
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter 
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og 
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som 
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre 
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


Ind under jul.....................................................side 3
Min barndoms jul............................................ side 4
Herregården Eskjær i Salling........................side 6
Rødding Højskole............................................. side 10
Samarbejdet i landbruget.............................. side 11
Nyt fra kredsene...............................................side 12
Vesterbygaard i Ødsted ved Vejle..................side 13

Tidsskrift for
Dansk Slægtsgaardsforening 
Oktober - November 1994

Nr. 313 - 52. årgang

Herregården Eskjær i Salling har i år været i slægten Schüttes eje i 125 år. 
Det er et veldrevet landbrug, der ligger i noget af Jyllands smukkeste natur, og med en usæd
vanlig interessant historisk baggrund.
Hvert år i en weekend i december holdes der åbent hus med julemarked.

Læs om herregården Eskjær side 6.

SLÆGTSGÅRDEN
LÆR AF FORTIDEN - LEV I NUTIDEN - VIRK FOR FREMTIDEN



2

Stiftet 5. juli 1941

Kasserer og sekretær:
Inger M. Hansen, Bjerggårdsvænget 9, 2840 Holte, 

tlf. 42 80 25 37. Træffes bedst tirsdag og efter kl. 17. 
Postgiro nr. 8 08 31 42

Ejendomskonsulent:
Anders Frederiksen, Søndertoften 17, 9500 Hobro, 

tlf. 98 51 10 25. Telefax 98 51 16 16

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Gårdejer Carl Martin Christensen, 

»Kaaregaard«, Badstrupvej 39, 
Badstrup, 5485 Skamby, 
tlf. 64 85 11 74

Gårdejer H.C. Clausen, 
»Holmbogaard« Langbro 2 A, 
Ullerup, 6400 Sønderborg, 
tlf. 7446 12 86
(Formand: Det sydlige Sønderjylland)

Næstformand:
Gårdejer Peder Møller Frifelt, 

»Lindegård«, Tyndkærvej 7, 
6823 Ansager, tlf. 75 24 30 87 
(Formand: Bladudvalget)

Ernst Plagborg, 
Linderupvej 4, 7200 Grindsted, 
tlf. 75 32 04 12 
(Formand: Ribe Amt)

Gårdejer Else Christa Bollerup Nielsen, 
Skrumsager Hovedgaard, 
Skrumsagervej 1, Sønder Bork, 
6893 Hemmet, tlf. 75 28 00 12Gårdejer Vagn Mathiasen, 

»Solgaard«, Toeltvej 4, Langerød, 
3480 Fredensborg, tlf. 42 19 38 37 
(Formand: Nordsjællandskredsen)

(Ovennævnte tre udgør 
hovedbestyrelsens 
forretningsudvalg).

Gårdejer Poul Ancher Hansen, 
»Stensebygaard«, Stensebyvej 23, 
3730 Nexø, tlf. 56 48 84 60 
(Formand: Bornholms Amt)

Gårdejer Mads Andersen, 
Skårupvej 4, Hanning, 6900 Skjern, 
tlf. 97 36 20 74 
(Formand: Ringkøbing Amt)

Gårdejer Holger Buch Juul, 
Ribevej 13, Ødsted, 7100 Vejle, 
tlf. 75 86 50 21 
(Formand: Vejle Amt)

Gårdejer Anders Knudsen Pedersen, 
»Kjærsgård«, Skadholmsvej 5, 
Gjerbøl, 7752 Snedsted, 
tlf. 97 93 42 71

Gårdejer, fhv. borgmester
Verner Larsen,
Åbovej 3, Herluflille, 
4160 Herlufmagle, tlf. 53 75 11 61

Gårdejer Jens Kr. Nielsen, 
Toftegård, Vrouvej 15, Vroue, 
7800 Skive, tlf. 97 54 70 31 
(Formand: Midjysk kreds)

Gårdejer Arne Højland, 
Bakkedraget 3, 4270 Høng, 
tlf. 58 85 28 41
(Formand: Vestsjællands Amt)

Gårdejer Meta Larsen, 
Kornagervej 54,4640 Fakse, 
tlf. 56 73 09 20 
(Formand: Sjælland-Syd)

Proprietær Jens Peder Skov Jensen, 
»Hobygården«, Hobyvej 37, 
4983 Dannemare, tlf. 53 94 41 63 
(Formand: Lolland-Falster afd.)

Gårdejer Henry Slemming, 
»Ryttergaarden«, 
Hammelewej 23, Hammelev, 
8500 Grenå, tlf. 86 32 01 99 
(Formand: Arkivudvalget 
og Århus Amt)

Gårdejer A.C. Winther Hansen, 
»Trillbakkegård«, 
Korsbjerghøjvej 3 b, Grydsted, 
9240 Nibe, tlf. 98 35 16 03 
(Formand: Udvalget for økonomiske 
og landbrugsmæssige sager og 
Himmerlandskredsen)

Gårdejer Hans Peder Madsen, 
»Mariesminde«, Mariesmindevej 99, 
5550 Langeskov, tlf. 65 97 23 21 
(Formand: Fynskredsen)

Gårdejer Elise Jensen, 
»Højtoftegård«, Gammelby 40, 
6100 Haderslev, tlf. 74 56 63 16 
(Formand: Haderslevkredsen)

Gårdejer Esben Saksager,
Lindager 6
9760 Vrå, tlf. 98 98 85 68
(Formand: Vendsysselkredsen)

Gårdejer Ingrid Houbak, 
»Gedemaalsgaard«, 
Sakstrupvej 32, Bjergby, 
9800 Hjørring, tlf. 98 97 1036

Formanden skriver
Det ligger nu klart, at det møde med landbrugets 
top, som vi havde planlagt til september gennemfø
res den 11. januar 1995 på GI. Estrup.

Vi har lært af erfaringerne og har indhentet 
forhåndstilsagn fra Kjeldsen, Peder Thomsen og 
Mourier, og dermed skulle det være sikret, at mø
det kan gennemføres. Så håber jeg og forventer, at 
de fleste andre inviterede vil efterkomme vores 
invitation, og bidrage til en god debat på mødet.

De sidste dages presseomtale fortæller, at de 
tanker Dansk Slægtsgårdsforening fremfører, er 
dækkende for mange i erhvervet.

Vi véd nu, at EU fra nytår udvides med tre nye 
medlemslande, og for Danmark er det naturligvis 
mest interessant, at Finland og Sverige valgte at 
sige ja til et europæisk samarbejde.

Der er nu skabt grobund for en politisk udvikling 
i et moderat tempo, hvor alle interesser kan tilgo
deses, men hvor også den nordiske skepsis vil tælle 
med ved forhandlingsbordet.

At Norge valgte at sige nej, undrer vel ikke ret 
mange, men det er dog besynderligt at nordmæn- 
dene fravælger samarbejdet i Europa, i en tid hvor 
der er stort behov for internationalt samarbejde.

Vi må blot ønske dem held og lykke i deres 
selvvalgte isolation.

Her fra Badstrup skal der lyde et ønske om en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle vore 
medlemmer, med en stor tak for den opbakning 
Slægtsgårdsforeningen møder ved vore arrange
menter rundt i landet.

Vi må aldrig glemme, at uden vore aktive og 
positive medlemmer har vi ingen forening

Med venlig hilsen
Carl Martin Christensen

Slægtsgaardsarkivet:
Landbrugsmuseet,

GI. Estrup, Randersvej 4, 
8963 Auning, 
tlf. 86 48 48 16 eller 
86 48 34 44, lokal 35 
(onsdag kl. 11-15), fax 86 48 41 82

Arkivarer:
Ejgil Overby, »Klausholm«, 

Ansvej 12, 8620 Kjellerup, 
tlf. 86 88 62 66

Aage Kirkegaard, 
Fløjstrupvej 29, 8900 Randers, 
tlf. 86 49 43 03

Gård- og slægtsundersøgelser: 
, 7 Bo Johansen, Stevnsvej 46, 
£>\Strøby Egede, 4600 Køge, 

tlf. 56 26 62 22 efter kl. 18

Else-Margrethe Ransy, 
Udbygade 19, 2200 København N, 
tlf. 35 37 73 22 kl. 18-21 
(fortrinsvis folketællinger)

Redaktion:
Ole G. Nielsen,

Lundforlundvej 8, 4200 Slagelse, 
tlf. 53 5840 16

Nr. 313 udkommer omkring 20. december. 
Stof til dette nummer skal være hos 
redaktøren inden den 20. november.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk: Korsør Bogtryk ApS 
4220 Korsør, tlf. 53 57 79 43 

Fax 53 57 36 35
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Ind under jul...
af sognepræst Fl. Hansen, Tårnborg ved Korsør

J
uleforberedelse - det er jo så mange ting. Hvert 
hjem, hver egn, har sine skikke. Nogle gør meget 
ud af det, andre mindre. Dog vil mange nok være af 
den opfattelse, at der er noget særligt ved disse sidste 

uger før jul.
Og noget af det særlige, af det fælles, ved alle disse 

juleskikke er, at de alle sammen har med forventning og 
forberedelse til jul at gøre.

Børnene, de ønsker sig, ønsker gaver. De, der er store 
nok, skriver ønskesedler, oftest lange værker og tit og 
ofte på foranledning af forældre og - bedsteforældre. 
Dejligt er det da også at se børnene, opleve børnene, 
deres forventning, iver og glæde over det, der nu hører 
julen til; forventningens og ønskernes tid.

Nuvel - naivt og barnligt kan man sige. Men også vi 
lidt mere aldersstegn e kan jo have vore ønsker - og vore 
drømme. Som vel især kommer frem her ved jule- og 
nytårstid. Alle har vi vore juleønsker og juledrømme. Og 
vi holder vel af at forestille os fremtiden som en stor, 
blank ønskeseddel, vi skal udfylde. Selv om vi ved, at det 
sjældent eller aldrig går efter vore ønsker, så er det dog 
dejligt at ønske. Dejligt at lade som om uendelige mulig
heder står til vor rådighed uanset at vore drømme 
måske aldrig bliver til virkelighed. Sådan er det også 
med vores juleønsker og juledrømme. Vi véd jo godt 
inderst inde, at de mere stemmer overens med vore 
forestillinger end med den virkelige verden, der vil møde 
os. Ikke med drømme og ønsker, men med realiteter, 
som vi måske ikke kender, og som vi derfor går i møde 
med blanding af frygt og håb, bekymring og optimisme.

Fremtiden optager os, vi er spændte på, hvad den vil 
bringe. Vi er måske også ængstede, vi sammenligner 
fænomener og strømninger i tiden med et, historien og 
og erfaringen har lært os. Vi vil jo så gerne have et 
overblik over livet, tilværelsen.

Travlhed, optagethed er tendenser i tiden, og mange 
kender til det at have mange gøremål, meget at se til. 
Et travlt menneske kan have så meget om sig, at dette 
menneske faktisk mest af alt har brug for en enkelt kort 
oversigt. For overblikkets skyld!

Og det er jo rigtigt; overblik går vel også ind i vore 
juleønsker - overblik over livet. Vi skulle jo gerne sikre 
os, gerne stå rustede mod alt tænkeligt. Men alting går 
jo så stærkt. Det, vi støttede os til i går, er måske ændret, 
måske forandret, måske forsvundet. Det, som skal 
komme, står endnu uklart for os.

Det, der skal komme... men julen kommer da med sit 
julebud. Som vi hører præsten og digteren Chr. Hostrup 
fortælle så smukt om i sin salme, hvor han siger om 
julebudet:

»det melder og giver fred til jorden, 
fred til at stride vor strid med mod, 
fred til at vente på enden god...«

Juleskikke...
Julen er med form, den har hos os, en dejlig familiefest, 
der naturligt fører med sig, at vi, der hører sammen, 
netop nu rykker tæt sammen.

I julens mange gode stunder med hinanden kan vi 
næsten ikke undgå at fornemme, at en af livets største 
gaver til os er, at der findes mennesker, som vi er bundet 
til med slægtskabsånd, med venskabs- og kærligheds

bånd. Menne
sker, som er en 
umistelig del af 
vort liv, som vi er 
det af jeres.

I julen fornem
mer vi, at men
neske, vore kære, 
er det, vi kan 
kalde kernerne i 
vort liv. I vore ju
leskikke og i vor 
tilværelse indgår 
mange materi
elle ting. Men det 
materielle må 
ikke være så do
minerende, at de 
fortrænger det, 
der er kerne og 
giver næring i vores liv - den kærlighed menneskene 
imellem, julebudet bringer, som vi får bragt med julens 
budskab. Må det være vores juleønske og håb, at denne 
kærlighed altid må være iblandt os.

Lad os aldrig glemme julens egentlige budskab.
I et lille digt siges disse ord:

Hjælp os, Gud at leve, 
så der bliver mening 
med, at vi er her.

Hjælp os, Gud, at handle, 
så vi ikke svigter 
hvor man venter os.

Hjælp os, Gud, at færdes, 
så vi ikke bringer 
sorg i andres liv.

Hjælp os, Gud at leve, 
så det bliver din vilje 
det, der sker mod os.

Dette lille digt åbner på en god måde for julen som 
menneskers fest med og for hinanden. Men det åbner 
også for julen som kristen jul. For evangeliets glade 
budskab - fred fra Gud, vor Fader, i hans Søn, den Herre 
Jesus Kristus. Han, som blev født julenat.

At vi i vores dag, i vores gerning, kender og lyder 
sandhedens og kærlighedens kalden og krav til os i vores 
omgang med livet og tilværelsen med dem, der står os 
nær, med vore medmennesker.

... lad os i julens budskab slutte os til den mangfoldige 
himmelske hærskare, dette kor, denne jubel til Gud: 
»Ære være Gud i det højeste og på jorden fred i menne
sker, der har hans velbehag«.

Det budskab, som hyrderne fik ude på marken, i 
nattevagten, under stjernen ved Bethlehem. Hvor Her
rens engel siger til hyrderne:

»Frygt ikke; thi se, jeg forkynder Eder en stor glæde, 
som skal være for hele folket. Thi Eder er i dag en frelser 
født i Davids by; han Kristus, Herren«!

Og lad os også i denne jul følge evangeliets kalden og 
budskab, tage imod den fred og glæde, det skænker os - 
skænker hele folket.

Og lad os som markens hyrder takke Gud for mis
kundhed og nådebud - og i dette ønske, med dette ønske 
om fred på jord og fred med hinanden, ønsker vi da 
hinanden en glædelig og velsignet jul.
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Min barndoms jul...
af Poul Ruskjær, Bredsten

Hvordan forberedelserne og 
juleaften formede sig for en dreng 
på en ganske almindelig 
bondegård for ca. 65 år siden. 
Personerne på gården bestod 
af far, mor, en karl og 2 drenge, 
nemlig min bror og mig.

D
et første tegn på julen fik jeg i november måned, 
når læreren uddelte brochurer over de julebøger 
og julehæfter, der kunne købes.

Det var meget spændende, jeg husker endnu disse 
brochurer, de var gule, og så var der illustrationer af det, 
der kunne købes.

Det var også spændende, når jeg kom hjem og viste 
mor og far disse brochurer. Med begejstring fortalte jeg 
om disse vidunderlige bøger, som man nu kunne bestille 
hos læreren og få udleveret den sidste skoledag før 
juleferien.

Jeg husker, at de første par år af min skoletid fik jeg 
et lille julehæfte, der hed »Mit eget 
julehæfte«, det kostede 25 ører, men 
kom man til julebøgerne, så var de 
betydelig dyrere. »Min egen jule
bog« kostede 1,75 kr. og den største 
og bedste, som jeg altid håbede at få 
lov til at købe, kostede 2,50 kr., den 
hed »Historiebogen børnenes jule
bog«. Der var mange gode og spæn
dende fortællinger, som blev læst 
indtil flere gange.

Man kunne også få et par stykker 
beregnet for voksne. Jeg husker, at 
vi i mit hjem hvert år fik »Ved julelampens skær«, den 
kostede 2,75 kr., og så fik jeg som regel lov til at få 
»Historiebogen børnenes julebog«.

Vi begyndte også i november måned i skolen at lære 
julesalmer og julesange: Glade jul, Dejlig er den himmel 
blå, Julen har bragt velsignet bud, Der er noget i luften, 
O du dejlige grønne træ og flere andre. Vi skulle lære 
versene udenad, vi fik et eller to for til hver gang og så 
lærte læreren os at synge dem. Det var en dejlig time når 
han havde violinen med, og vi sang af vore lungers fulde 
kraft.

I de mindre klasser lavede vi juletræspynt og om 
aftenen flød stuen derhjemme med glanspapir og silke
papir, når vi sad og flettede julehjerter, lavede kræm
merhuse og andet julepynt. Alt hvad der var hængt på 
juletræet var hjemmelavet, undtagen stjernen i toppen 
og julelysene.

Den første søndag i december pyntede købmanden og 
Brugsen til jul. Butikkerne pyntedes med gran og guir
lander, så det for os børn var en hel eventyrverden. Den 
første skoledag derefter skulle vi selvfølgelig hen og se 
alle de vidunderlige, men uopnåelige ting, der var stillet 
frem.

Der var en egen atmosfære i julebutikken. Nu duftede 
det ikke blot af klipfisk, reb og kaffe, men nu blandede 
sig også den vidunderlige duft af appelsiner, australske 
æbler, figner, dadler og mange andre eksotiske dufte 
sig.

De australske æbler kom i trætønder, der lignede de 
danske smørdritler. Både æblerne og appelsinerne var 
pakket ind enkeltvis i silkepapir. Et helt bord var stillet 
frem, og et vindue var pyntet med legetøj, trælegetøj, 
træheste, køer og andre husdyr, dukker til pigerne, 
nogle sågar der kunne lukke øjnene, og desuden var der 
lidt mekanisk legetøj. Det var en eventyr-verden uden 
lige.

Hvor var det alt sammen spændende.
Der skulle købes ind til jul, så fulgtes far og mor gerne 
ad en aften, når der var åben til kl. 20.00.

Det var rart for mor at have far med, så kunne han 
bedre forstå, at »julen varer længe, koster mange penge«, 
selvom det set med nutidens øjne var beskedne indkøb, 
der blev foretaget.

Indkøbene bestod for det første af de ingredienser, der 
skulle bruges til julebagningen, men grov salt og salpe
ter til at salte julegrisen i var en vigtig bestanddel.

Desuden blev der købt en pose appelsiner (æbler 
havde vi selv fra haven), en pose dadler 
og en pose figner, desuden en pose 
fyldte bolsjer og en pose Altea bolsjer. 
Alt var i løs vægt, og i spændende 
kulørte juleposer med nisser på.

Jeg skulle også, når jeg en gang var 
ene afsted, købe en lille gave til mor, far 
og min bror. Hvor kan man glæde sig til 
at give en gave, ja spændingen var så 
stor, at det var vanskeligt at bevare 
hemmeligheden om gavens art. Jeg 
var helt sikker på, at den, der fik ga
ven, ville blive meget glad.

Nu skulle der bages småkager af forskellig art, samt 
pebernødder.

Jeg husker, at mor havde, som de fleste husmødre 
stadig har, bestemte slags, som hun bagte år efter år. 
Sirupkager med mandler, skåret ud i skæve firkanter 
med en kagespore, jødekager, vanillekranse, klejner, og 
hvis der var æggehvide tilovers, marengs også kaldet 
kyskager. Desuden sirupslagkage, lagt sammen, med 
smørcreme, lagkage, kaffekringle, galopkringle, sand
kage og linser.

En aften skulle mor og vi to drenge hjælpes ad med at 
lave konfekt. Det var spændende. Den indkøbte marci
pan blev drøjet med flormelis, og ved hjælp af kakao, rød, 
gul og grøn frugtfarve kunner der fremtrylles de vidun
derligste figurer.

Ude skulle der gøres rent overalt og ryddes op, hvor 
dette tiltrængtes. Alle markredskaber skulle være gjort 
rene og sat i hus.

Ingen plov måtte stå ude, for så kommer Jerusalems 
skomager og sætter sig på den juleaften.

Alle staldvinduer skulle vaskes, stenbroen på gårds
pladsen skulle fejes, hvis sneen ikke allerede havde lagt 
sig.

Der bliver tærsket og malet korn til grutning, der 
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køres roer ind fra roekulen, alt sammen så meget, at der 
var nok til efter nytår, ja, helst til efter helligtrekonger. 
Der skulle skæres hakkelse til hestene, det foregik ved 
håndkraft.

En dag kørte far på kirkegården med gran. Gravene i 
familiegravstedet skulle dækkes, jeg 
fik lov til at komme med.

Vinterkranse var et ukendt begreb.
Så oprandt dagen hvor julegrisen 

skulle slagtes. Hjemmeslagteren har 
været bestilt i lang tid, det gælder om 
at få slagtet så nær mod jul som muligt.

Der var jo ingen eller køleskab, alt 
skulle i saltkar, bortset fra skinken, 
der bliver røget, og lidt, der kommer i 
henkogningsglas.

Grisen havde vi i lang tid gået og 
kælet for, den fik mangen godbid, og 
var blevet stor og fed. Grisens kvalitet 
måltes på, hvor tykt flæsket var. Der 
blev lavet pølser af forskellig art: Blod
pølse, lungepølse, medisterpølse og 
rullepølse. Resten bliver saltet i det 
store saltkar.

Den sidste skoledag før juleferien, som varede til efter 
helligtrekonger bestilte vi ikke noget. Læreren havde 
sikkert gjort den erfaring, at det ville være umuligt at 
holde børnenes interesser om de sædvanlige skolefag 
fanget. Tankerne var ved julen og alt de spændende, der 
forestod.

Læreren fik en lille beskeden julegave, og han gav 
bolsjer og pebernødder. Vi sang forskellige julesalmer og 
julesange og læreren læste en julefortælling for os. Så 
ønskede vi hinanden, med forventningens glæde ly
sende i alle ansigter.

En dag var jeg med min far i skoven for at hente 
juletræet.

Sjældent var samhørigheden mellem far og børn større, 
end når de med hinanden i hånden vandrede ud i skoven 
for at hente årets juletræ. Træet skulle helst være så 
stort, at det nåede til loftet. Vi snakkede hvert år om, at 
aldrig havde vi haft så smukt et træ.

Endelig oprinder juleaftensdag den 24. december.
Der har ikke været nogen julekalender at se på, eller 

nogen kalenderlys at tænde, men alligevel har det ikke 
været vanskeligt at holde rede på, hvor mange dage, der 
var til jul.

Jeg kan ikke beskrive, hvor jeg har glædet mig til 
denne dag, der er noget helt for sig, med en hel ejendom
melig stemning.

Der er travlhed både ude og inde med at få lagt sidste 
hånd på juleforberedelserne.

Posten kommer med en hel masse julekort og jule
breve. Der er ikke telefon i mit eller andre private hjem, 
så vil man ønske hinanden glædelig jul, må det ske pr. 
brev. Posten inviteres ind på kaffe og julebag, og der 
ønskes glædelig jul. Ligger der meget sne på vejene, 
kører min far en dag eller i to kane for posten.

Der bliver sørget godt for alle dyr, som der står i 
sangen, »lænkehunden selv får dobbelt sul, for den skal 
også mærke det er jul«. Kattene får alt det nymalkede 
sødmælk de kan lappe i sig, der er sat neg ud til fuglene, 
og kørt afrensning fra tærskeværket ned i skoven til 
småfuglene og fasanerne. Grisene får en ekstra portion 
grutning, hestene en ekstra skovlfuld havre oveni hak
kelsen og køerne et ekstra måltid god hø. Dyrene, vore 
medskabninger, bliver der sørget for først, før bonden 
holder jul.

Vi begynder lidt før sædvanligt med at fodre og malke, 
for vi skal være færdige, vasket og klædt om til kl. 18.00, 
for da bliver julemiddagen serveret.

Vi var ikke i kirke juleaften. Far og mor syntes, at alt 
blev så forceret og sent, hvis vi skulle i kirke og bagefter 

hjem og fodre og malke. Men 1. juledag 
er vi alle i kirke. Det var en vidunderlig 
stemning, når vi kunne høre kirke
klokkernes ringen og kimen i det sne
dækkede, frostklare landskab.

Da mindes man verset, man har lært 
i skolen, hvor der står: »Mens som barn 
på landet jeg var hjemme/julemorgen 
var mit himmerig/den du meldte mig 
med englestemme/kimed’ klart den 
store glæde ind«.

Lillejuleaften er juletræet blevet pyn
tet, og står nu inde i dagligstuen, parat 
til at få lysene tændt.

Lidt før kl. 18.00 er gamle Niels Peter 
kommet. Niels Peter er vores nabo, som 
har en lille ejendom på 6 tønder land for 
enden af mit hjems mark. Han er ung
karl og bor ene i sin lille stråtækte 

ejendom. Han er en mand af få ord, men det mærkes på 
ham, at han er glad for at være sammen med os, i stedet 
for at sidde alene denne aften.

Klokken 18.00 samles vi omkring julebordet, karlen 
er også med, han ta’r til sit hjem, når vi har spist 
julemiddagen, og han har fri 1. og 2. juledag.

Far læser juleevangeliet: »Men det skete i de dage, at 
der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden 
skulle skrives i mantal o.s.v.«.

Når far har læst juleevangeliet, tager vi fat på julema
den. Den består af risengrød, derefter ribbensteg, flæ
skesteg, medisterpølse, hvide og brune kartofler, sovs, 
rødkål samt nisseøll og saftevand. Når alle er mætte, 
skal der ryddes af bordet og vaskes op. Det sker hurtigt. 
Så bliver træet tændt, og vi synger de kendte julesalmer. 
I en sådan stund gennemrisles man af en ufattelig 
lykke, da er paradis kommet til jorden.

Så kommer det store øjeblik, hvor hver enkelt få sin 
lille julegave. Hvor er man jublende glad for de tre små 
ting, man får, men også for at se glæden hos den, man 
har givet en lille gave.

Så leges der med gaverne, spilles med forskellige spil, 
spises pebernødder og julegodter, læses i julebogen, og 
far læser en julehistorie. Hen på aftenen får vi kaffe og 
julebag.

Aftenen løber afsted, snart er den hen ad midnat, alle 
skal i seng. Der ønskes godnat og glædelig jul.

Man glædes over atter at have oplevet en hel vidun
derligjuleaften sammen med de mennesker, man holder 
allermest af. Men der er også en stænk af vemod, for nu 
er der et helt utroligt langt år, til det atter er juleaften.

Der er noget i luften, som gør mig så glad, 
som frisker mit hjerte i ungdommens bad. 
Der er noget herinde et strålende minde 

med kærter og sang, 
om julen derhjemme, 

derhjemme hos moder engang.
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Eskjær hovedgård. Goucha af Rasmus Henrik Kruse. 1840.

Eskjær
Arkivar E. Overby, Slægtsgårds
arkivet fortæller i denne artikel om 
herregården Eskjær i Salling. Det er 
et moderne landbrug med en spæn
dende historisk baggrund.

D
a Jeppe Aakjæri 1907 købte gården »Jenie« i 
Salling købte han samtidigt noget af Jyllands 
smukkeste natur. De sydøstvendte skråninger 
mod Limfjorden ligger dejligt i læ og bliver ikke forblæst 

og da jorden er frugtbar, kan man nyde den frodige 
vegetation og desuden en enestående udsigt over den 
smukke fjord.

Kun nogle få kilometer nord herfra og stadig tæt ved 
Limfjorden ligger Eskjærs kønne tegltækkede hoved
bygning med tre fløje, som omslutter en borggård, åben 
mod vest mod ladegården. Midtjysk kreds havde i som
mer den fornøjelse at blive inviteret indenfor.

Navnet Eskjær menes at betyde »Askekæret«. Første 
gang, Eskjær nævnes i historiske kilder, er i et tings
vidne fra 1328, hvor Jakob eller Jep Nielsen (Gylden
stjerne) omtales. I samme århundrede ejedes Eskjær 
muligvis af Erik Brune til Elkær (sandsynligvis Eskjær), 
der optræder som morder, idet han ved Lyby Kirke 
dræbte Bugge Nielsen til Hald og Nørre Vosborg, fader 
til den kendte Niels Bugge.

I midten af 1400-tallet nævnes Eskild Nielsen og 
senere Peder Høeg som ejere af gården. De tilhørte ikke 
den kendte gamle ridderslægt af samme navn, men en 
sidegren af slægten Banner. Sidstnævntes søn, Niels 
Pedersen Høeg, blev en af samtidens kendteste skikkel
ser. 11487 nævnes han som rigsråd, og han blev jævnligt 
benyttet både af kong Hans og Christian II som diploma
tisk sendebud. Han giftede sig ind i den kendte Gjøe- 
familie, og nævnes i Skibby krøniken som en stor præste- 
hader. Han havde dog også mere jordnære interesser, 
idet han i begyndelsen af det 16. århundrede samlede 
anselige jord- og skovområder, især omkring Eskjær. Et 
tingsvidne fra 1501 tyder dog på, at hans ejendomsret til 
den efterhånden store godsbesiddelse blev bestridt af 
andre.

Efter Niels Høegs død i 1524 blev Eskjær overtaget af 
datteren Anne, der var gift med Niels Jensen Rotfeld, og 
de overlod gården til sønnen Jens Rotfeld i 1540. Han 
døde i 1558 som slægtens sidste mand, og Eskjær over
gik herefter til søsteren Johanne, der var enke efter 
Hans Lykke til Havnø. Hun drev gården helt frem til 
1577, hvorefter en søn, Erik Lykke overtog. Sammen 
med hustruen, Dorthe Iversdatter Krabbe, erhvervedes 
af Kronen, Grinderslev klostergods, hvorved de ejede 
områder blev betydelige. Sønnen, Iver Lykke, satte 
imidlertid det hele over styr, idet han få år efter fade
rens død i 1602 kom i bundløs gæld. I 1619 blev Eskjær 
overtaget af kreditorerne og solgt til Verner Parsberg.

I begyndelsen så det ikke ud til at Parsbergernes ejer
skab af Eskjær skulle blive af længere varighed, idet 
Verner Parsbergs søn Niels Parsberg så sig nødsaget til 
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at pansætte Eskjær, som så i 1664 overgik til grev 
Christian Rantzaus arvinger, af hvilke en søn, grev 
Ditlev Rantzau indlemmede Eskjærs betydelige jord
arealer på 96 tdr. htk. plus bøndergods på 284 tdr. i 
grevskabet Løvenholm. Ved kgl. bevilling lykkedes det 
imidlertid Niels Parsbergs søn, obers Verner Parsberg 
at tilbagekøbe Eskjær i 1681.1 1698 solgte han gården 
tillige med »Skivehus« til Christine Barbara Rantzau, 
men da han kort tid efter salget giftede sig med køberen 
fik dette salg ingen praktisk betydning. Efter Verner 
Parsbergs død i 1719 overgik ejendommene til sønnen, 
ritmester Johan Parsberg, der døde i 1730 som slægtens 
sidste mand, efterladende sig besiddelserne i en noget 
forfalden tilstand. De to gårde samt Astrup blev, i 1735 
for 30.00 Rd. overtaget af stedfaderen, kammerherre, 
senere højesteretspræsident, Claus Reventlow, der havde 
ægte Christiane Barbara Rantzau. Han var en af lan
dets største godsbesiddere, men han interesserede sig 
kun i begrænset omfang for sine ejendomme i Salling.

I 1750 blev Eskjær afhændet ved auktion til den 
tidligere forpagter på Krastrup, Mads Hastrup, og der
med overgik gården til en mand af borgerlig herkomst. 
Han var dog heldigvis en særdeles dygtig landmand, der 
forstod at få den efterhånden faldefærdige gård på fode 
igen. Ved hans død i 1767 var Eskjær drevet op til at 
kunne holde 150 staldøksne, 30 fedestude, 80 køer og 
heste plus 120 får. Samtidigt hermed havde han opnået 
at få opført den nuværende hovedbygning, hvad en 
indskrift med årstallet 1761 over hovedfløjens dør med
deler. Hovedfløjen blev baseret på en tidligere bygning, 
og i kælderetagen findes endnu rester af en sengotisk 
bygning med tykke mure, der er sat i munkeskifte. 
Kælderrummet er dækket af otte små krydshvælvninger 
på tre svære, murede midterpiller. Der er nogle små 
nicher i ydermuren, og i følge et lokalt sagn skulle tre af 
middelalderens kendte hekse, de såkaldte Thise-trolde, 

ulykkelige kvinder aflagde »tilståelser« og blev brændt 
på bålet.

Det blev major Johan Chr. von Geistler, der overtog 
Eskjær ved en auktion i 1767. Han, der var gift ind i 
Lüttichau-familien på Tjele, var af en gammel tysk 
officerslægt, og han havde ikke meget forstand på land
brug. I hvert fald lykkedes det ham at blive stærkt 
forgældet, og i 1781 måtte han sælge Eskjær til general
kommissær og senere justitsråd, Chr. Lange. Han var 
en hård og stærk personlighed, frygtet af bønderne, men 
en fremragende landmand med kendskab til agerbrug 
fra barnsben, idet han var søn af den landbrugskyndige 
justitsråd, Jens Lange til Rødkilde.

Driften blev lagt om
Hele den forsømte drift blev nu lagt om ogjorden inddelt 
i fem kobler, to til korn og tre til hø og græsning, hvorved 
en del pløjning sparedes. Desuden gik han straks i gang 
med grundforbedringer, jorden inddigedes, og lejede 
soldater blev sat til at grave grøfter, så en del jord blev 
afvandet. Nye arealer blev bragt under kultur. Han 
påbegyndte mergling, og de rester af skoven, der endnu 
var levnet fra forgængerne, blev omhyggeligt beskyttet 
mod kreaturers ødelæggelse. Der blev anlagt humle
have, og hørdyrkning blev forsøgt med godt resultat. 
Desuden blev en kalkovn og teglværk anlagt ved gården. 
Hans stejle natur indviklede ham imidlertid hurtigt i 
stridigheder med bønderne, især hvad angik hoveri og 
tiendepligt. I eftertidens sagn og beretninger fremstår 
han derfor som en af de værste bondeplagere. Det påstås 
at han narrede bønderne med kornmålet og flyttede 
markskel. For de ugerninger fik han derfor ingen ro i sin 
grav men må tumle rundt med tøndemål og strygestok. 
Som straf for sin udskiftningsvirksomhed fortæller sag
net, at han må løbe rundt i Gåsemosen med landmåler-
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Eskjær omkring 1930 
med de gamle udlænger, 
der brændte i 1980,

fandt bønderne ved eftermåling ud af, at deres leverings
pligt endte midt på Eskjærs mark, hvorfor de læssede 
komet af der. Nu havde Lange imidlertid svoret på, at 
kornet skulle bringes i lade, og da denne ed åbentbart 
ikke kunne gå i opfyldelse på anden måde, lod han bygge 
en lade over det aflæssede kom. Efter sigende skulle 
dette være den første begyndelse til Eskjærs nabogård, 
der nu også bærer navnet Langesgaard.

Lange påbegyndte udtørring af Brokholm sø, og i den 
anledning købte og nedlagde han Aasted vandmølle, - 
tørlægningen lykkedes dog ikke helt. Han opførte lige
ledes en af de første vindmøller i Salling under stor 
protest fra ejerne af de etablerede vandmøller.

Solgt ved auktion
11797 blev Eskjær solgt ved auktion til justitssekretær, 
senere etatsråd Henrik Johan de Leth og Langesgaard 
med Brokholm plus en lille del af skoven til Thomas 
Thomsen til Østergaard. Selvom de Leth frasolgte alt 
bøndergods og forhuggede skoven, - man taler endnu på 
egnen om fældningen af en kæmpeeg, »kløpinden«, der 
gav syv favne klovbrænde, og på hvis stub der kunne 
ligge et husmandshus, - så måtte han i 1828 i slutningen 
af den strenge landbrugskrise på grund af skatterestan
cer lade gården gå til tvangsauktion. Som ufyldesgjort 
panthaver overtog staten gården, men videresolgte den 
i 1830 til kammerråd A.C. Grønbech. Han beholdt Eskjær 
til sin død i 1858, hvorefter enken solgte gården til baron 
Joseph Emil Adeler for 121.000 Rd.

Samme sum blev Eskjær videre solgt for i 1869, i år for 
125 år siden, til cand.jur Ludvig Theodor Schütte, der 
ejede provstlund ved Horsens som han solgte samme år, 
sikkert for at komme lidt på afstand af faderen, August 
Theodor Schütte, Bygholms stenrige, men ret domine
rende ejer.

August Th. Schütte blev i 1820erne sendt til Danmark 
som agent for flere Lübeker og Hamburger købmænd. 
Han må have haft en fantastisk forretningstalent og 
tjent mange penge, for indenfor de næste 15-20 år købte 
han 6 større herregårde og blev derved ejer af over 
15.000 td. land. August Th. Schütte vandt kong Frede

rik 7.s, og ikke mindst grevinde Danners gunst. I 1839 
udnævntes han til jægermester, senere til hofjægerme
ster og i 1860 til kammerherre.

Da Frederik 7. ønskede af forære grevinden et lands
sted i udlandet, blev Schütte bedt om at undersøge, om 
der var noget af interesse i Østrig, og her fandt han St. 
Andäi i Kärnten på 60 ha agerland og 3300 ha skov. 
Ejendommen faldt dog ikke i grevindens smag, hvoref
ter Schütte opnåede kongens tilladelse til selv at købe 
området.

Ludvig Theodor Schütte holdt meget af Eskjær, og 
selvom han efter faderens død i 1889 flyttede til Byg
holm, hvorfra han administrerede de to herregårde og 
besiddelsen i Østrig, så opholdt han sig altid nogle 
måneder om sommeren på Eskjær. Her tog han især fat 
på skoven, plantede bøg overalt og udvide skovarealet. 
En overgang var der planer om at ombygge Eskjær til 
cementslot i retning af Frisenborg, men heldigvis nøje
des han med en beskeden ombygning af midterfløjen.

Ludvig Th. Schütte døde i 1915, og Bygholm blev 
overtaget af den ældste af sønnerne Einar, der dog ret 
hurtigt afhændede det store gods. Eskjær og St. Andrä 
arvede en yngre søn, dr. phil Gudmund Schütte. Han er 
forfatter til en række videnskabelige værker vedrø
rende sproghistorie, historie og etnografi. Selvom Gud
mund Schütte boede på Eskjær, var gården i hele hans 
ejertid bortforpagtet. Schütte holdt meget af naturen og 
foretstod selv skovens drift. De ofte store vanskelighe
der, der var forbunden med driften af ejendommen i 
Østrig under og mellem de to verdenskrige, blev vareta
get af hans hustru Elsa Schütte, født Pichler.

I 1938 blev forpagtningen af Eskjær overtaget af 
sønnen Herluf Visti, og omtrent samtidigt blev Andrä 
overtaget af datteren Helle, der blev gift med Heinrich 
von Habsburg-Lothringen. Gudmund Schütte havde 
dog forinden ladet hovedbygningen på Eskjær underka
ste en gennemgribende restaurering og havde opført en 
ny avlsgård ved hjælp af arkitekterne Hansen og Lind i 
Skive.

Gudmund Schütte, der døde i 1958, overdrog i 1953 
herregården til sønnen, Herluf Schütte. I hans tid blev 
avlsbygningerne igen ombygget og forbedret efter en 
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brand i 1955. Desuden blev hovedfløjen og den sydlige 
fløj restaureret og moderniseret i 1958, så de fremtræ
der som en stor og meget herskabelig lejlighed. Nordflø
jen blev den gang benyttet som bolig for forvalter.

I dag ejes Eskjær af sønnen Birger H. Schütte, der 
sammen med hustruen, Vibeke overtog Eskjær i 1975. 
Der er 3 børn i ægteskabet, 2 drenge og 1 pige, så næste 
generation skulle være sikret. Allerede i Herluf Schüttes 
tid blev der købt flere ejendomme til, så i dag drives der 
i alt 401 ha som Eskjær gods, fordelt på sædegården 
Eskjær med skov 332 ha, Korsholm 39 ha, Hakkildgaard 
20 ha og Smørholm 10 ha. Korsholm og Hakkildgaard 
ejes henholdsvis af søstrene Karin og Elsa. Det meste af 
jorden ligger omkring hovedgården, og til Eskjær hører 
tillige to søer i Limfjorden, store og lille Rotholm, på 
tilsammen 15 ha. Der hører 15 arbejderboliger under 
gården. De lejes om sommeren ud til udenlandske turi
ster og er eftertragtede på grund af den smukke belig
genhed ved fjorden.

I 1980 nedbrændte avlsbygningerne desværre igen. 
Man har nu opført en moderne svinestald med plads til 
230 søer og 5000 slagtesvin. Af kreaturer der ca. 25 stk. 
Angus kødkvæg.

Driftsformen er korn
Jagten på Eskjær er særdeles god, idet der foruden 
harer, fasaner og agerhøns findes en stor og kraftig 
bestand af råvildt. Herluf Schütte indførte i 1940 råvild
tet til Eskjær, hvorfra det har bredt sig over det meste 
af Salling. Her fandtes der ikke tidligere nogen form for 
hjortevildt. Driftformen er ellers korn, frø, læggekartof
ler, traditionel skovdrift, juletræer og pyntegrønt. I 
tilknytning til salg af de to sidstnævnte former, så 
holder godsejerparret hvert år i december måned »åbent 
hus« en weekend, - i år bliver det 10.-11. december - hvor 
man kan købe julegran, rødvin o.a.

Det er ikke for meget sagt, at Eskjær i dag drives som 
mønsterlandbrug, hvad ikke mindst den orden og 
ry delighed, man overalt møder på godsets vidstrakte 
område vidner om. Nævnes bør det også, at Eskjærs 
nuværende ejer, Birger Schütte er en udadvendt per
sonlighed, der ikke nøjes med at tage del i initiativer på 
egne enemærker. I en årrække har han deltaget i den 
lokale kommunalbestyrelse, indtil han nu er kommet til 
den konklusion, at han må have aftjent sin kommunale 
værnepligt. Desuden deltager han ivrigt i det landbrugs
faglige arbejde.

Som tidligere omtalt har Eskjær Hovedgaard fra i år 
været i Schütte familiens eje i 125 år. Selvom overtagel
sen først havde fundet sted om efteråret, besluttede 
man sig for at fejre jubilæet i juli måned, hvor vejret 
viste sig aller varmest, og på et tidspunkt hvor den 
østrigske gren af slægten kunne deltage i festlighe
derne. En udstilling med gamle regnskaber, protokol
ler, billeder, avisudklip om godset, slægten og egnen etc. 
kunne da beses i kælderen under hovedbygningen.

Da der for 25 år siden fejredes 100 års jubilæum for 
familiens overtagelse af Eskjær, lod Herluf Schütte en 
smuk støbejerns-gårdklokke fremstillet til minde om 
begivenheden. I år har Birger Schütte ladet nogle gamle 
lærketræer fælde og fået fremstillet tømmer til et usæd
vanligt smukt gulv i pejsestuen.

Spøgeri på Eskjær
Mange sagn og spøgerier er i folkemunde knyttet til 

Eskjær. En af de tidligere ejere, dr. phil Gudmund 
Schütte, har dog selv oplevet at se herregårdens »grå 

dame« i sommeren 1914. Han overnattede i et gæste
kammer i den nordre fløj og så i halvvågen tilstand 
kvinden gå over gulvet i det tidligere ostekammer og ud 
af døren, som hun slog i med et smæld. Det bør bemær
kes, at Gudmund Schütte ikke er den eneste, der har set 
damen. Folk, der havde overnattet i samme kammer, 
havde ved morgenbordet undrende spurgt, hvad det var 
for besynderlige tidspunkter, man gjorde rent på. Gan
ske tidligt om morgenen var der kommet en grå dame 
ind i værelset og havde skuret gulvet! Hvem damen er, 
ham man ingen idé om, men måske er hun genfærdet af 
hin jomfru, som i følge traditionen skulle være inde
muret i gårdens middelalderlige kælder. Også Gud
mund Schüttes broder, cand.jur Einar Schütte havde 
som barn en spøgerioplevelse. Ved aftenstide var han 
sammen med en barnepige gået gennem et 
gennemgangsværelse i den søndre fløj. Pludselig gjorde 
han holdt, og da pigen så, hvad der havde fanget hans 
opmærksomhed, hvinede hun højt af rædsel og flygtede. 
Drengen blev overladt til sin skæbne, og han fortalte 
siden sin farr, at en isbjørn var kommet ud af et hjørne 
i værelset, hvor der stod et stort skab. Den gik tværs over 
gulvet og forsvandt under et bord i modsatte hjørne!

Det er dog ikke nogen isbjørn, men derimod Eskjærs 
sorte hund, et kalvestort kreatur med grov pels, der har 
opskræmt folkeholdende på Eskjær, undertiden har 
uhyret optrådt hovedløst. Som oftest gør hunden ingen 
fortræd, selvom det har været ret ubehageligt for går
dens folk, når døren springer op af sig selv, og hunden 
går hen til sengen, lægger hovedet på kanten og betrag
ter dem med gnistrende øjne. En tjenestedreng kom 
frygteligt galt af sted med uhyrer, da han mødte det midt 
på gårdspladsen og langede ud efter det med en rafte. 
Hunden rejste sig og luntede ind i laden, og han var 
tvunget til at følge med. Folkene hørte nu nogle frygte
lige skrig, og de fandt senere drengen død med opspilede 
øjne i navnløs rædsel. Hunden tilskrives Chr. Lange, der 
på grund af sin uærlighed må gå igen på Eskjær. Under
tiden kan man høre hans tunge trin på loftstrapppen, og 
snart bumpes det med skæppemål og kyles med stryge
stokke, fordi Lange må måle det korn om, som han snød 
bønderne for. I efterårsnætterne jager han afsted over 
markerne på en sort hest, fulgt af hunde.

En gang om året høre vognrumlen, som om et køretøj 
ankommer. Kun gnister fra hove, der rammer den top
pede brolægning foran hovedbygningen, kan ses. Der 
lyder støj af folk, piskeslag hvinende gennem luften, og 
en mandstemme der brøler af smerte. Derefter sætter 
køretøjet sig igen i gang og ruller ud af borggården. 
Spøgeriet tilskrives en rå herremand, der tillige var en 
stor spillefugl. En aften, mens han var på besøg et andet 
sted, kom der bud fra Eskjær, at en af tjenerkarlene 
havde foretaget sig noget ulovligt. Ærgerligt over afbry
delsen rejste herremanden sig og bad selskabet und
skylde ham et øjeblik. Derefter for han i rasende fart af 
sted til Eskjær, gennempryglede synderen og vendte 
kort efter tilbage til det afbrudte spil. Som straf for sin 
umenneskelige adfærd må han samme nat hvert år 
gentage køreturen og piskescenen!

Et af de ældste sagn omhandler en vældig lindorm, 
som både Eskjær og det nærliggende herresæde, Astrup, 
skulle hvile på. Når ragnarok nærmer sig, vil ormen 
trække halen til sig og spy ild! »Så synker Astrup, 
Eskjær flyder og Nørgård (en tredje nærliggende gård) 
brænder. Det kan dog også gå galt for inden, hvis der 
skulle komme en syndig kone på Astrup eller hvis 
Eskjær og Astrup får samme ejer.
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KRONIK:

Rødding Højskole
- et danisierungsinstitut

o Af forstander Ove Korsgaard, Vester Skerninge

Å
rstal kan få mytologisk betydning; enhver insti 
tution, organisation og nation har bestemte års 
tal, som identiteten er knyttet til. 1848, 1864 
1920 er årstal, der indgår i den kollektive, historiske 

hukommelse i Danmark. Bestemte navne og begivenhe
der kommer freinpå lys-tavlen, når disse årstal nævnes.

Vi taler om »Anden fra 1848« og tænker både på 
grundloven og treårskrigen; 1864 minder os om tilbage
toget fra Dannevirke, stormen på Dybbøl og nederlaget 
til Tyskland; 1920 fremkalder billedet af Kong Chri
stian X., da han på sin hvide hest rider over Kongeåen 
efter at Sønderjylland havde stemt sig tilbage til Dan
mark.

Inden for højskolebevægelsen har 1844 mytologisk 
betydning. Det var dér, det skete, dét var året, hvor den 
første højskole i Danmark og Norden, ja, hele verden 
begyndte. Mellem de tre nævnte årstal fra den danske 
historie og Rødding Højskoles historie, er der en uløselig 
sammenhæng.

Den nationale sag
Rødding Højskole blev åbnet torsdag den 7. november, 
hvor forstander Wegner holdt en ildfuld national tale og 
markerede dermed skolens linje. Han citerede bl.a de 
manende linjer fra Ingemanns roman »Valdemar den 
Store og hans Mænd«:

da ryster sjælen og vækker ånden, 
og styrker hjertet og ruster hånden 
til dansk og stor herlig id - 
til Danmarks frelse i nødens tid!

Bagefter var der fest, hvor der blev sunget en række 
sange, skrevet til lejligheden, og udbragt mangen en 
skål.

Bag oprettelsen af Rødding Højskole stod der to grup
per: Dels nationalliberale fra København, dels Grundt
vig og hans tilhængere. Det er ofte sagt, at det var en 
besynderlig alliance, der her blev etableret, da Grundt
vig langt fra var nationalliberal. Men det skyldes, at 
man overser, at der er én meget væsentlig sag, de to 
grupper har tilfælles, nemlig den nationale sag. Om den 
kunne professor H.N. Clausen, den førende nationalli
beral, og Grundtvig mødes, selv om Grundtvig havde 
angrebet H.N. Clausen meget voldsom vedrørnde hans 
teologiske synspunkter i 1825 - så voldsomt at H.N. 
Clausen anlagde og vandt en injuriesag, der førte til at 
Grundvig blev idømt livsvarig censur. Nu mødes de i 
enighed om at styrke den nationale sag. Oprettelsen af 
Rødding Højskole var en livsnerve i denne plan. Fra tysk 
side blev Rødding da også betragtet som et »danisie
rungsinstitut«.

Dog var det hverken H.N. Clausen eller Grundtvig, 
der gjorde fodarbejdet. Det gjorde Christian Flor. Han 
har i højskolehistorien stået i skyggen af Grundtvig og 
Kold, men i et nyt værk »Udfordringer til højskolen«, 
udgivet i forbindelse med 150 års jubilæet og skrevet af 
Gunhild Nissen, er Flor trukket ud af skabet. Mere end 
nogen anden var det hans fortjeneste, at Rødding Høj-

Rødding Folkehøjskole 1844.

skole blev oprettet. Det var ham, der var ildsjælen, og 
han vedblev at brænde for sagen gennem både medgang 
og modgang. Uden hans utrættelige indsats er det tvivl
somt om Rødding Højskole havde oplevet de første 
meget vanskelige år.

Men hvorfor netop en højskole i Rødding? Svaret er 
enkelt: Fordi Rødding lå i Slesvig, omend i den nordlige 
ende af Slesvig, hvilket var ved at diskvalificere stedet. 
Flor og Laurids Skau ville gerne have haft gård længere 
sydpå for geografisk at være nærmere brændpunktet i 
den nationale kamp mellem dansk og tysk. Men i januar 
1844 blev Rødding-Vamdrupgaard med tilhørende 
Riberhusergaard købt af krigsassessor Kier for 12.000 
rbd.

Flor var hvad vi i dag vil kalde en troende nationalist. 
Dog brugte han - ligesom Grundtvig - hellere det danske 
ord »folkelighed« end det udenlandske ord »nationali
tet«. I dag er ordet folkelig et plusord i de flestes ører, 
mens ordet nationalisme er et minusord; dengang var 
der imidlertid ikke megen forskel mellem disse to begre
ber, de var stort set synonyme. Det nationale var det 
folkelige og det folkelige var det nationale. (Jeg er dog 
selv af den opfattelse, at der hos Grundtvig er en nuan
ceforskel mellem det folkelige og nationale, som er 
vigtigt).

Fra helstat til nationalstat
Rødding opstod som følge af det skarpe nationale mod
sætningsforhold i hertugdømmerne. Og Røddings vi
dere historie blev bestemt af den store historie. Som 
bekendt tilspidsede de nationale modsætninger sig og 
førte til borgerkrigen i 1848-51. Borgerkrigen endte 
uden afklaring af det nationale spørgsmål. Danmark 
var på det tidspunkt stadig en multinational helstat, 
hvor der levede mange forskellige folk: danskere, ty
skere, islændinge, færinger og grønlændere. Men de 
nationalliberale i både kongeriget, hertugdømmerne og 
Det tyske Forbund krævede stater, hvor der var over
ensstemmelse mellem nationalitet og stat, altså en 
nationalstat. Og så opstod problemet: Hvad med 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten? Skulle de begge 
med i den nye tyske nationalstat, der var under udvik
ling, eller skulle de med i en ny dansk nationalstat, 
baseret på en demokratisk forfatning? Eller skulle de to 
hertugdømmer adskilles: Holsten til Tyskland og Sles
vig til Danmark? At Holsten skulle til Tyskland kunne 
der godt blive enighed om; her talte alle tysk. Det var 
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Slesvig, der var problemets kerne. Her talte omkring 
halvdelen tysk og halvdelen dansk. Så en deling af 
Slesvig lå lige for. Men det synspunkt var der stort set 
ingen, der tilsluttede sig.

Som historikeren Johs. Nielsen har vist i sin bog 1864 
»Da Europa gik af lave« (1987), så krævede en nationa
listisk opinion i både Danmark og Tyskland, at det 
slesvig-holstenske spørgsmål blev afgjort gennem krig. 
At Danmark måtte tabe var uundgåeligt, men det totale 
nederlag med tabet af alt land syd for Kongeåen, var det 
ikke. Når katastrofen blev så overvældende for Dan
mark, havde det selvforskyldte årsager, skriver Johs. 
Nielsen.

Nederlaget betød, at både Holsten og Slesvig blev 
indlemmet i Tyskland. Kongeåen og ikke Ej deren blev 
grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det medførte, 
at Rødding Højskole kom til at ligge på den forkerte side 
af grænsen: i Tyskland.

Men Flor var utrættelig. Den nationale kamp måtte 
fortsætte. Sammen med Ludvig Schrøder, der var blever 
forstander i Rødding i 1862, fik han flyttet højskolen 
nord for Kongeåen, til Askov. Askov Højskole - som også 
blev kaldt Flors Højskole - startede i 1865, hvortil der 
bl.a. kom mange unge fra Nordslesvig.

Efter afslutningen på 1. verdenskrig blev der gennem
ført en afstemning i Slesvig, der resulterede i at Slesvig 
blev delt: Nordslesvig stemte sig tilbage til Danmark. 
Sydslesvig forblev en del af Tyskland. I 1920 kunne 
Kong Christian X. ride over Kongeåen ind i dansk land. 
Det betød, at Rødding igen kom til at ligge i Danmark.

Samme år blev Rødding Højskole genåbnet og har 
siden eksisteret som folkehøjskole. Om det i år er Rød
ding Højskole eller Askov Højskole, der fejrer 150 års 
jubilæum, er et definitionsspørgsmål. Et mindeværdigt 
jubilæum for den danske folkehøjskole er det under alle 
omstændigheder. Dødsfald

Jens Bligaard, Salling
Gårdejer Jens Bligaard blev født den 7. oktober 
1906 og døde den 14. november 1994.

I 1936 overtog Jens Bligaard slætsgården i 
Oddense, som han ejede indtil sin død, men jorden 
var bortforpagtet. Slægten har siddet på Bligaard 
siden 1790, og Jens Bligaard var femte generation.

Jens Bligaard var aktiv i modstandsbevægelsen 
og i sognets foreninger. Han var en meget stor 
kender af både slægtens og sognets historie. Til
med var Bligaard meget respekteret i det lokale 
samfund. Jens Bligaard kom meget tidligt ind i 
Dansk Slægts-gaardsforening, og i årene fra 1966 
til 1982 var han medlem af hovedbestyrelsen.

Da det lokale arbejde i Midtjylland skulle retab
leres i 1989-1990 gik Bligaard igen ind i det orga
nisatoriske arbejde, og fik givet sit uvurderlige 
bidrag til det gode resultat.

I 1988 markerede Dansk Slægtsgårdsforening 
på sit årsmøde i Hillerød, at Agnes og Jens Bligaard 
havde deltaget i 40 årsmøder i træk. Det blev til 44 
årsmøder før helbredet begrænsede aktiviteten.

Ære være Jens Bligaards minde.
Jens Kristian Nielsen.

Samarbejdet 
i landbruget
Dansk Slægtsgårdsforening er særdeles tilfreds 
med, at De danske Landboforeningers formand 
H.O.A. Kjeldsen har meddelt, at han ønsker de tre 
landboorganisationer samlet i een organisation.

Med denne stillingtagen fra landbrugets første
mand, ser Dansk Slægtsgårdsforening med stor 
optimisme frem til debatmødet om fremtidens or
ganisationsforhold i landbruget.

Et møde om Slægtsgårdsforeningen har inviteret 
til på »GI. Estrup« onsdag den 11. januar 1995.

Mødet var oprindelig berammet til den 23. sep
tember, men måtte desværre udsættes p.g.a. folke
tingsvalget.

Mødets tema er »Samarbejde i landbruget«. Til 
mødet er inviteret repræsentanter fra alle væsent
lige landboorganisationer og producentforeninger.

Dansk Slægtsgårdsforening har siden sit års
møde i 1993 ved flere arrangementer prøvet, at få 
en dialog igang, for at få samlet landbruget til en 
forhandlingskraftig organisation.

Vi mener nu at kunne konstatere, at muligheden 
er tilstede, idet formanden for Dansk Erhvervs
jordbrug Steen Reventlow-Mourier også er meget 
positiv stemt for tanken om kun een organisation i 
fremtiden.

Det er helt klart, der vil til stadighed være et 
behov for et stærkt sammenhold i forsatte forhand
linger om miljø, energiafgifter og E.U. reformregler 
m.m.

Landbruget har efter vor mening problemer nok 
at tage sig af. Derfor skal organisationerne ikke 
bruge kræfter på intern styrkeprøve.

A.C. Winther Hansen.

Velkommen 
til nye 
medlemmer:
Gårdejer
Henning Buhl-Madsen, 
Skælskør Landevej 59, 
Lundforlund, 
4200 Slagelse

Gårdejere
Jytte Holmgaard og 
Søren Nielsen, 
»Abildgaard«, 
Abildgårdsvej 2, Knapstrup, 
4440 Mørkøv

Niels Erik Jankjær, 
Sønderengen 133, 
2860 Søborg

Karen-Margrethe Madsen, 
Hassel vej 2, 
2600 Glostrup

Tidl. landbetjent 
Eli Hansen, 
»Stagesgaard«, 
Hj al te vej 6, 
4760 Vordingborg

Gårdejer
Knud Nielsen, 
Kjærgårdsmøllevej 12, 
Resen,
7600 Struer

Gårdejere
Marianne Lauridsen og 
Hans Jørgen Hansen, 
»Dalgaard«,
Gammel Landevej 6, 
Lejrskov, 
6640 Lunderskov

Jens Blach, 
»Lyngdal«, 
Aarhus vej 115, 
8570 Trustrup
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Nyt fra kredsene
LOLLAND-FALSTER KREDSEN
Onsdag den 7. september 1994 havde Lolland-Falster 
kredsen arrangeret udflugt til Fyn. Der deltog 40 med
lemmer. Turen gik med færgen fra Tårs kl. 8.30. Fra det 
overskyede Lolland, hvor der om natten var faldet en 
mængde regn, kom vi til et solstrålende Langeland, og 
vejret holdt sig resten af dagen og gjorde udflugten til en 
stor oplevelse.

I Svendborg sluttede fru Margit Riis og hendes mand 
fra Bøgebjerggård ved Glamsbjerg til os, idet hun havde 
lovet at være vores guide resten af dagen. Dette hverv 
udførte hun på en ganske fortrinlig måde, idet hun 
startede med at fortælle om, hvorledes Langeland, Siø, 
Tåsinge og Fyn var blevet landfaste i årene 1960-1964. 
Resten af dagen fortalte hun løst og fast om de større 
gårde vi kom forbi.

Fra Svendborg kørte vi til Ringe og derfra til Søllinge, 
hvor vi besøgte Laurits Larsens store virksomhed for 
tørrede blomster og planter. Det er et imponerende stort 
antal forskellige planter, der bliver tørret, farvet og 
pakket og sendt til mange forskellige lande. 60% af 
produktionen eksporteres. I et showrum kunne det 
store udvalg besigtiges. Laurits Larsen har kontrakter 
med mange af omegnens landmænd om at dyrke de 
mange slags planter. På sine egne jorder har han en 
produktion af juletræer. Vi havde lejlighed til at købe 
enkelte af blomsterne.

Fra Søllinge kørte vi til Kerteminde, hvor vi besøgte 
kunstmaleren Johs. Larsens museum, der er indrettet i 
kunstnerens egen bolig samt i en stor bygning ved siden 
af. Også en gammel Mølle høre med til museet, som 
dækker over en stor grund med en herlig have med 
lysthus og drivhus m.m. Derefter fik vi på Munkebo Kro 
en udmærket frokost, som alle havde glædet sig til og 
hyggede sig med.

Kl. 14.30 drog vi videre til Odense og imod nord til 
Stige, hvor vi besøgte gartneriet PKM ApS, som ledes af 
Kristian Madsen. Det er et meget moderne gartneri, der 
dækker over 55.000 kvm. under glas. Herudover dyrkes 
planter på 14 hajord. Der beskæftiges mellem 80 og 500 
medarbejdere afhængig af årstiden svarende til 150 
fuldtidsbeskæftigede. Der er en meget stor produktion 
af Schlumberga, det vi andre kalder julekaktus, 
novemberkaktus osv., Rhipsalidopsis og Campanula. 
Det var en meget stor oplevelse at se et så velordnet 
gartneri som dette. Det meste af produktionen ekspor
teres. Vi sluttede med at besøge Kristian Madsens 
forældre Poul og Marie Madsens have, der omfatter en 
mængde sjældne planter og træer. I tilslutning hertil 
var der i den ene ende af et drivhus indrettet en herlig 
swimmingpool og vinterhave med andre sjældne træer.

Vi kørte herefter til det sidste punkt på programmet, 
et besøg hos formanden for den lokale slægtsgårds
forening, Hans Peter Madsen og frue, Mariesminde ved 
Langeskov. Han dyrker 73 ha med kartofler, sukkerroer 
og raps, ligesom han har en meget stor svineproduktion 
på ca. 2200 om året. Han har desuden 10 fedekreaturer. 
Efter et besøg i stuehuset, der er stort og velindrette, 
sluttedes af med et hyggeligt samvær i haven, hvorefter 
vi tog afsked og drog til Svendborg, hvor vi tog afsked 
med hr. og fru Riis og takkede dem for et godt førerskab 
dagen igennem, og derefter med færgen til Tårs og 
Stokkemarke, hvor vi sluttede kl. 20.00.

Knud Marker sen.

NORDS JÆLLANDSKREDSEN
Generalforsamling og adventsmøde blev afholdt den 28. 
november i Gørløse Forsamlingshus.

I sin beretning lagde formanden Vagn Mathiasen op 
til en drøftelse af landbrugets forhold.

Alle valg var genvalg.
Efter generalforsamlingen fortalte museumsinspek

tør Flemming Beyer, Nordsjællands Folkemuseum, om 
vind- og vandmøller i Nordsjælland.

SJÆLLAND SYD
Søndag den 5. marst afholdes generalforsamling. I år er 
den henlagt til Fladsåhallen. Mødet begynder kl. 13.00.

Efter kaffen fortæller tdl. gårdejer Torben Rasmus
sen, Onrebjerg om Bakkebølle i 200 år.

det er i 1995 netop 200 år siden, at landsbyens gård- 
mænd købte deres gårde til selveje.

Meta Larsen.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN
Vintermødet med generalforsamling afholdes 24. ja
nuar på Høng Landbrugsskole. Generalforsamlingen 
begynder kl. 1400.

Derefter kaffe og foredrag med historikeren Børge 
Gert Olsen, der fortæller om »Fra træhesten til andels
bevægelsen«.

Arne Højland.

VEJLE AMT
Der indbydes til vintermøde i Vingstedcentret torsdag 
den 12. januar kl. 13.30.

Først vises vi rundt i DGPs nye administrations
center, derefter kaffe, og så fortæller ejendomskonsulent 
Anders Frederiksen om »Generationsskifte og arvelo
ven«.

Holger B. Juul.

Den syvarmede 
Lysestage
Den syvarmede Lysestage er et kendt jødisk 
symbol, der har sneget sig ind i danske kirker 
og hjem.

Lysestagen stod i Jerusalems Tempel, men 
der var ikke lys i den. Efter Jerusalems fald 
blev den ført bort af romerne. Vi kender den 
fra motivet på Triumfbuen.

Når Den syvarmede Lysestage stod i Temp
let uden lys, var det fordi den først måtte 
tændes, når Mesias (Kristus) var kommet.

Derfor er det ganske kristeligt at have Den 
syvarmede Lysestage stående, når bare ly
sene er tændt.

Med ønsket om at der må være lys i vores 
stager, ønskes alle bladets læsere glædelig 
jul og godt nytår.

Ole G. Nielsen.
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Vesterbygaard 1994.
Stuehuset er opført i 1855 
og udlængerne er fra 1991 - 
1992, og selvom det er 
moderne byggeri, så har 
man bevaret gårdsplad
sen, så man kan se, at det 
er en gård.

Vesterbygaard i Ødsted ved Vejle
Vesterbygaard er en gammel slægtsgård, der i det velholdte stuehus 
rummer mange minder om slægten. Avlslængerne er moderne - opført 
efter brand i 1991.

Vesterbygaard har rod i Anneksgården til Egtved Præ
stegård - en fæstegård under præsteembedet, og den 
blev købt til selveje i 1796. På det tidspunkt havde 
slægten allerede haft gården i to generationer.

Slægtens første mand på gården var Oluf Sørensen 
(1664-1740), der var gift med Maren Madsdatter.

Næste generation var Mads Olesen (1728-1811) og 
Touve Nielsdatter (1736-1804).

I folketællingen fra 1787 står sønnen Niels Madsen 
som gårdmand og forældrene som aftægtsfolk. Niels 
Madsen var på den tid 24 år og hans søskende Jeppe 
(20), Knud (9) og Johanne (6) boede der selvfølgeligogså.

Niels Madsen (1762-1832) blev gift i 1802 med Maren 
Madsdatter (1769-1803), hun var enke efter gårdmand 
Jørgen Jørgensen fra gård nr. 3 i Vesterby. Niels Mad
sen overtog hustruens gård og lagde den sammen med 
sin egen, der havde nr. 2.

Mads Olesen og hans sønner havde allerede fra 1772 
opkøbt ejendomme på Vesterby og Ødsted marker, og i 
1796 opnåede han at blive selvejer på gård nr. 2.

Det er dette sammenkøbte areal, der udgør 
Vesterbygaard.

Maren Hansdatter døde 6. februar 1803 - familie
traditionen fortæller, at hun døde efter en tvillingefød- 
sel, og tvillingerne døde samtidig.

Den 1. juli 1803 giftede Niels Madsen sig igen, og den 
udvalgte var pigen Johanne Marie Knudsdatter (1783- 
1845).

Fjerde generation var Knud Nielsen (1808-1870) og 
Mariane Pedersen (1817-1892).

Han overtog gården i 1838 og giftede sig året efter.
Knud Nielsen blev Ødsteds myndige sognefoged i den 

vanskelige tid, da tyske og østrig-ungarnske tropper 
hærgede landet.

Den 10. juli 1884 kom femte generation til ved Chri
sten Knudsen (1855-1949) og Ane Kierstine Sørensen 
(1858-1918).

Sjette generation fik skøde på Vetsterbygård 5. okto
ber 1915, idet Niels Peter Knudsen købte den. Han blev 
gift med Maren Føns i 1918.

De sad med gården indtil 1960. Sønnen Erik Føns 
Knudsen havde forpagtet hjemmet i 1954, men i 1960 
valgte han at overtage hustruens fødegård, og så beslut
tede broderen Oluf Føns Knudsen at føre slægten videre 
på Vesterbygård.

Karen og Oluf Føns Knudsen begyndte på en mindre 
ejendom i Skærlund ved Brande. 11956 købte de Ulking 
Midtgård og senere erhvervedes nok en ejendom. Al 
dette solgte Oluf Føns Knudsen efter at have etableret 
sig på slægtsgården i 1960.

I dag hører der 70 ha til Vesterbygaard.
Stuehuset er opført i 1855, men er indrettet meget 

tidssvarende samtidig med, at det rummer utallige 
minder om de forrige slægtsled.

Avlsgården blev opført efter brand i 1991. Det er et 
meget smukt byggeri i røde sten, og man har valgt at 
beholde gårdspladsen. Det fuldendte byggeri blev ind
viet den 11. maj 1992.

Der er et stort maskinhus og kornlager i gårdens
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Vesterbygaard 1979.
De gamle udlænger blev 
opført i 1918 og brændte 
16. august 1991.

østlænge, mens der mod vest er en dobbelt staldlænge 
med plads til 1000 fedesvin.

Gylletanken er lagt hensynsfuldt på den modsatte 
side af vejen.

Oluf Føns Knudsen driver selv jorden, men svine
huset er bortforpagtet til en nabo.
Redaktør Axel Rude i Vejle skrev i 1956 en interessant 
artikel om Vesterbygaard, og den gengives her i uddrag:

»En gammel Bog«
»Denne Bog tilhører mig, Niels Madsen, Vesterbye, den 
1. Januar 1803«. Det står med smuk, fast håndskrift i en 
lille bog, der endnu er i slægtens eje, og som efter tidens 
skik har en lang og lærd titel: »Den danske Bondes 
Pligter og Rettigheder efter Loven, saaledes som de vare 
efter Slutningen af det attende Aarhundrede ved Arent 
Steenstrup«.

Og for at læseren ikke skal være i tvivl om forfatterens 
kvalifikationer til at behandle emnet oplyses det under 
titlen, at Arent Steenstrup er »Brandvæsens og 
Sandflugts-Commissair i Koldinghus Amt og Forligts- 
Commissarius i Nørvangs og Tørrild Herreder«.

Det vigtigste ved den mere end 150 år gamle bog er dog 
ikke kapitlernes tørre, sprænglærde oplysninger om 
bondens pligter og rettigheder, men de notater, der med 
forskellig håndskrift dækker indersiden af bindet, og 
som året 1803 indledes med Niels Madsens fyndige 
»denne Bog tilhører mig«.

Notaterne er et slægtsregister, navne på medlemmer 
af samme slægt, optegnet ifølge tradition, som blev 
skabt af tipoldefaderen til den unge Erik Føns Knudsen, 
der nu har forpagtet slægtsgården »Vesterbygaard« i 
Ødsted sogn, Jerlev herred, efter faderen, gårdejer Pe
der Knudsen, som sammen med sin broder, kontorassi
stent K. Holger Knudsen, Middelfart, holder slægts
minderne i hævd.

Navn efter navn på Niels Madsens børn er nedskrevet 
på bogens håndgjorte papir: Thove Marie, født 9. marts 
1805, Knud, født 10. august 1808, født i februar 1812, 
Christen, født 4. juni 1815, Ole, født 9. november 1816, 
Kierstine Cathrine, født 19. februar 1820 og Christen 
Nielsen, født 4. november 1822.

Også Niels Madsen søn, sognefoged Knud Nielsen, 
skriver sine børns navne i bogen: Niels Knudsen, født i 
Vesterby 6. oktober 1841, Johanne Marie Knudsen, født 

18. marts 1844, Peter Knudsen, født 2. april 1846, Ane 
Knudsen, født 25. december 1849, Christen Knudsen - 
fader til gårdejer Peder Knudsen og kontorassistent K. 
Holger Knudsen - kommer til verden 7. december 1855. 
En livskraftig slægt, hvis slægtsgård i Ødsted sogn er 
gået i arv fra fader til søn i syv led.

»Vesterbygaard« saga
Fra 1536 til ca. 1790 var »Vesterbygaard« i Ødsted 
anneksgård til Egtved præstegård sammen med en 
gård, der har ligget nærmest Vesterby. Den blev brudt 
ned samtidig med en tredie gård ved Ødsted, ogjordene 
samledes til en ny ejendom, der fik navnet: 
»Ødstedgaard«. Slægtens udgangspunkt er året 1727, 
da Oluf Føns Knudsens tip-tip-tip oldefader, Oluf Sø
rensen - født i Højen ca. 1664 - den 14. oktober 1727 
giftede sig med den 25-årige enke, Maren Madsdatter 
fra Rugsted, som tre år forinden havde mistet sin mand, 
Mads Jørgensen i Ødsted.

Oluf Sørensen døde 1740, hvorefter Maren giftede sig 
med Jens Jensen fra Ødsted - en enke med fæstegård 
skulle nødig sidde for længe ugift. »Vesterbygaard« 
overtages af hendes søn, Niels Madsen over hvem pastor 
Knud Storm året 1832 holdt sin mindetale i Ødsted 
kirke.

Niels Madsen havde 1802 giftet sig med en 33-årig 
enke, Maren Madsdatter fra Vesterby, hvis mand, den 
51-årige Jørgen Jørgensen, var død samme år. Derved 
fik Niels Madsen to gårde sammenlagt, men mistede 
året efter brylluppet sin første hustru i barselsseng. Den 
5. juli fører han den 20-årige Johanne Marie Knuds- 
datter fra Vesterby til brudeskammel, og hun fik efter 
mandens død i 1832 lov til at sidde i uskiftet bo. Hun 
døde 1845.

Niels Madsens søn, Knud Nielsen (1808-1870), hvis 
håndskrift er bevaret i den gamle bog, kom til at spille 
en betyden rolle for sit sogn under krigsbegivenhederne 
i 1864.

En mandig sognefoged
Knud Nielsen var sognefoged netop som krigen brød ud. 
Han havde da drevet »Vesterbygaard« siden 1838 og 
gjorde det dygtigt. Det var ikke før henimod marts 1864, 
da dønningerne fra de store begivenheder mærkedes i 
den sydlige del af Nørrejylland. Man satte ryttervagter
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ud på udsigtspunktet »Hesselhøj« ved Vork Mark, 
og folkene i Vesterby kunne af vagtafløsningen og 
rytternes bevægelser gætte, hvorlede den militære 
situation udviklede sig.

Da rytterposterne pludselig trak sig bort fra 
»Hesselhøj«, var alle klar over, at nu brød krigen 
ind over egnen. 8. marts klokken 6 om morgenen 
passerede den Østrigske hær under feltmarskal 
Gablenz, Kolding og rykkede mod Vejle. Styrkerne 
drog samtidig mod nordvest for at overskride Vejle 
Aa ved Vingsted Mølle, rykkede også gennem 
Ammitsbøl, og alle børnene i Ødsted sendtes hjem 
fra skole.

Beboerne blev skrækslagne, men sognefoged 
Knud Nielsen var i besiddelse af naturlig myndig
hed og tog sagen i sin hånd. Østrigerne kom ad den 
gamle Vejlevej, de prøjsiske soldater marcherede 
frem syd fra, begge parter ønskede indkvartering, 
og det var sultne, trætte, ophidsede Qendeskarer, 
der ret brutalt krævede mad og natlogi.

Knud Nielsen fik sin egen gård belagt med et konti
nent prøjsiske soldater samtidig med, at han organise
rede indkvarteringen på andre gårde. Den gråsprængte 
landmand med det alvorlige, bestemte væsen aftvang 
respekt, når han så de råbende, gestikulerende fjendt
lige officerer roligt i øjenene og uanfægtet gav sine 
ordrer til gårdenes ejere og folk. Sognefogeden i Ødsted 
formåede at tæmme tyskerne ved sin ro og bestemthed.

Spidsbenere« og strid om brødet
Sognefogeden i Ødsted formidlede tvangsindkvarter
ingen så lempeligt som muligt og foregik med et godt 
eksempel. Han skar selv brødet ud på brødmaskine, 
efter at prøjsiske officerer havde forlangt al den fortæ
ring »Vesterbygaard« kunne yde.

Da der kun var et halvt brød tilbage, søgte Knud 
Nielsen at forklare den øverste officer, at gårdens folk 
dog også skulle have lidt brød, inden de gik til ro. 
Prøjseren blev imidlertid ude af sig selv af raseri, stam
pede i gulvet og befalede alt brød opskåret til sine 
soldater, enten det nu var groft eller fint. 
»Vesterbygaard«s husbond og medhjælpere måtte så 
nøjes med grød til nadver.

Sommeren 1864 sled sig langsomt hen. Knud Nielsen 
oprettede skrivestue og lægeeftersyn på »Vesterbygaard« 
for selv at kunne følge begivenhederne i det daglige. 
Sognefogedens tålmodighed og forhandlingsevne be
stod sin prøve under mange vanskelige situationer.

Christen Knudsen og familien foran stuehuset.

Vesterbygaard o. 1910.

Forholdet mellem prøjserne og forbundstropperne var 
alt andet end »broderligt«; de prøjsiske, stramme solda
ter lagde ikke skjul på, at de foragtede deres mere 
teperamentsfulde og mindre disciplin-begejstrede østrig- 
ungarnske forbundsfæller. Af de østrigske soldater var 
især slovenerne, steyermarkerere og ungarerne - som 
befolkningen kaldte »Spidsbenere« på grund af 
uniformsbenklædernes facon - slemme til at stjæle. 
Knud Nielsen optrådte i sådanne tilfælde meget be
stemt. Soldaterne stjal dog sjældent, hvor de havde 
kvarter, men på nabogårdene, hvis røgede flæsk måtte 
gemmes på de mærkeligste steder.

Talglys på væggene
Inden sognefoged Knud Nielsen fik indkvarteringen 
organiseret, havde en tysk fourer allerede været rundt 
og mærket flere af gårdenes porte med kridt således, at 
der foreksempel stod: »60 Mann und gehör. Pferde«. 
Indkvarteringen skulle foregå i største hast. Fjenden 
var ikke ligefrem elskværdig overfor Ødsteds beboere - 
i hvert fald ikke i de første hektiske dage. Tonen blev 
mere og mere forsonlig, eftersom tiden gik. Knud Niel
sens søn, Christen, der var ni år dengang, fortalte som 
voksen, hvorledes en prøjsisk kaptajn en dag havde 
løftet ham i vejret, smilet vemodigt og sagt: »So einer 
Knabe hab’ ich auch zu Hause!«

Følelserne var et, krig noget andet.

Ofte var de indkvarterede soldater frygtelig letsin
dige med ild og lys, særlig de østrigske tropper. 
Soldaterne stjal børdernes talglys og klinede dem 
sorgløst op på væggene ved hjælp af en klat vådt 
ler, skønt udhusene, hvori de logerede, som regel 
var stråtækkede. Det skyldtes kun den tætte be
lægning, at ikke flere af Vesterbys gårde gik op i 
luer. Forøvrigt har ildebrand vist aldrig været 
årsag til nybygning af gårde i Vesterby i de sidste 
250 år.

Der var ofte indkvarteret musikkorps, men 
militærmusikken lød kun på Kejser Wilhelm den 
Første af Prøjsens og Kejser Frantz Josephs fød
selsdage. Når »Der alte Frantz« fejredes, 
udskænkede østrigerne ægte Tokayer i en gård, 
hvor nu Ødsted præstegård er beliggende. Tokay
eren afhentedes i pøsemål, så det var en stor skål, 
der blev drukket.

Trods alle besværligheder blev de østrigske trop
per snart ret afholdt. Det skyldtes deres muntre
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Niels Peter Knudsen til hest.

væsen, musikglæde og humane optræden. Først i no
vember 1864 forlod imidlertid de fjendtlige tropper 
egnen, hvis befolkning med taknemmelighed tænkte på 
deres sognefogeds besindighed og kloge forhandlinger 
med fjenden.

Knud Nielsen fik i sommeren 1868 sin ældste datter, 
Johanne, gift med gårdejer Hans Geertsen Koed i 
Tiufkjær, men sognefogeden døde to år senere af en 
voldsom lungebetændelse, han havde pådraget sig un
der en køretur i dårligt vejr. Sognefoged Knud Nielsen 
var iøvrigt i 1839 blevet gift med Mariane Pedersen fra 
Ødsted.

Ægteparrets søn, Christen Knudsen, der døde så sent 
som i 1949, blev født 1855, begyndte sin skolegang i 
Ammitsbøl Rytterskole året 1862. Året efter flyttedes 
eleverne til en nyopført skolebygning i Ødsted, der står 
endnu. Da de øvrige søskende var gift, blev det Christen, 
som overtog »Vesterbygaard« 1884 efter at være viet i 
Ødsted kirke til den 26-årige Ane Kierstiene Sørensen.

Christens moder, Mariane Nielsen, tog ophold i Vejle 
og boede på Søn derb rogade til sin død 1892. »Bedstemor 
Mariane« følte sig med hele sit naturel og opdragelse 
bundet til »den gamle tid«. Hun var således meget imod 
planer om nybyggeri på gården, da familien drøftede 
dette i 1855. Mariane var langsom i sine beslutninger, 
og hun førte sig med værdighed. Hun havde alle bonde
konens dyder med hensyn til at give besøgende en 
gæstfri modtagelse på »Vesterbygaard«; hun arbejdede 
hårdt en urimelig lang arbejdsdag, udførte alt selv, og 
hun kom som datidens mennesker meget sjældent uden
for sit sogn.

Alligevel skulle »Bedstemor Mariane« en gang i 
1870’erne med jernbane fra Vejle gamle banegård, rejse
målet var Fredericia. Toget holdt på perronen, og hun 
gav sig sindigt til at undersøge kupéerne ved et kig 

gennem kupévinduerne for at finde en, der 
passede hende. »Vesterbygaard«s værdige 
madmor gav sig så god tid, at det blev 
konduktøren for langtrukkent. - »Nu må 
De beslutte Dem, lille madamme, for nu 
kører toget«, sagde han, greb Mariane Niel
sen, løftede hende op og puttede hende ind 
i kupéen, idet han overlod det til hende selv 
at grunde over tidens skrækkelige tempo 
og forbavselsen over andres pludselige ind
griben.

Til Fredericia kom Mariane, hjem kom 
hun også, og hun befandt sig sikkert bedst 
på gården i Vesterby

Dygtige Kirstine
Christen Knudsens hustru, Ane Kirstine, 
kom 1884 for styret på »Vesterbygaard«, og 
der skete mange forandringer. Praktiske 
reformer og fuldtallig hushjælp skyldtes 
ikke mindst Kirstines nye syn på tingene 
eller - som en forkarl og senere graver på
Ødsted kirke, Hans Rasmussen, udtrykte 

det: - »Hun var langt forud for sin tid på en god måde, det 
fik vi tjenestefolk at mærke med tak!«

Der rådede et patriakalsk forhold til gode medhjæl
pere, men madmor krævede orden, og hun lagde selv et 
stort arbejde i den ny anlagte have. Gæstfrihed og om
sorg for andre blev dog, trods alle reformer, stadig 
mottoet for familien på »Vesterbygaard«.

Christen Knudsen selv var måske nok lidt tilbagehol
dende overfor »det nye«. Deri lå kun respekten for 
tidligere slægtleds virke og traditioner, men lidt efter 
lidt gik man over til mere moderne driftsformer, ligesom 
pigernes hårde arbejde udendørs indskrænkedes efter
hånden, som maskinkraft blev sat ind.

Christen lod derimod »den gamle tid« genopstå, når 
gården skulle vedligeholdes. Han fulgte selv nogle af 
sognets gamle, ofte ret originale håndværkere, rundt på 
gården for at drøfte, hvad der skulle laves. Og det vidste 
manden på »Vesterbygaard«, at disse folks originale 
sprogbrug, særprægede meninger eller vrissende snak 
dækkede over dygtighed og arbejdsglæde. Hvad her 
udførtes af reparationer, skulle nok være solidt arbejde. 
Selv holdt Christen Knudsen af en hyggelig samtale og 
en god pibe tobak. En snak med disse håndværkstyper 
førte ham sikkert tilbage til ungdomsårnes minderige 
tid.

De usynlige bånd
Christen Knudsens tid svandt bort med første verdens
krig. 1915 overtog sønnen, Peder Knudsen, den fædrene 
gård, men Kirstine førte husholdningen videre næsten 
til sin død 1918. Gamle Christen Knudsen blev boende 
på Vesterbygaard, og som 93-årig så han den gamle gård 
blive drevet med stor dygtighed af sønnen og dennes 
hustru.


