter efter Omgang paa Godset, saa vel som at 
bearbejde og hjembjerge al fornøden Brændsel af Træ, Tørv 
og Klyne. Dette saaledes rigtig at være, har Erfarenheden 
lært mig, da jeg sér, at alt sligt sker af Hovbønderne paa 
alle Godser i Landet, hvor det ikke ved specielle Akkord 
er indskrænket. Og mine Hovbønder har ogsaa i alle de 
Aar, jeg har ejet dette Gods, uden Imodsigelse forrettet det 
og har kunnet skønne paa, at de efter Mulighed er bievne 
forskaanede og ikke saa haardt medtagne som paa andre 
Godser, hvor ikke nær saa mange Gaarde findes til at gøre 
selvsamme, ja langt større Arbejde som her. Men nu i 
denne Tid synes desværre et Gods at give det andet Sig
nal til Oprør, og det er bleven til et Mundheld, at den, 
som klager, kan blive fri, og den, som tier, faar intet.
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Mine Bønder klager da ligeledes, og jeg begiver mig nu til 
deres Klageposters Besvarelse.«

Nu gennemgaar han Bøndernes Klage. (Se Side 46.) 
Post for Post.

Med Hensyn til Tørveleveringen kan han ingen Lettelse 
give dem, siden han ikke har forlangt flere Tørv, end der 
var nødvendigt for hans Husholdning. Fra gammel Tid har 
Bønderne leveret et Læs Tørv og et Læs Klyne til Møllen. 
Den gamle Kone, som har tjent ham i tredive Aar, og som 
nu nyder fri Bolig, har »undertiden i et Par Aar« faaet 
nogle faa Læs Tørv; det er det hele. Men »de skal aldrig 
mere blive bebyrdet dermed,« siden det falder dem saa 
tungt.

Den Eng paa 46 Dagsslet, som Bønderne taler om, er 
lagt fra Nørbølling By under Hovedgaarden, skal for en 
Del fra gammel Tid være indtaget; men hvor meget vides 
ikke, og siden Bønderne i hans Formænds Tid har bjerget 
den, fordrer han det samme.

Grundbækmark, som Bønderne kalder Grundbækgaards 
Ejendom, har hørt til Gaarden siden før Landmaalingen, 
saa de har altid gjort Hovarbejde til den; men efter en 
gammel Tradition skal der have staaet en Gaard, og deraf 
tager Bønderne Anledning til Klage, og — udbryder Clau- 
dius — hvad Bevis behøves videre paa Bøndernes Ond
skab.

Der findes vel ingen, der tvivler om, at Bønderne skal 
forrette Kørsel og Haandlanger Arbejde ved Bygningernes 
Reparation. Og det har mine Bønder ogsaa altid gjort 
uden Modsigelse. Min Mølle, Skovhuset og Kokkenborg, 
det sidste et Opholdssted for mine Heste og Vogne om Søn
dagen, naar jeg er i Kirke, ligger paa Gaardens Mark. 
Det er muligt, at mine Bønder har ydet noget Tækkelyng 
og kørt nogle Læs til Boelshusene; men det har ikke været 
noget nyt. Det eneste nyt er to Fag Hus ved Stengaard, 
hvortil de har leveret Lyng, Ler og Sand. Men saa har 
jeg til Gengæld ødelagt tre—fire Boelshuse, som ikke skal 
opføres mere; men derom taler Bønderne intet.
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Aarsagen, hvorfor de forleden Vinter maatte bjerge saa 
meget Brænde i Skoven, var den, at Sommeren forud var 
saa vaad, at man hverken kunde faa Tørv eller Klyne, og 
det kunde hverken han eller nogen anden gøre ved. Og 
der var vel ingen, der vilde falde paa at forlange, at han 
skulde sidde og fryse for at spare Bønderne Arbejde.

Forhen har Folk i Boelshusene toet og klippet Faarene; 
men da nogle af Husene nu er ødelagte, og andre af Fol
kene er gamle og udygtige til Arbejde, saa har jeg en Tid 
ladet sligt forrette af Hovbønderne, saadan som jeg hører, 
der bruges hele Landet over.

Til at renholde Borggaarden har jeg lejet en gammel 
Mand; men da han nu er for svag, har jeg ladet Hovbøn
dernes Smaabørn hjælpe ham med at luge Stenbroen, men 
siden denne Ubetydelighed ansés som noget nyt og usæd
vanligt, skal det aldrig mere forlanges.

Tobøl By, som er Aarsag til hele Oprøret, er de mest 
velhavende og har den længste Vej. De regner den til 
to stive Mil, ellers er den kun regnet for en god Mil. 
Han kan dertil svare, at Vejen er ikke længere nu, end 
den har været før.

Nogle af hans Enge var saa vaade og sure i Bunden, 
saa de blev ringere Aar efter Aar, og Bønderne maatte 
gaa i Vand for at bearbejde dem. Han havde ladet dem 
udgrøfte, og hvem vilde vel nægte, at det havde været 
Bøndernes Pligt at gøre det, men han anvendte henved 8 
Rd.s Arbejde derpaa og tog kun Bønderne til Hjælp, da 
Daglejerne ikke kunde blive færdige før Vinteren.

Han har indrettet en Hør- og Humlehave ved Gaarden 
med saadant Held, at om enhver vilde gøre ligesaa, saa 
vilde mange Tønder Guld blive i Landet, som nu gaar ud 
for saadanne Varer. Den ene Side har været lukket fra 
gammel Tid, den anden har Bønderne lukket en Gang for 
alle. Man skulde dog synes, at Bønderne kunde bidrage 
saa meget til en Anstalt af saa betydelig Nytte, mener han, 
naar han lader alt det øvrige Arbejde gaa paa sin Regning.
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Men efter denne Klage taber han Lysten og agter at lade 
Indretningerne gaa ind igen.

»I Høsten maa man bruge Tiden, og er nogle af Bøn
derne nogensinde bleven om Natten her paa Gaarden, saa 
er det ikke sket efter min, men efter deres egen indstæn
dige Begæring for deres lange Vejs Skyld. Jeg har mine 
gode Aarsager, hvorfor jeg ikke gerne vil lade dem vandre 
omkring ved det, som mit er, naar andre sove. Naar deres 
Vogne har været læsset med Korn, saa har jeg ladet dem 
køre ind i Laden, for at der ikke skulde komme Dug eller 
Regn paa dem; men jeg har ikke bedt dem om at lade 
deres Madposer blive paa Vognen. Svinekoblen, som Bøn
derne er ondskabsfulde nok til at kalde en Hauge, er saa 
stor, saa den kan føde 50 Svin, og Hestene kan ikke deri 
indelukkes, da den er uden Indhegning, men Malicen har 
sat Farve paa.«

Der efter kommer han ind paa Tienden, som han mener, 
Bønderne helt vil unddrage sig. »Kunde de med deres 
Rebellion og Opsætsighed vinde baade Hovfrihed og Tien
den, saa havde de klaget i en lykkelig Time og haft Aar- 
sag til at sammensanke og paa saa grov og hæslig en 
Maade at sværte de uskyldigste Ting for at naa deres 
Øjemed; men saa længe Ret og Retfærdighed blomstrer i 
Landet, tør jeg ikke frygte.«

Han gør derefter rede for, hvad han har lettet Bonden. 
(Se Side 50.) For Hovtærskningen samt for Hoveri og 
Pligts Arbejde, Dags Køren og Dags Gavn forlanger han 
2 Rd. af hver. For at vise, hvor rimelig han er med sine 
Fordringer, opstiller han følgende:

6 Tærskere fra Mikaelis til medio Maj.........................  30 Rd. » Mark
Ekstraskat for dem i 7 Maaneder å 3 Mk.................... 3 — 3 —
7^2 Maaned eller 32 Ugers Kost og Ophold for 6

Karle å 2 Mk. 8 Sk.................................................. 80 — » —
Ialt. . . 113 Rd. 3 Mark

..................................................... 92 — » —46 Halv-Gaarde à 2 Rd
Tab for ham... 21 Rd. 3 Mark
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»Sagen er jo uimodsigelig, og da det klagende Parti ej 
har villet indgaa dette fordelagtige Tilbud, saa er jo sole
klar, at de tænker aldeles og uden ringeste Vederlag at 
befries fra deres Pligt.«

Om der har været flere Hovbønder før, kan han sand
færdig vidne aldrig at have hørt tale om; men om saa var, 
kommer det ikke den Sag ved, da der er flere Hovbønder 
om Arbejdet end anden Steds. Ligeledes kan han forsikre, 
at han ikke har opdyrket en Fodsbred Hede; men derimod 
ladet hele store Tægter ligge og gro i Lyng.

At fastsætte visse Dage til Avlingens Drift er plat umu
ligt og kan aldrig indgaaes, thi hverken er det min eller 
nogen Mands Lejlighed at drive den største Del af saa stor 
en Avling med egne Folk, ej heller kan det ske uden Ruin, 
da en eneste Dags Vejrlig kunde skille mig ved hele min 
Avl. Jeg saa vel som andre har vores Midler i Jorden for 
at se Avlingen som forhen dreven af tilliggende Bønder og 
ikke for at gøre os til Slaver for Bondens Mageligheds 
Skyld og ruinere os selv.

»Bøndernes aller ubesindigste Begæring er denne at fast
sætte Indfæstningen, og sés her af klarlig, at de aldeles 
vil have Hænderne bundne paa en Propritær. Skulde det 
gaa efter Bondens Tanker, saa blev en Propritær det aller- 
usleste Kreatur. Hoveriet vil han have ophævet, for Tien
derne vil han give, hvad han lyster, og den Afgift skal en 
for alle Gange fastsættes, Indfæstningen ligeledes, saa en 
Propritær, der haver opbygget en forfalden Bondegaard og 
besat samme med Heste og Høvder etc. og købt Fæstere 
ind med Penge, Æde- og Sædekorn, ej skulde være beret
tiget at søge sin Oprejsning ved Indfæstning af Efterkom
mere; kort: naar hele Verden profiterer af, at Priserne sti
ger paa al Ting, saa skulde dog Propritæren ikke nyde 
godt deraf; men hans Indtægter bliver fastsatte, og han 
ikke desto mindre udrede alle paakommende Byrder og til
tagende Udgifter, være ansvarlig for alle ordinære og ek
straordinære Skatter. Den allerringeste Daglønner i Landet, 
der ikkun ejer to Mark, har Lov til at gøre sig dem saa
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nyttig, som han véd og kan, skulde da ikke en Propritær, 
der exponerer (udsætter) alt sit Ejende saa mange Farlig
heder som Ildebrand, Kvægstyrtning, Misvækst med videre 
og garanterer for hans kgl. Majestæts Skatter — være be
rettiget at profitere af Tiden og Omstændighederne. Hvad 
vilde Bonden sige, om hannem blev saadanne Grænser sat 
for hans Produkters Brug? Han vilde raabe om Vold og 
Uret.«

»Skulde det gaa efter Bondens Tanker, da maa jeg til- 
staa, at det var en af mine allerulykkeligste Hændelser, at 
jeg havde sat min Fod her i Landet. Da jeg ud i kgl. 
Tjeneste havde opslidt mig selv og formedelst mine svare 
Sygdomme ikke fandt mig dygtig længere til at forrette 
Tjenesten, begærede jeg allerunderdanigst min Afsked. Jeg 
søgte ikke at falde hans kgl. Majestæts Kasse besværlig, 
ja jeg begærede aldrig engang at maatte afstaa min Tjene
ste til en anden mod noget Vederlag, men resignerede rent 
ud alt i det Haab at kunne leve mine øvrige Dage her 
paa min Gaard i Fred og Ro af det mine Forfædre har 
efterladt mig, og jeg selv har stræbt for. Men jeg ser mig 
desværre bedragen, da mine Bønder nu agter at give mig 
Forskrifter, hvorledes jeg skal benytte mig af min Ejen
dom.« For at komme i Ro er han nødt til at sælge sin 
Gaard med mange Tusinders Tab, da Godset ved saadanne 
Omstændigheder vil falde i Pris. Men han tier og sukker 
og overlader til andre at betænke, at det bliver Godsernes 
Ruin, »naar Propritærer og Bønderne, hvis Lykke og hele 
Skæbne er uadskillelig, først bliver opirrede mod hinanden 
og fortære hinanden.«

Saa kommer Turen til Fribønderne. Han bemærker, at 
de saavel i hans Formands Tid som i de sytten- atten 
Aar, han har haft Godset, villig og uden ringeste Modsi
gelse har forrettet alle de Slags Arbejder, som han fordrede. 
De foregiver, at det har været en Villighed; men det, ytrer 
han, er grundfalsk, ligesom det er yderst utaknemlig af dem 
at paastaa, at de ikke har fundet den Assistance hos ham 
som hos hans Formænd. Naar de virkelig har trængt, har
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han hjulpet dem med Korn, men alene til eget Brug og 
ej til Marskandise og Forprang.

I de gamle Fæstebreve stod der blot, at de skulde 
være Husbonden hørige og lydige og nogle uforstaaelige 
Ting om Jordebogs Parceller og sligt. Han anfører i 
sine de specielle Pligter for at undgaa Strid, og det, 
mener han, kan ingen laste ham for. Et Fæstebrev er 
en Kontrakt, og naar den er indgaaet, saa kan det ikke 
hjælpe, at den ene Part gør Ophævelser. Hovspindet 
har han trods al sin Forsigtighed rigtignok glemt at 
indføre; men det skal huskes herefter.

»Havde Bønderne mindste Undseelse, saa beraabte de 
sig ikke paa Kapt. Dues Tider. Gaard og Gods var i den 
Tid udi saa jammerlig en Tilstand, at han 1722 maatte gaa 
nøgen ud. Han lod snart hverken pløje eller saa. Bønderne 
kunde gaa ind i Gaardens Eng og høste et Stykke til eget 
Brug, som de var færdig til, og den bedste Eg i Haven 
var fangelig for en Pund Tobak.«

»Jeg maa tilstaa, at mine Fribønder i de sidste Tider 
har haft meget og mere end sædvanligt at bestille, men det 
har ikke været i min Magt at ændre det. Min Mølle og 
Skovhus var ruineret, som jeg fra nyt maatte lade opbygge. 
Et Par Gaarde paa Godset brændte af, som ligeledes skulde 
opbygges. Begge Taarnene her paa Bygningen var falde
færdige, jeg maatte altsaa bryde dem ned og opbygge dem 
igen i Aar. Alt dette har naturligvis foraarsaget Bønderne 
flere Ægter og Arbejder paa én Gang end sædvanlig; men 
det er ikke sket af Lyst, Nøden har gjort det. Og for at 
profitere af Føret paa Frosten er Ægterne gaaet hurtig om, 
hvorved intet Menneske har kunnet hindre, om Vejret paa 
Midtvejen er slaaet om til Tøvejr. Alt dette begriber 
Bonden selv meget vel og véd tillige, at Ægterne og Ar
bejdet nu paa en Gang er overstaaet, ligesom han og til 
Dato ikke har sagt et eneste Ord derimod.«

De to Mark som Bønderne kalder Postpenge, har hver 
Halv-Gaard betalt for Løbeægter eller Ægter til Hest. Da 
de gik i Omgang kunde det træffe, at én kom til at gøre
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en lang og hans Nabo en kort. For at hjælpe paa denne 
Uretfærdighed, sluttede man Akkord om, at hver skulde 
betale de to Mark, og alle Bønder med Undtagelse af én 
gik ind derpaa. Da Løbeægten saa kom til ham, blev han 
sendt til Aabenraa, som er seks Mil. At han tog en Vogn 
og kørte i sit eget Ærinde kommer ikke Sagen ved.

Claudius mener, at man kan indse, at Bønderne spænder 
Buen saa højt, saa det er umuligt for ham at gaa ind paa 
deres Forlangender. Dog fordrister han sig til at komme 
med Forslag saavel til Hovbøndernes Hoveri som Fri- 
bøndernes Ægter, som han mener vil være en stor For
lindring. Dette Forslag er i Overensstemmelse med Forslaget 
for Fribønderne, der anføres Side 54 og for Hovbøndernes 
Side 49. Dog er Dagskøren og Dags Gavn for de sidste 
fastsat til fire Dags Køren og otte Dags Arbejde af hver 
Halv-Gaard foruden Ægterne, der sættes til en lang og en 
kort. Og nu beder han, at Bønderne maa faa alvorlig 
Tilhold om enten at vedtage Claudius’ Forslag eller uden 
ringeste Opsætsighed at forrette alt sædvanligt Hoveri — 
dette gælder Hovbønderne — og gør Ægterne og Arbejdet 
som hidtil — dette gælder Fribønderne.

Den 20. September sender Amtmanden nu det hele ind 
til General-Landvæsenskollegiet tillige med en Skrivelse, 
hvori han gør gældende, at han ikke har sendt det til 
Bøndernes Erklæring, da det vilde volde Uro. De gaar 
nemlig i den falske og ugrundede Tanke, at de kan blive 
fri om ikke for alt Hoveri, saa for det meste, og deres 
Erklæring vilde være til liden eller ingen Nytte.

General-Landvæsenskollegiet maa ikke have fundet Clau- 
dius’ Gendrivelse af Bøndernes Klager saa fyldestgørende, 
som denne selv. Det skriver til Amtmanden, »at Bønderne 
ikke ganske og aldeles haver været ubeføjede til at klage,« 
og paalægger ham at tilkendegive Claudius, at han maa 
skaane sine Hovbønder for alt det smaa Hoveri, som 
egentlig ikke vedkommer Hovedgaardens Avlingsdrift, og at 
han heller ikke maa forlange saa meget Arbejde af Fri
bønderne.
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Claudius er nærved at gaa ud af sit gode Skind derover. 
Havde han nu meddelt Bønderne Sagen og foreslaaet en 
ny Ordning derefter, saa havde Sagen dermed vel været 
afgjort; men det finder han umuligt og under sin Værdig
hed. Han letter Arbejdet for Bønderne, men holder Sagen 
hemmelig for dem. Han tænker, at han maaske endnu kan 
om ikke vinde Sagen saa dog en Del af den. Den 17. 
Oktober skriver han til Kollegiet, at han selvfølgelig retter 
sig efter de høje Herrers Ordre og letter Bøndernes Pligter; 
men det er de kun blevet mere ophidsede af, saa nu kan 
han vente, at de vil nægte at aftærske hans nu indavlede 
Korntiende. Der er intet andet tilbage for ham end med 
»Tab og Hjertesuk at forlade dette Sted«, hvor han havde 
ventet at ende sine Dage. Men for at være uden Strid i 
den Tid, der er tilbage, vil han dog tillade sig at spørge 
om følgende:

1) Om Hovbønderne ikke herefter som før skal bearbejde 
og hjembringe mit fornødne Brændsel af Træ, Tørv og 
Klyne?

2) Om saavel Hov- som Fribønderne ikke skal vedblive 
som fra Arilds Tid og overalt i Riget at forrette Hovspind?

3) Om Hovbønderne ikke ved den sædvanlige Hjælp af 
Fribønderne fremdeles skal holde Indhegningerne, Veje og 
Gærder ved Gaard og Mark vedlige?

4) Om Hovbønderne ikke herefter som før ved Hoved- 
gaardens Reparation skal tilkøre Sten, Ler og Sand og til
lige med Fribønderne yde Tækkelyng og tjene Tækkerne 
og andre Haandværksfolk, ligesom de altid har været 
pligtige? Og endelig

5) Om ikke Hovbønderne herefter som før uimodsigelig 
skal af tærske mine Korn tiender?«

Han fortsætter: At han selv kunde forskaffe sig det 
fornødne Brændsel til en saa vidtløftig Husholdning, er 
noget af det allerurimeligste, som tænkes kan. Naar 46 
Hovbønder er forlegne med et saadant Arbejde, hvordan 
skulde han saa eneste Mand kunne gøre det.

Hovspindet er umisteligt til at vedligeholde saa mange
Poul Bjerge: Jydske Bønder. 5
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Senge. Hvis man skulde købe Lærred for Penge, blev 
man ruineret, og selv om man havde Penge, kunde man 
ikke engang faa det at købe i denne Egn. Hørren til 
Hovspindet staar afvejet; men han tør ikke sende det ud, 
før han hører fra Kollegiet.

Det er ham aldeles umuligt at holde Indhegninger, Veje 
og Gærder ved Gaard og Mark ved lige ved egen Hjælp, 
og skal Bønderne ikke forrette det, er han nødt til at lade 
det falde.

Lige Beskaffenhed har det med Gaardens Bygninger.
Hvis Bønderne nægter at tærske Korntienden, bliver han 

nødt til Proces, og skulde Kollegiet saa give Bønderne 
Ret, blev han til Latter for sine Bønder, ja for hele 
Landet.

Misvæksten paa Rug har været saa stor, at hans Bønder, 
nu de har lagt Rugsæden, kun har Føde til Mortens Dag. 
Rug er det eneste, de har at sælge, og i Aar har de altsaa 
ingen Ting, som de kan faa Penge for. De kan ikke svare 
Landgilde, og han maa føde dem det meste af Aaret og 
desuden betale alle deres Skatter, baade de ordinære, de 
ekstraordinære og Saltskatten, og saa skal han endda strides 
med dem om, hvad Pligt og Arbejde de skylder ham. 
»Naar Bonden ligger i sin rolige Søvn, overlader han mig 
og andre Propritærer at betænke, hvor alle disse Udgifter 
skal komme fra, og vaagendes tragter han efter at forstoppe 
Kilderne, hvoraf saadan Udgifter skal flyde.«

»Er det ellers muligt, og jeg tør fordriste mig at bede 
derom, saa er endnu som før min underdanige, allerydmygste 
og aller indstændigste Begæring, at jeg dog ikke maa være 
den første og eneste, som her paa Egnen skal statueres 
Eksempel paa; men at mine Hov- og Fribønder maa til
holdes at forrette deres sædvanlige Pligter, indtil for det 
hele et almindeligt Reglement maatte udgaa.«

Kollegiet svarede, at Claudius maatte holde sig Loven 
og de udgangne Forordninger efterretlige, samt mage det 
saa, at hans undergivne ej fik retfærdig Aarsag til Klage. 
Dermed var det sidste Vaaben slaaet Claudius af Haanden.
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Den 8. Januar næste Aar indgiver Bønderne et nyt An
dragende til Kongen. Alle de gamle Klageposter refereres 
og derefter fortsættes: Vel har deres Husbonde, siden de 
indgav deres sidste Klage, »ligesom lindret lidt af Pligt og 
Dags Arbejde«; men de véd ikke, om det er noget, deres 
allernaadigste Konge har skænket dem, eller deres Hus
bonde selv har eftergivet dem. De kan ikke komme til at 
tale med ham, og da de forespurgte skriftlig, fik de det 
Svar, at han havde gjort det, for ikke at overløbes af dem. 
Nu vilde de gerne vide sig sikret i Fremtiden, og derfor 
henflyer de til Kongen, for at han skal udvirke, at de 
aldrig mere bliver plaget med Hovedgaarden uvedkommende 
Arbejder.

Bønderne gør Claudius det saa broget, saa han vil se at 
komme ud af det. Ved denne Tid indgiver han en An
søgning til Kancelliet for at faa Lov til at udstykke Sønder
skov. General-Landvæsenskollegiet har ikke noget mod det 
at erindre. Og nu skal Sønderskov altsaa udstykkes. Men 
inden det bliver til Alvor med Udstykningen, sælger han 
Godset samlet i Maj 1769 til J. F. Wodschou.

Vi ser Bønderne føre deres Sag med rolig Fasthed. De 
er deres Husbonde hørig og lydig, forretter, hvad Arbejde 
han fordrer, og er pligtopfyldende i det hele. Claudius vil 
gerne fremstille det, som de er i Oprør og i Ophidselse, 
noget Bønderne nægter paa det bestemteste; de har aldrig 
nægtet endog det mindste Hoveri. Claudius anfører det 
forøvrigt ogsaa selv flere Gange, at de har forrettet alt Ho
veri uden ringeste Modsigelse til nu; men tilføjer han gerne, 
nu kan han vente, at de nægter ham det. Men der er 
ingen Fare, Bønderne er kloge nok. De véd, at de har 
at forrette, hvad Claudius fordrer. Modsatte de sig dette, 
havde han Loven paa sin Side, og saa var der ingen Ud
vej for dem at komme. Men klage, det kan de; det kan 
ingen forbyde, og derigennem er det, de skal vinde deres 
Ret. Det er deres eneste Udvej, og den gaar de.

Claudius fører sin Sag knap saa rolig; men med den 
usvigelige Tro, at han har Retten paa sin Side. Han 

5*
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ejer Ret til Bøndernes Arbejdskraft. Hvem i al Verden 
skulde saa forbyde ham at gøre sig den saa nyttig som 
muligt. Mellem Bachmann og Bønderne var der noget af 
det gamle Herremands-Forhold. Herremanden er som den 
faderlige Forsørger og Vogter af Bønderne, der saa til 
Gengæld maa arbejde for ham. Ganske vist, Bønderne kan 
blive uartige, som Børn kan; men saa skal man tage med 
Lempe eller Haardhed, ligesom det bedst kan gaa. Bøn
derne føler ogsaa tildels som Børn, der somme Tider føler 
sig trykket af den faderlige Styrelse; men det er dog — 
naar man tænker over det — en faderlig Styrelse, som 
har sine Fordele, og saa underordner man sig. Claudius 
ser det hele som et tørt Akkord-Forhold. En anden ejer 
to Mark, og kan gøre ved dem, hvad han vil. Claudius 
ejer Gaard og Gods og Bøndernes Arbejdspligt dertil; det er 
ligesaa selvfølgeligt, at han ogsaa bruger den, som han vil. 
Og han er sig bevidst, at han ikke har paalagt Bønderne 
andet Arbejde, end hvad der var nødvendigt for Godsets 
Opkomst. At det er bleven »en hel Hoben Arbejde«, er 
kedeligt nok; men det kan han ikke gøre ved. Fra Clau- 
dius’ Standpunkt er det rigtigt og klart; men Spørgsmaalet 
er jo netop: »Har Godsejeren Ret til Arbejde uden Grænser 
eller inden for de Grænser, der betegnes ved, hvad der er 
til Godsets Opkomst? Dette er Claudius’ Mening. Bøn
derne mener jo, at gammel Sæd og Skik i Forbindelse 
med Rimelighed maa sætte Grænsen, og vi ser, at General- 
Landvæsenskollegiet er af samme Mening. I det hele var 
der i Aarene før 1770 en Bevægelse oppe, der var til 
Gunst for Bønderne. At den har blæst i deres Sejl, saa 
de endnu lettere fik deres Baad i Havn, er rimeligt nok.

En Ting kommer til, som gjorde Forholdet endnu van
skeligere for Claudius. Han var den kongelige Embedsmand, 
vant til at omgaas sine underordnede med en vis Over
legenhed. Det træder ogsaa klart frem over for de Sønder
skov Bønder. Men er der noget, som særlig kan opirre 
den vestjydske Bonde, saa er det netop en saadan over-
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legen Embeds-Mandighed. Den har stillet sig mellem Clau- 
dius og Bønderne, næsten ved enhver Lejlighed.

Det er morsomt nok at se, hvilke Grunde begge Parter 
fører i Marken. Bønderne hævder, at hvis de skal blive 
ved med at udføre det strenge Hoveri, som Claudius har 
fordret de sidste Aar, saa er de ruinerede. Claudius 
hævder, at hvis Bønderne ikke faar Paalæg om at slutte 
sig til hans Akkord eller om at vedblive med Hoveriet 
som hidtil, saa er han ruineret. Begge vil de opvække 
Medlidenhed og derved vinde deres Sag. Claudius anfører 
gentagne Gange, at han har tjent kgl. Majestæt i mange 
Aar og sat sit Helbred til i denne Tjeneste — at han har 
taget sin Afsked uden at søge om Ret til at opgive sit 
Embede til en anden, der saa til Gengæld skulde have 
betalt ham derfor, og uden at falde den kgl. Kasse til 
Byrde. Han er aabenbart af den Mening, at det giver 
ham særlig Ret til at kræve Hoveri af Bønderne.

Men dermed er Dramaet ikke forbi; sidste Handling 
staar endnu tilbage.

Mellem J. F. Wodschou og Bønderne blusser Striden op 
paa ny, og nu er Bønderne dristigere. Det heldige Udfald 
af deres Klager over Claudius har givet dem mere Mod. 
Wodschou var en ung Mand paa 26 Aar. Overfor ham er 
de maaske ogsaa lidt dristigere. Dertil kommer, at i 1769 
udgik en kgl. Forordning om Hoveriets Fastsættelse, en 
Forordning, der vakte stort Røre for ikke at sige Begejstring 
hos Bønderne Landet over. Formodentlig har den ogsaa 
bidraget til at hæve deres Mod. Nok er det, da Wodschou 
i Maj forlanger, at Hovbønderne skal udjævne Muldvarpe- 
Skud, nægter de det, idet de gør gældende, at et saadant 
Arbejde har de aldrig før udrettet. I Juli Maaned ordrer han 
baade Hovbønder og Fribønder til at slaa Hulvadskov Eng. 
De sidste udebliver, og de første omringer Wodschou og raaber, 
at hvis han vil betragte det som en Villighed, vil de slaa



7°

Engen, men fordrer han det som Pligt, nægter de det. 
Han fordrer det som Pligt, og Bønderne drager hjem. 
Han skriver til dem og forlanger skriftlig og bestemt Svar, 
om de vil si aa Engen eller ej. De svarer, at saa snart 
Fribønderne møder og slaar deres Part, saa skal de ogsaa 
nok slaa deres. Wodschou kan ingen Vej komme med 
dem, og han gaar saa ind paa skriftlig at tilstaa, at han 
betragter det, som om de gjorde Arbejdet frivilligt. Straks 
han har gjort det, blev Engen slaaet.

I August tilsagde han de Tobøl Hovbønder til at høste 
Rug. De svarede, at de kom ikke, før de havde deres 
egen høstet. Men Sagen var, at de tilsagdes Kl. io om 
Formiddagen, og da de havde halvanden Mil til Gaarden, 
kunde de ikke naa at møde saa tidligt, at de kuude faa 
synderligt bestilt denne Dag. De arbejder saa for sig selv 
nævnte Dag og møder tidlig næste Morgen til Hove. Det 
var i og for sig fornuftig handlet, men at de turde gøre 
det, og gøre det under denne Form, viser deres Dristighed.

Da Bønderne i September skal køre Gødning ud, skal 
de have Græsning til deres Heste. De faar en Mark an
vist, men Wodschou forbeholder sig en anden til sine Køer. 
Nogle af Hovfolkene lister dog deres Heste ind blandt 
Køerne, og da Wodschous Folk vil drive dem ud, vil Bøn
derne hindre det. I det samme kommer Wodschou til, og 
da han sér denne Stimen, vil han hjælpe sine Folk, bliver 
ivrig, skælder ud og giver en Kvinde og en Dreng nogle 
Rap af Ridepisken. Næste Dag kommer der Skrivelse fra 
Bønderne, at siden han »i Gaar saa pludselig overfaldt og 
slog Hans Pedersens Kone og Niels Hansens Tjenestedreng« 
og lod »høre mangfoldige forskrækkelige Trusler« saa kan 
de hverken faa deres Koner eller Børn eller Tjenestefolk 
til at møde ved Hovarbejde, og selv kan de heller ikke, 
saa de vil hverken møde eller lade møde til nogen Slags 
Hovforretning, før Wodschou giver dem »en fornøjelig skriftlig 
Forsikring« om, at »Mand, Kone, og Børn og Tjenestefolk 
kan forrette sit Hovarbejde uden Hug og Slag«. Wodschou 
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Bønderne optager Hovarbejdet igen.

Pløjningen af Hovmarken er sædvanlig foregaaet paa den 
Maade, at Bønderne pløjede Side om Side med hinanden. 
Nu inddeler Wodschou Marken i lige saa mange Stykker, 
som der er Hovbønder, og afmærker Stykkerne med Egepæl, 
og hver skal saa have sit Stykke at pløje. Da Bønderne 
ser denne Ordning, nægter de at pløje og drager hjem. 
Næste Dag møder de rigtignok igen; men nu rykker de 
Egepælene op og pløjer paa den gamle Manér.

Wodschou klager ogsaa over, at Bønderne vil hverken 
lyde eller agte ham og hans Folk. Da Brændslet skal 
køres hjem, øder de en Del og lader andet blive staaende, 
saa han led Mangel om Vinteren. Ved Vintertide kommer 
Hovfolkene ikke før Klokken io—n og drager af Klokken 
2—3. Og saa vil de endda i denne Tid raade sig selv, 
hvile og smøge Tobak, naar og saalænge de lyster, og taler 
Ladefogden dem til, svarer de ham »spodsk, fræk og grov.«

Næste Sommer blev det ikke bedre. Da Sappe Eng 
skulde slaas, havde man Spillet gaaende igen. Alle Hov
bønder mødte, arbejdede lidt, hvilede længe og drog saa 
hjem. Wodschou tog Syn over det, og de 46 Hovbønders 
Arbejde blev kun sat til seks Dagsarbejde. Han meldte 
derpaa Sagen til Stiftamtmanden, og denne tilholdt Bønderne 
til ikke at tage sig selv tilrette; men efterkomme Wodschous 
Ordrer. Bønderne nægter det fremdeles. Nogle Dage efter 
kom de dog og slog Engen; men da turde Wodschou ikke 
udsende sine Folk for at tilsé Arbejdet.

Men allerede i Forvejen havde Bønderne henvendt sig 
til Majestæten med Klage; men denne Gang optræder de 
ikke samlede. Hver By klager for sig. I November 1769 
indgiver de Nørbølling Bønder en Klage over deres store 
Landgilde, og snart følger flere efter med Klager over 
Hoveriet. Men der kommer intet nyt frem hverken i Kla
gerne eller i Svaret ud over, hvad vi véd før, og hvad der 
er fortalt oven for. Klagerne over, at de skal bjerge Sappe, 
Grundbæk og Hulvadskov Eng gaar igen i dem alle. Men
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ellers er der stor Forskel paa Striden nu og saadan som 
den førtes i Claudius’ Tid. Da var Bønderne de rolige, 
og Claudius den lidenskabelige. Nu er Rollerne byttet om. 
Bønderne er de lidenskabelige og Wodschou er den rolige. 
Han undersøger, hvordan det forholder sig med Sappe og 
Grundbæk og Hulvadskov og viser, hvordan det i sin Tid 
er ordnet, og han fremlægger Dokumenterne, der hjemler 
det. Han gør Rede for Hoveri og Landgilde, og man ser, 
at de bliver ganske anderledes skaanede end i Claudius’ 
'fid. Han holder f. Eks. en Plovkarl, en Pige og en Dreng 
og tillige Heste og Vogn, som deltager i alt Arbejde. 
Ganske vist kan det være drøjt nok for Bønderne, og 
hvordan man drejer det, der er et svagt Sted for Husbonden 
med de omstridte Enge. Men havde de haft det saadan i 
Claudius’ Tid, som de havde det nu, var Striden aldrig 
begyndt.

Wodschou viser, hvor uheldig han er stillet: Bønderne 
er de mange, over hundrede. De bliver opmuntret under 
Haanden af andre. Paa alle Krostuer og i alle Købstæder 
roses de for deres Færd, og det gør dem mere uvillige og 
ulydig. Han staar ene og skal forsørge Kone og Børn og 
være Kongen ansvarlig for alle Skatter og Afgifter. Hvad 
skal han gøre? Lægge Sag an. Derved vil baade han og 
Bønderne blive ruinerede. Derfor henflyr han til Kongen 
og beder ham styre dem, som han ikke kan styre, og øve 
Retfærdighed og Naade mellem Bønderne og ham. Man 
føler, han mener det fuldt ud, naar han skriver, at han 
ikke søger Hævn, men søger om, at der maa blive dømt 
dem imellem, saa enhver véd sin Pligt.

Kollegiet mente, at Bøndernes Klage med Hensyn til 
Sappe, Grundbæk og Hulvadskov ikke havde saa meget 
paa sig, saa man kunde faa noget at hænge sin Hat paa 
over for Wodschou, og hvad Hoveriet angaar, da vilde det 
alt lade sig ordne, naar Hoverireglementet blev forfattet.

Hoverireglementet kom saa ogsaa i Stand samme Aar, 
og det fortæller ganske tørt, hvor meget enhver har at 
forrette. En af Hovbønderne skal i Høstens Tid gøre to
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Spanddage, tre Gangdage af en Karl og tre af en Pige 
eller Dreng, ugentlig. Ellers kun én Spanddag og én 
Gangdag ugentlig. En Husmand skal gøre én Gangdag 
ugentlig, og en Fribonde seks Spanddage, tolv Gangdage 
af en Karl og tre af en Pige eller Dreng aarlig. Hver 
Bonde, hvad enten han er Hovbonde, Husmand eller Fri
bonde, skal levere to Pund Hovspind. Desuden leverer 
hver Halv-Gaard én Ægte paa seks Mil, to paa tre—fire 
Mil og to paa én Mil.

Men det var ikke alene Dagenes Tal, der bestemtes, 
ogsaa Arbejdsmængden; thi som Wodschou udtrykte sig, 
det kommer ikke saa meget an paa Dage Tal som paa 
ærligt Arbejde. En Plov bespændes med fire Heste og 
dermed skal følge en Karl og en Dreng eller Pige, og den 
skal pløje 6 Skp. Land daglig. En Harve skal bespændes 
med to Heste og dermed følger en Karl Kornet at saa og 
Harven at køre, og den skal harve 12 Skp. Land daglig. 
En Vogn skal i én Dag udføre ti til seksten Læs Gødning 
til det anviste Sted i Marken, hvert Læs saa stort, at der 
med otte saadanne Læs kan gødes til én Skæppe Rugsæd. 
Gødningen paalæsses af Karlen og sættes forsvarlig paa 
Agren. O. s. v. bestemmes der med Hensyn til Hjemkørsel 
af Kornet, Høet, Brændslet og alt. Naar de kørte Ægte, 
skulde et Læs være to Skippund. En Karl skal daglig slaa 
14550 □ Alen Eng eller høste 15750 □ Alen Korn og 
sammensætte det, eller skære seks Læs Tørv eller Klyne, 
eller grave fem Favne ny Grøft, tre Alen bred og to Alen 
dyb, eller oprydde ti Favne gammel Grøft. En Pige skal 
daglig strænde, hvad en Karl kan slaa, opbinde, hvad han 
høster, og læsse otte-ti Læs Hø eller sprede 30—40 Læs 
Gødning.

Hvad Claudius mente, var helt umuligt, er nu bleven 
muligt: Enhver véd sit bestemte Arbejde. Og herefter gik 
alt støt og roligt.
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Foranstaaende er bygget paa Brevskaber, indkomne til Landkom
missionen og General-Landvæsenskollegiet i Aarene 1767—70. De 
findes i Rigsarkivet, hvis Embedsmand jeg skylder Tak i stor Stil, 
Uden deres Vejledning og Opmuntring havde det været umuligt for mig 
at skrive nærværende Afhandling. Hvor jeg med Anførselstegn har 
meddelt Dele eller hele Stykker af Brevskaberne, har jeg ikke slavisk 
fulgt deres Skrivemaade. Har der været Fejl, har jeg rettet dem, over
flødige Ord har jeg oversprunget, kun Farven har jeg søgt at beholde, 
og Indholdet har jeg naturligvis søgt at give saa nøjagtigt som muligt. 
Om Brevskabernes Plads i Rigsarkivet se: »Vejledende Arkivregistratu
rer II.«, ved J. Bloch, Side 202.



CHRISTEN SIMONSEN FRA STAUNING

Vandinspektør Palle Fløe har velvillig overladt mig 
Haandskriftet til det følgende. Det vil være overflø

digt at skrive nogen lang Indledning dertil. De nødvendige 
Oplysninger om Forfatteren og de Forhold, han skildrer, 
fremgaar tydelig af selve Optegnelserne. De er saa fornøje
lige, saa de skal nok holde almindelige Læsere fast, og 
Historikerne vil vide at skatte dette friske og tro Kulturbil
lede fra en af Jyllands mindst kendte Egne og de Forhold, 
hvorunder en vestjydsk Bondekarl kunde arbejde sig frem 
til Velstand. Derfor kun et Par Ord om Udgivelses-Maaden. 
Stykkerne foreligger i Smaahefter, nogle blot paa et halvt 
Ark. Enkelte findes i flere Udarbejdelser. Jeg har valgt den, 
jeg fandt bedst skrevet; sommetider har jeg taget Begyndel
sen fra den ene og Slutningen fra den anden, men altid 
har jeg søgt at holde mig til hans egne Ord og Sprogven
dinger. Optegnelsernes Retskrivning er naturligvis gammel
dags, men næsten fejlfri og følgestræng. Jeg har gengivet 
det med ny Stavemaade, men beholdt den jydske Tone, 
der helt igennem ligger over Fremstillingen. Chr. Simonsen 
døde sidst i Firserne.

CHRISTEN SIMONSENS LEVNEDSBESKRIVELSE 
FORTALT AF HAM SELV

Jeg er født i Bousø i Stauning den 30. Juni 1797, og da 
jeg var ni Aar gammel, kom jeg til min Morbroder, Mads 
Hansen, Mejlby, hvor jeg var baade Sommer og Vinter i 
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syv Aar, og blev holdt godt til Lære baade i Skole og 
hjemme samt klædet med god Klædning; men det var 
ikke for min Dyds Skyld, men for mine Forældres Skyld.

Jeg fik mange gode Formaninger, uden det gjorde syn
derlig Virkning paa mig. Jeg har siden brugt disse Formaninger 
og Irettesættelser mange Gange til mine egne Børn. Jeg blev 
ogsaa holdt godt til Arbejde og Sparsomhed. Jeg passede 
hans Stude om Sommeren, men ikke saa godt, som jeg burde. 
Jeg havde altid selv noget at bestille, navnlig gjorde jeg 
mange Tegnebøger,1 som endnu bruges, endda de nu maa 
være firs Aar gamle. Jeg fiskede, og snarede Fugle. Jeg 
fik undertiden Naboernes Drenge til at passe Studene, og 
saa gik jeg til Ringkøbing efter Læder eller til Herregaarde 
og Præstegaarde og solgte Fisk og Fugle. Det kom jeg 
endda godt fra. Jeg begik mange andre Fejler Tid efter 
anden af den Grund, at jeg havde mere Interesse for mit 
eget, for at tjene noget, end at passe, hvad jeg skulde. Hans 
Kone vilde jeg ikke agte,2 og der var ingen andre i Gaar- 
den, jeg vilde agte, end ham selv. Alt dette gik mig tidt 
galt, hvorfor han revsede mig haardt, og for det meste for
tjente jeg det ikke bedre. Det var vistnok hans Mening at 
danne mig til en ordenlig Menneske; det har jeg ofte senere 
erfaret.

Jeg tjente gerne noget om Sommeren i de sidste Aare 
ved det, som før er meldt. Jeg øvede mig ogsaa om Vin
teren i Tegning, som jeg siden havde mange Fortjenester 
ved. Saa en Dag i Efteraaret vilde jeg tælle mine Penge, 
det var omtrent to Mark Kurant, mest Kobber. Da min 
Oldemoder og Moster ogsaa var dér, vilde de af deres gode 
Mening have disse Penge til nyttige Ting. Det vilde jeg 
ikke. Saa vilde de tage dem med Magt, men jeg fik dog i den 
tykke Ende af Pungen. Det blev til noget Tummel, de 
kunde ikke tage den fra mig, og i det samme kom min 
Morbroder ind ad Døren. »Hvad er det for en Væsen

x) Lommebøger.
2) lyde.
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med den Dreng?« spurgte han. De fortalte, at de vilde 
bruge de Penge til noget nyttigt. Derpaa svarede han 
efter lidt Betænkning: »Ja, det er ikke klogt; naar han 
har forstaaet at samle dem, saa holder han vist nok af 
dem senere, og det vil forvolde ham Ulyst til siden at 
samle.«

Saaledes gik Tiden. Saa blev jeg konfirmeret, da jeg 
var femten Aar den 30. Juni næstefter, og fik de anstændige 
Klæder dertil. Den første Mikkelsdag derefter kom jeg til 
Gaardmand N. Jensen, Østerby, at tjene som Karl. Jeg 
rejste med mine Klæder paa Nakken og var glad, men de 
andre var vistnok mere glad. Da jeg havde været der 
nogen Tid, blev jeg snart klog af, at det var en Fejl, at 
jeg var kommen dér. Kosten var maadelig, og Arbejdet 
strængt; ingen Enighed mellem Folkene; luse var de, og 
Urenlighed over alt. Jeg blev der dog den Aar. Men jeg 
beklagede ofte min store Fejl og angrede, at jeg saa van
artig og utaknemlig havde bevist mig for saa mange Vel
gerninger, de havde tildelt mig hos min Morbroders. Det 
kom naturligvis ogsaa for deres Øren, og det gjorde en god 
Indtryk hos dem alle, især hos hans Kone.

Jeg kom saa næstefter til Skindberg at være Riverdreng 
om Sommeren og tærske til Fælles med Andenkarlen om 
Vinteren og løbe Ærinder. Det var jeg godt fornøjet med. 
Kosten, syntes jeg, var god nok, men de andre Folk lastede 
den; det kunde være af, jeg var ikke godt vant sidste Aar. 
Jeg havde dog godt der i Skindberg af mine forrige Øvel
ser. Jeg gjorde mange Smaating for Pigerne og tegnede 
dem deres Billeder, som de morede dem med indbyrdes. 
Saa kom ogsaa Jomfruerne og vilde have mig til at tegne 
deres Portrætter. Jeg svarede: »Det mener De ikke af!« 
»Jo, vi skal nok betale dig.« »Ja, jeg vil gerne gøre det 
for slet intet.« Det blev jo det bedste, jeg kunde. Saa 
noget efter kom der i Vintertiden 1814 nogle fornemme 
Karle og tre Frøkener af deres nære Slægt og var der i 
nogle Dage, maaske Uger, det husker jeg ikke. Der iblandt 
disse var en Datter af den rige Strandbygaard. De kom
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fra Ribe Kant og var bange for Fjenderne, og havde mange 
Kostbarheder med. Alle disse tre Frøkener med deres egne 
Jomfruer kom en Aften ind i Køkkenet til os Tjenestefolk 
og spurgte: »Hvem er den Dreng, der kan tegne Portrætter?« 
»Her!« svarede jeg. »Kan du tegne os nu i Aften?« »Nej, 
jeg kan ikke gøre det rigtig.« »Ja, det er ligemeget; men 
det skal være nu i Aften, og vi skal nok betale dig.« Jeg 
tog mig det paa at tegne de tre Frøkener, og de maatte 
stille dem for mig, den ene efter den anden. Det blev en 
lang Aften med megen Morskab. Da Enden omsider kom, 
spurgte de: »Hvad bliver vi nu skyldige?« Jeg svarede: 
»Intet derfor skal jeg have.« Men den rige Frøken Strand
by gaard kom først og gav mig én Rigsdaler; ogsaa de 
andre to Frøkener gav mig hver ligesaa. Saa gik de ind 
fra os og havde de usle Tegninger i den Tid, de var dér 
samlede, at more dem med. Da de var gaaet, sagde Kar
lene: »Det var da Chr. Simonsen, der gik af med Profit
ten «.

Det gik nu dér den meste af Tiden med Fornøjelse, men 
i Høsten var det tykke Korn mig over Haanden. Pigerne, 
som vel sagtens havde nok med dem selv at gøre, tog dog 
efterhaanden en Neg for mig, men med Tilføjende: »Nu 
har vi faaet Far paa Chr. Simonsen«. I hvor godt jeg 
syntes om det i Skindberg, saa burde jeg dog tjene noget 
mere. Som ældre kunde jeg let begribe, at det var ikke 
godt for unge Folk at tjene længe paa saadanne Steder, 
hvor der læres meget slem, raadden Snak, Banden og alt 
andet afskyligt. Derfor har jeg altid senere holdt mine 
egne Børn fra at tjene saadanne Steder.

Saa kom jeg til at tjene for Karl i to Aar paa Knud- 
gaard hos P. Kragmose. I den Tid, jeg var der, blev jeg 
buden af min Morbroder til at være Vidne i Kirken til 
deres første Barns Daab. Det blev jeg glad ved. Det gik 
jævn hen, men jeg tænkte altid paa noget Haandværk at 
komme til, men hvorledes jeg kunde det var mig uforstaa- 
lig. Det træffest en Dag den anden Vinter, at Tømmermand 
og Snedker Morten Hjort i Skern, der var en dygtig Haand-
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værker, kom der. Jeg kaldte ham til mig i Laden. Jeg 
viste ham et Hængeskab, jeg havde gjort; jeg havde laant 
noget Haandværkstøj, og P. Kragmose gav mig Fjællene til 
den — og saa talede jeg med ham om at komme til ham 
til Mikkelsdag. »Nej, det kan du ikke, men nu til Majdag 
kan jeg bruge dig,« svarede han. Det blev bestemt, at 
han en Dag vilde møde mig hos mine Forældre; om P. Krag
mose var med, husker jeg ikke. Da vi kom der og talte 
om dette, sagde min Moder: »Hvad kan det hjælpe? Naar 
du en Tid staar i Lære og tjener intet og skal saa have 
Haandværkstøj, saa staar du der. Vi kan ikke hjælpe dig.« 
Hun græd over det. Saa sagde M. Hjort: »Kan han lære 
det rigtig godt, saa er det ligesaa god, som I kunde give 
ham fem Hundrede Rigsdaler, og I kan vel hjælpe ham 
noget med Klæderne, og af Haandværkstøj kan han begynde 
med lidet.« Det gjorde en god Indtryk paa mine Forældre, 
saa det blev afgjort.

Det blev saaledes, at jeg skulde til ham fra Majdag og 
til St. Hansdag, og min Fader lovede at hjælpe P. Kragmose 
noget i denne Tid. Vi satte da en Salshus i Aadum. Saa 
kom jeg til ham igen i Efteraaret i omtrent tre Uger, og 
da gjorde vi en Skatol og en Dragkiste. Den samme Vinter 
gik jeg i Stauning omkring og gjorde meget Kluddersned
keri, og det var da min Lykke, at en gammel Snedker døde, 
og to yngre rejste fra Stauning.

Jens Andersen Mejlby bestilte mig den samme Vinter til 
at gøre ham to Karm Vinduer til næste Sommer. Han var 
dog saa forsigtig at spørge mig, om jeg kunde gøre Sprøjser. 
Det sagde jeg ja til, men jeg kunde det slet ikke; men jeg 
havde det Haab at lære det. Jeg lod mig leje til M. Hjort fra 
Graversdag i omtrent fjorten eller femten Uger og have lidt 
Dagløn. Den Foraar skulde han gøre nogle Sprøjsevinduer, 
og da troede jeg at lære at gøre Sprøjser. Men hvad 
skete? Jeg spurgte ham, om han vilde lære mig det, men 
det nægtede han, »thi det er en Kunst,« sagde han, »som 
jeg maatte give én Rigsdaler for at lære. Vil du give mig 
det?« Mine Penge var faa, og jeg svarede ikke noget. Da
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vi var kommen der, hvor Vinduerne skulde gøres, sagde 
han, at jeg skulde hen til Skern i fire Dage til to Mænd, 
og han sagde mig, hvad jeg skulde gøre. Da jeg kom der, 
kunde jeg forstaa paa dem, at de fire Dage skulde jeg 
være der. Jeg vilde nok have gjort det færdig i kortere 
Tid, thi jeg tvivlede. Da jeg kom tilbage, var Sprøjseme 
gjort. Jeg betragte dem ofte og tillige det Haand værkstøj, 
men hvorledes de saadan var afskreven, at det kunde passe 
saa akkurat, kunde ikke begribes af mig.

Saa omtrent ved St. Hansdag kom jeg til min Morbroder 
for at gøre en stor Del om i Salshuset og tillige, naar det 
behøvedes, at arbejde i Hø og Korn. Jeg tjente rigtignok 
en god Sommerløn eftersom andre Karle, der var mere dyg
tige end mig. Min Morbroder gav mig fire Mark om 
Dagen, og hans Kone gav mig Blaatøj til Trøje og Buk
ser.

Da Avlstiden havde nær Ende, kom Jens Andersen, og 
vilde nu med det første have de Vinduer gjort. Jeg sagde 
ja. Næste Søndag derefter gik jeg og agtede mig over til 
en Snedker Thomas Krogsgaard i Lønborg, der nylig var 
kommen fra Stauning og var mig godt bekendt. Under
vejs besluttede jeg at gaa ind til en gammel Snedker, Jens 
Toftgaard i Sønderby, som vist kunde gøre Sprøjser. Jeg 
fortalte ham, at Morten Hjort ikke vilde lære mig at gøre 
Sprøjser, og hvorledes han sendte mig hen til Skern i den 
Tid, han gjorde dem. Jeg nævnede slet ikke om min Løfte 
til Jens Andersen, men ytrede, at det var mig ubegribelig, 
at man kunde faa det saa akkurat, at Ruderne kunde blive 
lige store. Han svarede: »Det er slet ingen Kunst.« Og 
saa tog han nogle Pinde og lagde sammen og gjorde der- 
paa de nødvendigste første Streger. Saa sagde jeg: »Nu tror 
jeg nok, jeg forstaar det«, og jeg spurgte, hvad jeg skulde 
give for det. Slet intet var Svaret. Jeg takkede og var 
glad og gik med det samme tilbage.

Jeg kom saa til J. Andersen og havde da faaet noget 
Haandværkstøj dertil; men Høvlebænken var for ringe. Det 
tog den første Dag med at gøre en Slagbue med seks Ruder
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i. Næste Dag fik jeg da to lavet og det hele færdig tredje 
Dag, og det var de godt fornøjet med. Saa i Efteraaret 
kom Morten Hjort til Halby at gøre to Dragkister. Der 
blev det hain fortalt, at jeg havde gjort to Karme Sprøjser 
til J. Andersen. Han gik der til for at se dem, og han 
sagde, at de var godt gjort. Det fortalte J. Andersen mig.

Vinteren derefter udvidede jeg Tid efter anden min 
Haandværk, og eftersom jeg tjente noget, fik jeg bedre 
Værktøj og en ny Høvlebænk, som jeg selv havde gjort; 
men den beholdt jeg ikke længe. — Siden lærte M. Hjort 
mig at gøre rigtige Høvlebænke, og jeg fik det fornødne 
Skruetøj af ham. Jeg gjorde siden mange til andre Sned
kere. Og saa fremdeles drev jeg Haandværket til god Fordel.

Jeg arbejdede meget for Jens Iversen, Østerby, ved at 
flytte hans Udhuse og gøre alt Indværk i en ny Salshus, og 
i samme Tid arbejdede jeg ogsaa noget for Chr. Sand. Ved 
den Lejlighed blev jeg kendt med en ung Pige, Ellads Marie, 
en Datter af Hans Sand i Rindom, der var Broder til Chr. 
Sand. Hun kom der flere Gange til Gilder, som jeg og
saa var med til. Denne Bekendtskab gik Tid efter anden 
videre i omtrent fem Aar, saa vi lovede hinanden Ægteskab, 
og det holdtes.

I min Alders tre eller fireogtyvende Aar og efter to Aars 
Gang til Session mærkede jeg nogen Fejl ved mig selv 
paa Legemet. Jeg havde ogsaa Ulyst til Kongens Tjeneste, 
maaske i flere Aar, og min kære E. Marie havde heller 
ingen Behag i at tænke mig borte i den lange Tjeneste. 
Talen mellem Folk i Almindelighed var, at havde man 
ingen Penge at lægge paa Sessionsherrernes Alter, var det 
vanskelig at blive fri, naar man ikke var at kalde vanskabt. 
At anskaffe mig en Kapital dertil paa egne Vegne vidste 
jeg ingen Raad til. Saa henvendte jeg mig til min Mor
broder; han lovede mig ogsaa nogle Penge dertil. Tiden 
kom, og Sognefoged Chr. Hansen skulde være mig noget 
behjælpelig. Min Morbroder laante mig tresindstyve Rigs
daler i Sølv Hamborg Kroner, og da jeg gik ud, løb hans 
Kone ind i Storstuen og mødte mig igen i Forstuen med

Poul Bjerge: Jydske Bønder. 6
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en Specie: »Den skal du dog have, hvis det kniber«. Afte
nen før Mødedagen var Sognefogden først inde ved Dokto
ren, og jeg bag efter. Det blev derved akkorderet, at hvis 
han kunde skaffe mig Fripas, skulde jeg give femogtyve 
Rigsdaler. Og jeg fik Fripas og betalte de femogtyve Rigs
daler og var glad. Det varede endda ikke længe, inden 
jeg fik dem tjent og min Morbroder betalt.

Saa blev det Tid efter anden værre for mine Forældre 
at faa deres Kørearbejde gjort. Min Fader kunde ikke gaa 
stort hen at arbejde for Folk. Saa gjorde vi Akkord, at 
jeg skulde tømre for deres Ploven og Køren, og derfor 
skulde jeg have en Værelse til mine Tømmersager. Tillige 
skulde jeg have Frikost paa Helligdagene og en tre Uger i 
Juletiden og Rengørelse og noget Syning ved mine Klæder. 
Det gik nu en Tid saaledes; jeg tømrede for Folk der om
kring; nogle gjorde god Vederlag med deres Køren, andre 
for lidt. Saa gjorde jeg en ny Akkord med dem i Nærhe
den. For en Plovbed skulde jeg gøre to Dages Arbejde og 
for en Kørebed halvanden Dag, og det enten det var af 
mig eller en Svend, enten det var Vinter eller Sommer, 
som det behøvedes. Dog forbeholdt jeg mig, at naar der 
skulde gøres Møbler eller bygges Huse, skulde jeg have 
Penge. Denne Akkord blev vi ved i den Tid, jeg tømrede, 
omtrent tyve Aar.

Saa blev det meget daarlige Tider. Mange gik i Armod, 
og Fader havde ondt ved at laane Penge; men jeg købte 
Materialier til min Haandværks Brug. Det syntes mine For
ældre ikke godt om, men at jeg kunde hjælpe dem, det 
kaldte de bedre. Saa begyndte de at tale om, at jeg kunde 
faa deres Sted og betale deres Gæld og forsørge dem. Jeg 
vilde nok have deres Sted, men Byrden, frygtede jeg for, 
var for stor. Dette blev fortalt min Morbroder, og han kom 
en Dag. Jeg kunde mærke paa ham, at han var i nogen 
Forlegenhed. Dels — han havde selv hundrede Rigsdaler til
gode, og dem vilde han nok have, og ved Regningens 
Opgør blev mine Forældres Gæld tre Hundrede Rigsdaler 
mindre to, hvoraf Christen Sand havde alt i Pant for hun
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drede Rigsdaler; det øvrige var mest smaa Summer, og dels 
— hvorledes kunde han tale: Han vilde gerne hjælpe mine 
Forældre, han vilde ogsaa nok have hans Tilgodehavende, og 
mig vilde han heller ikke skulde komme paa Knæerne. Det 
blev afgjort, at jeg skulde have Stedet, betale Gælden 
og forsørge mine Forældre. Min Morbroder lovede mig at 
lade hans hundrede Rigsdaler blive staaende for det første, 
naar jeg betalte Renterne. De smaa Summer havde jeg 
bestandig Krævere paa Halsen for, eftersom de hørte, jeg 
tjente noget.

Husene var jo meget simpel, og jeg havde for lidet 
Plads til mine Sager. Saa samlede jeg Tid efter anden 
Materialier hjem til en ny Salshus, ti Fag, og jeg agtede 
ogsaa snart at gifte mig med Ellads Marie. Saa sagde 
mange: »Vil han nu i saadanne usle Tid.er og med saa 
stor Gæld bygge en Sals?« Jeg kunde nok mærke paa 
Folk, hvad de mente om mig. Navnlig kom jeg en Aften 
sildig ind i Præstekøkkenen, og jeg forlangte af Køkken
pigen Karen at tale med Præsten. »Det kan du ikke godt, 
for han er i Seng. Hvad vil du af ham?« »Jeg vilde nok 
laane en Par Rigsdaler af ham for en kort Tid.« Saadan 
havde min Fader tidt gjort. »Dem kan du faa af mig,« 
sagde hun. Dagen efter kom Præsten og spurgte hende: 
»Hvem var det, der var i Køkkenen i Aftes?« »Det var 
Chr. Simonsen. Han vilde have laant to Rigsdaler af Dem; 
men saa laante jeg ham dem.« »Du faar dem vist aldrig 
igen,« sagde han. Det fortalte hun mig senere som en 
Slags Løjer.

Salshuset blev bygget i Sommeren 1824, men meget var 
forberedt Aaret før og i Vinteren forud. Jeg havde to 
Læresvende den Sommer; thi jeg havde meget Arbejde for 
andre. Den ene Svend var den anden Aar, og han var 
dygtig- Han gik meget ene ud til andre. Min Farbroder 
Hans havde jeg den Aar. Han sagde, naar han kunde 
faa en Lerhul ved Brønden i den lille Gaard pikket med 
Sten, saa skulde han nok ælte det gamle Ler af den ned
brudte Hus med en Kalkkølle, og min yngste Søster, Jo- 
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hanne, bragte Leret til mig. Jeg og den ene Svend gjorde 
Tømret færdig meget tidlig paa Forsommeren. Jeg murede 
selv den udvendige Mur, som staar endnu, og Skorstenene 
og Ovnen, og min Fader murede Mellemvæggene. Han 
tækkede det alene saa nær som én Dag, han havde en 
Tækkemand til Hjælp. Jeg havde en Murmester én Dag 
at trække Væggene af og en Pige én Dag at kline. Disse 
tre Dage var de eneste fremmed Folkarbejde, vi havde til 
det hele.

Den 9. Oktober 1824 havde Ellads Marie og mig Bryllup 
hos hendes Forældre i Rindom, og hun fik en god Udstyr 
og en halvhundrede Rigsdaler. Hun sagde, at hun havde 
selv tjent dem hos Købmand Seidelin i Ringkøbing og 
bragt dem hjem. Vi fik dog aldrig mere af den gode lille 
Gaard, skønt de havde intet Gæld; men vi var dog lyk
kelig. Til Skade døde hendes Fader Sommeren næst 
efter.

Jeg havde Tid efter anden meget at tjene ved Kirken 
ved Akkord. Sommeren 1820 eller 21 lagde jeg med to 
andre til Hjælp Loft over den hele Plads fra Taarnet til 
Koret, samt ni ny Bjælker og noget mere Reparation, hvor
ved jeg havde halvtredje Mark om Dagen, ellers fik man 
i den Tid kun tolv Skilling om Dagen. Men det gik mig 
ikke saa godt ved Skolen i 1822; thi ved Licitationen var 
i Konditionen sat »omtrent« en Par Steder. Denne om
trent var jo at kalde en Drivhjul, som jeg benyttede mig 
for meget af, og Skolekommissionen ogsaa vel meget af til 
den modsatte Side. Der var i Kommissionen en Nag til 
mig fra Licitationen. Jeg fik nemlig en anden til at ind
byde det, som saa efter Aftale lod mig faa det. Da jeg 
nu havde det saa bekvem, nær hjemme, og lod være at 
byde, saa trode de andre Tømmermænd og Kommissionen, 
at det nu vel sagtens var langt nok nede. Jeg fik det 
kasseret, og saa akkorderede jeg med dem. Det erindrer 
mig, at det blev fjorten Rigsdaler i Afdrag, saa jeg kun 
kunde have ti Skilling om Dagen paa min egen Kost.

Det gik efter Haanden meget godt. Min Fader og Moder



85

var os behjælpelig ved alt, saa jeg senere kunde forstaa, 
at mine Forældre var mig mere til Gavn end til Skade. 
Jeg brugte næsten bestandig Haandværket, og for det me
ste havde jeg to Læresvende om Sommeren og én i Vin
tertiden. De var hos mig i to Aar. Det gav mig en god 
Fortjeneste, thi jeg skulde intet give dem i Løn; jeg kunde 
altid faa Lærlinger nok paa de Vilkaarer.

Jeg havde ogsaa en god Fortjeneste ved at male vor 
Altertavle, som Kirkeværgerne akkorderede mig til at gøre 
for tyve Rigsdaler, og saa skulde jeg selv være ansvarlig 
for at faa det antaget ved Provstesyn. Der blev snart gjort 
Protest derimod. Saa kom Kirkeværgerne til mig: »Hvad 
skal vi nu gøre?« »Ja, I kan godt forsvare det; men jeg 
vil ogsaa trække mig tilbage,« sagde jeg; thi jeg var ikke 
saa glad ved den Ansvarhed ved Provstesynet. Det blev 
ved samme Lejlighed besluttet at rekvirere en Licitation 
afholdt af Herredsfogden paa Raadstuen. Der mødte jeg 
ogsaa og blev det tilslagen for den Sum femogtredive Rigs
daler Kurant, og det blev approberet, og Kirkeværgerne 
betalte Licitations Gebyr. Jeg troede, at jeg nok kunde 
faa Portrætmaler Seidelin, som min Kone havde tjent i 
seks Aar, til at gøre de Billeder; men det vilde han ikke. 
Han vilde enten ene have det eller slet intet. Jeg beslut
tede selv at gøre det, men at øve mig noget i at gøre de 
Billeder i Forvejen paa noget andet, som ogsaa var det 
klogeste; men det blev meget forlidt, thi jeg havde altid 
travlt. Jeg havde to Svende; den ene eri meget klog og 
dygtig Karl til alt, hvad han kom til.

Det blev nær hen i mod den Tid, det skulde være fær
dig. Saa tog vi uden nogen videre Forberedelse fat paa 
Sagen. Præsten vilde gerne gøre mig Vejledning og sagde, 
at Jesus skulde være alvorlig, Johannes mild, Judas skelmsk- 
agtig, og ved Korsfæstelsen skulde Jesus være meget bleg, 
men derimod ved Opstandelsen skulde han være mere blod
agtig farvet og med Sejrstegn, Sefter, der ogsaa betyder 
naadig, i den højre Haand. Det var ogsaa en god Rette
snor for mig. Jeg fik det færdig i god Tid, og der blev
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i Retten udnævnt to Købstadmalere til at syne. Den ene 
var jeg bange for af den Grund, at han havde klaget til 
Herredsfogden, at jeg gik ind i Købstadrettigheder; men 
det fik han ikke noget ud af. Det gik mig lykkelig med 
Synet, og han viste ingen ond Vilje imod mig. I omtrent 
tredive Aar var der ingen Provster, der ankede over dens 
Ægthed, men saa kom Provst Bloch i Lønborg. Han talte 
heller ikke om dens Farveægthed, eller Billedernes Uhen
sigtsmæssighed, men blot om, at det ikke var kunstig nok, 
og at det skulde gøres af en Københavns Maler. Det blev 
dog endt med en Ringkøbings Maler, og saaledes er det 
endnu, men om det er bedre, end det var før, tør jeg 
ikke melde om. — Jeg satte ogsaa den forgyldte Kors paa 
den store Tavle og fik fem Rigsdaler Kurant derfor.

Det gik saaledes jævnt godt i flere Aar; jeg tjente godt 
og fik min Gæld betalt. Saa begyndte vi at tænke paa at 
faa noget mere, at vi selv kunde være kørende. I en 
Tidsrum af omtrent to Aar var jeg flere Gange i Handel, 
dels i Stauning, dels udensogns, men det sidste vilde mine 
Forældre nødig, og vi selv vilde ogsaa hellere være i Stau- 
ning.

En Søndag Eftermiddag, i Efteraaret 1835, kom jeg fra 
Skern, og jeg gik da ind i Bjerregaard, og der kom det 
paa Tale, at han — M. Vestergaard — nu vilde sælge sin 
Gaard, og sagde han, »Den kan du købe mig af godtkøb, 
for jeg har købt min Kones Fødegaard i Langkær.« Vi 
talte naturligvis længe om de mange Vilkaarer, som ikke 
var billige; men vi blev dog enige paa den Betingelse, at 
han skulde staa fast ved vor aftalte Handel i otte Dage til 
den Pris elleve Hundrede Rigsdaler Kurant uden Besætning, 
men med meget Udstyr1), og jeg kunde saa raade mig selv 
i den Tid. Min Kone og Forældre syntes ikke saa galt 
om det. Dagen efter gik jeg hen til min Morbroder og 
fortalte ham det. Min egen Sted var jo ikke solgt. Han 
spurgte, hvad jeg ménte, den kunde koste. Jeg troede, den

D. v. s. Udstyr, der skulde svares af Gaarden. Se det følgende.
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burde i det mindste koste fem Hundrede Rigsdaler. »Men 
i Fald du ikke kan faa den solgt, hvad saa?« »Ja, jeg kan 
nok faa mine Forældre til at blive der som Bestyrere, og jeg 
kan nok for en kort Tid gøre Kørearbejdet, hvis jeg ikke 
i Vinter faar det solgt.« Jeg gik ogsaa ned til Chr. Sand, 
min Kones Farbroder, og fortalte den ovenmeldte Handel, 
thi han havde flere Gange sagt mig: »Nu du bliver ældre, 
skal du have noget mere Ejendom, saa I kan blive kørende, 
thi I samles til en stor Flok Folk.« Det blev da den Dag 
bestemt, at Mandagen, den ottende Dag, vilde de følge 
med mig. Da vi kom der, var begge Niels Bondes der, og 
de vilde ogsaa købe Gaarden; men de gik snart. Det var 
maaske til Skade, at de vilde købe det. Mine Medfølgere 
prøvede paa at faa noget Besætning med og noget afslaaet 
af de Udstyr til en Dreng og tre Piger, Gmd. Mads Bjerre- 
gaards Børn, og af lidt Ophold til gamle Birte Bjerregaard, 
som jeg skulde tage imod fra foregaaende Nytaar; men 
der var intet ved det at gøre. Handelen blev sluttet, og 
da Talen var om Kaution, sagde Chr. Sand: »Nej, Kaution 
vil jeg ikke være, men jeg vil laane dig hundrede Rigsda
ler uden nogen Bekostning derpaa.« Saa sagde Morbroder 
til M. Vestergaard: »Vil du tage mig for godt?« og det 
blev straks bejaet.

Næste Dag solgte jeg min Sted i Bousø for fem Hun
drede Rigsdaler uden Besætning, og begge vor Flyttetid var 
den i. April 1836. Folk sagde da om mig, at nu klør Chr. 
Simonsens Ræv nok efter ny Bænke.

Dette Udstyr var jo ikke ubetydelig. De tre Piger skulde 
hver have en Seng og noget Klæder samt frit Bryllup. 
Den ene Bryllup blev med det første leveret med Penge, 
og de to andre hviler endnu paa Bjerregaards Ejendom. 
Drengen skulde have en halv Seng og noget Klæder. Alt 
dette varede kun fire Aar omtrent; thi vi tog rigtig fat 
paa det for Alvor. Vi havde mange Faar, og Fyldet be
talte jeg dem med Penge. I den Tid blev der sparet paa 
Klæder til os selv og til vore mange Børn, der Tid efter 
anden blev større og flere, saa der maatte lægges Flid paa
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for at faa noget gjort til os selv ogsaa. En hver — gamle 
og unge — sparede sig ikke især i Vintertiden. Jeg har 
i de lange Vinter Aftener karet mange Lispund Uld. Og
saa min Fader og Børnene kårede meget, saa jeg tror ikke, 
der nogensinde blev noget lejet gjort. Den Ophold til 
gamle Birte Bjerregaard, som jeg skulde tage imod fra 
Nytaar af, slap jeg let med. Hun døde inden i. April, 
saa jeg kom kun til at give fire Mark og to Skilling 
dertil.

Dagen før i. April kørte N. P. Jepsen Langkær den halve 
Dag med mine Bæster og den anden halve Dag med hans 
egne med mit Haandværkstøj og Materialier m. m. Den i. 
April var haardt Vejr. Min Fader kørte med min Moder 
og min Kone og to Børn og min Kones Skatol m. m. Han 
kørte fast uden for Porten, for Krikkerne var jo simple. 
Vor næste Nabo J. Jessen kørte med min Skatol m. m. m. 
Jeg trækkede med Køerne, vor ældste Søn Hans med Faa
rene, og Simon efter dem, og Chr. Holm drev en Svin. 
Saaledes kom vi til Bjerregaard. Det var jo simpel. Men 
jeg troede, at Gud ogsaa var med os, ligesom jeg mange 
Gange før og siden har erfaret Guds beskærmende Haand 
ved mine ukloge og forvovne Handlinger.

Vi havde fire Køer og ti Faar. Saa købte jeg fire Køer, 
ti Faar og to Kørestude og to smaa Studehorker samt Plov 
og Harve og to Vogne; den ene var god nok, men den 
anden var meget simpel. Til Besætning laante jeg af min 
Morbroder to Hundrede Rigsdaler. Da han saa saa’ min 
Besætning, sagde han: »Jeg vilde hellere have laant dig 
hundrede Rigsdaler mer, at du kunde have faaet noget 
bedre Besætning.« »Ja,« sagde jeg, »det være I takket 
for, men jeg frygter for at faa mere Gæld. Jeg mener, at 
jeg bedre Tid efter anden kan forbedre det end faa store 
Summer med Renter betalt.« Da n.Juni Termin kom, fik 
jeg fem hundrede Rigsdaler for min Sted i Bousø, og min 
Morbroder lagde de seks hundrede Rigsdaler, som Gaarden 
efter Akkorden skulde koste, til. Han forlangte ingen Be-
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kostning paa Papirer, og han døde omtrent en Par Aar 
efter, vi kom til Bjerregaard.

Det gik da Tid efter anden, som jeg sagde, at jeg fik 
Besætningen forbedret, saa den tilsidst blev god nok. Vi 
mistede da i Bjerregaard to Køer, en Plag og en Føl. Vi 
havde ingen Mistforening, saa vi fik kun Huderne. Min 
Gæld blev efter min Morbroders Død overdraget til hans 
ældste Søn Hans. Jeg fik Bevilling i 1850 eller 51 til at 
parcellere Gaarden i tre Parceller. Saa byggede jeg den 
udvendige Salshus paa Østermarken 1853. Aaret 1856 
solgte jeg de to vesterste Parceller, omtrent de to Tredje
dele af Hartkornet, uden Besætning for fire Tusende Rigs
daler, og samme Aar, den 8. Juni, flyttede vi med en Bør
neflok, syv ialt, og min Moder. Hun døde en Par Aar 
efter, næsten 87 Aar gammel. Min Fader døde paa gamle 
Bjerregaard, næsten 88 Aar gammel. Vi var der i omtrent 
fem Aar. Saa solgte jeg det til min Søn Hans med Ud- 
besætning og lidt Indbesætning for atten Hundrede Rigs
daler og en lille Aftægt. Jeg havde da faaet en lille Plet 
Jord bevilget fraskilt til Bebyggelse og Haveplads, som 
jeg dyrkede i mange Aar og fik Præmier derfor paa tyve 
Kroner.

Jeg havde i en Række af mellem tredive og fyrretyve 
Aar mange Tillidsbestillinger, navnlig som Sogneraad, Fjor- 
enge Medbestyrer og Kirkeværge samt Værge for mange 
Enker og Piger, hvorved jeg spildte meget Tid; men det 
glædede ogsaa ofte dem og mig, naar jeg fik en Sag godt 
udført. En, som navnlig gav mig Glæde at spilde lidet 
Tid for, var min Morbroders Enke, som jeg i min Drenge
tid havde været uartig imod. Nu havde hun den Tillid til 
mig at tage mig til Værge. Jeg havde ogsaa Juresager 
baade for mig selv og andre, som altid fik en god Udfald 
for mig, men det gik saaledes, at jeg fik Uvenner og Mod
standere, som endnu ikke er uddød, og som mange Gange 
har været mig til Ubehagelighed.

Nu er det min sidste Sag at arbejde for min arme
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Sjæl og gøre min Flid ligesaa godt derfor, som jeg har 
gjort for de mange ugudelige1) Handlinger, som jeg ofte 
syntes at spille den bedste Rolle i. Nu er det mig om 
at vinde Guds Tillid og Naade for min sidste Levned og 
den evige Tid.

!) D. v. s. verdslig.



JENS MATHIAS BOLLERUP ANDERSEN

Bondefører, snild i Raad, 
Dansk af Hjerte, stærk i Daad, 
Frihedskæmpe, hvor det gjaldt, 
savnet er du overalt.

Det er Indskriften paa en Gravsten, der staar lige 
norden for Ølgod Kirke. Og oven over staar Jens 

Mathias Bollerup Andersen, f. 6. Marts 1822, død 23. Oktober 
1868. Det er denne Mand, jeg vil fortælle noget om.

Først dog noget om hans Slægt.
Hans Farfaer er som lille Dreng kommen langt nordfra. 

Det ved næsten alle at fortælle, men spørger vi om, hvor 
det var fra, saa glipper det. Kirkebogen oplyser dog, at 
det var fra Bjørnsholm i Himmerland, et Sogn, der ligger 
lidt Syd for Løgstør, lige ud til Limfjorden.

Men hvordan var den lille Dreng kommen her saa langt 
ned mod Syd?

Der har gennem alle Tider været en livlig Forbindelse 
mellem Nord og Syd her i Vestjylland. Stude- og Svine- 
handelen bragte Folkene i Forbindelse med hinanden. De 
store Stude- og Svinedrifter kom helt oppe fra de nordligste 
Egne og her ned gennem Landet og blev ved mod Syd, 
helt ned gennem Sønderjylland, sommetider lige til Itzehoe 
eller Issehow, som gamle Folk sagde. Nede i Velling, lidt 
syd for Ringkøbing, boede der paa Tranmosegaard en stor 
Studehandler, der hed Jens Strandbygaard, men som i Al
mindelighed blev kaldt Jens Tranmose. Han traf deroppe 
i Himmerland paa en lille opvakt Dreng, der hjalp ham 
med at drive Studene herned syd paa. Han var fattig og
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pjaltet, men han var adræt, som det hedder paa Vestjydsk. 
Jens Tranmose kom til at synes om ham, og Drengen 
fulgte med ham til Tranmosegaard, og det blev som et 
Hjem for ham. Drengen var født 1751 og hed Morten 
Pedersen. Om hans P'ader ved vi ikke andet, end at han 
hed Peder Mortensen, og at han var rig paa Børn, men 
fattig paa Gods.

Jens Tranmose fik Glæde af den fattige Dreng. Han 
artede sig vel, og da han blev voksen, giftede han sig 
med en Pige i Klabtoft, der hed Ane Marie. De fik en 
lille Gaard, der i Klabtoft. Men det varede kun nogle 
Aar, saa havde han byttet Gaarden bort og faaet Klapmølle 
i Stedet, men den blev ham ogsaa for lille. Han solgte 
den og købte Rækkergaard i Hanning Sogn. Rækkergaard 
havde Herregaards Rettigheder, og derfor blev de af hans 
Sønner, som var født her, fri for Kongens Tjeneste. Senere 
købte han Vestkjærgaard i Ølgod, og efter den fik han 
Navn og blev kaldt Morten Vestkjær.

Vi ser ham som den dygtige og stræbsomme Mand, der 
forstaar at handle og vandle, saa det altid gaar fremad fra 
det mindre til det større eller i al Fald til det bedre. Og 
spørger vi Folk ud om Morten Vestkjær, faar vi at vide, at 
der altid var god Orden og Skik i hans Gaard, og hvad 
Arbejde, der skulde gøres, det skulde gøres godt, og naar 
Folk passede paa dette, saa var der godt at være der; 
men var de skødesløse og uordentlige, hvad enten det var 
med deres Arbejde eller i deres Færd, saa var han stræng, 
»dog ikke mere end til Ordentlighed,« tilføjer én, der har 
tjent ham.

Morten Vestkjær var ikke alene en dygtig Mand i 
Haandens Verden. Han var ogsaa en oplyst Mand, der 
ejede en stor Bogsamling, en Sjældenhed blandt Bønder i 
disse Tider. Det er i Slutningen af det attende og i Be
gyndelsen af det nittende Aarhundrede, at hans Manddoms
tid falder. Bogsamlingen blev delt mellem Børnene, og den 
er saaledes bleven splittet over hele Familien; men der 
kunde endnu samles saa mange af disse Bøger, at der
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kunde blive en køn Bogsamling af dem. Det var mest 
Opbyggelsesboger. Jeg nævner efter Hukommelsen: Chr. 
Scrivers Sjæle Skat, Joh. Arndts Sande Kristendom, J. D. 
Jersin: Den sande Livets Vej og Troens Kamp og Sejer og 
Frantz Kyhns Bøger og en hel Del med de mest kuriøse 
Titler, saadan som det syttende og attende Aårhundredes 
Opbyggelsesskrifter ofte havde.

Han blev agtet som en af Sognets bedste Mænd, blev 
ogsaa afholdt af Folk, navnlig var han og Præsten i Ølgod, 
Fr. Holmstedt Palludan, meget gode Venner. Palludan 
kaldte ham: »Min gamle, ærværdige Ven«, og da han blev 
forflyttet til Sjælland, skrev han et Brev til ham, der 
begynder: »Gode, gamle Morten! Ved vor sidste Samtale 
lovede jeg Dig, at jeg — saasnart vi vare komne lidt i 
Rolighed — skulde underrette Dig om, hvorledes vi havde 
det, og dette Løfte vil jeg nu opfylde, skønt Tiden er 
knap, og jeg endnu ikke har skreven til nogen af mine 
Venner og bekendte i den Egn, siden jeg kom hertil; men 
Du er den ældste, derfor skal du have Fortrinnet; desuden 
véd jeg, at Du holdt af mig, som jeg af Dig, og at det 
altsaa ret vil fornøje Dig at høre, at det Gud ske Lov! 
gaar os godt.« Efter at have talt om sin Rejse og Flytning 
slutter han: »Se her har Du, min kære Morten! omtrent 
hvad jeg nu kan fortælle Dig. Nu skulde det inderlig 
glæde mig, hvis dette maatte træffe Dig i god Stand ved tilfreds 
Sind og saa god Helbred, som Du kan vente af din Alder. 
Hils nu ret hjertelig din Kone og dine Børn, Tak dem for 
den Velvilje, de viste mig og har altid vist mig fra først til 
sidst. Hils din Svigersøn Hans Agersnap og Kone, ja hils 
kærligen alle, som tænke paa mig med Kærlighed, og gid 
det gaa Dig og dem alle saa vel, som af et oprigtig Hjerte 
ønskes af din Ven F. H. Palludan.«

I 1839 døde Morten Vestkjær. I Kirkebogen staar der 
ved Siden af Dødsanmeldelsen: »Var en gudfrygtig og i 
sin Christendom særdeles vel oplyst Mand.« Man blader 
i Kirkebogen. Der er en Rubrik for Anmærkninger. Den 
er i Reglen tom. Man vender Blad paa Blad, altid det
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samme: En lang, tom, hvid Plads. Saa paa én Gang 
standser man. Der staar noget. Man læser: »Var en gud
frygtig og i sin Christendom særdeles vel oplyst Mand.« 
Hvor siger de Ord ikke meget! man overvældes næsten af 
dem.

Hans Hustru, Ane Marie, omtales ogsaa som en dygtig 
og rask Kvinde, og om hun end mistede sit Syn, saa hun 
i de sidste toogtyve Aar af sit Liv var blind, saa blev hun 
dog ved at være ved godt Mod. Deres Børnekuld bestod 
af fem, fire Sønner og én Datter. Alle disse Børn voksede 
op under Faders og Moders Omsorg. Tidlig blev de vænnet 
til Arbejde, Orden og Retsindighed; tidlig blev der sørget 
for deres Oplysning og Uddannelse. Palludan taler om 
disse Børn og deres Opdragelse i en Brudevielse, han 
holder for den yngste Søn og hans Brud: »Hvor megen 
Aarsag har ikke I, min gamle ærværdige Ven med Eders 
Hustru, i Dag at glæde Eder over Eders fornuftige Op
dragelses heldige Frugter. Selv hævet Eder ved Forstand og 
Virksomhed fra simple Kaar til en hædret og utrængt 
Stilling i Samfundet, har I med den forstandige Mands 
Klogskab og den kærlige Faders Omhyggelighed vaaget over 
Eders Børns Dannelse. I sørgede for deres Oplysning, at 
de bleve underviste i det, der menneskeligt kunde fremme 
deres Vel paa den Bane, de skulde betræde. I holdt dem 
til Flid og Orden i deres Arbejde og til Retsindighed i 
deres Forhold, og se nu Frugterne af Eders faderlige Omhu. 
De tre ældste af Eders Sønner se I som hædrede Mænd, 
vel gifte og i god Forfatning, og — hvad der vil sige 
mere — tilfredse og lykkelige i deres Stilling. Eders Datter 
— en af Sognets vakreste Kvinder — se I gift med en 
forstandig og agtet Mand og i heldige Omstændigheder. 
Og nu Eders yngste Søn — en retskaffen ung Mand — 
der stedse troligen har fulgt Eders faderlige Raad og Vej
ledning, se I i Dag forbunden med en, brave Forældre, 
ikke mindre brav og retskaffen Datter, som I selv kender 
saaledes fra den længere Tid, hun tjente i Eders Hus. I 
se ham i en Forfatning, hvor han under Guds Velsignelse



95

ikke med Ængstelighed behøver at frygte for de kommende 
Dage, og i en ligesaa hæderlig Stilling som hans ældre 
Brødre. Skulde I da ikke inderlig glæde Eder og takke 
Gud, at han har skænket Eder den Fryd, der saa sjælden 
bliver Forældre til Del herneden, at se alle Eders Børn 
vel forsørgede og lykkelige.«

Den ældste af Børnene Peder fik Fædrenegaarden, men 
solgte den senere og købte Sønder Tarp, der laa syd for 
Nørre Tarp, som nu i Reglen kaldes Banken. Gamle 
Morten Vestkjær fulgte med ham og døde her. Peder er 
bleven omtalt af Manden, der købte hans Gaard, som det 
bedste — det vil sige i Betydning af god og fredsommelig 
— og retsindigste Menneske, han kendte.

Den næstældste var Datteren Elisabeth, der blev gift 
med Hans Agersnap og derved Stammoder til den talrige 
Agersnap-Slægt, hvortil Kunstmaler Hans Agersnap ved 
Vejle, Læge Hans Agersnap, Ulfborg, forhenværende Høj
skoleforstander nu Skolebestyrer Niels Hansen, i Bramminge, 
og flere kendte Mænd hører.

Den tredje var Anders, der var født i Klabmølle 7. Jan. 
1788, og som blev gift med Kjeld Gammmelgaards eneste 
Datter, Kirsten Marie, og dermed blev Ejer af Gammel- 
gaard. Han fik snart offentlige Sager om Haande, blev 
Sognefoged, Lægdsmand, Stævningsmand og Medlem af 
Sogneraadet eller Sogneforstanderskabet, som det den Gang 
hed, og han blev stærkt optaget af det. Hans Hustru var 
en praktisk og dygtig Kvinde, der kunde styre og ordne 
alt baade ude og inde, saa Anders kunde trygt arbejde 
med sine offentlige Sager; Kirsten Marie skulde nok passe 
det hjemme. Hun var ikke alene dygtig i Haandens 
Verden, men hun førte en god Pen og havde en rask 
Mund, der træffende og fyndig kunde give Svar og Besked. 
Anders maa haft mere end almindelig Sans for Naturen og dens 
Skønhed, thi han begyndte saa smaat at plante ved Gammel- 
gaard, noget, der var saa sælsynt i disse Tider, at det blev anset 
ikke alene for at være dumt, men for indbildsk Vigtighed.

Anders og Kirsten Marie fik et stort Børnekuld, hele
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elleve, tre Sønner og otte Døtre. Den af dem, vi her vil 
følge, er den femte i Rækken: Jens Mathias Bollerup 
Andersen, der blev født 6. Marts 1822, og som blev døbt 
samme Dag, saadan som Skik var den Gang. Madam 
Bollerup fra Varde holdt ham over Daaben, Jomfru Anna 
Esmann, Datter af den forrige Præst, tog Huen af; Slægt
ninge var Faddere.

Han vokste op, som Børn vokste op den Gang, kom i 
Skole og lærte der, hvad man den Gang lærte i en Almue
skole. Det var Læsning, Regning og Skrivning, som der 
særlig blev lagt Vægt paa, og et fremmeligt Barn kunde 
drive det vidt i disse Ting. Saa lærte de deres Bøger 
udenad, som det hed. Det var Balles Lærebog og Birchs 
Bibelhistorie for Børn paa Landet med ringe Evner og 
liden Skolegang, som der staar paa Titelbladet. De var 
ganske vist ikke morsomme at lære; men var man først 
kommen igennem dem én Gang, saa gik det senere let, 
særlig for dem, der var velbegavet, og det var nu Bollerup, 
som han altid blev kaldt. Inde i Skolen var han Nummer 
et; udenfor var han altid den første, naar det gjaldt Leg 
og Spilopper.

Skolevæsenet var maaske tarvelig nok i denne Tid; men 
hvordan det var, Karaktererne udvikledes; det er næsten, 
som der den Gang var flere kraftige Karakterer og selv
hjulpne Folk, end der er nu om Tide. Nu lærer Børnene 
mere; lærer det maaske ogsaa bedre, lærer, saa de ikke 
bliver overanstrængt af det; men det virker mere nivellerende. 
Folk er nu, som en god Ven en Gang sagde til mig, som 
om de var gjort paa Maskine i Sammenligning med Folk 
i gamle Dage. Jeg anfører ikke dette, fordi jeg ønsker den 
gamle Tid tilbage; det er kun for at vise Forskellen.

1836 blev Bollerup konfirmeret. Børnene stod paa Kirke
gulvet efter Duelighed. Nr. 1 var Herman Hyldgaard, 
Herremandens Søn paa Lindbjerggaard. Nr. 2 var Ole 
Palludan, Præstens Søn. Nr. 3 var Bollerup Andersen. 
Hans Karakter er: Kundskab: Meget god. Opførsel: God. 
Han har været for lystig til at faa mg. for Opførsel.
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Vi ser lidt paa Forholdene i Ølgod Sogn i denne Tid.
Man levede sparsomt. Jeg anfører nogle Træk. Min 

Moder — hun var født 1812 — fik sit første Par Læder
sko, da hun blev gift i 1841. Hun blev gift anden Gang 
1857, °g da stod hun Brud i det samme Par Sko; og da 
hun døde i 1883, efterlod hun sig det samme Par Sko, og 
hun havde aldrig haft andre. Videre: Da hun blev gift 
første Gang, fik hun en sort Kjole af Købetøj. Før havde 
hun ikke haft andet end hjemmegjort Tøj. Og den samme 
Kjole stod hun Brud i igen 1857, og den brugte hun sidste 
Gang, da hun og jeg gik til Alters i Ølgod Kirke i 1882. Og 
saa hørte Moder jo langt fra til dem, der var daarligst stillet i 
økonomisk Henseende, eller som havde Ord for at være 
særlig nøjeregnende. Der var f. Eks. faa i Sognet, der 
havde en mere aaben Haand over for fattige Folk, end 
hun havde. Men man skulde være sparsommelig, og man 
var nøjsom; Fornødenhederne var kun smaa. Naar Folk 
gik til Varde, tog de ofte Støvlerne paa Nakken. Var det 
Sommer, løb de med de bare Fødder, var det Vinter, gik 
de med Træsko, og først naar de kom til Nørreport, tog 
de Støvlerne paa. Ingen Under, at de kunde have et Par 
Støvler i en lang Aarrække;

De unge kom sammen til Legestue, legede og dansede 
og havde det overordentlig fornøjelig. »Men hvordan kunde 
I dog det, naar I ingen Sko havde?« spurgte jeg engang 
Moder. »Jeg ved saamænd ikke — svarede hun — men 
vi havde det fornøjeligt; jeg synes næsten mere fornøjeligt, 
end I har det nuomstunder. Og om end vi nok tænkte 
paa, at det kunde være rart at have Sko, saa var det 
alligevel noget, der laa saa langt borte, saa vi spurgte 
aldrig, om vi maatte faa nogle.«

Vi spørger saa om, hvilken aandelig Næring Folk havde 
at leve af. Og vi tager først det folkelige.

Om Vinteren, naar Mørket faldt paa, samledes Folk 
omkring den aabne Kakkelovn eller Bilæggerovnen for at 
spise Mellemmad. Naar den var vel nede og sommetider 
før, begyndte man at fortælle. Dagens Begivenheder drøftedes;

Poul Bjerge : Jydske Bønder. 7
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men det tog i Reglen ikke lang Tid, der oplevedes sjælden 
saa meget. Derefter tog man fat paa Sagn og Spøgelse
historier, Varsler og Varstand, Eventyr og Historier, og det 
var der mere Forslag i. Kom Moder ind paa dette, saa 
var hun ikke til at køre træt, og som hun var, var det 
overalt. Særlig var Bollerup ogsaa stiv i dette Kapitel.

Der blev ogsaa sunget. »Kong Kristian stod ved højen 
Mast« var almindelig kendt og blev sunget meget. Folk, 
der havde været Soldat, kom hjem med Viser fra Kjøben- 
havn, f. Eks. om en Linedanser, der faldt ned og slog sig 
ihjel, fordi hans Hustrus Elsker havde gjort Tovet skørt, saa 
det gik i Stykker. Og det skulde nok passe, for Gregers 
Spillemands Broder i Havlund havde selv set det, da han 
var i Kjøbenhavn. Der var en Vise om de forskellige 
Aarstider, som priser hver Aarstids Skønhed, særlig naar 
man nyder den i Selskab med en Ven. Den ender:

»Saaledés ejer Jorden Lyst, 
hver Tid, hver Stund, hvert Sted 
for den, som har et skyldfri Bryst 
og ejer Sjælefred.
Den, som med Sorger plager sig, 
er daarlig og beklagelig;
thi Verden er de glades Ven, 
og som man ta’er sig den.«

Som man ser, en Vise, karakteristisk for Slutningen af det 
attende Aarhundrede.

Man havde da ogsaa en Laanebogsamling i Sognet, der 
blev flittig brugt. Bøgerne var næsten aldrig hjemme og 
derfor vanskelige at faa fat i. Der var Sakso og Snorre i 
N. F. S. Grundtvigs Oversættelse. Der var C. Molbechs 
aarlige Julegaver, nogle udmærkede Smaabøger. Og Inge- 
manns Romaner ikke at forglemme. Og Bøgerne blev læst 
med saa stor Opmærksomhed, at f. Eks. Moder som gammel 
Kone endnu kunde huske at fortælle Historier efter dem.

Vi ser, den aandelige Synskreds var dog ikke saa helt 
snæver.



99

Saa kommer vi til det kristelige.
1851 blev Jacob Henrik Michael Stilling Præst i Ølgod. 

Han havde været i Kjøbenhavn fra 1841 til 1851. Han 
var sammen med Martin Hammerich Lærer ved Borgerdyd
skolen paa Christianshavn og blev senere Præst ved det 
civile Arresthus. Han var altsaa i Kjøbenhavn i den 
politisk bevægede Tid, som det da var, og han blev reven 
med af denne Bevægelse. Han var en hel Del paavirket 
af Grundtvig. Nu kom han til Ølgod og gjorde et 
alvorligt Arbejde for at vække Folk baade kristeligt og 
folkeligt. Paa Valgdagene var han lutter Liv og Bevægelse. 
Han opmuntrede sine Sognefolk til at møde ved saadan 
Lejlighed, og de mødte. Borgerne i Varde var meget vrede 
paa ham: Her kom han til Byen med alle disse Bønder 
og overstemte dem. En Gang gik det endogsaa saa vidt, 
at de peb i Fingrene ad ham og begyndte at puffe ham i 
Siderne, og som én udtrykte sig paa sin jydske Maade: 
»Alle Sten laa ikke helt stille i Gaden den Dag.« Ølgod- 
sognerne forstod vel ikke helt deres Præst; men det forstod 
de, at nu var det deres Ære, det gjaldt. Ikke skulde 
nogen komme og rive dem i Næsen, at deres Præst havde 
faaet Prygl af nogle Bodsvende i Varde. De samlede sig 
om ham, et Par af de mest nærgaaende blev sat til Vægs 
af Bøndernes kraftige Næver, og som en Æresvagt fulgte 
Ølgodsognerne deres Præst ud af Byen.

Ogsaa i kirkelig Henseende gjorde Stilling et godt Ar
bejde. Han prædikede, han holdt gudelige Forsamlinger, 
og han talte med dem personlig. Folk var glade ved ham, 
syntes godt om ham, men kun faa forstod ham til Bunds. 
Det var kun enkelte, der rigtig blev greben af hans For
kyndelse, og blandt dem kan nævnes Bollerup. Her fik 
han baade sin folkelige og kristelige Vækkelse. Det var 
som en Slags Højskoleophold for ham. Desværre for 
Bollerup og for Ølgod Sogn blev Stillings Arbejde af kort 
Varighed. I Maj 1858 døde han kun godt 43 Aar gammel. 
I Juni blev der født Bollerup Andersen en Søn, og han 

7*
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blev kaldt Jacob Henrik Mikael Stilling, et Vidnedsbyrd om, 
hvilket inderligt Forhold der havde været mellem de to.

Vi har søgt at følge Bollerups Udvikling, søgt at efter
spore de Kilder, hvoraf han havde draget Næring for sit 
aandelige Livs Vækst. Vi vil nu et Øjeblik opholde os ved 
hans private Liv.

Vi slap ham ved hans Konfirmation i 1836. I tolv Aar 
levede han nu som Ungkarl i Hjemmet, optaget af Gaardens 
Drift. 1848 giftede han sig med sit Søskendebarn Marie 
Kathrine Mouridsen, og de fik nu Gammelgaard i Eje. 
Han er nu 26 Aar, begynder sin Manddomstid og sit 
Manddomsarbejde. Gaardens Drift optog ham vel, og han 
blev en dygtig Landmand; men offentligt Arbejde lagde 
straks saa stærk Beslag paa hans Tid, at selv om det ikke 
gik ud over Gaarden, saa forstaar man dog, at hvis hans 
Evner og Kraft var bleven samlet om dens Drift, saa vilde 
det have givet et ganske anderledes stærkt Udslag.

Han havde et aabent Øje for Naturen og dens Skønheder. 
Særlig i Foraarstiden var det en Fryd for ham at færdes i 
Mark og Eng. En gammel Kone sagde en Gang til mig: 
»Jeg har altid holdt af Blomster og syntes, at de var saa 
kønne; men det var jo blot dem i vore Haver og i Urte
potter i vore Vinduer; dem ude paa Marken regnede vi 
ikke for noget. Men naar Bollerup talte med os om Blom
ster, saa kom vi rigtignok til at se, at Markblomsterne 
ogsaa var kønne, næsten kønnere end dem i Haven.« »Naa, 
var Bollerup en saa stor Blomsterven?« henkastede jeg. 
»Ja, det kan du tro. Og saa kunde han tale med os om 
dem, saa han næsten kunde faa os til at synes, at en 
Brændenælde var køn.« Han var af en praktisk Natur, og 
det gjorde, at hans Kærlighed til Blomsterne og Fuglesangen 
ikke var af platonisk eller uvirksom Art. Han passede sin 
Gaard og plantede omkring den, saa der ved Gammelgaard 
blev en Have, som man ellers i Vestjylland kun saa ved 
Præstegaardene eller Herregaardene.

Han fik snart en talrig Familie. Otte Børn blev der født 
ham, fem Døtre og tre Sønner. Han var en god og kærlig
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Familiefader, der tog sig meget af sine Børn; men han var 
tillige stræng, og legemlig Tugt hørte ikke til Sjældenhederne.

Bollerup blev tidlig taget i Brug til offentligt Arbejde. 
Han blev Sognefoged efter Faderen. Han kom i Sogne- 
raadet og blev dets Formand; og han var den første Bonde 
i Ølgod, der kom i Spidsen for Sogneraadet. Før hans 
Tid var det enten Præsten eller Herremanden paa Lind- 
bjerggaard, der var Formand. Det var for Ølgod Sogn som 
et Slags Systemskifte. Jeg er nærved at tro, at der siden 
hverken har været Præster eller Herremænd i Sogneraadet. 
Og Bollerup var en virksom Mand paa denne Plads; han 
vilde have Sagerne i Orden og noget udrettet. Folk var 
ikke altid saa helt fornøjet med det, særlig i Førstningen. 
Jeg husker navnlig en Ting: Folk havde før udenvidere 
jævnet Vejgrøften, naar de vilde have en Overkøring ind 
paa Marken. Naar saa Vejsynet kom, fik de Tilhold om 
at rydde det op; men det blev i Reglen liggende. Bollerup 
lod lyse til Kirkestævne, at til den og den Dag skulde de 
have Vejene i Stand, ellers blev de kasseret. Vejsynet kom, 
og meget blev kasseret. Han lod atter lyse, at en bestemt 
Dag gik Vejsynet paa ny, og hvad der ikke blev gjort i 
Stand til den Dag, det blev kasseret, og saa blev Arbejdet 
udført paa vedkommendes egen Bekostning. »Han dyer 
sig nok,« tænkte Folk, og en Del blev ligefrem enige om, 
at de ikke vilde gøre Arbejdet. Saa kom Bollerup med 
Synet, Vejstykkerne kasseredes, og Arbejdet blev udført og 
Betalingen opkrævet. Hver ny Overkørsel, som der ikke 
var Vandløb under, det var tre Mark. »Nej, det var for 
galt! De skulde nok lære Bollerup noget andet 1 Troede 
han maaske, han skulde kommandere Sognet, ham, der kun 
havde en Smule Gaard til ét Spænd Heste og en halv Snes 
Køer,« og saa gav Folk et kort Nik med Hovedet, der 
yderligere skulde slaa fast, at de ikke vilde give sig. Men 
da saa Pantmændene kom, og de gik til de største Hanser 
først, og de lagde Arrest paa Tingene, og Auktionen blev 
fastsat, ja saa bøjede de sig. Alle betalte, men de lovede 
sig selv, at en anden Gang skulde de nok huske at faa
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Arbejdet gjort. Og saadan gik det over alt. Ølgod Sogn 
var bekendt for sine gode Veje og for den Orden, det 
havde paa sine offentlige Sager.

Til en Tid holdt Sogneraadet sine Møder i Kroen. Bol- 
lerup havde sin Mellemmad med, og den trak han op af 
Lommen og spiste. De andre mente, man skulde dog nyde 
en Genstand; man kunde ikke være andet bekendt. Bol- 
lerup vilde intet nyde, heller ikke naar de andre købte ind 
og bød ham med. Ja, naar Formanden ikke vilde, saa 
kunde de andre da heller ikke, Eksemplet virkede. Og 
saadan var han Sognets Rygrad og gode Samvittighed.

Han fik som fortalt det ene offentlige Hverv efter det 
andet. Vi nævner dem alle her paa Rad: Han var Sogne
foged og Lægdsmand fra 1848—1867. Sogneraadsformand 
fra 1851—67. Han var Medlem af Tiendekommissionen, der 
oprettedes i Henhold til Lov af 19. Februar i86r. Ligeledes 
af den Kommission, der havde at undersøge Præstegaar- 
denes Jordtilliggende. Og i 1865 blev han Medlem af 
Krigsskadeerstatningskommissionen for Ribe Amt. Han var 
i flere Aar Repræsentant for den vest- og sønderjydske 
Kreditforening, fra 1858—1867 Jordboniteringsmand og For
mand for Sognetaksationsmændene i Ølgod Sogn og i nogle 
Aar Medlem af Raadet for Ølgod Sogns private Brandfor
sikrings-Forening. Ogsaa Skolekommissionen var han Medlem 
af. Det er altsammen sognekommunale og praktiske Hverv. 
Men ogsaa Politikken lagde Beslag paa hans Arbejdskraft. 
Som en Overgang fra det ene til det andet nævner vi, at 
han sad i Amtsraadet fra April 1859 til April 1861. Og 
naar han trak sig tilbage derfra, var det af rent økonomiske 
Grunde. Den Gang var der ingen Jærnbane; han maatte 
selv køre til Ribe. En Dag hen, en anden hjem og to i 
Ribe, det var fire Dage. Gaarden kunde ikke undvære 
sine Heste saalænge, og det den ene Gang efter den anden. 
Holde et Par Heste mere, var der slet ikke Raad til. Saa 
maatte han sige sig det fra, hvor nødig han end vilde.

Og spørger vi saa, hvordan han røgtede alle disse Hverv, 
saa er der kun et Svar. Med en Dygtighed og en aldrig
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svigtende Energi tog han sig af hver Sag, som om det var 
den eneste, han havde med at gøre. Han stillede store 
Krav til sig selv, og derfor krævede han ogsaa meget af 
andre. Vi saa, hvordan man ømmede sig ved hans kraftige 
Virksomhed i Sogneraadet; men man lærte snart at forstaa, 
at han altid havde det almene bedste for Øje. Det var 
fornuftigt, hvad han gjorde; alle var i Grunden godt tjent 
med hans Regimente, og snart blev man taknemmelig for 
det. Ølgodsognerne viste det ogsaa ved i 1867 at give ham 
en Hædersgave, der bestod af en Potageske, tolv Spiseskeer 
og en Sukkerskaal, alt af Sølv. Og en saadan Gave havde 
meget mere at sige den Gang, end det har nu, hvor næsten 
enhver faar det.

Saa kommer vi til hans politiske Arbejde.
Det var i 1853, han blev valgt til Folketinget. Der var 

Kamp om Arvefølgen den Gang. Arvefølgen efter Konge
loven skulde ændres, saa den kun gjaldt den mandlige Li
nie, og Arveretten skulde samles om Prins Christian, den 
senere Kong Christian den Niende. Baade Landsting og 
Folketing var bleven opløst i April og ny Valg udskreven 
til 27. Maj. Bollerup Andersen blev opfordret til at stille 
sig, og da han ogsaa selv havde Lyst til at blive Rigsdags
mand, efterkom han Opfordringen. Og han blev valgt uden 
Modkandidat. Da det blev almindelig kendt, at Bollerup 
stillede sig, var der ingen, der vilde stille sig mod ham, 
Nederlaget var dem for sikkert. Han blev valgt ved Kaa- 
ring.

Bollerup Andersen var nu Medlem af Folketinget fra 13. 
Juni 1853 indtil 21. Oktober 1854, da Folketinget opløstes. 
1. December blev han atter valgt ved Kaaring, skønt han 
havde en Modkandidat i cand. theol. P. Chr. Zahle. Han 
deltog i næste Rigsdagssamling fra 18. December 1854 til 
dens Slutning 2. April 1855. Da blev begge Rigsdagens 
Ting atter opløst paa Grundlovsforandringen. Og nu stillede 
han sig ikke mere. Arbejdet paa Rigsdagen tilfredsstillede 
ham ikke. Nej, saa var det mere fornøjeligt at arbejde i



104

den hjemlige Kreds i Vestjylland; der kunde man bedre 
se de praktiske Resultater.

Han skulde dog atter komme ind i Rigsdagen, men 
denne Gang i Landstinget. Det var den 18. Oktober 1866, 
han blev valgt som tredje Landstingsmand for 11. Kreds. 
Men allerede i Sommeren 1868 maatte han paa Grund af 
Sygdom nedlægge sit Mandat.

Ser vi paa hans Rigsdagsarbejde, viser det sig straks, at 
han er den praktiske Mand med det klare Blik, der straks 
ser Kærnen i alt. Og saa er han Frihedsmand, og det er 
det velgørende, at man ser, at han er det praktisk mere 
end teoretisk. De storpolitiske Spørgsmaal optager ham 
mindre; men overalt, hvor der kan praktiseres Frihed, der 
er han med. Da man i 1853 behandler Forslag til Lov 
om den offentlige Orden paa Søn- og Helligdage, følger 
han ikke Bondevennerne, men stemmer mod Loven. Skønt 
han personlig ikke har Sympati for Søndagsarbejde, kan 
han dog ikke finde sig i, at en Mand skal straffes, fordi 
han kører sit Korn hjem en Søndag, naar det er vanskeligt 
Høstvejr. Lovforslaget bliver ogsaa meget ændret, uden 
man kan se, hvor megen Del han har i det.

Den 2. Marts 1854 valgtes han til Medlem af et Udvalg, 
der nedsattes i Anledning af Tschernings »Lovforslag an- 
gaaende nogle forandrede Bestemmelser i Valgloven«, men 
det kom aldrig til anden Behandling. Den 6. Februar 1855 
stillede han sammen med L. N. Bregendahl og J. A. Hansen 
»Forslag til Lov om Udredelse af Udgifterne ved Omlægning 
af Hovedlandevejsgaden i Varde«. Men da Indenrigsministe
ren ved første Behandling erklærede, at man i Ministeriet 
arbejdede paa en Ordning af disse Forhold for alle Køb
stæder, og at denne Ordning vilde gaa i samme Retning 
som det forelagte Forslag, idet Udgifterne ved de omhand
lede Arbejder tildels vilde blive udredet af Statskassen, 
toges Forslaget tilbage.

Saa vidt jeg har kunnet se, har han ikke taget Ordet en 
eneste Gang, mens han var i Folketinget. Skønt det havde 
været rimeligt, at han f. Ekspl. ved Behandlingen af Hellig-
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dagsloven, som han var saa stærkt optaget af, havde talt, 
saa har han dog indskrænket sig til at forlange Afstemning 
med Navneopraab ved den Lejlighed. Beskedenhed, maaske 
ogsaa Undselighed, har holdt ham tilbage, Bønderne var i 
det hele ikke meget talende den Gang.

Som Landstingsmand taler han flere Gange. Nu er han 
bleven ældre og mere sikker i sin Optræden. Hans Taler 
er korte og klare, helt igennem saglige; der er — for at 
bruge et moderne Udtryk — en velgørende Realisme over 
dem. Han taler aldrig om noget, uden at han forstaar det 
og kan tilføre Forhandlingen noget nyt. Naar der forhandles 
om Vedligeholdelse og Nybygning af Landeveje eller om 
Landkommunalloven, saa kommer hans Kendskab til disse 
Forhold og hans Praktiskhed disse Love til Gode. Hans 
klare Tanke og skarpe Opfattelse giver sig ogsaa Udslag 
herinde. Det er jo ganske ejendommeligt, naar denne Mand, 
der kun havde faaet den Uddannelse, som der kunde faaes 
gennem den tarvelige Almueskole, som der da var, staar 
op og siger, at han vil tillade sig at gøre opmærksom paa, 
at der er en Uklarhed i en bestemt Paragraf. Det kan 
forstaaes saadan, og det kan forstaaes saadan. »De skønner, 
mine Herrer! der er stor Forskel paa dette, og det maa 
slaaes fast, hvilken Betydning det er, der skal gælde; den 
sidste er langt at foretrække.« Alle saa straks, hvor rigtigt 
det var, og den sidste Betydning blev slaaet fast.

Vi ser lidt nærmere paa hans Arbejde i Landstinget.
Indenrigsminister Estrup forelagde 12. Novbr. 1866 Lov 

om Sandflugtens Dæmpning. Det kom til anden Behandling 
den 30. November. Bollerup stillede Ændringsforslag, at 
Klitfogdernes Løn skal fastsættes af Amtsraadet og udredes 
af Amtsrepartitionsfonden. I Forslaget stod, at det var 
Kommunen, der skulde gøre det. Bollerup mente, at det 
vilde falde for tungt paa den enkelte Kommune, og for at 
fordele Byrden, vil han lægge det over paa Amtet. Han 
taler selv for det og giver gode Grunde for Ændringen; 
Stiftamtmand H. C. Nielsen anbefaler den varmt; men Estrup 
og Lehmann er imod den, og saa falder den med 28 Stem-
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mer mod n. Ved tredje Behandling udtaler han sin Glæde 
over de mange Forbedringer, Loven indeholder, men hævder 
ogsaa her, at Byrden falder for tungt paa de enkelte Klit
sogne. Han haaber, Folketinget skal foretage Ændringer 
til Lettelse for disse Sogne. Og Folketinget foretog virkelig 
ogsaa Ændringer i den Retning.

I Februar 1867 behandles et Lovforslag om Forholdsregler 
mod løsgaaende Hunde. Ved anden Behandling stiller han 
Ændringsforslag, der gaar ud paa, at man giver Kommunal
bestyrelsen Frihed til at ordne dette Spørgsmaal efter de 
stedlige Forhold, dog inden for Lovens Rammer. Han 
taler klart og fornuftigt for denne Ordning; men man ned
stemmer ogsaa denne Ændring. Det kan slet ikke gaa at 
overlade saa meget til Kommunerne. Ved tredje Behandling 
stiller han sammen med syv andre ny Ændringsforslag, der 
saa at sige vilde have gjort Loven helt ny, men ogsaa dette 
forkastedes. I Folketinget blev den ændret i den Retning, 
Bollerup Andersen ønskede, men den ændredes tillige paa 
anden Maade, saa den næsten blev betydningsløs, og blev 
derfor forkastet i Landstinget, da den kom tilbage.

Da Hasle stiller Ændringsforslag til »et Tillæg til Loven 
om Sognebaandsløsning«, der gør det muligt at danne 
Valgmenigheder, er Bollerup stærkt optaget deraf. Ændrings
forslaget vedtages, men Overgangen til tredje Behandling 
nægtes med 34 Stemmer mod 22. Valgmenighedsloven blev 
dog vedtaget næste Aar, og vi ser ham ogsaa her i et 
Arbejde, der har Fremtiden for sig. Han talte dog ikke 
ved denne Lejlighed; men han faar saa mange samlet, at 
de kan forlange Afstemning ved Navneopraab, baade da 
Ændringen vedtages, og da Loven nægtes Overgang til 
anden Behandling. Det er ikke sjælden, han forlanger Af
stemning ved Navneopraab. Han vil have, at Folk ude i 
Landet kan se, hvordan Stemmerne falder, og derved bedre 
følge deres Rigsdagsmænd, og han vil have Ansvarsfølelsen 
vakt hos dem.

Loven om Indfødsret kommer i Samlingen 1866—67 til
bage fra Folketinget. Der er to Personer, som Landstinget
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sletter af Loven; Folketinget indsætter dem igen. I Lands
tinget gaar Loven i Udvalg. Bollerup Andersen, Rosenørn- 
Lehn, J. N. Madvig og Bindesbøll er i dette Udvalg. De 
to første foreslaar at give de to omhandlede Personer Ind
fødsret, de to sidste at nægte dem det. Madvigs Tale for 
sit Forslag fylder næsten tre Spalter, Bollerup Andersens 
knap én. Landstinget følger den sidste. Den ene af de 
omhandlede Personer var en Kvinde. Det var første Gang, 
man gav en Kvinde Indfødsret. Bollerup havde oprindelig 
stemt mod det; og han siger ogsaa, at han før havde ment, 
at det ikke var rigtigt at give Kvinder Infødsret, men under 
Forhandlingerne, først i Landstinget og siden i Folketinget, 
var det gaaet op for ham, at Mænd og Kvinder burde 
stilles lige. Det er velgørende at se ham aaben vedkende 
sig, at han havde lært en Del af Forhandlingerne.

Da Forslaget om Styrelsen af Sognekommunerne kommer 
til Forhandling, er han rigtig i sit Es. Han stiller det ene 
Ændringsforslag efter det andet, snart ene, snart sammen 
med andre, den ene Gang sammen med nogle, den anden 
Gang med andre. De fleste bliver vedtaget, nogle endogsaa 
enstemmigt.

Alt dette var i Samlingen 1866—67. Gaar vi til det næste 
Aar og gaar Navneopraabene i Rigsdagstidende igennem, 
finder vi Bollerup Andersen altid mellem de fraværende og 
med Betegnelsen: Syg. Den Sygdom, som kort efter lagde 
ham i Graven, havde bidt sig saa fast, at der var ingen 
Udkomme med 'den. Han maatte holde sig hjemme og 
mest i Sengen. Man forhandlede i Rigsdagen om den vest- 
jydske Jernbane. Hvor gerne vilde han ikke have været 
ind at arbejde for den. Han haabede ogsaa paa det, men 
nej. Sygdommen blev værre, han maatte nedlægge sit 
Hverv, hvor nødig han end vilde.

Hjemme i Vestjylland var han som en Høvding — ikke 
i ydre Glans; thi han var jævn og stilfærdig, men med 
Hensyn til hans Stilling i det hele. Alle kom til ham om 
Raad og Vejledning. Skulde en eller anden Sag fremmes, 
saa var det Bollerup, der skulde i Spidsen for den. Han
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var Manden med det klare Blik, den praktiske Opfattelse 
og med en Administrationsevne, der var ualmindelig. Da 
Pastor J. Schjørring kom til Hodde i 1864, mødtes han snart 
med Bollerup, og de to fandt hinanden, blev Arbejdsfæller, 
tilsidst Venner, og det var et inderligt og varmt Venskab, 
der udviklede sig mellem dem. Man læser Schjørrings 
Mindetale ved Bollerups Jordefærd, og man føler, at det 
er en Ven, der taler over en Ven. Og de to udfyldte 
hinanden saa godt. Schjørring var ildfuld og ivrig, Bollerup 
klar og rolig og sindig, begge havde de det varme Hjerte 
og de stærke Interesser for Danskhed, folkelig Oplysning 
og kristeligt Liv.

Schjørring faar Dr. C. Rosenberg derover for at tale om 
den nordiske Sag. Jeg husker det store nordiske Møde i 
Letbæk Mølles Have, og jeg husker, hvordan de talte om 
de mindre Møder, der blev holdt rundt omkring. Og nu 
læser jeg i C. Rosenbergs Breve, hvor glad han var ved 
Turen og ved Folkene der ude. Det er Bollerup Andersen 
i Gammelgaard og Kristen Jensen i Adsbøl — en Gaard- 
mand i Nabosognet — der har gjort stærkest Indtryk paa 
ham, og som han sender særlig Hilsen til. Og da der 
bliver dannet en Kreds af nordisk Forening her paa Egnen, 
er Bollerup selvskreven til Formand.

Og da Schjørring begynder at tale om at oprette en 
Folkehøjskole der paa Egnen, er Bollerup straks med. Og 
naar han først gaar med, saa er det, som Planen er lyst 
i Kuld og Køn af Befolkningen. Schjørring udkaster Tan
ken, Bollerup praktiserer den. Flere Mænd træder til. Jeg 
nævner: Niels Møller, Letbæk — Jeppe Jessen, Hodde — 
Morten Hansen, Ansager Mølle — Jens Bertelsen, Mølby- 
gaard — Mads Christensen, Lervad — Kristen Jensen, 
Adsbøl — og Niels Uhd, Ekknud; Mænd, der hver for sig 
gjorde et stort Arbejde med at tale med Folk og samle 
Penge ind; men det var Schjørring og Bollerup, der stod 
bag ved, det var dem, der var Bærere og Ledere.

Schjørring vilde gerne have, at Højskolen skulde ligge 
saa nær hans Hjem som muligt, og nødig vilde han have
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den længere bort end til Tistrup Sogn. Bollerup vilde 
have den draget til Ølgod. De stedlige Interesser gjorde 
vel noget; men han mente ogsaa, at hvor udmærket en 
Støtte end Schjørring var for Skolen, saa var det dog bedst, 
at den kom til at ligge uden for hans Sogne. Saa kunde 
den udvikle sig i Ro og udvikle sig selvstændigt. Og over 
for Bollerups Vilje bøjede Schjørring sig. Han indsaa straks, 
at skulde der udrettes noget, saa maatte det være i For
bindelse med denne Mand, og han følte ogsaa, at Bollerup 
var ham overlegen, naar det gjaldt den praktiske Ordning.

Og som det var med denne Sag, saadan var det helt 
igennem. Bollerup fik den store Indflydelse, fordi han 
havde den praktiske Sans i Forbindelse med et skarpt Øje, 
en klar Tanke og et varmt Hjerte, og dertil kom hans 
vestjydske Sindighed og Retsindighed, der gjorde, at han 
aldrig gik Krogveje.

Dette Arbejde med Højskolen blev hans sidste. Inden 
Skolen blev aabnet, havde han lukket sine Øjne. De sidste 
Møder om Højskolen og den nordiske Sag blev holdt i 
hans Sovekammer.

Den 23. Oktober døde han midt i sin Manddoms Kraft, 
kun lidt over 46 Aar gammel.

Det var et stort Tab. Størst var det for hans Slægt. 
Der var otte Børn, og kun to af dem var konfirmeret. Den 
yngste blev døbt samme Dag, han blev begravet. Ølgod 
Sogn tabte i ham sin dygtige Leder og Raadgiver. Fædre
landet tabte en trofast Søn, en ivrig Forkæmper for Frihed 
og Oplysning. »Folkepartiet i Landstinget tabte i ham et 
af sine trofasteste og mest begavede Medlemmer«, skrev 
Dansk Folketidende. »Det bliver ikke mange til Del at 
vinde Medborgeres Agtelse og Tillid i saa vidt et Omfang, 
som Tilfældet var med ham. Og at begge voksede med 
Aarene, afgiver det bedste Vidnesbyrd om den Retskaffen
hed i Karakteren, der hos ham var forbunden med Indsigt, 
Kundskaber og Dygtighed.« Det er vistnok N. J. Ter- 
mansen, der har skrevet dette. Og ved hans Jordefærd 
vidner Pastor Schjørring, at Guds Menighed tabte i ham en
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ægtefødt Søn, der delte dens Tro og dens Haab, og tilføjer 
han: »Vi har alle tabt meget, men

Han har vundet, Jesus vandt, 
Døden veg for Livets Sejr.«

Det er glædeligt at følge Bollerup gennem Livet. Det 
er opbyggeligt at være Vidne til hans Dødsleje. Og vi ser 
nu, hvor træffende det er, naar Pastor J. Schjørring paa 
hans Gravsten satte:

Bondefører, snild i Raad! 
Dansk af Hjerte, stærk i Daad! 
Frihedskæmpe, hvor det gjaldt, 
savnet er du overalt!



NIELS JOKUM TERMANSEN
I. UDVIKLING

Niels Jokum Termansen er født i den Egn, der lig
ger lige Nord for Kongeaaen og midt mellem Kolding 

og Ribe. Navnet fortæller os det; thi her nede i denne 
Egn, hvor Kongeaaen løber, og hvor Ribe Domkirkes 
Taarn syner ud over Landet, findes Navnet Terman ikke 
saa sjældent, medens man andre Steder i Landet kan lede 
efter det uden at finde det.

Sysler vi med hans Fædreneslægt, finder vi hans Fader 
som Toldbetjent, hans Farfader som Gaardejer og Kromand 
og hans Fader igen som Degn, alle i Vejen Sogn. Vi kan 
gaa endnu et Slægtled længere tilbage og finder saa Gaard- 
manden Terman Mortensen i Andst; det er Nabosognet til 
Vejen. Om end hans Fader var Toldbetjent og hans Olde
fader Degn, saa er det dog en Bondeslægt, han er udgaaet 
af; men en Slægt, der er kvik og begavet. Gamle Folk 
véd at fortælle om dens Medlemmers Fornøjelighed, deres 
Lune og deres raske og træffende Svar. Kom de i Besøg, 
var det næsten som halv Fest; var der Gilde i Sognet, og 
de ikke var med, ja saa var der kun lidet ved Gildet, syn
tes man, selv om Maden var nok saa rigelig. Men de 
havde ikke alene Evne til at lokke det gode Humør frem 
hos Folk; de havde ogsaa det hos sig, at hvor de var, der 
kunde Fornøjeligheden nok gaa højt, men den gik ikke 
over Stregen. Om den gamle Gaardejer og Kromand i 
Vejen berettes det ogsaa, at han var et Jærn til at fortælle 
Historier; naar han begyndte, saa lyttede Folk, som de nys
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havde faaet Øren. Degnen i Vejen — altsaa Termansens 
Oldefader — blev gift med Præstens Datter, og Farfaderen 
blev gift med en Datter af cand. theol. Bang Søltoft, Degn 
i Brørup — Giftermaal, der viser, at Slægten var en anset 
Bondeslægt.

Gaar vi til hans Mødreneslægt, er det mest Kvinderne, 
Folk har noget at fortælle om. De var gennemgaaende 
overordentlig dygtige, tarvelige, haardføre og stærke, — 
det sidste, hvad enten def gjaldt Sjælens Viljesliv eller 
Legemets Styrke. Hans Mormoder var en Smededatter fra 
Brørup, Vejens Nabosogn mod Vest. Om end det i Smedens 
Hjem sommetider kneb med at faa Smør til Brødet, saa 
havde man Sundhed og Arbejdslyst og var tilfreds med de 
Kaar, Vorherre havde givet. Da Ane — Mormoderen — 
blev større, maatte hun hjælpe sin Fader i Smedjen. Han 
slog med sin almindelige Smedehammer, og hun maatte bruge 
den store Forhammer. Herved udvikledes hendes Kræfter, 
saa hun blev stærk som faa. Da hun senere blev Gaard- 
mandskone, kunde hun, foruden at passe sine Børn og sit 
Hus, hjælpe Manden meget i Marken. Det var i den Tid, 
man, naar man brækkede Grønjord, altid pløjede med fire 
Heste for, sommetider med flere, og der skulde da to Mand 
til dette 2\rbejde, én til at køre og én til at holde paa 
Ploven; Ane kørte, og Søren Jensen, hendes Mand, holdt 
paa Ploven. Men Jorderne var saa stærke, det var ofte 
svært at styre Ploven gennem alle de Rødder og Sten, 
som der var; Sveden haglede ned ad ham. Saa smed Ane 
Tømmen til ham, tog fat paa Ploven, og hun kunde tumle 
den, som hun var et Mandfolk: Somme sagde endogsaa 
bedre.

Om denne Søren Jensen fortæller Termansen, at han »var 
en af de trofaste, ærlige Sjæle, hvis Ja og Nej overalt er 
saa godt som en Ed og Underskrift.« Han var Fæstebonde, 
men købte sin Gaard i forrige Aarhundredes Firser og var 
da saadan stillet, at han gik op paa Godskontoret og be
talte den i klingende Mønt. Som Selvejerbonde virkede han 
saa godt frem, at han i 1813 havde samlet en ordentlig
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Medgift til alle sine Børn. Men saa kom Pengekrisen, og 
alt gik tabt. Men han tabte dog ikke Modet. Han ejede 
jo sin Gaard gældfrit, og til Trods for de for Landmanden 
daarlige Tider, der fulgte efter, kunde han, eftersom Børnene 
blev gifte, give dem en ordenlig Medgift og endda over
lade Gaarden gældfri til den yngste Søn. Men han var 
ikke alene dygtig og økonomisk, han var en veloplyst Mand, 
der læste godt og skrev en fast og smuk Haand, og han 
lærte sine Børn, særlig Drengene, det samme. Vi lader 
Termansen selv fortælle videre om ham: »Jeg mindes ham 
grant som Olding, der i mange Aar havde gaaet og baaret 
paa en smertelig Sygdom, der dog aldrig svækkede hans Aands
kraft. Hans Bogsamling bestod kun af en Bibel, Mullers 
Huspostil og Kingos Salmebogj men den blev brugt, og 
baade Søgne- og Helligdage læste han højt deraf, naar han 
havde en Fritime. En Gang traf jeg ham i et Sørgehus, 
hvor en af hans Børnebørn laa Lig, og Folk var samlede 
om Kisten. Da kom han, den Gang en snehvid Olding, og 
satte sig ved Siden af Kisten og sagde med en høj og 
inderlig bevæget Stemme: »Uden 1 omvende eder og blive 
som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige.« 
Jeg mindes ikke, at noget af mine Barndoms Indtryk i Øje
blikket virkede saa gribende paa mit unge Hjerte og skrev 
sig deri med mere uudslettelige Træk.«

Det var en af denne Søren Jensens Døtre, der blev gift 
med Toldbetjent Terman Termansen, og som blev Moder 
til Niels Jokum Termansen. Han blev født d. 15. Marts 
1824. Tre Aar efter fik Faderen en lille Bestilling i Nykø
bing paa Mors, og de flyttede saa der op; men den lille 
Niels Jokum kom ikke med. En Moster til ham var gift 
med en inderlig god Ven af hans Fader; de havde ingen 
Børn, og de vilde derfor gerne have den lille Niels Jokum 
som deres Barn, og saa kom han i Huset hos dem. Og 
da Faderen kort efter døde, blev han stadig hos dem som 
deres Plejesøn og arvede Gaarden efter dem.

Plejefaderen var en ældre Mand, dygtig, stræbsom og 
tarvelig, der aldrig smagte Tobak eller stærke Drikke. Han

Poul Bjerge: Jydske Bønder. 8
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var munter og skæmtsom og vidste at tage alt fra den 
mest fornøjelige Side. Plejemoderen havde arvet Faderens 
fromme Alvor og Moderens Viljestyrke og Dygtighed. »Det 
første, hun lærte mig,« fortæller Termansen, »var at holde 
mig ubrødelig til Sandheden, og det blev mig saaledes til 
Natur, at jeg ikke som Barn kunde sige en Usandhed, hvor 
meget det end kostede at følge Sandheden. Og saa lærte 
hun mig at bede. Naar jeg om Aftenen, inden jeg over
gav mig til Søvnen, bad Fadervor og læste de smaa »Hjerte
suk« og Salmevers af gamle Kingo, som hun havde lært 
mig, saa jeg lige ind i en Himmel, straalende af Lys og 
Skønhed, saa jeg endnu undres paa, hvordan de ubeskrive
lig dejlige Billeder kunde opstaa og male sig for Barnesjæ
lens Øje.«

Snart begyndte han at lære at læse, og det var Plejemo
derens store Glæde at lære ham det. Da han var en 7—8 
Aar, læste han Bibelen, og de bibelske Fortællinger optog 
stærkt den lille Dreng og satte hans barnlige Fantasi i Be
vægelse. Om Vinteraftenerne kom der jævnlig en gammel 
Aftægtsmand og satte sig ved Siden af Arneilden. Han var 
godt hjemme i sin Bibel, og han og Niels Jokum tilspurgte 
saa hinanden i den, og hændte det saa, Niels Jokum kunde 
»binde« den gamle Mand, som det hed, saa var det en 
Glæde for Drengen og maaske endnu mere for Plejefaderen, 
der holdt af ham som sit Barn, og som var stolt af ham. 
»Du skal se, der er noget ved den Dreng, og at vi faar 
Glæde af ham,« kunde Plejefaderen saa sige til Plejemode
ren. Plejefaderen havde i sin Tid tjent Præsten i Vejen, 
og da saa denne døde, fik han en Del af hans Bøger, saa 
der var flere Bøger i Hjemmet, end man i Almindelighed 
fandt blandt Bønderne, men det var filosofiske og theologiske 
Værker, Bøger, der ikke egnede sig for Børn; men der 
var da ogsaa en stor tyk Bog iblandt dem med Naturskil
dringer. Den læste han for sig selv, og den læste han om 
Aftenen højt for andre. Ved Siden af Bibelen var det hans 
bedste Bog.

Saa kom Skolegangen. Det var den indbyrdes Undervis-
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ning, der blev drevet. Læsning, Skrivning, Regning, Religion 
og lidt Geografi, det var, hvad der undervistes i. Det var 
let for Niels Jokum at lære det altsammen. Ved Eksaminerne 
blev han rost, og ved en Bispevisitats gav gamle Biskop Tage 
Müller fra Ribe ham P. O. Boisens » Fædrelands-Catechismus,« 
noget, der gjorde stærkt Indtryk paa Drengen. Skoleunder
visningen stod senere for ham som tør og kold og ufrugtbar. 
Hjertet paavirkedes ikke, hans Videlyst blev ikke tilfredsstillet, 
og Undervisningen gik, som om der ikke var noget til, der 
hed barnlig Fantasi.

Hjemme læste han, hvad han kunde faa fat i. Hans 
Plejefader var død, men hans Plejemoder giftede sig igen, 
og hans ny Plejefader havde Sans for Læsning og saa gerne, 
at Drengen bragte Bøger til Huse. Selv købe Bøger var 
noget, som en Mand sjældent vilde finde paa den Gang. 
Da Niels Jokum var fjorten Aar, var han bleven Ejer af 
seks Skilling. For dem købte han »Læsning for Almuen,« 
to smaa Numre, som blev udgivet i 1837, og som var den 
første Folkelæsning i Danmark. Hvor var han ikke henrykt 
over at eje saadan et Par Bøger! Senere fik han en Gang 
ti Skilling, og for dem købte han Thieles lille Bog om 
Thorvaldsen. Disse to blev i lang Tid hele hans Bogsam
ling. Ellers maatte han hjælpe sig med Laan, og han gik 
gerne Mile for at faa fat i en god Bog. En Nabodegn ejede 
en Del Bøger, og blandt dem var der ikke faa tyske. For 
at faa Gavn af dem, gik han over til den samme Degn for 
at lære Tysk, og længe varede det ikke, før han kunde 
læse baade Prosa og Poesi i dette Sprog. Kromanden i 
Nabosognet holdt Aviser og var altid i en Læseforening 
eller havde Bøger fra et Lejebibliotek. Ogsaa her søgte 
han hen. Men det var mest Romaner og let Læsning. 
Her læste han i Reglen »Dannevirke« og til en Tid ogsaa 
»Fædrelandet«. »Schouws Tale i Roskilde Stænderforsam
ling om en fri Forfatning klang med Styrke ind i den 
sekstenaarige Drengs Indre og blev der inde,« skrev han 
senere. Og gennem »Dannevirke« fulgte han Kampen for 
Modersmaalet i Sønderjylland med hele sin Sjæls Varme.

8*
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Chr. Paulsens lille Bog om Modersmaalet i Slesvig fik han 
ogsaa fat i. Den maatte han læse Gang efter anden, saa 
han kunde den uden ad som sin Katekismus.

Det var jo godt nok med al den Læselyst og den Tørst 
efter Kundskab; men hans Læsning var spredt og tilfældig; 
der var ikke nogen harmonisk Udvikling i den. Til sin 
store Lykke træffer han saa en, der kan hjælpe ham; det 
er Pastor F. K. Fuglede i Vejen. Han var en Svigersøn 
af Prof. R. Nyerup, var som Student kommen meget i den
nes Hus og kom der i Forbindelse med Rasmus Kr. Rask 
og flere andre af den Tids fremragende Mænd. Han var 
en Mand med Sans for Digtekunst, Historie og, hvad vi 
nu kalder, folkelig Dannelse. Han var vel hjemme baade 
i vor egen Litteratur og i andre Folks. Men han stod ene 
med sine Interesser. Nu træffer han her den videbegærlige 
og lærenemme Dreng eller Yngling, som vi nu maa kalde 
ham, han har nemlig nu fyldt sit attende Aar. Fuglede 
fatter straks Godhed for ham og laaner ham Bøger, og 
naar han kommer tilbage med dem, taler de om Indholdet, 
og Fuglede mærker snart, hvilken opvakt Lærling han havde 
fundet, hvilken tænksom Læser den unge Niels Jokum var. 
Her blev han kendt med Oehlenschlåger, Schiller og Sha- 
kespeare og en stor Del mere af dramatisk og lyrisk Digt
ning. Ogsaa Historie og Naturhistorie blev han ført ind i. 
Han laante her Grundtvigs Verdenshistorie, og den gjorde 
et stærkt Indtryk paa ham. Han havde tit læst om, hvor
dan Historien kunde danne Statsmænd og store Aander, 
men kunde slet ikke forstaa, at der skulde være en saa 
stor Magt i Historien. Nu, da han fik fat paa Grundtvigs 
Verdenshistorie, nu forstod han det. »Menneskeslægtens 
Levnedsløb« stod der paa Titelbladet. Hvor prægede disse 
Ord sig ikke ind i hans Sjæl. Naar han gik ved sit Bonde
arbejde, fyldte de hans Tanker; altid maatte han grunde 
paa dem.

Da han var 20 Aar, overværede han den berømte 
Skamlingsfest i 1844. Vi lader ham selv fortælle derom: 
»L. Skau havde jeg længe længtes efter at se. Jeg saa
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med Beundring op til den unge Bonde, der jo kun var en 
syv—otte Aar ældre end jeg selv. Hvert Ord i hans Tale 
var som ud af mit eget Indre; men alligevel blev jeg ikke 
varm derved. Det blev jeg derimod ved Lehmanns glø
dende, taarebevægede Tale og ved Plougs: »Held, Hæder, 
Frihed og Sejr for hele Norden!« Barfods med stort Efter
tryk udtalte Vers: »Højt i Sæde paa Randers Slot — kul
lede Geert sad varmt og godt« osv. kunde jeg paa Stedet 
udenad. Men først og fremmest var det Grundtvigs Tale, 
der slog Ild og Funker af min Sjæl. Endnu staar hans 
Skikkelse, som jeg den Gang saa den, saa levende for mit 
Øje, som om det ikke var 27 Aar, men kun en Dag siden. 
Ikke et eneste Øjeblik vendte jeg Øjet og Tanken fra ham 
under det fem Kvarter — men som det forekom mig, kun 
ligesaa mange Minutter — lange Foredrag, og jeg synes 
endnu, jeg ser og hører Dannebrog vifte over hans Hoved 
i den friske Vestenvind. Hver en Streng i mit Indre gav 
Genlyd, og jeg glemte næppe noget Ord. I lange Tider 
efter gentog jeg dem for mig selv i mine stille Arbejds
timer, som de forfriskede, oplivede og berigede. Der var 
for mit Vedkommende fuld Sandhed i, hvad han sang Da
gen efter:

»Ordet lød, som Tordenbrag 
ruller over Skoven, 
ramte og som Tordenslag, 
kasted Glans paa Voven.«

»Det er den mærkeligste Dag i mit Liv,« udbrød jeg, da 
den var til Ende, og endnu staar den for mig i Mindets 
Glans som en af de mærkeligste og indholdsrigeste, jeg har 
oplevet. Aldrig før var Ordets Magt bleven mig saa klar, 
aldrig før var den fædrelandske Luftning strømmet saa hjer
temild og med saa frisk et Aandepust hen over mit Indre. 
Den alvorlige, tit saa tungsindige Stemning, som laa over 
mit énlige Ungdomsliv, var blusset op til Mod og Levelyst. 
Nu var det værd at leve; thi nu var der. noget at leve
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for. Og skønt jeg ikke tænkte mig selv som virksom Del
tager i det store Folkelivsarbejde, saa blot at være Vidne 
dertil — det var en Glæde og Lykke!«

I 1844 begyndte Højskolen i Rødding sin Virksomhed. 
Man undrer sig over, at Termansen ikke blev Lærling dér. 
Men Sagen var, hans Kaar var ikke til det. Et Ophold 
paa Rødding var temmelig dyrt, saa mange Penge kunde 
ikke skaffes tilveje. Men Højskolens Magt over Termansen 
var dragende. Første Søndag efter at den var bleven aab- 
net, gik han der over, gik rundt om Højskolegaarden og 
midt igennem den. Han saa paa Folkene, han saa paa alt, 
men talte med ingen. Han har senere fortalt, at han godt 
huskede, at han tænkte: »Ja, der kommer du aldrig; men 
det skulde dog være sært, om der ikke kunde falde noget 
af til din Profit.« Og der faldt meget af; naar der var 
offenlige Møder paa Højskolen, var Termansen en vis Mand, 
endskønt der var en tre Miles Vej fra hans Hjem til Rød
ding. Og Termansen var en Mand, der kunde høre som 
faa. Ikke blot kunde han huske det hørte, men det gjorde 
stærkt Indtryk paa ham, saa han fik stort Udbytte af det 
for sit Sjæleliv. Bogsamlingen i Rødding fik han ogsaa 
megen Gavn af. Selv i den travle Høsttid fik han Tid til 
at læse. Om Middagen, medens andre sov, læste han; 
Læsningen var for ham den bedste Hvile fra Arbejdet. 
Og ikke mindst Udbytte fik han ved det personlige For
hold, han kom i til Højskolens Forstander, senere Folke
tingsformand Sofus Høgsbro. I hans Hjem blev han 
snart en kærkommen Gæst. Hos en af Lærerne, den se
nere Pastor J. L. Knudsen, lærte han Oldnordisk og En
gelsk, det sidste saaledes, at han senere læste det med 
Lethed.

Det var i rationalistiske Omgivelser, at Termansen vok
sede op. Da han senere ser tilbage paa denne Tid, bry
der han ikke Staven over den, siger endogsaa, at den var 
ham som en hjælpende Haand; men den kunde dog ikke 
tilfredstille hans religiøse Krav. Pietismen kom ogsaa til 
hans Hjemegn, og med den Voldsomhed, hvormed den gik
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frem, rystede den mange op. Heller ikke Termansen blev 
upaavirket af den; særlig greb det ham, naar han hørte 
Brorsons Salmer blive sungen af Mænds og Kvinders ry
stende Stemmer. Men denne Retnings Lovmæssighed og 
alle de mange Regler og Skranker, den satte som Saligheds 
Vilkaar, frastødte ham. I 1846 kom han som Soldat til 
København. Han huskede Grundtvigs gribende Tale paa 
Skamling og skyndte sig derfor til Vartov for at høre ham 
prædike. Sangen løftede og glædede ham vel, men Grundt
vigs Prædiken kunde han endnu ikke magte. Derimod fik 
han meget mere ud af Biskop Martensens Prædikener. Han 
talte saa indtrængende og klart om Syndens Væsen og dens 
Kilde, saa Termansen kom til at se, at han ikke alene 
trængte til at frelses fra, hvad der er ondt; han trængte 
til en Frelser. Han vandt derved mere Klarhed over Kri
stendommen og sin egen Stilling, men blev ikke ført ind i 
det Forhold til Vorherre, som kunde bære ham gennem alt. 
Naar han om Aftenen var gaaet til Sengs, brød urolige 
tvivlende Tanker ind over ham, og han kunde ligge og 
gruble i lang Tid, før Søvnen kom og tog ham. Ved en 
Lejlighed fik han en Missionsprædiken af Vilh. Birkedal, 
den Gang Præst i Sønder Omme, at læse. Denne Prædiken 
greb ham, og han kom til at længes efter at se og tale 
med denne Mand. Og en skøn Dag bestemte han sig til 
at drage over til Sønder Omme for at høre ham prædike 
og for at tale med ham. Vi lader Termansen selv fortælle 
om denne Tur:

>En Lørdag Aften efter endt Daggerning bad jeg om 
Lov til at gaa til Omme, der laa seks Mil ude paa Heden. 
Jeg gik vild adskillige Gange, saa de seks Mil nok blev til 
syv. Fra Hjemmet gik jeg ved Solens Nedgang, kom der
for først til S. Omme lidt før Kirketid. Præsten sad i sit 
Værelse og skrev. Jeg bad ham om en Samtale efter Kirke
tid, og dertil svarede han venlig ja. Dagens Evangelium 
var Herrens Ord om Farisæernes og de Skriftkloges Ret
færdighed; men han dvælede mest ved forrige Søndagstekst: 
Peters Fiskedræt. Det gjorde paa mig et mægtigt Indtryk
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at høre denne brusende, dybt bevægede Sjæls Udtryk i 
Ord, der syntes at gløde, især da han med smeltende Røst 
og Taarer i Øjet bad Herren velsigne hans Ord, saa det 
maatte gives ham i Dag at vinde om end kun én Sjæl 
for hans Rige. Siden gik jeg til Præstegaarden. Han mod
tog mig meget venligt, tændte sin Pibe og satte sig hen 
til en gemytlig Samtale. Men den blev der ikke noget af. 
Det hjalp ikke, at han tændte Piben, jeg tror en halv 
Snes Gange; den gik ligesaa tit ud igen. Det hjalp lige 
saa lidt, at der fra hans Familie adskillige Gange blev kaldt 
paa ham, eller at flere af Sognet kom og ønskede at tale 
med ham. Vi gik lige løs paa Sagen, og det blev Kamp, 
og det med skarp Klinge. Og Kampen var tilvisse ikke 
om Smaating men om hvad der for os begge gjaldt Liv 
og Død i evig Forstand. Det vilde selv i den næste Time 
have været umuligt for nogen af os at gengive Samtalen, 
saa mangfoldig og bevæget var den. Længe havde jeg følt, 
at jeg trængte til at faa mine Tanker og Trossætninger 
prøvede i et alvorsfuldt Ordskifte med en virkelig troende 
og klar Personlighed. Længe, altfor længe, havde jeg gaaet 
og vejet dem i mit eget Indre: Tanke mod Tanke, Grunde 
for og Grunde imod. Kun altfor længe havde jeg raad- 
spurgt Bøgerne uden at finde Svar. Birkedal var vist Man
den, som maaske næppe nogen anden. Da jeg gik fra 
Præstegaarden, følte jeg, at hele den rationalistiske Tanke
bygning ej blot var rystet, men styrtet. Sjældent har vist 
en enkelt Time været mere afgørende for et Menneskes 
Livsretning, end denne Time var for mig. Det var en for
underlig bevæget Hjemfart. Nu følte jeg paa den ene Side, 
at der maatte brydes med indlevede kære Forestillinger, 
Livsbetragtninger, Meningsfæller, kære Venner og Slægt
ninge — paa den anden vinkede der Fred fra en Havn, 
som jeg længe forgæves havde søgt efter. Og i Grunden 
følte jeg, at hvad der var styrtet, det var kun, hvad en 
dyb, indre Følelse længe havde hvisket til mig om: Det 
holder ikke i Længden. Men hvorom alting var: Jeg følte 
fast og klart: Det er Sandhed^ og den skal følges, koste,
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hvad koste vil. Da Solen gik ned, naaede jeg Hjemmet. 
Jeg havde da først arbejdet en hel Sommerdag, saa spaseret 
tretten Mil og oplevet mit Livs betydningsfuldeste Time. 
Det var den n. Juli 1847.»

Ser vi nu paa den Udvikling, som Termansen gennem
gik, skønner vi, at der er særlig tre Ting, der har haft 
stor Betydning for ham. Det er hans Forhold til Pastor 
Fuglede, Grundtvigs Tale paa Skamlingen og Birkedals 
Prædiken og Samtalen hin Julidag. Naar Termansen blev 
en saa harmonisk udviklet og dannet Mand, som han var, 
saa mærker vi her Fugledes Indflydelse. Det var ham, der 
ledede hans Læsning og Udvikling i Ungdomsaarene, det 
var ham, der vakte hans Kærlighed til Poesien og dannede 
hans fine Øre for den. Ved Grundtvigs Tale paa Skamling 
fik han sin folkelige eller borgerlige Vækkelse. Kærlighed 
til Folk og Land blev ham da klar; han elskede det siden, 
som en Søn elsker sin Moder: Græd, naar det gik det ilde, 
og jublede, naar det gik det vel. Danmark har vel aldrig 
haft en Søn, der følte varmere for det end han. Og ved 
sit Møde med Birkedal naaede han frem til den usvigelige 
Tro paa Gud Fader, der styrer og raader alt, det mindste 
som det største, det enkelte Menneske som det hele Folk, 
saa han paa sit Dødsleje kan vidne for sine Børn, at hvad 
der har holdt ham oppe i Livet, det var den kristne Tro; 
uden den var han gaaet til Grunde.

Termansens Udviklings Historie er her fortalt forholdsvis 
omstændeligt, fordi det, saaledes at se en Mand arbejde sig 
frem fra en ringe Stilling til at blive et oplyst, dygtigt og 
harmonisk udviklet Menneske, der vinder alles Agtelse, og 
som kommer til at indtage en anset Stilling i Samfundet — 
er opmuntrende for alle; det giver os Mod paa at leve, 
Mod paa Arbejde; man ser der kan komme noget ud af det.
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II. MANDDOMSGERNING

De ydre Begivenheder i N. J. Termansens Liv er snart 
tegnede. Hans Plejeforældre havde en mindre Gaard i 
Drostrup, som de byttede bort med en lignende Gaard i 
Gammelby, Byer, der begge ligger i Vejen Sogn. Som 
Barn, som Dreng og som ungt Menneske levede han her. 
Tidlig blev han vænnet til Arbejde og det efterhaanden til 
strengt Arbejde, saadan som det endnu er Skik i denne 
Egn. I 1846 blev han Soldat, Artillerist, og som saadan 
kom han til at ligge i Kjøbenhavn. At komme til Kjøben- 
havn og blive kendt med alle de Samlinger, Museer og 
Herligheder, som der var, havde længe staaet for ham som 
noget, han gerne vilde naa, men som han næsten ikke turde 
haabe paa. Nu kom han der og glædede sig rigtig derved. 
Hver Fritime, der kunde blive tilovers, blev brugt, og han 
med sin Læsning og sin Udvikling havde rigtige Betingel
ser for at faa Udbytte deraf.

Saa kom 1848 med sin mægtige Bevægelse. Rygtet om 
Slavernes Udbrud kom til Egnen, Kirkeklokkerne ringede i 
den stille Nat, Sagn og sære Varsler blev fortalt — alt greb 
det unge og letbevægelige Sind. Hans Hjemegn blev besat 
af Fjenden, og de maatte køre strenge Ægter for ham. Det 
gik endda an at have med Prøjserne at gøre; men det var 
næsten ikke til at holde ud at se paa Slesvigholstenerne. 
Dem skriver han om senere: »Aldrig glemmer jeg det 
rystende Indtryk, Synet af disse ménsvorne Skarer med det 
hvide Bind, Skændselsmærket, om Armen, fremkaldte hos 
mig. Da jeg drog hjem fra Ægt i Kolding og Vejle, var 
jeg saa forpint, at jeg bad inderligt og brændende til Gud, 
at jeg måatte blive fri for at se dem, førend jeg skulde 
møde dem paa Valpladsen. Jeg saa dem heller ikke før 
foran Fredericia.«

Først i 1849 blev han indkaldt. Han kom til Fredericia 
og maatte holde Paaske med at arbejde paa at sætte Byen
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i Forsvarsstand. Han var Soldat med Liv og Sjæl og længtes 
kun efter at komme i Kast med Fjenden. Da Oprørerne saa 
kom og lagde sig tæt omkring Byen, kom det til Kamp. 
Vi lader ham selv fortælle derom: »Jeg var paa Post og 
saa Bavnene blusse som Tegn til Angreb, hørte straks der- 
paa Skydning og havde Tid nok til at overveje Alvoren 
ved en Storm, som vel nu kunde ventes Kampen rasede 
stedse voldsommere og nærmede sig, mens Alarmtrommerne 
kaldte hele Besætningen under Vaaben. Da paa en Gang 
følte jeg det risle koldt ned ad Ryggen som Is, Kulden 
udbredte sig over Hjertekulen, og i næste Øjeblik klaprede 
Tænderne i Munden, og hele Legemet rystede som i den 
stærkeste Koldfeber. Jeg husker godt, jeg hviskede til mig 
selv: »Saa tabte du Modet, just som du trængte haardest 
dertil.« Men Gud ske Lov! det varede ikke længere, end 
til jeg fik ret løftet Øjet opad til den stjernelyse Himmel 
og Hjertet til ham, uden hvis Vilje ej en Spurv falder til 
Jorden. Roligere har jeg aldrig været, end da vi derefter 
gik mellem de hvinende Kugler og redte til Forsvaret. Fjenden 
blev kastet af de udsendte Afdelinger.«

Den 5. Juli stod han med sine Kammerater paa Volden, 
parat til at gribe ind med deres Kanoner. Men Kampen 
udviklede sig saa hurtigt, og Masserne blandedes mellem 
hinanden, saa de ikke kom til Skud paa hans Bastion. 
Stærkt grebne fulgte de Ildlinjen ude over Markerne, jub
lede, naar den gik frem, ængstedes, naar den stod stille 
eller gik tilbage, indtil den tabte sig i det fjerne, og Sejren 
var vunden.

Saa kom der et langt og kedeligt Garnisonsliv i Nyborg. 
Næste Aars Felttog begyndte og endte, uden at han fik 
Lov at komme med i Kampen, noget, der var en stor 
Skuffelse for ham.

Medens han laa i Flensborg, blev han kendt med en ung 
Pige, Marie Magdalene, Datter af en Haandværker i Løgum
kloster. Hende kunde han ikke senere glemme, og da han 
i 1853 overtog sine Plejeforældres Gaard, førte han hende 
hjem som Brud. Og nu saa det ud til, at de skulde leve
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sammen her, saadan som Bønderfolk lever sammen i Al
mindelighed. Det kan være hyggeligt og rart, i Reglen 
tarveligt og stille, og sjælden sker det — i alt Fald skete 
det sjælden den Gang — at en saadan Mand faar Indfly
delse ud over Sognets Grænser eller faar Hverv, der river 
ham bort fra Hjemmet.

Længe skulde det dog ikke vare, før der blev kaldt paa 
Termansen. Først blev han valgt ind i Sogneraadet, og da 
der skulde være Folketingsvalg i 1858, opfordrede nogle af 
hans nærmeste Venner ham til at stille sig. De fik Lov til 
at nævne hans Navn ved et Prøvevalg. Ingen kendte ham 
uden for hans Sogn; der var ikke megen Stemning for ham; 
men et nyt Prøvevalg blev dog bestemt, og dér skulde han 
saa tale. Man var lidt spændt paa at se, hvordan denne 
Termansen saa ud, og for hver ukendt, der kom, tænkte 
de: »Mon det skulde være hamr« Endelig kom han i sine 
hjemmegjorte tarvelige Klæder. »Han ser ikke ud til meget! 
Ham er der vist ikke meget ved!« tænkte eller hviskede 
man til Naboen. Men da han saa begyndte at tale, skøn
nede man straks, at her havde man Manden, som man havde 
Brug for. Paa Valgdagen blev han kaaret med saa godt 
som alle Stemmer, endda han havde Modkandidat; Gang 
efter Gang blev han siden valgt i Bække Kredsen. Men da 
de politiske Bølger i Halvfjerdserne begyndte at gaa højt, 
bredte Radikalismen sig, og Termansen, den harmonisk ud
viklede Mand han var, kunde ikke med denne yderliggaaende 
Retning. Derfor blev der stillet Modkandidat imod ham, 
og da denne i 1876 fik et stort Mindretal, kunde Termansens 
Fald ventes næste Gang. For at skaane ham herfor, fik 
hans Venner i 1878 ham valgt ind i Landstinget. Men den 
politiske Kamp blev vildere. Enhver, der ikke vilde følge 
Partilederne i tykt og tyndt, skulde væk, og saadan gik det 
til, at han ikke blev genvalgt i 1886. Hans politiske Liv 
var dermed afsluttet.

Under alt dette blev han ved at være Gaardmand i 
Gammelby. Men da han selv var saa meget borte fra 
Hjemmet, og hans Hustru blev meget svagelig, maatte han



125

bortforpagte sin Gaard. Og da der saa i 1884 blev en 
Branddirektørpost ledig i Holsted, der ligger nær hans Hjem, 
søgte han den og fik den. Her levede han saa til sin Død, 
den 9. Maj 1892.

Det er ikke de ydre Begivenheder i Termansens Liv, der 
gør ham til den mærkelige Mand, han var. Det er Manden 
selv, hans Liv og Karakter, hans Færd og Arbejde. Her 
er ikke Plads til at skildre alt dette udførligt. Blot nogle 
Træk skal tegnes; noget af hans Arbejde skal omtales. For 
Oversigtens Skyld deler vi det i fire Dele: hans politiske 
Virksomhed, hans Arbejde som Foredragsholder, hans litte
rære Arbejde og hans Bondegerning. Vi tager det sidste 
først.

Hans Tid blev saa optagen af hans Rigsdagsvirksomhed, 
og hans Arbejde dér lagde Beslag paa saa mange af hans 
Interesser, saa vi kan forstaa, at han kunde ikke kaste sig 
over Agerbruget med den Kraft, han ellers vilde kunne 
have gjort. Men han blev dog ved at holde af sit lille 
Hjem og sin Gaard, og naar han var hjemme, tog han 
med Glæde personlig Del i Arbejdet. Og det gik godt frem 
for ham, saa Markerne blev bedre efterhaanden, Kreatur
holdet betydelig større og Gaarden for største Delen helt 
ombygget. En Have med Frugttræer voksede op paa den 
ene Side af den og en Granplantage paa den anden. Alt 
vidner om, at han her gjorde et trofast Arbejde.

Termansen var søgt som Foredragsholder. Naar han 
kom et Sted, var han altid vis paa at finde fuldt Hus, og 
altid havde han noget at sige, som var værd at høre. Han var 
en veltalende Mand. Dog var det ikke ved sin Talestrøm, 
at han virkede, men ved sit stille, rolige og indtrængende 
Foredrag. H. Wulff, en politisk Modstander af Termansen, 
skildrer hans Veltalenhed saaledes: »Han taler langsomt, 
overvejende og distinkt, hans Stemme er noget svag, men 
sympatetisk, hans Foredrag er smukt, og hans Sprog rent, men 
i udpræget jydsk Mundart. Han tager sig ogsaa godt ud som 
Taler, og der er noget hyggeligt og tilforladeligt ved den 
fine, noget krumbøjede Skikkelse med de ædle Ansigtstræk og
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de drømmende Øjne.« Vi tilføjer, at der i hans Foredrag 
var noget saa inderligt, saa overbevisende, det var saa sandt, 
saa uadskilleligt fra Termansens egen Person, saa man følte, 
at han selv og hans Foredrag, de hørte sammen, de kunde 
ikke skilles ad; man blev nødt til at høre efter. Og naar 
man gik hjem efter et saadant Foredrag, saa følte man sig 
glad og forfrisket, man havde faaet mere Mod paa sit dag
lige Arbejde igen.

Noget lignende kan siges om hans Samtaler. Det er et 
personligt Vidnesbyrd, naar jeg fortæller, at jeg hver Gang 
er gaaet forunderlig glad fra hans Samtaler, altid har de 
været frugtbringende for mig. Dr. H. F. Feilberg fortæller, 
at da han kom til Brørup som Præst, var det ofte meget 
brydsomt for ham. Men saa gik han over til Termansen, 
sad og talte lidt med ham, og det hjalp altid saa godt, saa 
nu kunde han gøre det en Tur igen. En anden Præst, J. N. 
L. Schjørring, fortæller, at han, mens han var Præst i Vest
jylland, havde Besøg af Termansen sammen med to Præster, 
og »da faldt det ganske som af sig selv, at vi tre Præster 
satte os som Disciple ved denne Bondes Fødder og hørte 
paa hans aandfulde Tale.« Og den jævne Bonde paa hans 
Egn stemmer i med Præsterne og siger: »Det var altid saa 
rart at tale med Termansen, for ham fik man noget at vide 
af.«

Der kan sankes mange Vidnesbyrd om, hvilken Betydning 
Termansens Virksomhed som Foredragsholder har haft. Her 
kun nogle enkelte. Forannævnte Pastor Schjørring har skre
vet: »Der var ingen, der til sine Foredrag havde bedre 
Øre i Vestjylland end Termansen. Hans Foredrag var altid 
aandsbaarne og talte af Hjertet, men til samme Tid udar
bejdede med den største Nøjagtighed. Det var Guldæbler i 
Sølvskaal.« Et Vidnesbyrd fra en helt anden Egn viser, 
at det er ikke blot de jævne Vestjyder, han kan tiltale, 
ogsaa lærde Folk kunde han rive med. Det er forannævnte 
H. Wulff, der skriver: »Hvad mener man om et Foredrag 
af en dansk Bonde f. E. om Korstogenes kulturhistoriske 
Indflydelse? Skulde man ikke synes, at dette dog var en
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for dristig Opgave? Men nej! ikke for Termansen. Med 
Videnskabsmænd og Professorer som lyttende Tilhørere har 
han i aandfulde, storstilede Træk løst Opgaven, saa alle 
erkendte, at det var ligesaa fortrinligt som overraskende. 
Ved saadanne Lejligheder kommer der over ham — Bonden 
i Klædedragt, Manerer og Sprog — Aandens lysende Skær 
og forskønner yderligere det fine, ædle Hoved, der minder 
om en af Apostlene.« Endnu ét. I 1871 var Termansen 
paa en Rejse i Norge sammen med V. Birkedal og flere. 
Han talte deroppe flere Gange, blandt andet ved et stort 
Folkemøde paa Frosten. I Anledning af denne Tale læste 
man i »Morgenbladet«, den Gang Norges mest udbredte 
Blad, at Meddeleren véd ikke, om han af denne Tale *tør 
vove at gengive noget af Frygt for at svække det forunder
lige høje, dybe og vemodige Indtryk, den frembragte paa 
Tilhørerskaren, der vistnok maatte indrømme, at, hvad den 
her hørte, var noget af det mest fuldendte baade i Form og 
Indhold. Man vidste ikke, hvad man mest skulde beundre, 
enten den jævne Ro og Beskedenhed, hvormed Manden 
fremtraadte i sin simple, hjemmevævede Vadmelsdragt, eller 
den klare, skarpe Tanke-Sikkerhed, som gik gennem Talen 
fra først til sidst, eller den i højeste Grad skønne og po
etiske Form, hvori Tankerne fremsattes.«

Et lille Ord om hans politiske Taler og Vælgermøder. 
De var omtrent saa fjernt fra, hvad man nu forstaar ved 
politiske Møder, som man vel kan tænke sig. Der var ikke 
Spor af Agitation eller Bulder. Rolig, mild og sindig frem
stillede han Sagen og lod saa Folk selv dømme. Vi lader 
en af hans Vælgere fortælle om et saadant Møde. »Det 
var i den Tid, den første provisoriske Finanslov kom. Jeg 
holdt »Dagbladet« og læste det. Det gav Ministeriet Ret 
paa ethvert Punkt, og med haarde Ord væltede det al 
Skylden over paa Venstre. »Mon det kan være rigtigt?« 
tænkte jeg. Venstre igen lagde al Skylden over paa Mini
steriet, og bitre Ord og hadefulde Udtryk blev der ikke 
sparet paa fra denne Side. Det stødte mig bort. Jeg vidste 
ikke, hvordan jeg var vendt i det. Saa holdt Termansen
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et Vælgermøde, og jeg søgte dertil. Han holdt et langt Fo
redrag paa halvanden Time, maaske paa to, jeg husker ikke; 
men ikke et eneste umildt Ord mod Ministeriet eller mod no
gen. Paa sin jævne og rolige Maade fremstillede han Sagen. 
Og hvad ikke alt Bulderet kunde gøre, det gjorde denne milde, 
solide Fremstilling. Da han var færdig, følte jeg, at som 
han havde fremstillet det, saadan var det.«

Vi ser lidt paa hans litterære Virksomhed. Det er mest 
Afhandlinger, der er spredte i forskellige Tidsskrifter, Nyt- 
aarsgaver og lignende. Af Bøger er der vist kun udkommen 
to, mens han levede. Den ene er »Steen Steensen Blicher«, 
en Skildring af hans Liv og Digtning, et lille Mesterværk, 
overordenlig indholdsrigt i Forhold til de faa Sidetal — og 
med en saa fin Forstaaelse af Blicher, saa man føler, at 
det er ramt paa en Prik. I 1864 udgav han en lille Bog: 
»Mindeblade fra Danmarks Trængselsaar«. Det er en Sam
ling Digte af forskellige Forfattere, der skulde vise Stem
ningen i vort Folk i denne Tid. Termansen har skevet en 
Indledning, hvori han gør Rede for disse Stemninger. Naar 
man nu læser den igennem, saa føler man rigtig, at den 
Mand, der har skrevet det, han har lidt med sit Folk, dets 
Sorger var hans Sorger, dets Haab hans Haab. Det er, 
som den vemodige Stemning fra 64 fødes paa ny hos én. 
Men Haabet til ham, der ler ad Jordens mægtige, naar de 
larmer i deres Hovmod og trodser paa deres Magt, Haabet 
om, at det danske Folk nok skal holde sig til ham, og at 
han vil være med dem baade Syd og Nord for Grænsen 
— lyser gennem den vemodige Stemning og lægger sig som 
en lægende Haand over det aabne Saar.

Arbejde med historiske Æmner var hans kæreste Syssel, 
og det hvad enten det var til Afhandlinger eller Foredrag. 
Selv skriver han herom: »Det er godt især i trange Tider 
at ty til Mindet om Fortidens herlige. Thi det er i den 
høje Ro, der omgiver de svundne Tider, at Menneskelivet 
viser os sit sande Billede, saa Lyset derfra straaler med 
Klarhed ud over baade dets Vej og dets sande Maal.« 
Det var de lyse og store Skikkelser fra vor egen Historie,
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der fængslede ham mest. Ellers, naar det gjaldt Verdens
historien, var det Billeder fra Kirkelivet og Frihedskampene, 
der drog ham. Amerikas Historie og Hollændernes Friheds
kampe har han særlig været tiltalt af.

Ogsaa Nutidsspørgsmaalet tog han op til Behandling. At 
klare sig sit Forhold til Nutiden, ansaa han for aldeles 
nødvendigt. Han fremhævede med Grundtvig, at »til Nu
tiden staa vi derfor som til Jorden i det tætteste, mest 
indviklede Forhold, et Forhold, der for os alle afgør Liv 
og Død i egentlig Forstand; thi derpaa beror det aandelig, 
som ved Forholdet til Jorden legemlig, om den skal tjene 
os, eller vi skulle tjene den.« Da Prof. R. Nielsen skrev 
saa meget om Aandsvirkelighed, skrev Termansen en Af
handling til Belysning deraf. Da der blev saa megen Tale 
om Spiritisme, skrev han en Afhandling derom, osv. Og 
tager man en af disse Afhandlinger for sig, som han har 
skrevet, saa mærker man straks, at der ligger et stort Ar
bejde forud, mange Bøger er gennemlæste, og ikke alene 
det; men de er tilegnede. Det er, som han har boet i 
dette Emne i længere Tid, som om det var hans Yndlings- 
emne.

Saa kommer vi til hans politiske Virksomhed. Om 
selve hans Arbejde i denne Retning, skal her ikke skrives; 
det vilde blive for stort og omfangsrigt. Blot lidt om hans 
Stilling i det hele.

Han er sommetider bleven skildret som den, der svingede 
mellem Partierne, men intet er mere urigtigt. Der er tvært
imod faa Rigsdagsmænd, hvis Standpunkt har været mere 
fast og stadigt end hans. Og det hidrører vel fra, at hans 
Stilling i de politiske Kampe ikke var grundet paa Døgnets 
Stemninger og Forbindelser, men var betinget og baaret af 
hans hele Grundsyn paa Livet. Var han i en Sag enig med 
Højre, stemte han med dette, var han i en anden Sag enig 
med Venstre, stemte han med dette, og saa talte Folk om, 
at han svingede, endda det var ham, der stod fast. I 1875 
skrev han: »Saa lidt som jeg i det hele er Partimand, saa 
lidt har jeg følt mig draget til, eller agter jeg at slutte mig

Poul Bjerge : Jydske Bønder. 9



i3°

til noget af de bestaaende Partier. Men ligesaa lidt viger 
jeg tilbage for at stemme sammen med enten det ene eller 
andet Parti, hvor min Overbevisning driver mig dertil. Den 
ledende Tanke i min 16-aarige Rigsdagsvirksomhed har 
været den, kun at se paa Sagen selv og ikke paa, hvem 
der bærer den frem.« Og hans Færd i 1870 viser saa klart 
som noget, at det var efter hans egen Overbevisning, han 
gik, og ikke efter Partiers eller Venners Paavirkning, den 
kunde være nok saa stærk. Da var det nemlig, at det 
forenede Venstre dannede sig. Mange af hans Venner gik 
med dertil. De opfordrede ogsaa ham paa det stærkeste 
til at gaa med, forestillede ham, at han med de Evner og 
den Dygtighed, han sad inde med, og som vilde sikre 
ham en Plads blandt de forreste i Kampen for Udviklingen 
— at han vilde gaa bag af Dansen og tabe al Indflydelse, 
hvis han ikke gik ind i »det forenede«. Og det var Aar 
igennem, han maatte staa for sligt. Endnu i 1877 skrev 
Bjørnson til ham, og med al den Vægt, som den Mand 
kan lægge ind i sine Ord, opfordrede han ham til at følge 
det forenede Venstre. Men Termansen svarede: »Hvis jeg 
i det forenede Venstre eller overhovedet i noget Parti saa 
mit Fædrelands Redning og mit Folks Lykke, saa vilde jeg 
ikke betænke mig paa at slutte mig til det, selv om jeg 
syntes mindre godt om flere af dets Personer og deres 
Adfærd. Men jeg ser ikke saadan paa det. Det forenede 
Venstre har ligesaavel som Højrepartiet sin alvorlige Skyld 
i, at Striden har affødt en saadan Bitterhed og naaet en 
saadan Højde, at Udviklingen ikke blot er strandet, men 
truer med at gaa helt i Staa. Det er Partivæsenet, der er 
Skyld i, at vi ikke har undgaaet de store politiske Spalt
ninger, der nu truer med at sprænge Forfatningen. Red
ningen ligger ikke hos noget Parti. Det er under en højere 
Fane end Partifanen, at alle virkelige Dannemænd og Dan
nekvinder i denne Farens og Sorgens Stund bør finde 
hinanden, mødes og fylkes Side om Side. Jeg haaber, at 
det vil ske, at vi snart i Stedet for de bitre, adsplittende 
og for alle gode Aands- og Hjertekræfter svækkende Parti
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Frihed og vor Udvikling, og at jeg selv skal finde og hævde 
min lille Plads i Kamprækken.«

Men om han end ikke vilde slutte sig til »det forenede 
Venstre«, saa var han dog Frihedsmand, og det lige ud til 
Fingerspidserne. Han troede paa de Kræfter, der slumrede 
hos det menige Folk, og han var jo selv et smukt Vidnes
byrd om saadanne Kræfter.

Selv har Termansen flere Gange omtalt, hvor lille hans 
Indflydelse var i Rigsdagen, og andre har ogsaa talt om 
det samme. Men det turde maaske alligevel være en Fejl
tagelse. Naar han talte i Tingene, saa lyttede man; altid 
havde han Rigsdagsmændenes Øren. Og selv om hans 
Tale ikke gjorde Virkning i den Forstand, at han kunde 
vende Stemningen for sin Opfattelse, saa havde det dog sin 
Betydning. Og alene dette, at der sad en Bonde saa op
lyst og harmonisk udviklet som Termansen var — sad der 
i sine blaa Vadmelsklæder mellem de høje Herrer, en Bonde, 
som de var nødte til at erkende som deres Ligemand i 
Dannelse og paa flere Omraader som deres Overmand i 
Oplysning — dette havde sin store Betydning. Men ikke 
alene det. Hans stille Arbejde og Indflydelse vil man finde 
tydelige Spor af i den Tids Lovgivning. Hans Arbejde 
paa Rigsdagen har haft sin store Værdi for vort Fædrelands 
Udvikling.

Der blev ogsaa lagt Beslag paa hans Arbejdskraft inde 
i Kjøbenhavn. Han kom ofte i Udvalg, naar det var 
vigtigere Sager, og han lagde altid et stort Arbejde ind i 
den Sag, Udvalget gjaldt. Han var Medlem af Kirkekom
missionen, og han hævder sig her mellem de lærde Herrer, 
saa man endog dér faar Indtryk af ham som et fremragende 
Medlem. Ogsaa uden for Rigsdagen og hvad dermed staar 
i Forbindelse, blev han brugt. Han var Medlem af »Ud
valget for Folkeoplysnings Fremme«, og naar dette Udvalg 
har udgivet en saa fortrinlig Række Smaaskrifter, saa har 
han sin gode Del deri. Og blev der Tid tilovers, saa 
havde han de offentlige Biblioteker at ty til. Dem brugte 
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han flittigt og brugte dem til Gavns. Han blev stadig ved 
at arbejde paa sin personlige Udvikling til det sidste.

Men under alt dette blev han ved at være den jævne 
Bonde i al sin Færd. Der blev vist ham Opmærksomhed 
fra alle Sider. Han var en kær Gæst i Grundtvigs Hus, 
hvor han var som hjemme. Han var velset hos Adelsmanden 
som hos den jævne Borger, og overalt forstod han at op
træde, saa at man kom til at holde af ham. Mange Venner 
vandt han derinde, ogsaa en Del Beundrere, og det kan 
ofte være vanskeligt for Folk, der kommer fra de jævne 
Kaar, at taale sligt uden at blive svimmel. Men Termansen 
gik sin rolige og støtte Gang. Han havde det som Bien, 
der ikke beruses af Blomsten, men drager Honning af den. 
Om det end ofte kunde være svært for ham at leve der
inde i Kjøbenhavn fjernt fra Hjemmet, fra Hustru og Børn, 
saa var det — næst Vorherre — hans ihærdige Arbejde 
og de mange gode Venner, der næsten kappedes om at 
knytte ham til deres Hjem, der holdt ham oppe. Han siger 
selv om Grundtvig: »Hvor ofte er jeg gaaet hen til ham 
med Hjertet tungt, tilbøjeligt, som det er, til at trykkes af 
Sorg og Ængstelse, men saa efter at have hørt ham tale 
og udvikle sit Syn paa Fortid, Fremtid saavel som Nutid, 
paa Livet her og hisset, med ét Ord: Paa Guds store 
Naades-Husholdning, er jeg gaaet bort derfra med en Følelse, 
som om hele Verden havde hvælvet sig over mig som en 
Kirke, hvorigennem der ogsaa for min Sjæl lød de stille 
Glæders, Haabets og Fredens Toner.«

—
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