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Den vægelsindede på Gråhede
Af Hans Ellekilde, arkivar i Dansk Folkemindesamling

Når man fra det frugtbare Torning — en stor
HØJSOMMEREN 1866 besøgte den kendte
vidt spredt landsby, på hvis hovedgade der lige
dansk- jødiske forfatter M e i r G ol doverfor købmanden endog er et grundmuret hus
Schmidt Viborgegnen. Han ville gøre en pil
på to stokværk, hvor bageren og urmageren bor —
grimsrejse til de blicherske egne Hald, Auns
kører lidt mod sydvest og derfra mod syd ad lande
bjerg, Vium, Torning og lære taterne, d.v.s. de
vejen, der fører fra Viborg til Vejle, er man efter
jyske kæltringer og natmandsfolk personligt at
en lille halv times forløb næsten umærkeligt kom
kende. Goldschmidt beskrev senere på efteråret
men ud i lyngheden; men stiger man så af og går
sine rejseoplevelser i Fædrelandet 1866, nr. 258
nogle få hundrede alen til venstre eller østlig, så
til 278, og udgav i slutningen af året disse kroni
træffer man marker, der tilhører Graagårdene. Den
ker i en lille, nu meget sjælden bog, som han
ene af disse gårde ligger på en bred bakke, der
kaldte »En Hedereise i Viborgegnen«. En anden
skråner jævnt nedad mod det sted, hvor Svend
frugt af hans sommeroplevelser i Torning sogn
Grathes kapel engang stod, og hvor endnu en ste
som gæst hos pastor Th. Bache var en lille for
net firkant viser kapellets udstrækning. På gården
tælling, som han kaldte Den vægelsindede
boede en bonde, der var krænket af Svend, og som
p a a Graahede, en af perlerne i hans store
kom ud og fældede ham med sin økse, da han
forfatterskab. Denne novelle blev skrevet umid
fangen førtes til kong Valdemar. På stedet, hvor
delbart efter hjemkomsten fra Midtjylland, og
kapellets svage levninger findes, blev den dræbte
den udkom allerede o. 1. oktober 1866. Han skri
konge jordet, siger man. Gården er bygget i firkant,
ver derfor i Fædrelandet for 15. november 1866,
med våningshuset af gule mursten lidt skilt fra de
hvor han skal til at skildre sine indtryk fra Tor
røde længer, og den bærer præg af kraft uden at
ning sogn: »Om besøget på Grågård og Bæk
være anselig«.
gård kan jeg imidlertid ikke føje noget til, hvad
jeg har fortalt andetsteds«. Og ganske rigtigt,
På denne historiske gård boede engang no
han fortæller i sin lille novelle om den vægel
sindede unge pige Karen Peder sd at t e r vellens heltinde, den vægelsindede Karen P eGraa med de mange hurtigt skiftende kære dersdatter Graa. Hendes fader var en tid
ster, om sine indtryk af Graahede og den histo ligere uldhandler Træsko-Per, der efter sit gif
riske Graagaard med minderne om det afgø termål med gårdens datter fik tilnavnet Jakob
rende slag på Graahede den 27. oktober 1157: Graa, han hed egentlig Peder Jakobsen. Han
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Generationsskiftet et svært landbrugsproblem
Godt foredrag på velbesøgt slægtsgårdsmøde på
Ringe hotel.

vert ar opsluger byernes ud måtte sælge. Mange er de forsyndelser, som be
videlser, sportspladserne og vejene gås af danske landmænd ved underforsikring
m. v. mellem 10.000 og 15.000 hektar god dansk
overfor brandskade, og mange er de tragedier,
landbrugsjord. I fjor bestod kæmpemundfulden jeg har været vidne til i den røde hanes spor,
af ikke færre end ca. 17.000 hektar. Jordforbru når den brandlidtes eneste udvej var salget af
get er for tiden så stort, at Hedeselskabets land jorden, skønt en rigtig forsikring i god tid havde
vindingsplaner på 100.000 hektar højst vil kunne været langt det billigste. Også jordlovene og især
modsvare afgangen i landbrugsarealer i de kom statshusmandsloven med dens betingelser om
mende ti år. Fortsætter udviklingen som nu, vil statens forkøbsret på jord, hvor der er behov
om 200 år samtlige danske jordarealer være op for tillægsjord, indvirker på situationen for en
brugt, oplyste tidligere folketingsmand, medlem del landmænd.
Jeg beklager meget stærkt, at folketinget fandt
af Statens Jordlovsudvalg og Odense amtsråd,
gårdejer Chr. R. Christensen, i sit foredrag i det påkrævet at gå med til så vidtgående for
foråret for de fynske slægtsgårdsfolk på Ringe anstaltninger, som de dengang gennemførte, og
hotel. Indbyderne var Slægtsgaardsforeningens beklager det så meget mere, som der overhove
amtskredsbestyrelser i Svendborg, Assens og det ikke var anledning til deres gennemførelse.
Der kan ingen tvivl bestå om, at der vil blive
Odense amter. Mødets leder var proprietær Bent
Bjergskov, Rosenlund, og emnet: Problemerne plads nok til de unge i landbruget i de kom
omkring generationsskiftet i landbruget.
mende år. Endnu har vi ikke, som tilfældet er i
Først nu er det som følge af årsmødet blevet Sverige, været henvist til at måtte nedlægge
Slægtsgaardsbladet muligt at bringe et sammen brug, men i hvert fald tvivler jeg ikke om, at vi
en dag må koncentrere os om at opretholde de
drag fra mødet.
lidt større brug på bekostning af de ganske små
på tre—fire tdr. land, altså må koncentrere os
DEN ENESTE UDVEJ
om begrebet kvalitet frem for kvantitet.
— Det arbejde, som Slægtsgaardsforeningen
På mødet, til hvilket formanden for Slægts
har taget op, fortjener i høj grad påskønnelse gaardsforeningen i Svendborg amt, sognefoged,
blandt danske landmænd, indledte Chr. R. Chri gårdejer Johs. Nielsen, Lindegaard, Vejstrup,
stensen, og understregede i øvrigt, at når han havde budt velkommen, aflagde Nielsen og
havde valgt netop disse problemer til sit fore Bjergskov beretninger for de to amter.
drag, skyldes det, at de må henregnes til nogle
Bjergskov tog i sin beretning bl. a. til orde for
af dansk landbrugs sværeste i dag. Mange årsa en aktivisering af arbejdet rundt om i amterne
ger medvirker hertil. I værste fald kan genera og nævnte, at lokalt havde Odense amtskreds
tionsskiftet på gårdene bevirke, at slægtsgården lagt for med udflugter i sin tid til Langesø m. fl.
kommer ud af slægtens eje. Økonomisk mod steder. Høstbesværlighedeme i 1954 havde ikke
gang kan influere, men tillige må det nævnes, opmuntret til udflugter, men man håber, at dette
at man meget ofte fra statens side står i den år bliver så godt, at det opfordrer til fortsat ar
situation, at en underforsikret gård er brændt, bejde for slægtsgårdssagen også indenfor lokal
og ejeren har nu ikke anden udvej end at kredsene.
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HJÆLP OS TIL FLERE MEDLEMMER
Nielsen omtalte rekonstrueringen af Svend
borg amtskreds og arbejdet for at få flere slægts
gårdsfolk med i foreningen. Der er sendt skri
velser ud til 75 slægtsgårdsejere, og flere har
givet tilsagn om indmeldelse. Kontingentet anses
for temmelig højt, men alt taget i betragtning
kan det næppe siges at være det. Ialt findes i
Svendborg amt ca. 800 slægtsgårdsejere exklusive Ærø og Langeland. Foreningen har ialt 210
medlemmer i amtet. Vær med i arbejdet og
hjælp os med at skaffe flere medlemmer i amtet.
I drøftelsen af Chr. R. Christensens foredrag
deltog følgende, som takkede foredragsholderen
hjerteligt og supplerede hans udtalelser samt ret
tede forespørgsler til ham: Leth-Jensen, Skrøbelev, Møller Hansen, Aunslev, og konsulent Hans
Balle, hvorefter Chr. R. Christensen afsluttede
med nogle bemærkninger.

I enhver henseende et godt arbejdsmøde.

Ved Chr. Damms Død
OURNALIST CHR. DAMM er død, »han
tilsendte pressen meddelelsen om sit eget
dødsfald og bad om, såfremt man ville give ham
en omtale, da at gøre det kort og uden udsmyk
ning«.
Hvor det lignede Damm! Ikke at han var en
beskeden mand, der, lidende af mindreværds
komplekser, ønskede at leve i baggrunden, tvært
imod, han var fuld af initiativ, havde sine
bestemte meninger, som han forfægtede uden at
skele til, hvad andre mente, måske var han for
stor optimist og sandsynligvis for impulsiv?
Men han var blevet bitter og mente sig ilde be
handlet af samfund og de ideer, han arbejdede
for, derfor ville han »ingen omsvøb have i sin
nekrolog«.
Første gang, jeg fik forbindelse med Damm,
var i foråret 1941; gennem en artikel i »FamilieJournalen« om minder fra slægtsgårde fik vi en
korrespondance, en drøftelse om muligheden for
at skabe en forening af sådanne hjem; jeg var
tvivlende, var bange for at der skulle være for
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lidt interesse, bange for at der skulle »gå politik«
i sagen; men ved nogle besøg i mit hjem enedes
vi om at få konstateret, hvor mange slægtsgårde
Danmark havde. I sommerens første tid udsendte
vi godt 10.000 skrivelser til sognefogeder, præster
m. fl. og fik til min store overraskelse svar fra
så godt som alle.
At der måtte være omkr. en halv snes tusinde
slægtsejendomme fik min tvivl til at standse og
til at medvirke ved et forsøg på oprettelse af en
forening til bevarelse af danske slægtsgårde. Jeg
skal ikke her komme ind på foreningens historie;
den, der engang vil skrive denne, kan søge i
foreningens arkiv, her er alt bevaret, kun fastslå
hvilken andel Damm havde i oprettelsen.
Lad være glemt de fejl han gjorde sig skyl
dig i, de var fødte af hans optimisme; men lad
aldrig være glemt det mægtige arbejde han lagde
i denne, hans kongstanke; og skulle nogen af
dem, der var med i det mere intime arbejde,
erindre ting, der var forkerte, bør også erindres,
at de, der satte det i gang, stod uden erfaring,
skulle begynde på bar bund.
Og så hin frygtelige begivenhed 2. nytårsdag
1943; aldrig vil jeg kunne glemme, hvad jeg så
hin morgen, da jeg efter at have hørt radioens
meddelelse og derfor med tidligste morgentog
tog ind til Dosseringen i København, hvor
Damms privatbolig og foreningens kontor havde
til huse; den bestialske forbrydelse, der var ud
øvet mod Damm, lader sig ikke beskrive, at han
slap med livet må henregnes til et mirakel, og
hans tidlige død er uden tvivl en følge af det
frygtelige, der overgik ham.
Hvad der senere skete er historie, gemt hen i
Hofmansens arkiv; en bitterhed mod mig opstod,
uden grund, et venskab brast; men længe før
døden nu kom, har jeg tilgivet — forstået, og jeg
har med disse linier villet tegne et svagt billede
af den lille, energiske, optimistiske sønderjyde,
journalisten, patrioten og forfatteren Chr. Damm,
sige en tak for et samarbejde, der dog førte til
et resultat, omend det vel næppe blev, som vi
tænkte os hin sommerdag i Thorsgaards have.
Fred med dit støv, Damm, og tak for gode
timer.
Thorsgaard, Gislinge.

Jørgen Petersen.
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Den vægelsindede
(Fortsat fra forsiden.)

havde foruden Karen tre sønner, hvoraf den
ældste skulle arve gården. Karen skulle jo se at
gøre et godt giftermål, så hun kunne få sin egen
gård. Karen Graas første og egentlige kærlighed
var Jens Urmager, en søn af Jeppe Revl,
en gårdmand i den nordlige del af Torning sogn,
og det er da også Jens Urmager, hun til aller
sidst bliver gift med på en af marts måneds
elleve sommerdage. Men desforinden havde
Karen Graa ved sit vægelsind gjort ham, sin
fader, sine brødre og sin hjerteveninde, skole
lærerens datter Marie, det broget nok, da hun i
løbet af ganske kort tid til Torning sogns ustyr
lige morskab havde forlovet sig hele fire gange,
indtil hun til sidst fandt ud af, hos hvem hun
for alvor hørte hjemme, nemlig hos sin første
kærlighed Jens Urmager. Med kostelig humor
fortæller Goldschmidt om de to næste kærester,
kartoffeltyskeren Christen Re u s med de
altfor mange kærester, og landsbykunstmaleren,
den tidligere provinsskuespiller Frederik
Støje. Karen slog op med tyskeren, fordi han
troede, hun hed Maren — navnet på en ung
pige østpå, han havde forført, og hun slog øje
blikkelig op med Frederik, fordi han spekulerede
for meget på, at hun skulle få faderen til at
overdrage sig gården i hendes ældre broders
sted. Den fjerde kæreste var tjenestekarlen fra
Østre Graagård Mads Vistesen, hvis fader
var underlig i tordenvejr og dårligt kunne passe
sin gård. Mads mener, at han kunne få sin
fader og moder til at gå på aftægt til november,
og da ville han kunne overtage gården og gifte
sig med sit sværmeri Karen. Karen indvilliger,
men indser snart bagefter, at det er Jens, hun
helst vil have. Dog, Mads er for god en karl for
Karen til at gøre det forbi med, og hun må finde
sig i sin skæbne. Men så en dag, mens Mads
søster er henne på nabogården for at låne ild,
og vinden tager fat i gløderne, så de blusser
stærkt op, brister tilståelsen ud af Mads fader,
at han har sat ild på sin gamle gård for at få
en ny. Mads kommer da, som den hædersmand
han er, for at »give Karen Graa hendes ord til
bage, for nu står vi nøgne vi andre«. Jakob Graa
og hans sønner fulgte Mads Vistesen ud lige
til markskellet.

Arkivar Hans Ellekilde.

meget lykkeligt og svirede tre dage i rad på
Graagård, hvad de dog ærlig talt ville gjort al
ligevel«. Men noget samliv mellem de unge er
der endnu ikke tale om, for Karen havde gjort
Jens så meget imod, at han havde svoret og bedt
den Lede tage sig på, at hun skulle gå for hans
plov først. En morgen trak han da hende ud af
sengen ved håret og spændte hende halvnøgen
for ploven ved siden af studen. Men trods Jens
trusel at tage hendes liv, nægtede Karen at gå
frem. Så måtte Jens spænde studen fra og stille
sig ved siden af hende foran ploven. »Vil du gå
nu Karen?« — »Ja, vel vil a det«, sagde Karen,
»i Jesu navn!«

En nu denne fortælling om den vægelsin
dede, men dog så stolte og ærlige pige fra
den historiske Graagård det rene opdigt fra
Goldschmidts side, således som f. eks. Carit
Etlars fortælling om Abraham Musen og
hans sønner, eller er det tværtimod, som Jo
hannes V. Jensens berømte Himmerlandshistorie Tordenkalven, en af digter sind gennemåndet virkelighedsfortælling. Det sidste
er tilfældet. Jeg spurgte min nylig afdøde
kloge ven, Graabonden i Torning, der i
mange år havde ejet den historiske Vester
En myte om Karen
Graagård med Thorv. Langes kors, hvor
Karen Graa skulle høre hjemme, om man
RODS ALT, hvad der havde været imel
vidste noget om, hvem denne vægelsindede
lem dem, frier Jens Urmager endnu engang
henne i december, og Karen svarer for alvor ja. pige var? Jo, det gjorde man rigtignok. Hun
hed Kirsten Graa, og hun var datter af den
Brylluppet bliver da også holdt til det samlede
stærke Graabonde Kristen Graa.
Tornings tilfredshed. »Folk anså brylluppet for
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Om dem skriver Kresten O. Lindegaard i sin
bog »Graabonden fortæller«, 1948, s. 68, bl.a.:
»Kræn Graa var ud over vide egne her på
højderyggen berømt som den fineste landsby
musikant. Sammen med sin datter Kirsten rejste
han ud langvejs for at spille til bryllup. Datte
ren spillede violin, faderen klarinet og horn.
Musikken ved et bondebryllup i egnen var ikke
regnet for noget, hvis ikke det var Kræn Graa
og Kirsten, der leverede den. Kirsten var for
resten en berømt skønhed, omsværmet af bejlere,
der dog alle fik en kurv på een lykkelig nær.
Digteren Goldschmidt, der besøgte egnen, skrev
en lille bog »Den Vægelsindede på Graahede«
om hende og hendes mange bejlere. Personligt
har Graabonden fortalt mig, at hun også blev
kaldt Stine i Ans, og at hun blev gift med
urmageren Jens Kristian i Ans, og de havde
mange børn.
Som sin store lærer og forbillede Sakse var
Graabonden ikke årstallenes, de helt nøjagtige
datoers mand. Men ved at bruge den nøgle til
fortællingen om den vægelsindede pige, som
Graabonden så velvilligt havde givet mig, så var
det en ganske let sag for mig i Viborg Lands
arkiv at fastslå, at Kirsten Graa eller Stine i Ans
var født den 16. november 1834 på V. Graagård,
at hendes fulde døbenavn var Mette Kirstine
Christensdatter Graa, og at hun blev gift
med sin udkårne, Jens Kristian Urmager, i Torning kirke d. 7. juni 1861, 26 år gammel. Han var
ikke som i fortællingen søn af nogen Torningbonde, Jeppe Revl, han var født i Sunds sogn
ved Herning d. 21. april 1830, og han var altså
ved sit bryllup 31 år gammel. Han hed Jens
Christian Sørensen, og han var søn af gård
ejer Søren Christensen Tværmose. Hans yngre
søster, Ane Marie Sørensdatter, født d.
7. januar 1834, blev d. 4. juni 1852 gift med den
unge lærer i Tulstrup og Tværmose, Christen
Andersen Thyregod (1822—98), siden i
mange år lærer i Ans og velkendt som skole
lærerforfatter.
Graabondens oplysning til mig om Thyregods
svigerinde som Goldschmidts heltinde bekræftes
fuldt ud af digterens søn, Oskar Thyregod, i
»Lærerne og Samfundet«, 1914, I, s. 364:
»Først så sent som 1867, gennem Goldschmidts
»Den Vægelsindede paa Graahede«, erfarede C. A.
Thyregod på nært hold, hvorledes en af folket
kunne gøres til litteratur; han så der en interessant
omdigtning af en kærlighedshistorie, hvis personer
stod ham nær (nemlig som svoger og svigerinde);
men han ville ikke gøre sine personer interessantere,
end de Var.« Oskar Thyregod mener ganske åben
bart, at det har Goldschmidt, i modsætning til hans
fader med hans fortællinger fra det daglige liv, gjort.
Oskar Thyregods udmærkede redegørelse er en
ny nøgle til fortællingen: Vi ved nu med sikkerhed,
hvem den unge digter, seminarist Anders Anst (sml.
Ans) i Kragelund, er, der har digtet Jens Urmagers

frierdigt til Karen Graa på melodien: »Du er rig,
du er dejlig, o syd.«
Som en fremmed jeg kom til dit hjem
for en time med leg kun at spilde,
men alvorlige, dybe og milde
trådte kj ærlighedstankerne frem.
De forvirred min tanke og sind,
så at, hvor jeg mig vendte i trængsel,
iblandt mængden bestandig min længsel
til dig atter hented mig ind.

Neden under dette af Anders Anst smukt,
renskrevne digt havde Jens tilføjet med egen
hånd: »Og det er min aabrigtie Mening«.

Han græd paa bryllupsdagen
RAABONDEN VIDSTE IKKE, at seminarist Anders Anst i Kragelund var ens med
lærer C. A. Thyregod i Ans, og han vidste des
værre heller ikke, hvem de to uværdige bejlere,
Christen Reus og Frederik Støje, var. Derimod
har Graabonden fortalt mig, at blandt tilbederne
nævnes Mads Pedersen Graaskov, han skal have
ligget skjult på en høj og grædt på bryllups
dagen, da Kirsten Graa kørte forbi. Er Mads
Pedersen Graaskov ens med bejler nr. 4, ungkarl
Mads Vistisen, så er brandstiftelsen hans fader
ganske uvedkommende, for denne optræder 1861
som Jens Urmagers forlover, sammen med Kri
sten Graa som sin datters forlover, og den æresstilling tilkom så ikke en vitterlig forbryder.
Men hvorledes kan det gå til, at Goldschmidt,
der kun har opholdt sig en god ugestid i Torning i begyndelsen af august 1866, kan vide så
god besked om Stine i Ans kærlighedshistorie,
skønt han åbenbart aldrig har set hende for sine
øjne eller personligt har talt med hende? Opløs
ningen på denne gåde giver den store folke
mindesamler Evald Tang Kristensen i sine
»Minder og Oplevelser«, II, s. 163. Tang Kri
stensen fortæller her, at degnen i Knudstrup,
P. K. E. Stensig, d. 4. januar 1874 viste ham hen
til en ældre kone, Ane Margrethe Eskildsen
(født her 23. januar 1816, død her 20. maj 1896).
»Hun var aftægtskone i en gård ude på marken
lidt øst for byen. Hun var udmærket til at for
tælle, især om St. Blicher, som hun havde kendt
og tjent hos. Så fortalte hun mig om den sær
ling, Anders Skygge, i Knudstrup, hvis levneds
løb jeg efter hendes fortælling har meddelt i
Poul Bjerges »Aarbog for dansk Kulturhistorie«
(1897, s. 125—39). M. Goldschmidt havde også i
sin tid besøgt hende, og ham havde hun fortalt
hovedtrækkene af det, der findes i den lille bog,
han havde udgivet med titelen: »Den Vægel
sindede paa Graahede«.
Naturligvis fortæller Goldschmidt i sin hede
rejse, s. 127 f. om hendes mand, Ternings stor
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bonde Lars Eskildsen, og hende selv. »Hun var
en forstandig, livlig, net bondekone, der kom ind
fra køkkenet og snart lod sig føre til at fortælle
historier.« Goldschmidt nævner og anfører ret
udførligt sagnet om Torning kirkes bygning og
mordet i Klode Mølle, og han tilføjer: »Desværre
forholder det sig således, at adskillige interes
sante historier, der kan fortælles gemytligt inden
fire vægge, vil gøre skade offentlig, og et par
bidrag til egnens kulturhistorie, navnlig om,
hvorledes en bondekarl kom op i en højere
stand, må slettes ud her.« Det er muligt, at
Goldschmidt her sigter til Jens Urmager, der
fra gårdmandssøn i Sunds sogn blev urmager
og manufakturhandler i Ans, men det kan jo
meget vel være en hel anden og ukendt sogne
krønike. »Jeg må endnu tilføje,« skriver Gold
schmidt, »at Lars Eskildsens kone syntes util
bøjelig til at tåle den ringeste hentydning på, at
noget i Blichets beretning kunne være digt. At
det unge menneske havde siddet flere måneder
skjult i tårnet på Hald, anså hun for den skære
ste sandhed. Kan man da undre sig over mytolo
giens opkomst, over troen på de af digterne be
sungne guder og heroer?«
Den gode bondekone Ane Margrethe Sørensdatter
Eskildsen er, i modsætning til sin elskede husbond,
Blicher og Goldschmidt, ikke digter, hun er fortæller.
Hvad hun meddeler til sympatiske, fremmede mænd
som Tang Kristensen og Goldschmidt af Torning sogns
personhistorie er virkelighedsnær og sandhedskær for
tælling om mennesker af særlig art som Anders Skygge
eller Kirsten Graa. Mod bedre viden at fortælle digt,
d. v. s. løgn, om Kirsten Graa og Jens Urmager i Ans
cr ikke Lars Eskildsens hustrus sag, det overlader hun
Goldschmidt. For hende ville det være helligbrøde —
i det mindste en utænkelig handlemåde. Mod bedre
viden har Goldschmidt virkelig fortalt løgn om Jens
Urmager og Kirsten Graa, når han digtede, at Jens
Urmager først begyndte det ægteskabelige samliv, da
han havde spændt sin hustru for ploven ved siden af
sin stud. Dette træk er dog ikke løjet ud af den blå
luft, det tilhører ganske givet Torning—Kragelund
sognes krønike. Det er nemlig et virkelighedstræk fra
Kirsten Graas fasters ulykkelige, ganske ustandsmæs
sige ægteskab med husmandssønnen Adam Andreassen
Philler, en rakkerne nærstående mennesketype. Han
fortalte (se H. P. Hansen »Skovlovringer«, s. 189) en
nabomand om sit ægteskab med gårdmandsdatteren
Mette Katrine Pedersdatter Graa, datter af Peder An
dersen på Graagård og Maren Sørensdatter, berygtet
som heksen Maren Graa. Adam fortalte, at konen
straks, da de blev gift, ville tage kommandoen over
ham, »men jeg vandt dog sejr. Jeg vidste, at hun havde
ct par gamle bøger, som hun havde fået af sin moder
— altså heksen Maren Graa — og en dag, hun ikke
var hjemme, tog jeg og brændte disse bøger. Så fik
jeg hende spændt for ploven med den brogede ko, og
da kunne jeg have krammet på hende«. Og naboerne
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andetsteds, hvor Adam og Trine (ikke Eva, som H. P.
Hansen fejlagtig har ) kom til at bo, har fortalt, at de
kun havde een ko, og derfor blev Trine spændt for
ploven sammen med koen. »Trine gik med den lange
hammel, men koen med den korte. Koen fik af plov
pisken, men det hændte nok også, at Trine fik et rap
over de bare ben.«

Stod op om natten og saaede ukrudt
ET ER MIG EN SELVFØLGE, at Goldschmidt
har kendt dette sørgelige træk af Graagårdsslægtens familiekrønike. Hans »Hederejse«, s. 143,
viser, at han, skønt fremmed, ved forbløffende god
besked. »Jeg havde hørt noget om en kone, der i sin
pigestand havde været musikalsk og tillige med faderen
spillet til dans og ville gerne af min ledsager, den tid
ligere lærer i Torning, Søren Kirkegaard, vide noget
mere om hendes slægt. Det fejlede heller ikke, der var
straks en Torning-historie. Hun havde en faster, der
stod op om natten og såede ukrudt i naboens mark,
og denne fasters moder (d. v. s. Maren Sørensdatter
Graa, 1760—1849) blev på egnen anset for en heks.
Hun blev 92 år gammel (i virkeligheden 89). Da hun i
høj alder brak sit ben, sagde en nabo, at det slet ikke
var sandt; det, som fejlede hende, var, at hun den
foregående nat havde forvandlet sig til en hare, som
han havde anskudt.« Ret udførligt fortæller Gold
schmidt efter lærer Kirkegaard om faster nr. 2, at hun
stjal og kom i arrest, og at hendes mand i den anled
ning sagde: »Hvad ville De sige, hr. kammerjunker,
hvis jeg smed Deres kone i hullet?« Det er ganske
utænkeligt, at lærer Kirkegaard, som har fortalt egnens
krøniker om farmoderen Maren Graa og fasteren nr. 2
i Dalsgård (sml. Mikkel Skrædders Historier, s. 48—50),
ikke også skulle have fortalt om faster nr. 1, Trine, i
GI. Frederiksmose, at hun blev spændt for ploven
sammen med koen af sin mand, Adam Philler. Men
det er en selvfølge, at Goldschmidt nok skulle vogte
sig for at fortælle om faster Trine i sin »Hederejse i
Viborgegnen«, for så havde han med det samme røbet
hemmeligheden, digtløgnen i sin novelle »Den Vægel
sindede paa Graahede«, — den, at et persontræk, der
tilhørte den ulykkelige faster Trine, af digtmæssige
grunde blev overført til den lykkelige broderdatter,
den vægelsindede Kirsten Graa, Stine i Ans.
Morsomt nok har den udmærkede jydske kulturfor
sker, museumsforstander H. P. Hansen i Herning,
misforstået sammenhængen, ledt helt på vildspor af
Goldschmidts digtløgn i hans efterspil. Han skriver
nemlig i »Skovlovringer, s. 191: »Adam Andreassen
Philler og Eva Katrine Pedersdatter omtales af Gold
schmidt i hans bog »En Hederejse i Viborgegnen« og
senere skrev han en bog med samme motiv, »Den
Vægelsindede paa Graahede«. Goldschmidt, der rejste
vesten for Graahede, medens de nævnte folk boede
østen for, kaldte manden for Jens og konen for Karen,
og oplysningerne er mangelfulde.« Nej, Goldschmidts
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oplysninger om Jens Urmager og Karen Graa er, bort
set fra efterspillet, ikke mangelfulde, tværtimod, hans
oplysninger i personhistorisk forstand må betragtes
som forbløffende indgående og rigtige. Hvad der i
denne sag er mangelfuld, er H. P. Hansens under
søgelse af og hans forståelse af denne af Goldschmidt
digtede, hans store læremester, Blicher, værdige jyske
novelle »Den Vægelsindede paa Graahede«.

Træk af de gamle
Rytterskolers saga
Af Rs. Skovsgaard.

A RYTTERGODSET omkring i landet — dog
ikke i hertugdømmet Slesvig — oprettede kong
Frederik den IV ialt 240 skoler, inddelt i 12 distrikter
med 20 skoler i hvert distrikt. På Sjælland 6, Falster 1,
Lolland 1, Jylland 3 og på Fyn 1 distrikt.

P

På Fyn blev der bygget skoler i Aasum, Hunderup,
Hjallese, Fangel, Lumby, Allesø, Næsbyhoved-Broby,
Trøstrup-Korup, Paarup, Ubberud, Hindevad, Koelbjerg, Skalbjerg, Orte, Verninge, Tommerup, Brylle,
Bellinge, Brændekilde og Sanderum. Disse skoler blev
indviede på kongens 50-årige fødselsdag den 11. okto
ber 1721. Ideens fader til disse berømmelige skoler var
slotspræst i Hillerød, senere biskop Peder Hersleb.
Alle ydermure, skorstene og bageovne var opført af
Flensborg-sten. Tømmeret var norsk træ. Bygningerne
var 21 alen i længden, 12 alen brede og 4^ alen fra
gulv til loft. Hver skole kostede 600 rigsdaler. Der
fandtes 3 yderdøre, 5 inderdøre og 17 vinduer, hver
med 24 blyindfattede ruder. Vinduerne var malet perlegrå udvendige og røde indvendige. Lejligheden bestod
af 2 værelser, køkken og spisekammer. Brønd fandtes
ikke ved alle skoler.

Lønnen til læreren var 24 rigsdaler om året, fribolig,
fritagelse for alle skatter og afgifter, 8 skilling månedlig
til skrivemateriale til de børn, der skulle lære at skrive
og regne, fri græsning til 2 køer eller 6 får, 2 dages
arbejde om året eller 1 mark af hver husmand, 280
lispund hø, 280 lispund halm, 3 læs brænde og 84 tøn
der tørv.

VER INDGANGEN på hvert af Frederik den IV’
skolehuse blev indmuret en kvaderstenstavle med
følgende indskrift:

O

Udsigt GI. Avernæs mod Brunshuse, Fyn.
»Halvtredsindstyve Aar, Gud har Du mig opholdet.
At Sygdom, Krig og Pest mig intet ondt har voldt.
Thii yder jeg min Tak og breder ud dit Navn.
Og bygger Skoler og de fattige til Gavn.
Gud, lad i dette Værk Din Naades Fylde kiendes.
Lad denne min Fundats bestaa til Verdens Ende.
Lad altid paa min Stoel een findes af min Æt.
Som mener Dig Min Gud og disse Skoler rett.«
Indvendig i kong Frederik den IV’s skolebygninger
fandtes følgende indskrifter.

Over skoledøren:
»Forsøm ej Skolegang i dine Ungdomsdage,
tænk paa den Levetid du endnu har tilbage,
hold ingen Ting saa kær som Herrens Frygt,
tak dog din Konge, som har disse Skoler bygt.«
Over dagligstuedøren:
»Velsign det o Gud, som jeg mig foretager.
Gid jeg i Gjerning og i Ord dig ej forsager,
gjør mig mit Embede, gjør mig det altid let,
forhjælp mig med din Kraft til at forrette det.«
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Over sovekammeret:

Over køkkendøren:
»Brygge, bage, to og tvætte,
Maden koge og anrette,
vores Køkkenarbejde er
Balle, Strippe, Rist og Pande;
Potte, Gryde, Spand og Kande
er vor Piges Haandgevær.«

»Sødt og roligt kan vi sove,
Dagens Møje glemmes her.
Gud og Kongen maa vi love,
Nattero det bedste er.«

Over spisekammerdøren:

»Lyster du Posteg og Tærter,
udaf sligt vi intet har.
Landsbyretten Kaal og Ærter
staar udi hverandet Kar.«

Disse gamle rytterskoler bruges sikkert ikke længere
som skoler — i hvert fald ikke i den oprindelige op
førelse, men når ombygning eller nybygning har fun
det sted, er det almindelig at genopsætte den gamle
kvaderstenstavle på den ny skolebygning.

Glimt fra Lammefjordsegnen
Af gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge.
OM EN LAV, FLAD KANT af den smeltevands nye, stærkere folk lærte dem op, får stå hen, kun ved
vi, at samtlige perioder fra ældre stenalder til jern
rende, der opstod, da isbræen standsede og tøede
op, ligger egnen langs fjorden. Det opslammede ler,alderen er repræsenterede i gravpladsernes fund. At
der tidligt opstod bondesamfund, landsbyer, fortæller
der var skurvet med ismasserne, afsatte sig som en
de gamle landsbynavne os. Endelserne som -enge, -by,
bræmme med enkelte småforhøjninger, som nulevende
-sted går tilbage til vor ældste vider, — måske endda
beboere i foragt for lidt fjernere genboere kalder
betydelig længere, og disse er tidt repræsenterede langs
»Banker« og blev til god agerjord, mærkeligt nok
næsten helt fri for sten, disse blev liggende i den
fjorden.
Vi kan også skønne, at bebyggelsen, jordinddragnin
fjordsænkning, der opstod der, da usandsynlige vand
gen, har været kraftig, ingen steder i landet findes der
masser fra bræen skyllede ned og banede sig vej ud i
så mange torper som sønden for fjorden. Godt må
Sejerøbugten og Kattegat. Ved samme lejlighed gik det
ud over de mægtige egeskove, der i tusinder af år der have været at bo her, nær hav og fjord, læ mel
mellem istiderne var voksede op, og som ikke helt lem morænebakkerne, skov, og østersfiskeri kunne
var opslugt af isens fremtrængen, en bræmme af skov supplere agerbruget.
blev ikke nået og fejet bort; men smeltevandet tog
☆
dem, knækkede dem og skyllede dem bort, enkelte af
de allerstørste kunne strømmen dog ikke fjerne, de
knækkede over, lagde sig ved siden af deres mægtige
Jord og bønder
rodnet, allesammen faldet i retningen vest til øst.
Isen forsvandt, den mægtige endemoræne blev
EN VI BEGYNDTE MED at nævne den flade
stående som et minde om naturkræfter, ingen menne
bræmme af god agerjord, søndenfjordsk, her
skelig tanke kan fatte. Smeltevandsdalen blev til en
faldt forholdene noget anderledes ud; da opdyrknin
fjord med lavt og lunt vand, hvori østers og muslinger
gen og befolkningsvæksten tog fart, opstod ret store
i usandsynlige mængder levede og voksede. Langs
landsbyer med de forannævnte byendelser i navnene;
fjordkysterne opstod frugtbare enge, højere oppe men slet ingen torper eller i hvert fald kun ganske
groede ny skov op, og menneskene begyndte at ind få, alle beliggende i herredets sydligste del! Hvorfor?
finde sig, endnu ikke fastboende, de var jægere og Ja, her skylder videnskaben os et svar.
fiskere, hvilket deres efterladende skaldynger, køkken
Tiderne gik, sekler svandt; men jord og bønder
møddinger, fortalte os om. Tidligt må de være kommet
blev, slægt efter slægt gik bort, ikke engang efter
ind i fjordbækkenet, fundene siger, at det er mennesker ladende sig et minde, ikke en runesten er fundet, som
med kultur fra Ærtebølle—Aamosetiden, både flint kan fortælle en smule om menneskevirke i kamp eller
og benvåben har været brugt. Om det nu er de samme
fred, kun ganske enkelte glimt af fortids virke er
mennesker, der fandt så stærkt behag i egnen, at de
beskåret os, beviser for økonomiske vilkår, samhandel
blev boende her som bønder — boende, — eller om
med den store verden og hjemligt håndværk, fattigt i
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forhold til morænebakke-folket nordenfjords! Om det
nu skyldes, at den gode, fede agerjord har bundet sine
folk så tæt, at de blev nok i sig selv, eller om de
minder, der kunne fortælle os noget andet, er for
svundne, bliver vel aldrig opklaret. Man fristes til at
tro, at det første er tilfældet.
Men slægtstanken boede i dem, respekten for for
fædrene viste de i de store, smukke gravhøje, der blev
rejste, ikke ret mange grave fra »enkeltgravstiden« er
bevarede, derimod broncealderhøje og jættestuer.
Blandt de første kan nævnes »Gedebjerg«, der med
særlig tilladelse blev sløjfet. I dens bund fandtes spor
fra stenalderfolket. Den primære grav viste to samti
dige begravelser, og i dens sider fandtes 42 urner med
brændte knogler, stammende fra yngre gravskikke, alt
i alt en slægtskirkegård vidnende om stedbundethed
af slægten.
Her gik sekler over fjordegnen, bønder rejste kir
ker, forlod de gamle guder med samt deres helligplads;
om disse vidner navne begyndende med Thor, et
enkelt den mindre agtede Ull. Landsbyerne fik fælles
drift, herregårdene åd adskillige af byerne og herre
mandsvælden lagde sit kors på den frie bonde, gjorde
ham og hans til trælle og handelsvare; men forunder
lig nok formåede han ikke at knække menneskenes
indre frihedsideal helt; så meget bevaredes, at der kun
skulle en generation af frigjorte bønder til at blive
den andelsbonde, der i dag afslutter kæderækken —
foreløbig. En ting findes mærkelig: Ikke et eneste
minde om bondeplageri — herremænd, kan egnen op
vise, vel var den ikke spækket med herregårde som
andre egne — sært nok — disse kendtes jo ellers på
landets bedste jorder, men enkelte findes og fandtes!
Måske skyldes dette, at herremændene her var af gam
mel dansk adel, ikke hørende til indvandrede tyske
opkomlinge, hvem kongelig nåde steg til hovedet, og
hvis medfødte foragt for bonden satte sine sørgelige
spor i Danmarks historie.
Den danske herremand glemte aldrig helt, at han var
af bondeæt.

»Kong Øres grav«, Kongsøre skov.
gere end de, der brød hedelyngen, der havde man al’en
at kæmpe med, her var det, det sure brakvand, et
kæmpearbejde med afvandingsgrøfter, sten og væltede
stammer blev udført; mange, alt for mange, segnede
under kampen, gav op på grund af manglende kapital,
forlod hjem og jord i skuffelsen, men deres første
spadestik var begyndelsen, som andre fik gavn af, og
da den sidste rest af søvand pumpedes ud, og det fæl
lesskab, der i andelstankens form havde udført det
afvandingssystem, som den enkelte ikke kunne magte,
blev fjordbundens frugtbarhed udnyttet i den næsten
usandsynlige grad, som tilfældet viser.
Men søens hundreder af vilde svaner søger endnu
forgæves efter deres gamle rugepladser, de rugeplad
ser, der var benyttede måske allerede, medens isbræens
smeltevand fossede ud mellem egetræernes knækkede
stammer.
En skønhed ringere, men Danmark øgede sin bonde
jord med mere end 2 kv.-mile.
Jørg. Petersen.

☆

Af Hallands historie

Nyt land vundet

»Från äldsta tid till freden i Brömsebro 1645 (1954)«

Langt op i vor tid fandt vore entreprenante folk på
at pumpe vandet af fjorden, en mægtig dæmning blev
lagt og hindrede havet i at røve vundet land tilbage.
Fjordens lerblandede sand-dynd blev frugtbar agerjord,
hvor tusinder af familier fæstede bo. De første nybyg
gere måtte dog kæmpe med isens røvede stenmateriale,
utalte læs af sten skulle fjernes, sprænges og brækkes
op, da gamle, væltede egestammer hindrede dybpløj
ningen og måtte graves ud, tusinder af rummeter træ
drejede det sig om; det endte som brændsel eller for
det bedstes vedkommende i snedkerværkstederne og
pryder nu mange hjem som uforgængelige »moseegsmøbler«!
Disse nybyggere er et kapitel for sig selv, ikke rin-

Af stud. mag. Aage Andersen, Roskilde
EDENS BYMONOGRAFIER må siges at være
højeste mode i vore dage, hvad der måske har
sin baggrund deri, at de er affødte af de mange køb
stadjubilæer, som flere af vore byer har kunnet fejre
i de senere år, hører det derimod til sjældenhederne, at
et helt landskabs historie ser lyset.
Det er derfor af ikke ringe interesse, at der i efter
året er udkommet en bog, der behandler en dansk
landsdels historie, nemlig det gamle danske Halland,
hvis tilknytning til Danmark afbrødes ved Brømsebro-
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freden 1645. Mindet om denne begivenhed gav i 1945
stødet til at udgive en bog om landskabets historie,
og første del heraf omfattende tiden indtil freden i
Brømsebro foreligger nu i form af en smukt illustre
ret bog på henved 900 sider.
Hallands historie er i sandhed også nok værd at
fordybe sig i; thi som den grænseprovins landet har
været, er dets historie fuld af dramatiske begivenheder
og hændelser, og den omfattende stofmængde er der
for naturligt delt op i en række større monografier.
Hallands forhistorie er grundigt behandlet af pro
fessor Holger Arbman ved Lunds universitet, og det
fremgår tydeligt, at landet fra stenalder til jernalder
gennemgår en lignende udvikling som det øvrige Dan
mark, idet de fleste fund viser ret nøje overensstem
melse med de vestdanske. Hvad fundene fra broncealderen angår, indtager landskabet endog en særdeles
heldig stilling, idet Halland er det eneste område i det
nuværende Sverige, hvor der er mulighed for at frem
drage velbevarede egekistegravfund svarende til de
bekendte jyske egekistefund med tekstiler fra Egtved
og Skrydstrup. En del sådanne fund blev allerede
fremgravet i forrige århundrede af den danske arkæo
log Vilh. Boye i en række af de store broncealderhøje,
der findes i det sydlige Halland, men mangelfuld kon
servering har desværre tilintetgjort de fleste af de
sjældne fund.
Hallands politiske historie, der behandles af docent
Gunnar Olsson, begynder først at træde frem ved de
grænsedragninger, hvorved Hallands område fastsættes
i 1000-tallet, et forhold, der iøvrigt har været genstand
for talrige undersøgelser. Hallands historie fra den
ældre middelalder og helt ned til Brømsebrofreden ud
vikler sig imidlertid mere slynget og blodig end selv i
en dramatisk roman. Det bliver Hallands ulykke —
ganske som tilfældet er med Sønderjylland, at landet
fra begyndelsen af 1200 årene bliver bortforlenet og
deles i et nordligt og sydligt område. Forleningsindehaverne er oprindelig ætlinge af Valdemar Sejr, og blandt
disse træffer vi grev Jakob, den fredløse og berygtede
kongemorder, hvis faste tilholdssted i kampen mod
Erik Menved var borgen Hunehals, men såvel Nørresom Sønder-Halland må opleve at skifte herre adskil
lige gange under norske, svenske og tyske forleningsindehavere, inden Valdemar Atterdag i 1360’erne får
hele Halland i sin og Danmarks magt. Det er ikke helt
med urette, at Halland i disse år betegnes som et po
litisk centrum i Norden.

UNDER KRIGENS DØNNINGER
ELVOM DE FØLGENDE ÅRHUNDREDER
bragte roligere forhold, gik dønningerne af Dan
marks krige med Sverige dog jævnligt ind over Hal
land, ligesom grevefejdens stridigheder også berørte
landet. Under den nordiske syvårskrig bliver Halland
i højeste grad inddraget i begivenhederne, idet landet
virker som en barriere, der afstænger Sverige fra Katte
gat, især da den svenske fæstning Elfsborg var faldet
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i danskernes hænder. Det bliver naturligt skueplads
for en række blodige slag bl. a. ved Falkenberg samt
på Axtorna hede i 1565, hvor Daniel Rantzau indlæg
ger sig berømmelse for sin anførsel af den danske hær.
Under Kalmar-krigen bliver Halland endnu engang
skueplads for en blodig fægtning, nemlig ved Chri
stian 4.s ubesindige kamp på Skællinge hede i 1612.
Derimod udkæmpes der ikke større slag i Halland
under Torstenssonskrigen, men det var alligevel et
udpint og ruineret land, der i 1645 blev overdraget
Sverige i pant for 30 år.
Hallands historie fortaber sig dog ikke blot i krige
og politik. I et afsnit om Hallands bønder gennemgår
intendenten ved Varbergs museum, Albert Sandklef,
hele det hallandske bondesamfunds udvikling. Takket
være den såkaldte Hallands-liste fra 1230’erne i kong
Valdemars jordebog får vi et tydeligere indblik i Hal
lands indre forhold i den ældre middelalder end i no
gen anden dansk landsdel. På Hallandslistens tid er
landet i fremgang med en talrig bondebefolkning, med
nyopdyrket jord samt begyndende bydannelser; men
mod midten af middelalderen standser fremgangen og
en stilstand i befolkningsantallet indtræder, som ved
varer helt til midten af 1700-tallet. Medens man som
årsag hertil tidligere har peget på den sorte døds virk
ninger, gør Sandklef opmærksom på, at her snarest er
tale om følgerne af en klimaforværring, et forhold,
som man netop i de seneste årtier er begyndt at
komme på sporet af. Sandklef beskæftiger sig dog ikke
alene med det stof, der findes i Hallandslisten og i
1500-tallets jordebøger, men han giver desuden en skil
dring af, hvorledes den hallandske bondes hele liv og
arbejde formede sig i de forskellige egne af Halland,
som vi også stifter bekendtskab med ikke mindst gen
nem de fortrinlige illustrationer. Vi hører om flyve
sandsplagen ved kysten, om skovhugsten, om laksefangsten, om middelalderens saltsydning og jernudvin
ding, ja endog om ulvefangsten får vi god besked.
Man mærker gennem disse afsnit, at forfatteren ikke
blot er stedkendt i landet, men virkelig fortrolig med
sit stof. Det kan da også godt røbes, at Albert Sand
klef tilhører en ældgammel hallandsk slægt, hvad der
måske forklarer hans kærlighed til emnerne, han be
skæftiger sig med; resultatet er naturligt blevet en
række fremragende kulturhistoriske skildringer, der
faktisk fortjente at blive udgivet særskilt på dansk.

BYERNES HISTORIE
Halland har imidlertid også rummet cn række byer,
hvis historie behandles af arkivar Erik Grill, men
navne som Kongsbakke, Varberg, Falkenberg og Halm
stad er sikkert ret ukendte for de fleste danskere, skønt
her er tale om byer, der endnu for 300 år siden var
kærnedanske. De hallandske købstæder er næsten alle
af temmelig gammel oprindelse og sikkert opstået ved
handelspladser, hvad deres beliggenhed også røber,
idet de alle er anlagt ved kysten på steder, hvor en
eller flere åer havde deres udløb, og hvor gode havne
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pladser fandtes. De fleste hallandske byer skriver sig
således fra en tid, hvor havet endnu var den vigtigste
forbindelsesvej, og først senere er de begyndt at støtte
sig til borganlæg og et landevejsnet. Borganlæggenes
betydning voksede stærkt i tidens løb på grund af Hal
lands udsatte beliggenhed som grænseprovins, og lan
dets befæstningsanlæg kommer efterhånden til at ind
tage en fremtrædende plads. De sidste afsnit af bogen
er derfor viet de hallandske fæstninger, for hvis hi
storie intendent Bengt Bengtsson redegør. De middel
alderlige fæstninger blev efterhånden forældede, og i
1590’erne leder den kendte bygmester Hans van Steenwinkel en række omfattende arbejder på Halmstads og
Varbergs forsvarsværker, der udstyres med bastioner
og kassematter efter de principper, der var gældende
i renæssancens fortifikationskunst. En yderligere sta

bilisering af de hallandske fæstninger foregår i de før
ste årtier af 1600-tallet under indflydelse af den nye
nederlandske befæstningskunst med fremskudte uden
værker, og Lagaholm befæstes nu også. Men Chri
stian 4.s storstilede fæstningsanlæg skulle desværre vise
sig at være en militær fejlberegning, idet den følgende
tids krige for størstedelen blev ført på helt andre
kanter.
I bogen om Hallands historie er der således ydet en
række værdifulde og velunderbyggede bidrag til flere
sider af et særpræget landskabs historie, som faktisk
fortjener at blive langt mere kendt her i landet, end
tilfældet er, ikke mindst fordi der er tale om et stykke
Danmark, der nu desværre står i et fjernt og afbleget
skær.
Aa.A.

KNOLDGÅRD I V. HASSING SOGN
Af assistent Gudrun R. Christensen.

NOLDGAARD (i 1553 Knøle, i 1610
Knølgaard) ligger i Vester-Hassing sogn
i den nordligste kant af Kjær herred lige ud
Rasmusmose og engdragene ned mod Gjeraa,
der danner skel mellem Kjær og Dronninglund
herreder.
Det er et mærkeligt sted at placere en gård;
den er ganske ubeskyttet mod den hvinende
nordøstenvind, hvorimod den mod syd har det
vældige Knoldbjerg, der tager både sol og ud
sigt. Man kan tænke sig, at gården i tidligere
tid, da man havde strenge vintre, ofte må have
været begravet i sne. Om sommeren var det
heller ikke nogen let sag at komme til og fra
gården, da der kun førte en smal, opkørt sand
vej dertil, og som, i den tid tørvene skulle køres
hjem fra mosen, var helt ufremkommelig. Nu
går den nye, delvis asfalterede vej til Dronning
lund lige forbi gården, hvilket er en betydelig
forbedring.
Knølgaard var i 1690 beboet af Anders An
dersen, der måske er født der 23. maj 1623, hvil
ken dato og årstal står i en gammel bibel, som
Anders Andersen solgte til Anders Nielsen i
Øster-Laden for »5 sietdaler Rede Penge«.
I 1701 og 1703 får Jens Jensen i Knølgaard
børn døbt, og i 1710 træffes Lars Jensen der.
Han var født i Stae ca. 1676 som søn af Jens
Lauridsen og Johanne Nielsdatter (hun var af
Østbjerg) i Ellern, så han var formodentlig af
den kendte Kjærulfslægt, som der findes masser
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af i Kjær herred, men da de ikke bærer slægts
navnet, kan det ikke bevises.
tilDenne slægt har i almindelighed en sjælden
evne til at skaffe sig rigdomme, hvad enten det
er jordegods eller penge.
Den er i besiddelse af en rivende tungefær
dighed, når det gælder om at forsvare slægten;
det er lige ved, at den betragter Vendsyssel som
sin ejendom, og ve den arme stakkel, der som
fremmed kommer til egnen, han får det ikke
bedre end godt. Det er en slægt, der er uhyre
dygtig ikke mindst i landbruget, men som også
ved, hvad den er værd i rede penge. Dog er
Lars Jensen en undtagelse. Han kunne ikke få
noget ud af Knølgaard, men det var der andre,
der heller ikke kunne, det var måske ikke
hans skyld.
Det varede ikke længe, inden han kom i van
skeligheder med betaling af skatter og landgilde.
I opgørelsen over general-restanzer over Vraa,
Eskær og Gjettrup underliggende bøndergods
fra 1. april 1720 og årene efter, ser man, hvordan
han hurtigt bliver den mand, der har den største
gæld i V. og 0. Hassing sogne. Det plejer ikke
at være på den måde, Kjærulferne gør sig be
mærket. Foruden skatter skylder han til degnen
i V. Hassing 1 mark for tjeneste ved hans søns
begravelse den 5. marts 1727. Den 25. nov. 1729
er gælden steget til 111 rd. 2 m. 7 sk. Den
12. oktb. 1731 til 165 rd. 4 m. 2 sk. foruden
kornskat.
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I betragtning af, at en stud kun koster 7 rd.
4 m., er situationen meget alvorlig for Lars Jen
sen, han foreslås da også dømt til fæstets for
tabelse eller arbejde på Bremerholm; men han
har haft slægtninge eller gode venner, der har
forstrakt ham med den nødvendige sum penge,
thi den 5. sept. 1732 mødte han og betalte hele
sin gæld. Han svarede da skat af 1 søn, 1 dreng
og 1 datter.
Så hører man ikke noget til ham før i 1735,
da han er vidne i en sag mellem Niels Heilesen
i Staegaard og Jens Sørensen i Østergaard i Stae.
Han har da forlængst, og for bestandigt, forladt
Knølgaard og bor i Annexgaarden ved 0. Has
sing kirke hos løjtnant Wigant, som af medynk
og på Lars’s Broders og andre godtfolks forbøn
i påsken 1734 har taget ham til sig. Imidlertid
passer denne tilværelse ikke Lars Jensen, han
rømmer derfra kort før 18. sept. 1736, efter
ladende »Hus, Lade, Stalde, Tørvehus og Vogn
hus i en slet ruineret Tilstand, og har ikke efter
Løfte ladet samme reparere«. Derfor har Wigant
høstet kornet på marken, som han selv har over
ladt Lars til såning. Wigant mener ikke at være
Lars noget skyldig, og siger til Lars Krog (gods
forvalter på Vraa, søn af Chresten Larsen Krog,
Gandrupgaard, og Johanne Pedersdt. Kjærulf),
at denne bedst kan bevidne, i hvad stand Lars
Jensen var, da han kom fra Knølgaard, og at
denne (Lars Jensen) ikke »skulde paabyrde en
ærekjær og vel meriteret Officer, med videre,
Proces«.
Wigant er ikke kyndig i det danske sprog,
han må lade en fuldmægtig besørge forsvaret.

LAKS KROG TA’R TIL ORDE
Nu lader Lars Krog høre fra sig, det er jo
en af slægten, det går ud over: Han siger:
»Velbr. H. Lieutenant Wiegandt har aldrig en
ten af stor eller liden Commisseration (at have
medlidenhed med) som han i Indlæg melder,
antaget Lars Knølgaard til Huse, thi Præsten
har lejet ham Husly, og derfor har han betalt
det, han burde, saa Præsten ikke fordrer noget
af ham og ej heller kan overbevise ham pligtig
til mere end han allerede har efterkommet. Jeg
har bevist, at Lars Knølgaard har lejet af Hr.
Lieutenant Wiegandt 2 Td. Havreland imod
2 Rdl. som i deres mellemværende forlængst er
decourteret, og jeg har tillige lovlig godtgjort og
bevist, at Hr. Lieutenanten uden Tilladelse, Lov
eller Dom har bemægtiget sig 2 Læs af Afgrø
den, dette har han taget af det bedste og ladet
Lars Knølgaard det andet igen, og endskønt jeg
før Stævnemaalets udløb baade mundtligt og
skriftligt har forestillet velbemeldte Hr. Lieute
nanten han derudi havde handlet ulovligt og
begæret mindelig Vederlag, har det dog været
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forgæves. Loven er udi dette Fald streng, men
den Consideration (agtelse) jeg bær for Hr.
Lieutenanten holder min Pen tilbage at paastaa
den yderste Rigeur (strenghed), men jeg paastaar alene, at velbemeldte Hr. Wiegandt, som
imod Loven har bemægtiget sig Lars Knølgaards
4 Læs Havre, bør betale ham for hvert Læs
1 Rd. 2 M. er 5 Rd. 2 M. for ibragte Omkost
ning. 3 Rd. desforuden anses med vedbørlig
Mulkt, hvorpaa jeg indlader Sagen under en
lovmæssig Dom og forbliver Ædle Hr. Herreds
fogeds skyldige Tjener.
Lars Krog.
Vraa, den 28. September 1736.«

Næste fæster var Niels Sørensen, forhen i
Flade præstegård og svigersøn af den vendsysselske storbonde Peder Nielsen i Vestrupgaard.
Fæstebrevet lyder:
»Jeg Kirstine Birgitte de Bille til Vraa og Eskjer,
kendes herved at have sted og fæstet som jeg hermed
steder og fæster til Niels Sørensen forhen boende i
Flade Præstegaard, en min Bondegaard i Vesterhassing
Sogn, Knølgaard kaldet som Laurits Jensen forhen
beboede og formedelst paadragen Restantz, Brøstfæl,
dighed og egen besynderlig Uduelighed ved Dom blev
frakendt; samme Gaard som udi Landmaalingens nye
Matrikel er ansat for Jordskyld 6 Td. 2 Skp. 1 Alb.
og Mølleskyld 1 Skp. og 1 Alb. med al dets rette
aldrende Tillæg, ermeldte Niels Sørensen førstkom
mende Foraar maa tiltræde og sin Livstid nyde, bruge
og i Fæste beholde, saafremt han efter Loven holder
Gaarden paa Bygning, Besætning og Tillæg i tilbørlig
Hævd, Brug og Forbedring, og til anordnede Tider
svarer saavel de allerede paabudne som herefter paa
bydende Kgl. Contributioner, samt til hvert Aars Mor
tensdag Landgildepenge 3 Rdl. 1 Mk., Byg: 2 Td.,
Havre: 1 Td. 4 Skp. og i rette Tid paa Advarsel gør
forsvarlig det Hoveri der bør gaa af Gaarden, item
udi alt, ved og med tilbørlig Lydighed viser en Fæste
bondes Pligt. Formedelst Gaarden ved den slette Be
boers Efterladenhed ellers er kommen i maadelig Til
stand, giver jeg bemeldte Niels Sørensen foruden det
han faar paa Stedet 1) 8 dygtige Arbejdsbæster, 4
Køer og 4 Stk. Ungnødfæ (Vogne, Plov og Harve er
ved Gaarden). Til Vaarsæden 3 Td. Vaarrug, 6 Td.
Byg og 12 Td. Havre, utorsken Havre 2 Læs til Vaardrivningen, saa og til Gaardens Reparation 2 a 3 Læs
Ris og 1 Læs Elletræer og desforuden skal mine Bøn
der hjælpe ham at opfylde Vaasen udi Engene.
2) For Skatter skal han være fri til han faar ind
avlet, og for Landgilde og Hoveri til Mortensdag 1734,
da han første Gang skal betale et Aars Landgilde som
for er meldt, og begynde at gøre det tilbørlige Hoveri.
Til Fæstet haver han intet lovet eller betalt.
Vraa, den 16. Februar 1733.
K. B. Bille.«

Niels Sørensen bekræfter, at han har fået en
genpart af fæstebrevet, ligesom han takker her
skabet for den hjælp, det har ydet ham.

et gik ikke bedre for niels
SØRENSEN end for Lars Jensen; hvor
skylden ligger kan ikke afgøres, men gården har
været meget forsømt fra Lars Jensens tid, så
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hjælpen, som herskabet har ydet, har måske
været for lille.
Ved takseringen, som foretoges den 15. august
1736 af Thomas Thomsen, 0. Aslund, og Lars
Pedersen, Hølund, så der ikke godt ud. Lofterne
i stuerne var så dårlige, at der ville medgå 12
tylt fjæl til reparation. Vinduer og døre var dår
lige. Laden skulle have nyt tag. Vesterhuset
manglede bjælker og rimmer. På Østerhuset var
taget på søndre ende skredet ned. Hestene så
nogenlunde ud, men køerne var gamle, kun 2
var under 5 år. Vognene var nogenlunde.
Niels Sørensen blev dømt til at have fæstet
forbrudt.
Ligesom Niels Sørensen den 10. august ved
stævningen og den 15. august ved taksationen
var fraværende, var han heller ikke ved doms
afsigelsen tilstede og havde heller ikke ladet
nogen møde til at tale sin sag; derfor »kan
Retten ikke andet skønne, end fornævnte Niels
Sørensen jo bør anses sagskyldig og formedelst
den paadragne Restants og anførte Brøstfældighed bør have sit Fæste forbrudt efter Lovens
3. Bogs 13. Capitel 1. og 2. Artikel. Saa bliver og
alle de hos Niels Sørensen vurderede Midler af
Indbo og Creaturer hans Herskab Høyvelbaarne
Hr. Greve af Holch til Vraa herved tilkendt udi
Betaling efter den Vurdering der paa er sket,
saavidt de tilstrække kan, den øvrige Rest som
beregnes til 80 Rdl. 1 Mk. 11 Sk, understaar
Retten sig at moderere til 57 Rdl. 3 Mk. 11 Sk.
i Henseende til den Pris der er paa Plovbæster i
disse Tider, saa at der i Stedet for 3 Vogne ikke
kan godtgøres mere end 2 efter den Pris paa
dem som ansat er, hvilke 57 Rdl. 3 Mk. 11 Sk.
tilligemed denne Processes forvoldede Omkost
ning 3 Rdl. ermeldte Niels Sørensen bør inden
15 Dage efter Loven at betale til høybemeldte
Hr. Greven under videre Tvang og Execution
efter Lovens bydende; det til Bekræftelse under
min Forsegling.«
(Underskrift.)

Ja, så er der en familie til bragt i ulykke. Det
var hårdt i de tider at være fæstebonde, urime
ligt hårdt, synes man. Hvor familien er rejst
hen vides ikke.
Den næste kendte fæster var Jens Christen
sen. Med ham kommer der mere ro over den
gamle gård; hans kone hed Johanne Jensdatter;
de fik et barn døbt i 1740. Jens døde allerede i
1750 og blev begravet i V. Hassing d. 17. juni,
og samme år rykkede Anders Nielsen ind som
den ny mand i gården, han giftede sig med
enken d. 15. november. Johanne Jensdatter døde
1775, 64 år gammel, og blev begravet i V. Has
sing d. 8. juni. Anders Nielsen var på dette tids
punkt 56 år gammel, men sønnen Chresten af

Sommeridyl ved stranden.

første ægteskab, der var 27 år, fortsatte går
dens drift.
I 1781 er Anders Nielsen endnu på gården,
men så sker der d. 19. juni 1782 det sørgelige,
at Chrestens unge hustru, Birgitte, dør i barsel
seng og få uger efter dør barnet også.
Anders Nielsen flyttede senere til Kjærsgaard
i V. Hassing, hvor datteren, Johanne Cathrine,
var bleven gift med fæsteren, Chresten Bertel
sen, her ender han sine dage, han blev begravet
d. 22. februar 1789, 70 år gammel.
U ER CHRESTEN FÆSTER af Knølgaard. I 1784 giftede han sig igen; hans
2. hustru hed Birgitte Kirstine Jensdatter. De
fik flere børn. Sønnen Anders fik gården efter
faderen; han blev gift med en af selvejer Chre
sten Christensens døtre i 0. Nejsig, Kirsten hed
hun; hendes mor var fra Vestergaard i Stae.
Anders Christensen døde allerede 1838, kun
46 år gammel, men enken og hendes søn, Jens,
hjalp hinanden med at drive gården videre, og
med Jens rykker 4. generation ind i det gamle
hjem. Han købte gården og var der endnu i
1878, thi da blev der drukket gravøl over hans
morbroder, Søren, som den 9. august var død på
Nejsig. Han havde levet der alene et helt langt
liv, idet hans ægteskab med en datter fra en af
de største gårde i sognet hurtigt fik ende. I med
gift havde hun bl. a. fået en hest og en ko. Tre
dage efter bryllupet sadlede hun sin hest, og
med koen ved siden red hun tilbage til barn
domshjemmet. Hun blev senere gift og bosat
ved Brønderslev, men Søren giftede sig aldrig.
Nu var Søren død, og efter begravelsen på
0. Hassing kirkegård tog hele følget til Knølgaard, og her skete en episode, som er skrevet
på en afrevet stump papir, der endnu findes i
slægtens eje. Der fortællers her, »at gamle
Søren nu er begravet, og Følget er blevet godt
beværtet med Mad og Drikke, men ved Maal-
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tidet kom flere af os i Skænderi med Værten,
Jens Andersen, der lovede at prygle os, og vi
maatte i stor Hast forlade Knølgaard uden at
tage Afsked med vore Slægtninge«.
Efter 1878 overtog Jens Andersen sin moders
hjem, 0. Nejsig, og der kom en tid, hvor Knøl
gaard havde forskellige forpagtere og ejere, men
i 1894 overtog staten den, og den blev brugt
som forsøgsgård for plantekultur, det var kandi
dat A. J. Hansen, der var forsøgsleder, han døde
i 1911.
Virksomheden var i 1901 bleven flyttet til Tyl
strup Østergaard. I 1911 solgtes Knølgaard til
Jens Jensen, der drev den til sin død.
Stuehuset på Knoldgaard, som den nu kaldes,
er gammelt bindingsværk, og de lavloftede stuer
kunne fortælle mangt og meget, og selv om en
ny tid er indført, så har den nuværende ejer
Carl Anker Jørgensen og hustru, f. Aastrup
(enke efter Jens Jensen) , på værdig måde for
stået at skabe et smukt hjem, hvor det gamle
præg er bevaret og dog med det nye forenet i
skøn harmoni.

Markbøgerne
en vigtig kilde
til dansk landbrugshistorie
Af P. Rønn Christensen.

A RIGSARKIVET I KØBENHAVN opbevares
Christian den Femtes store matrikelværk fra
1680’erne, en anselig samling på omkring et par
sinde tykke foliobind. Den vigtigste del af denne im
ponerende samling folianter er de såkaldte markbøger,
hvoraf der findes een for hvert sogn; de indeholder
opmåling og taksation af al dyrket jord her i landet
og danner det egentlige grundlag for den matrikel,
som var gældende fra 1688—1844.
Opmålingen var ganske vist ikke af en sådan art, at
den kan stå for en kritisk bedømmelse ud fra nutidens
synspunkter, men den var alligevel — ikke mindst når
datidens forhold tages i betragtning — en så betydelig
arbejdsindsats, at den nok kan aftvinge os den dybe
ste respekt også i nutiden. I den lange række af
markbøger er der samlet en uvurderlig skat af oplys
ninger om Danmarks jord i fællesskabets tid, som
endnu slet ikke er fuldt ud udnyttet af den historiske
forskning.
Landmåleren og hans »konduktører« opmålte ved
hjælp af jernkæder (reb kunne strække sig) hver en
kelt agers længde midt i ageren, medens bredden mål
tes i begge agerender. Arealet beregnedes derefter helt
enkelt ved, at de to breddemål lagdes sammen, divide

P

redes med to og multipliceredes med længdemålet. Alle
mål var gamle sjællandske alen — 1000 gamle alen var
1007 nye — og der måltes med indtil
alens nøj
agtighed.
Der arbejdedes vist som regel i marken 12 timer
daglig, fra 5—11 og fra 14—20. Kl. 11 og kl. 20 over
leveredes kladderne fra marken til skrivere, som sad
hjemme i landsbyen og renskrev agrenes mål sammen
med taksationen af dem, ejernes navne m. m. Alt blev
indskrevet i opmålingsbøgerne, men derefter uddrog
skriverne hver gårds agre for sig og skrev gårdens
samlede tilliggende ind i særlige ekstrakter. Fra mange
ejerlav er både opmålingsbøger og ekstrakter bevarede,
andre steder findes kun ekstrakterne, men på grundlag
af disse kan jo opmålingen forholdsvis nemt rekon
strueres, om det ønskes.

esværre er markkladderne intet steds
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bevarede. De indeholdt, såvidt man kan skønne,
»figurer«, der skulle angive agrenes placering i terræ
net, og derfor ville de have været en stor hjælp for
nutidens forsker, der ønsker at bringe forbindelse i
stand mellem oplysningerne fra markbøgerne og kor
tene fra udskiftningstiden. Nu kan denne forbindelse
kun etableres i byer, hvorfra der findes særligt gode
og udførlige udskiftningskort, og så vil det endda ofte
være vanskeligt at anbringe markbogens agre, skifter
eller »åse« med fuld nøjagtighed på kortene.
Markbøgerne giver udførlig besked om agrenes for
deling mellem de enkelte gårde og bol i 1680’erne.
Agrenes antal varierede stærkt fra by til by, men det
var ikke ualmindeligt, at een gård havde over 100 agre
liggende spredt i byens forskellige agerskifter. En sær
lig interesse knytter sig til rækkefølgen af agrene i de
enkelte skifter. Mange steder var den ganske regelmæs
sig overalt, enten nu byen havde »solskifte« eller »bol
skifte« ; i førstnævnte tilfælde kom agrene i samme
som gårdene i byen, når man gik »efter
turækkefølge

solen«, medens »bolskiftet« bevirkede, at gårdene var
delt i grupper, »bol«, således at hver gruppe altid
havde sine agre liggende samlet. Andre steder var det
almindeligt* at een gård havde flere agre liggende
samlet i en blok; det er en skifteform, som man i man
gel af bedre navn har benævnet »uregelmæssig ager
fordeling«. Utvivlsomt gemmer der sig også i denne
skifteform et eller flere middelalderislæt, men det er
endnu ikke lykkedes forskningen at nå til en påvis
ning heraf.
MARKBØGERNE FINDER MAN OGSÅ en rig
dom af marknavne, både gamle og nye. Efter fæl
lesskabets ophævelse gik de fleste af disse navne af
brug og glemtes efterhånden; endnu for et halvt år
hundrede siden kunne man dog træffe gamle folk, som
havde bevaret traditionen om mange af de gamle
marknavne, men er disse menneskers viden ikke ble
vet optegnet, må man vist desværre gå ud fra, at tra
ditionen nu er gået tabt. De fleste steder er kun gan
ske enkelte af de gamle navne blevet bevaret.
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Slægtsgaarden

DE FORENEDE REVISIONSKONTORER
hovedkontoret
N. W. Gadesvej 7 . Aarhus
telefon 4 24 77 (6 lin.)

Centralkontorer i

Skandinaviens næststørste revisionsfirma
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telf. (042) 3155
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Skolebakken 11 . Aarhus

Skolebakken 11 . Aarhus
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Gyldenløvesgrade 3
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