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Offerfundet i Ejsing
Af Klaus Ebbesen

Gennem hele oldtiden var en stor del af 
befolkningens religiøsitet knyttet til våd
områderne. I søer og moser blev sænket 
værdier i et for stenalderbønder svimlende 
omfang. Offerhandlingerne i vådområder
ne starter allerede i ertebølletiden eller ca. 
4500 f. Kr. fødsel. De ophører først med 
kristendommens indførelse.

Der kendes særligt mange offerfund fra 
en tidlig del af yngre stenalder eller i 4. 
årtusind f. Kr. Faktisk er langt hovedpar
ten af de arkæologiske fund, som vi ken
der fra 4. årtusind f. Kr., af religiøs karak
ter. Årsagen er den enkle, at Danmark den
gang var et primitivt (ikke-sækulariseret) 
samfund, hvor der ikke var nogen forskel 
mellem det verdslige og det religiøse; mel
lem det naturlige og det overnaturlige. 
Alt, hvad stenalderbønderne foretog sig, 
var begrundet i myterne og foregik under 
omfattende riter og ceremonier. Det er de 
materielle levn efter disse altomfattende 
kultiske skikke, som udgør de arkæologi
ske fund ikke mindst fra vådområderne.

Offernedlæggelserne omfatter alt fra en 
grov krukke med mad eller en simpel 
flint-flækkekniv til snesevis af store flint
økser. Også menneskeofre af smukke, unge 
kvinder kendes. I det vestlige og det nord
lige Jylland er der særlig én fundgruppe, 
som påkalder sig opmærksomhed. Det er 
de imponerende offerfund af ravperler.

Ejsing-fundet
Et af de meget karakteristiske offerfund af 
ravperler fremkom under 1. verdenskrig i 
Tværmose i Ejsing. Der blev gravet tørv i 
mosen, og pludselig opdagede tørvearbej- 
derne fundet nede i tørvegraven. Alle rav
perlerne lå i et lerkar, men det blev smidt 
væk. Derimod blev ravperlerne indsendt 
til Nationalmuseet1. 1 modsætning til f. 
eks. enkeltfundne flintøkser, som finderen 
frit selv kan beholde, opfatter man i 
Danmark bearbejdet rav som danefæ. Det 
skal afleveres til Nationalmuseet.

Dette fund består af i alt 679 ravperler 
(fig. 1-2).

Talrigest er de små rørformede ravper
ler. I alt fandtes 611 rørformede perler 
(fig. 2). Kun de færreste er mere end Vi cm 
lange. Diametren ligger mellem Vi og 1 
cm. Sammen med de rørformede ravperler 
skal også nævnes mellemstykkerne. Det er 
aflange, kasseformede ravperler med tre 
eller flere gennemboringer mellem smal
siderne. I fundet indgår syv perler af den 
slags. De er 2,6-4,0 cm lange. De har væ
ret brugt til at samle perlekæder med rør
formede ravperler.

En meget karakteristisk perletype er de 
såkaldte ravsole. Det er skiveformede rav
perler med en flad og en hvælvet side samt 
en gennemboring mellem disse placeret i 
perlens midte (fig. 2, øverst til højre). På 
den flade side findes på de færdige stykker 
derudover en kreds af små indboringer.
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Oprindelige har der værer harpiks i disse 
huller, så der spillede i farver, når man 
kikkede ind gennem perlen fra den hvæl
vede side. Der er tre ravsole i funder; kun 
den ene færdiggjort. De er ca. 2,5-5,0 cm 
i diameter.

Karakteristisk er også de ni timeglasfor
mede eller trisseformede perler (fig. 1, ne
derst). En enkelt lille, 2,2 cm lang, perle 
er færdig og forsynet med hul i midten. 
De andre er halvfabrikata uden gennem
boring. Midt på perlerne ses snitmærker- 
ne meget tydeligt. Perlerne er 2,7-5,0 cm 
lange og 2,2-3,7 cm brede. Sandsynligvis 
har perlerne været brugt som primitive 
bæltespænder.

I fundet indgår også 30 prismeformede 
perler med gennemboring mellem smalsi
derne. De fleste er aflange, dvs. længere 
end de er høje. To perler er meget uregel
mæssige og har firsidet tværsnit. Tvær
snittet på de øvrige er trekantet. Alle disse 
perler er sandsynligvis halvfabrikata. Per
lerne er 1,5-4,0 cm lange, 1,1-3,3 cm høje 
og ca. 1 cm tykke.

Perlerne med spidsovalt tværsnit og 
gennemboring mellem smalsiderne er 
repræsenteret med 17 små perler. De fle
ste perler er ikke formgivet færdigt. En 
enkelt, uregelmæssig perle har dobbelt 
gennemboring. Perlerne er 1,6-3,7 cm lan
ge, 2-3 cm høje og ca. 1 cm tykke. Der er 
slidspor på enkelte.

I fundet indgår kun fem hængesmyk- 
ker, de fleste med form som aflange ovaler. 
Perlerne er 3,8-6,1 cm lange og 2,6-3,7 
cm brede. Sluttelig består fundet også af 
en lille keglestumpformet ravperle; to 
ukarakteristiske perler, som sekundært er 
tilskåret af perlefragmenter; ti små, 
klumpformede perler og et naturligt styk
ke rav med gennemboring.

Datering
Offerfundet fra Ejsing kan dateres meget 
præcist. De tre karakteristiske ravsole har 
en form, som kun blev fremstillet i slut
ningen af dysset iden. Det samme gælder 
for de ni flygtigt tildannede, timeglasfor
mede perler samt ikke mindst de 30 pris
meformede perler. Det er alle typer, som 
kun tilhører dyssetidens slutning. Nogle af 
de andre slags perler optræder i længere 
perioder af oldtiden, og for de mange rør
formede perler gælder, at perler af nøjag
tig samme slags den dag i dag kan købes i 
turistbutikkerne på vestkysten. Ingen af 
disse perler modsiger imidlertid en date
ring til dyssetidens slutning, så det må 
anses for sikkert, at Ejsing-fundet er ned
lagt ca. 3.5OO-3.3OO år f. Kr. Fundoplys
ningerne lader heller ingen tvivl om, at 
alle perlerne er nedlagt på én gang.

Det er ikke tilfældigt, at Ejsing-fundet 
tilhører dyssetidens slutning. Det er nem
lig på den tid, at de fleste offerfund af rav 
overhovedet er blevet nedlagt. I alt kender 
vi i hele Nordeuropa 40 ravofferfund fra 
dyssetidens slutning. Fra den foregående 
del af stenalderen kendes slet ingen. Fra 
den efterfølgende jættestuetid kendes kun 
ti fund og fra resten af oldtiden kun et par 
stykker. Så dyssetiden er det gyldne ravs 
tid.

Tolkning
Ejsingfundet består udelukkende af rav
perler, som var nedlagt i et lerkar. Det er 
ét blandt seks ravofferfund, som er frem
kommet i det gamle Ringkøbing Amt. 
Det er karakteristisk, at næsten alle fun
dene med ravofre er fremkommet i Vest- 
og Nordjylland. Mer er også de største 
fund fremkommet. Et fund fra Mollerup i 
Salling består således af 12.849 enkeltper-



OFFER FUNDET I EJSING

Offerfu mkt fra 
Tvcermose i 
Ejsing.
( Nationalmuseet 
foto).
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1er og vejer 3,840 kg (3). Fundene fra Vest
jylland er knap så store, men dokumente
rer den samme offerskik. Den måde, som 
fundet var arrangeret på, viser tydeligt, ar 
der er tale om en kultisk nedlæggelse.

En nord- og vestjysk offerskik
Der kan findes rav overalt i Danmark, spe
cielt ved kysterne. Ved Limfjorden findes 
imidlertid nogle meget rige ravpindelag1. 
Koncentrationen af store ravfund i Nord- 
og Vestjylland ligger således ved råstofkil
derne eller netop i det område, hvor der i 
stenalderen var let adgang til naturlige 
forekomster af rav. De mange og store 
nordjyske ravdepoter betyder således ikke, 
at Vest- og Nordjylland var rigere eller tæt
tere befolket, men kun at man her havde 
meget rav.

Fig. 3. Proportionerne på de rørformede 
ravperler i offerfundet fra Sortekar 

i Tørring sogn.
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I ravdepoterne i hele Danmark indgår 
ialt ca. 47.825 perler. Både Ejsing-fundet 
og de andre rav-offerfund domineres af rør
formede ravperler, som udgør ca. 90% af 
alle perler. I et offerfund fra Sortekær ved 
Tørring fandtes således ikke mindre end 
1.567 rørformede ravperler, de fleste min
dre end 1 cm lange og omkring 1 cm i 
diameter5 (fig. 3).

Perlerne er fundet i alle stadier af til
dannelse. Det giver indtryk af, at man på 
egnen har samlet alt, hvad man overhove
det havde af rav sammen og derefter ned
lagt det som offer.

De mange ravperler, som blev nedlagt 
som offer, har repræsenteret meget store 
værdier for dyssetidens mennesker. Det an
tyder, at der står en større gruppe menne
sker bag disse nedlæggelser. Ofringen må 
have haft betydning for en hel egn. Ned
læggelsen af ravdepoter må i Vest- og 
Nordjylland opfattes som en fællesskabs
handling, gennemført af en eller flere per
soner på vegne af en større social gruppe. 
Offerfundene af ravperler er derved med 
til at vise, at Danmark allerede i slutnin
gen af dyssetiden havde udviklet sig til et 
primitivt høvdingedømme, hvor en høv
ding stod i spidsen for en stamme eller en 
egn6.

Offerskikken er endvidere næsten ude
lukkende begrænset til Vest- og Nordjyl
land. Der er således tale om en både tids
mæssig og geografisk snævert begrænset 
offerskik, som i det nordlige Jylland imid
lertid er markant i denne periode.

Noter:

1. Fundet opbevares på Nationalmuseet under nr. 
A 29.644-49. - Det er korr beskrevet af S. 
Müller i artiklen: Archæologisk Udbytte af 
Mosearbejdet i Krigsaarene. Aarbøger for nor
disk Oldkyndighed og Historie 1917, s. 148 
74.

2. En oversigt over disse fund er givet af Klaus 
Ebbesen. Die nordische Bernsteinhorte der 
Trichterbecherkultur. Prähistorische Zeitskrift 
1995, s. 32-89. - Ejsingfundet er her beskre
vet som katalog nr. 36.

3. C. J. Becker, Tretten tusind Ravperler. Fra 
Nationalmuseers Arbejdsmark 1953, s. 91-8.

4. Jørgen Jensen, Nordens Guld. København 
1982.

5. Fundet er afbildet i Johannes Brøndsted, 
Danmarks Oldtid, Stenalder, København 19.38 
og K. Ebbesen o.a.a.

6. Klaus Ebbcscn, Danske dysser - Danish 
Dolmens. København 2007.

Klaus Ebbesen, født 1946.
Dr.phil.
Slotsdalen 99, 2970 Hørsholm.
Tidl.lektor ved Københavns Universitet. 
Ejer og leder af Akademos-koncernen. 
Forfatter.



»Sjudsket og forfalden« 
Pastor Nørager i Ferring og Vandborg 

1805-1821
Af Estrid Bay

»Sjudsket og forfalden« er det skudsmål, 
som Wibergs præstehistorie giver af Peter 
Anthon Christian Nørager, der var præst 
først i Ferring Sogn fra 1805 og fra 1814 
både i Ferring og Vandborg Sogne i nær
heden af Lemvig. Men i 1821 blev han 
afskediget på grund af drikfældighed og 
andet uværdigt forfald.

Under mine undersøgelser om forholde
ne i Vandborg stødte jeg på den drikfæl
dige præst, da en auktion over hans ejen
dele måtte afbrydes, fordi han i fuldskab 
forstyrrede den for meget. Jeg blev nys
gerrig efter at finde ud af, hvem han var, 
hvor han stammede fra, hvorfor det kom 
så vidt, at han blev afskediget, og hvordan 
det derefter gik ham, kort sagt hvilken 
skæbne der lå bag personen Nørager*.

Københavneren, 
der endte i Vestjylland

Peter Anthon Christian Nørager kom til 
Ferring fra det indre København, hvor han 
ifølge folketællingen februar 1801 boede 
med sin kone Lovise Cathrine og deres 
fa måneder gamle datter i en lejlighed i

\B: Sc faktaboks bagerst i artiklen. 

Store Lirsbjørnsstræde på hjørnet af Stu
diestræde. Sammen med dem boede hen
des forældre og broder. Det var et jævnt 
kvarter, og i den store ejendom boede der 
især mange slags håndværkere. Andre le
vede af pension, bl.a. to præsteenker, eller 
som Nøragers svigerforældre af almisse. 
En fuldmægtig i Rentekammeret og en læ
rer ved Borgerdydsskolen supplerede deres 
løn ved at have studerende som logerende. 
En spækhøker og en urtekræmmer kunne 
forsyne beboerne med fødemidler.

P.A.C. Nørager blev født i København i 
1771 og levede der det meste af sit liv, 
indtil han kom til Ferring som 34-årig. 1 
sin tidlige barndom boede han dog få år 
på Set. Croix, en af de danske vestindiske 
øer. Her var faderen, der var uddannet 
prokurator, dvs. sagfører, byfoged og by
skriver fra 1775 til sin død i 1778. Mo
deren Marie Lynge vendte så hjem til Dan
mark med fire børn, hvoraf Peter var den 
ældste.

1 folketællingen 1787 boede Marie Lyn
ge med børnene til leje i Hillerød; de leve
de af hendes pension og af at have to loge
rende skoledisciple. En tjenestepige koste
de ikke meget i løn, så det blev der råd til.

Peters mor kom fra et ulærd miljø, idet 
hendes far var brændevinsbrænder, men 
hun må have syntes, det var vigtigt, at den
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Vandborg og Skodborg herreder. Tegnet af H. Jørgensen. (Fra Thorkild Gravlund: Herredsbogen.
Jylland, 1930. s.269).
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ældste søn blev akademiker, så hun fik råd 
til at lade Peter læse til præst. I 1797 fik 
han teologisk embedseksamen, men kun 
med laveste karakter, så det kneb med at 
få embede. I stedet underviste han på Hol
mens Skole, og det har jo næppe været mo
derens ambition!

Som 28-årig giftede han sig med den to 
år yngre Lovise Cathrine Wulff. Hun var 
født i København og kom fra små kår, idet 
hendes far var hårskærer. I 1787 boede 
hun i det indre København med forældre 
og to søskende i en ejendom med mange 
familier. Med de lave lønninger havde de 
ikke råd til at holde tjenestefolk.

Sognepræst i Ferring 
1805-1814

I 1805 lykkedes det endelig at få et præ
steembede. Men det var helt ovre i Ferring 
i det yderste Vestjylland. Hverken Nør
ager eller hans kone havde overhovedet 
nogen tilknytning til Ferring eller egnen, 
ja næppe til andet end København og 
Nordsjælland, så det var ikke et ønskejob. 
Der var i mange henseender virkelig langt 
fra det indre, tæt bebyggede København 
til det yderste Vestjylland, og det må have 
været en kolossal omvæltning for de to 
københavnere. Alene den kontrast, at der 
i ejendommen i Store Larsbjørnsstræde i 
1801 boede 50 personer, og at der i hele 
gaden boede 438 personer, mens der sam-

Ferring med Bovbjerg set mod syd. Ntt har bofder standset nedbrydningen af klinten. 
Juni 2006. Eget foto.
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Ferring Kirke, 
hvor Nørager 
virkede i 16 ar.
Juni 2006.
Eget foto.

tidig i Ferring Sogn kun var 232 indbyg
gere fordelt over et unægtelig større areal, 
må have virket overvældende.

Landskabet
Ferring Sogn ligger i det nordvestligste 
Jylland mellem Nissum Fjord og Lim
fjorden. Egnen er ret flad, og der var den
gang ingen træer, så vinden kunne rigtig 
tage fat. Mod vest grænser sognet op til 
Vesterhavet, og langs havet ligger den 
høje klint Bovbjerg med Bovbjerg Fyr.

I 1766 indberettede sognepræsten Gre
gers Lund til sin biskop, at sognet blev 
forringet år for år, fordi storme fik store 
stykker jord til at falde i havet. »Aldrende 
Folk bekiende, at de nu kan fiske i det 
vilde Hav, hvor de i deres Ungdom satte 
Creaturene paa Græs.« Det gik også ud 
over præstegårdens jord, for den lå ud til 
havet. Allerede i 1638 skrev sognepræsten 
i sin indberetning, at en del af præstegår
dens jord og også den omkringliggende 
jord var føget i havet, og det blev værre år 
for år. I øvrigt var sognet det fattigste i 
herredet. Først da der i 1875 blev bygget 

høfder ved Bovbjerg, standsede havets ned
brydning af kysten.

Familien
Til denne barske egn ankom den lille fa
milie sidst på året 1805. Nørager var ble
vet ansat i juli, men han fik lov til først at 
tiltræde 1. oktober, for Lovise var højgra
vid og fødte den 28. august. Han skulle 
dog betale for en vikar, indtil han kunne 
begynde i sit embede.

De havde nu tre børn fra 0 til knap 5 år, 
og i Ferring fik de endnu tre børn. Måske 
har der været født børn, der døde som 
små, for den gamle kirkebog er meget 
slidt og mangler sider, og den næste kir
kebog fra maj 1808 til 1815 inkl. er ikke 
bevaret.

Præstegården
De flyttede ind i en præstegård, der 
bestod af stuehus, lade, fæhus og desuden 
et par mindre bygninger, så det var store 
forhold i sammenligning med den lille 
lejlighed i København.
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En sognepræst købte sin præstegård af 
forgængeren eller dennes arvinger. Den 
hørte oprindelig til kronen, men da kong 
Frederik III i 1661 manglede penge efter 
svenskekrigene, bestemte han, at sogne
præsten kunne få lov til at købe sin byg
ning. Det var dog ikke så frivilligt, men 
en tung byrde! Præstegården kunne sene
re sælges til efterfølgeren. For at sikre, 
at præstegården var sin »indløsningssum« 
værd, blev der foretaget et årligt syn af 
provsten og to bygningskyndige.

I november 1805 blev Ferring Præste
gård synet. Den tidligere præst havde for
ladt embedet om foråret, og der blev på
vist forskellige skader: Stråtaget havde 
lidt noget under »Høstvinden«. Det var 
blevet repareret, men ikke nok. Den ene 
af de tre skorstene trængte til reparation. 
Vestgavlen i stuehuset var ganske brøst
feldig og nedfalden. Nogle vinduer var 
ødelagte. Der var en indhegnet have, men 
»Haugerne her i Egnen ere kun lidet 
frugtbare og uden Frugttræer«. Ellers hav
de synsmændene ikke noget at udsætte.

Nørager overtog altså præstegården om 
ikke i perfekt, så dog i anvendelig stand. 
Men han kunne slet ikke klare at vedlige
holde den, så det er en ren ynk at følge 
dens forfald, selv om der blev repareret 
noget løbende. Bygningerne lå jo udsat 
for vestenvinden, så i 1808 havde stormen 
nedrevet halvdelen af fæhuset, og præsten 
havde ikke råd til at bygge det op. I 1810 
var det helt galt: Tømmer, vægge, vindu
er og døre var brøstfældige. Stormen 
havde »næsten ruineret Vester Laden og 
gandske afrevet Taget og nedflaaet en 
Deel af den søndre Ende.« Synsmændene 
konkluderede, at præsten umuligt ville 
have råd til at istandsætte præstegården. 
Provsten fik i maj 1812 lov til at bruge 

nogle af kakiets indtægter til reparation, 
men alligevel skrev han i januar 1813, at 
stuehuset næsten var ubeboeligt. Ifølge 
synsrapporterne var der desuden i årenes 
løb lidt efter lidt forsvundet dele af avls
bygningerne.

Kirkens vedligeholdelse var heldigvis 
ikke præstens ansvar. Ferring Kirke til
hørte sognets beboere, som havde købt 
den, da Rysensteen kom på auktion i 
1798. Alle de andre kirker, der havde til
hørt godset, var også blevet købt af 
»Sognemændene«.

Sognets beboere
Som tidligere omtalt boede der i 1801 
kun 232 i Ferring Sogn. Ifølge Begtrups 
Danmarksbeskrivelse varde i 1805 fordelt 
på 18 gårde og 26 huse. Som det var 
almindeligt i Vestjylland, var der ingen 
byer, højst lå gårdene to og to sammen 
med et par huse i nærheden. Sognepræ
sten i Ferring skrev i 1766, at selv om jor
den var fed og leragtig, lå den for nær 
havet med dets havgus og storme, til at 
der kunne betale sig at dyrke korn. Der 
måtte endda købes korn både til kreaturer 
og til eget forbrug. Men jorden var egnet 
til græsning, så bønderne levede af stude
opdræt og af at sælge smør og andre 
»Feede Vahre« i den nærliggende købstad 
Lemvig. En del husmænd ernærede sig af 
fiskeri, og de solgte til sognets eller nær
liggende sognes beboere. Et eventuelt over
skud af fisk kunne i tørret tilstand sælges 
i Holstebro eller Viborg. De fattige fik 
kun en lille understøttelse, fordi sognet 
var så ringe, men de kunne henvende sig 
til fiskerne, når disse landede deres fangst, 
og da ville ingen nægte dem fisk til dag
ligt forbrug.
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Ferring Kirke indvendig, Juni 2006. Eget foto.

En præsts opgaver og indtægter
En sognepræst havde mange opgaver. Der 
var de sædvanlige som at holde gudstjene
ster, udføre de kirkelige handlinger som 
dåb, konfirmation, altergang, vielse, be
gravelse, sjælesorg m.v. Desuden skulle kir
kebogen føres.

Men præsten var også statens repræsen
tant i lokalsamfundet. Han havde mange 
opgaver, bl.a. var han formand for fattig
kommissionen, han skulle inddrive visse 
typer skatter, udfærdige attester og indbe
rette alt muligt til gejstlige eller verdslige 
myndigheder f.eks. udbrud af smitsom 
sygdom og andre tildragelser i sognet.

Der var normalt respekt for præsten, 
men der kunne også være stridigheder mel
lem præsten og sognebørnene. Præsten 
var en lus mellem to negle: På den ene 
side skulle han opfylde myndighedernes 
krav, og på den anden side var han afhæn
gig af bøndernes tjenesteydelser og velvil
lighed.

Modsat nu var en præst meget afhæn
gig af, hvor rigt sognet var. Præsten fik 
nemlig en stor del af sin indtægt i form af 
præstetiende, dvs. 1/30 af sognebørnenes 
indtægt. Dertil kom offer, dvs. betaling 
for de kirkelige handlinger, og gaver på de 
tre store højtider.

Præsten var også landmand. Der hørte 
altid jord til en præstegård, og udbyttet af 
jorden var en væsentlig del af præstens 
indtægt. På den måde kendte præsten selv 
til bondens problemer med misvækst, syg
dom og afsætning af varerne. Selv om 
mere og mere af Ferring præstegårds jord 
faldt i havet, var der dog noget tilbage. 
Københavneren og akademikeren Nørager 
var næppe meget bevendt som landmand, 
så han lejede jorden ud. I biskoppens visi- 
tatsprotokol står der i 1809, at det var på 
passende vilkår. Men han fik jo en mindre 
indtægt af jorden, når han ikke selv dyr
kede den.

Generelt havde landbruget gode kår i



»SJUDSKET OG FORFALDEN« 15

årene op til 1813, for der var en voldsom 
inflation fra 1809, og den kom sælgere af 
landbrugsprodukter til gode. Til gengæld 
var det jo dyrt at købe. Inflationen toppe
de i 1813, og i 1818 faldt kornpriserne 
voldsomt, fordi kornet ikke kunne afsæt
tes. Men allerede i 1817 begyndte land
brugskrisen at vise sig med en generel 
markant stigning i rykkersager ved retten.

Stridigheder om tiende m.v.
Nørager blev allerede i 1807 uenig med 
sine sognebørn om tiendebetalingen. De 
ønskede en »Tiendeforening«, dvs. en fast 
aftale om, hvad der skulle ydes hvert år, 
enten i penge eller i korn. Men det ønske
de Nørager ikke. Nabosognet Vandborg 
havde allerede i 1798 underskrevet en ti
endeforening med amtmanden og prov
sten. Den var fordelagtig for sognemæn- 
dene, skrev biskop Hjort i 1814 til Kan
celliet, så måske derfor holdt Nørager og
så siden fast ved ikke at ville have nogen 
fast aftale.

I årene 1813-16 klagede Nørager over 
enkelte beboere, der skyldte ham tiende. 
For Forligelseskommissionen for Skod- 
borg-Vandfuld Herreder indbragte Nør
ager i 1812 desuden to sager angående 
manglende betaling for leje af præste
gårdsjord. Forligelseskommissionen var en 
instans, der skulle prøve at forlige parter
ne; kun hvis det ikke lykkedes, kunne 
sagen indbringes for herredsretten. Et her
red var en rets- og politikreds, hvis øver
ste embedsmand var herredsfogden.

Nørager var ikke alene om at klage over 
manglende betaling. Ved den omtalte 
retsinstans førte præster i årene 1808 til 
1821 en del sager; de fleste var under 
landbrugskrisen. Der var også tilfælde, 
hvor præsterne blev rykket for gæld. 

Landbrugskrisen var økonomisk hård for 
gejstligheden, der var meget afhængig af 
priserne på korn, for tienden blev ofte, 
også i Vandborg-Ferring, betalt i korn, 
som sammen med præstegårds jordens avl 
skulle sælges for at dække leveomkostnin
ger og skatter.

Degnen
Nøragers nærmeste medarbejder var degn 
og skoleholder Søren Nørr. Han havde 
været degn i Ferring siden 1781. 1 1809 
skrev stiftsprovsten i sin indberetning, at 
degnen også var skoleholder og ganske 
duelig. Hans skolejournaler var i god or
den. Han boede i skolehuset, hvor hans 
dagligstue samtidig var skolestue. De 18 
skolebørn fik undervisning i læsning og 
skrivning, men kun fra 30. november til 
31. marts, så han og familien havde da 
stuen i fred i det meste af året!

Til sammenligning var der i Vandborg 
hele 38 børn, dog fordelt i tre klasser. 
Foruden læsning og skrivning blev de 
undervist i regning og lidt geografi. Sko
len lå i degneboligen, men det blev ikke 
oplyst, om det også var i degnens private 
stue, ej heller undervisningstidens varig
hed.

Embedsførelse
Biskop og provst skulle føre tilsyn med de 
enkelte sogne i stiftet for at sikre, at sog
nepræst og degn udførte deres arbejde 
godt. Provsten var et mellemled mellem 
den lokale sognepræst og stiftets biskop, 
og bl.a. skulle han kontrollere præsternes 
embedsførelse, prædikener og moralske 
opførsel, og han skulle vurdere, om deg
nen underviste godt i kristendommen, 
oplærte ungdommen og forberedte til 
konfirmation, som han skulle. Biskoppen
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skulle foretage visirars, dvs. besøg i sog
net, hvert 3. år, provsten hvert år.

Biskoppen
Ferring Sogn hørte til Ribe Stift. Her hav
de Stephan Middelboe været biskop siden 
1786. Han var født i 1731 og var altså 
godt op i årene, da Nørager kom til Fer
ring. Så det er ikke så underligt, at han i 
1809 sendte sin nærmeste underordnede, 
stiftsprovst Koefoed, på visitats i sine nord
ligste sogne. Det var jo anstrengende at 
rejse dengang.

Stiftsprovst Koefoed skrev om Ferring, 
at i kirken gjorde den konfirmerede ung
dom godt rede for deres kristendom, og 
de ukonfirmerede læste temmelig godt 
indenad. Nørager havde holdt en kort tale 

og derefter katekiseret, dvs. overhørt me
nigheden, således som præsten skulle som 
led i gudstjenesten. Desuden fik Koefoed 
forevist embedsbøgerne. Der var ingen 
kommentar om dem.

Ifølge biskoppens visitatsprotokol for 
Ringkøbing Amt var der kun bispevisi- 
tats i 1809, 1819 og igen i 1827, så andre 
end biskop Middelboe, der døde i 1811, 
har syntes, at der var langt til yderkanten 
af stiftet!

Provsten
Nøragers nærmeste foresatte var provst 
Høyland, der også var sognepræst i 
Engberg-Harboøre. Ved provstevisitatser- 
ne 1805-1808 var han generelt tilfreds 
med provstiets præster, skoleholdere,
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menigheder og ungdom, som han havde 
overhørt. Kun i 1805 nævnte han specielt 
Ferring, hvis ungdom bedst havde for
stået religionens sandheder.

I 1809 foretog han ikke visitats, således 
som han burde. Men han undskyldte sig 
over for biskoppen med, at stiftsprovst 
Koefoed i det år havde besøgt alle kirker 
og skoler i Vandfuld Herred. »Dette samt 
min Riber Reise og Svaghed har ej tilladt 
videre Visitats«, skrev han. Ifølge Wi
bergs præstehistorie var han dygtig og 
agtet.

Efter 1808 er der ikke bevaret nogen 
provsteindberetning om Ferring og Vand
borg før 1825, så Nøragers forfald kan 
ikke følges i den kilde.

Hverken biskoppens eller provsten visi- 
tatsberetninger kan altså hjælpe meget 
med at give et billede af Nørager. Men der 
er andre kilder:

Som jeg vil redegøre for senere, søgte 
Nørager mange andre embeder for at 
komme ud af sin fortvivlende økonomiske 
situation. Ansøgningerne til Det Danske 
Kancelli gik via biskoppen, der vedlagde 
bemærkninger. Stiftets nye biskop, Viktor 
Kristian Hjort, kom fra Holmens Kirke i 
København og kendte Nørager derfra. 
Han havde oprigtig ondt af den arme, 
ludfattige præst med nu fem små børn, så 
han anbefalede ansøgningerne og skrev i 
1812 om Nørager, at han var en udmær
ket, retsindig og sædelig præst, der »aag- 
rer sit Pund efter Evne«, dvs. udnyttede 
sine åndelige evner. Han var især flittig og 
endog duelig med undervisning af ung
dommen. Dog må Hjort indrømme, at det 
kunne knibe, når »Kummer« betog præ
sten mod og kraft.

I 1813 søgte Nørager bl.a. to embeder, 

og han blev stadig omtalt som retskaffen 
og flittig med god brug af sine evner »selv 
under Armods Byrde«. Men han ville dog 
»næppe komme i Betragtning med et 
Kald, som ældre og mere fortjente Mænd 
sikkert søge«. Det gjorde han heller ikke, 
for alene fra Ribe Stift var der mange 
ansøgninger til de to kald.

Bundløs gæld
Ikke bare var Nørager nu bosat langt fra 
kendte forhold, men han havde også ßet 
et yderst fattigt embede. Han satte sig 
hurtigt i en gæld, som det aldrig lykkedes 
ham at komme ud af. Der var straks store 
udgifter, og der var ingen økonomisk 
hjælp at hente fra hverken hans eller hans 
kones familie. Han skulle betale for flyt
ning, for en vikar for tiden, inden han 
kunne tiltræde, for kaldsbrevet og ikke 
mindst betale sin forgænger 300 rd. (dvs. 
rigsdaler) for præstegården. Kaldets årlige 
indtægter var 60 rd., og til sammenlig
ning kostede på samme tid en ko ca. 16 rd.

Derfor søgte han allerede i marts 1806 
kongen om at måtte låne af Den kongeli
ge Creditkasse til præstegårdens indløs
ning. Ansøgningen blev imidlertid afslå
et, fordi kreditkassens midler skulle bru
ges til andre formål, så det ville danne 
præcedens at give Nørager et lån. Kassens 
formål var at hjælpe landbruget. Biskop 
Middelboe og provsten bevidnede ellers 
præstens trang. Begge havde allerede i 
1805, da kaldet blev ledigt, foreslået, at 
Vandborg og Ferring blev lagt sammen, 
fordi især Ferring havde så ringe indkom
ster.

1 1807 søgte Nørager om fritagelse for 
betaling af afgift på tiende og grundskyld 
af præstegårds jorden, og Middelboe be
grundede sin anbefaling med, at »Kaldet
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er det ringeste af alle her i Stiftet og næ
sten det ringeste i Landet. ...Ude paa den 
yderste Kant af Landet, det bekiente Bov
bjerg. ...Et Kald som aldrig kan føde sin 
Mand med Familie, endsige en stor. 
...Kaldet har derfor været befriet for de 
øvrige Sognekalds Præstanda (dvs. pligti
ge ydelser) ...denne ulykkelige i Gieid 
nedsunkne Mand« bør hjælpes.

Wibergs præstehistorie skrev om Mid- 
delboe, at han var yndet for humanitet og 
omhu, og det vidner hans forståelse for 
Nørager og hans ulykkelige økonomiske 
situation også om.

Anbefalingen hjalp, for Rentekamme
ret fritog præsten for de omtalte udgifter. 
Alligevel kunne Nørager ikke få det til at 
løbe rundt, bl.a. forfaldt præstegården som 
nævnt mere og mere. I 1811 havde kon
gen bevilliget Nørager en årlig understøt
telse på 100 rd. i tre år. Pengenes værdi 
blev dog udhulet meget i disse år, men 
noget hjalp det vel.

Fra 1809 søgte Nørager uden held andre 
kald trods både biskop Middel boes og 
senere biskop Hjorts anbefalinger. Kopier 
af dem kan ses i Bispearkivet, men det er 
ikke lykkedes at finde selve ansøgninger
ne i Rigsarkivet. De var uden tvivl hjerte
gribende om hans nød, for det er de andre 
bevarede skrivelser fra Nørager.

Hjort skrev i 1812: »I Ferring Kald i 
Vandfuld Herred er Præstegaarden dels al
lerede nedfalden, dels aldeles faldefærdig. 
...Kalder selv kan umuligt give det tørre 
Brød til en Husfader med Kone og fem 
Børn. Ferring Præst har derfor og i dis
se sidste Aar maattet sælge af sin ringe 
Boe, endskiøndt han af Collegiet naadigst 
har været understøttet af 100 Rd. aarlig 
...Fler er da sand og haard Nød paa Fær

de, og da Manden i Ferring derhos, uden 
at være udmærket Præst, er en retsin
dig, sædelig Præst«, så understøttede han 
»hans Ansøgning om Befordring fra et 
Kald, hvor han ængstes af Cuns (dvs. 
kundskab) for dagligt Udkomme, og hvor 
Bygningerne true at falde ham og Kone 
og Børn over Hovedet.« Ved forflyttelsen 
kunne en agtværdig familie reddes »fra at 
undergaae af Brød mangel, eller fra at 
begraves under en faldefærdig Præste- 
gaards Ruiner«. Vedlagt en anden ansøg
ning sluttede biskop Hjort sin anbefaling 
med »Bønhør dem og mig i Naade!!!«

Men i juni 1813 blev biskop Hjort vred, 
for han havde hørt, at Nørager ikke bare 
forsømte at vedligeholde sin præstegård, 
men med vilje ødelagde den. Amtsprovst 
Lund blev pålagt at advare Nørager om, at 
hvis det ikke ophørte, ville sagen blive 
meldt til regeringen. »Al Medlidenhed 
med Manden maa jo ophøre,« når han 
»paa saa slet en Maade« behandlede »en 
ham betroet offentlig Embedsgaard.«

Anklagen kan måske hænge sammen 
med, at Nørager i 1813 solgte sin kakkel
ovn for rede penge. Der var tre skorstene i 
præstegården, så familien fik forhåbentlig 
varmen alligevel!

Sammenlægning af de to sogne 
Nørager fik ikke noget nyt kald, men det 
gjorde til gengæld nabopræsten Knud 
Bisted i Vandborg, »en af Stiftets oplyste 
og meget duelige Præster«, som biskop 
Hjort betegnede ham i 1812. I november 
1813 meddelte Kancelliet, at Bisted var 
ansat i Husbye og Sønder Nissum, og i 
den forbindelse foreslog biskoppen, at de 
to kald i Ferring og Vandborg blev lagt 
sammen. Denne gang gik Kancelliet med
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Udsigt fra Ferring set mod nord. Til venstre ses Vesterhavet og til højre Ferring Sø, som Vandborg 
Sogn granser op til. Juni 2006. Eget foto.

til dec, og i august 1814 udsendte kong 
Frederik VI et reskript, dvs. en admini
strativ forordning, om foreningen af de to 
sogne. Det bestemte endvidere, at præste
gården i Ferring skulle nedlægges og præ
stegårdsjorden sælges, dog skulle noget 
jord tilfalde degnen, der dels fik en større 
indtægt, dels bedre boligforhold, idet 
præstegårdens stuehus blev indrettet til 
skolestue og bolig for ham. Ifølge syns
rapporten i juni 1814 var der lagt nyt tag 
på stuehuset, som altså igen var blevet 
beboeligt. Til gengæld behøvede laden et 
nyt tag, og der var i det hele taget diverse 
mangler, men andet var godt, så noget 
havde Nørager åbenbart fået repareret 
siden sidste syn.

Sognepræst i Vandborg 
og Ferring 1814-1821

Vandborg Sogns geografi 
og befolkning
Vandborg Sogn var lidt større end Ferring 
og havde ikke så barske naturforhold, 

fordi Ferring Sø og en kl i trække lå imel
lem sognet og Vesterhavet. Der var også 
her ingen eller kun få vindblæste træer på 
den flade egn, men sognet var dog blevet 
forskånet for sandflugt. Der var ingen 
hede, men frugtbar jord, så befolkningen 
levede af landbrug, måske især af studeop
dræt. Derimod var der ingen fiskere som i 
Ferring. Heller ikke i Vandborg var der 
nogen landsby, så de 343 indbyggere i 
1801 boede spredt. Også her havde »Sog- 
nemændene« købt sognets kirke på auk
tionen over Rysensteen. I 1814 var langt 
de fleste, både gårdmænd og husmænd, 
selvejere, så de har nok været noget selv
bevidste.

Nøragers efterfølger i embedet, Mathias 
Jacob Schjørring, skrev i sine erindringer, 
at »Vesteregnens Bønder høre til de mest 
oplyste og dannede af den danske Bonde
stand «...»Flere iblandt dem vare desuden 
i Bolig og Levemaade snarere lig smaa 
Proprietærer end simple Bønder.« De var 
så dannede og anstændige, at præstefami
lien godt kunne komme sammen med 
dem. Schjørring kendte til befolkningen i
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andre landsogne, så han havde noget at 
sammenligne med.

Lysere tider?
Nu skulle alt være såre godt, for Nørager 
fik indtægten fra to sogne, og hidtil havde 
en præstefamilie trods alt kunnet leve af 
indtægten fra det ene af dem. Bisted hav
de været ret velhavende, for skiftet i 1809 
efter hans afdøde hustru viste et overskud 
på 3.000 rd. Til sammenligning fik Nør
ager i 1811 som nævnt bevilliget en stats
hjælp på 100 rd. om året. En tidligere 
præst i Vandborg havde endda været sog
nets store pengeudlåner. Men måske hav
de de haft en startkapital?

Familien Nørager flyttede ind i Vand
borg Præstegård, der som helhed var i or
den dog med mindre mangler, bl.a. 
trængte tømmeret til reparation, og da 
tømmeret i laden til Ferring Præstegård 
var ualmindelig godt, skulle det anvendes 
til at reparere Vandborg Præstegård.

Nørager fik 100 rbd. SV (dvs. rigsbank
daler sølvværdi) til bygningshjælp. Be
løbet skulle administreres af amtsprovst 

Tilemann. Man havde åbenbart ikke tillid 
til, at Nørager havde styr på sine pengesa
ger. Det tyder andre afgørelser også på, 
bl.a. skulle lejeindtægten fra nogle græs
arealer i Ferring udbetales til Tilemann, 
som kunne sikre, at skatterne blev betalt!

Johan Nicolai Tilemann var i perioden 
1814 til 1821 amtsprovst for Ringkøbing 
Amts Nordre Provsti, så han fulgte Nør
ager i hele hans periode i Vandborg-Fer- 
ring. Han var meget forstående over for 
ham og havde tydeligt ondt af ham og 
hans familie. Nørager kaldte ham i et brev 
for sin oprigtige ven og velynder.

Stadig gældbunden
Men det gik ikke godt for Nørager med 
familie. Biskop Hjort skrev i 1816 til Kan
celliet: »Allerede i Hovedstaden kiendte 
jeg Nørager som yderst fattig, og forbed
rer blev hans Kaar ikke ved Befordringen 
til Ferring, et af Stiftets mindste Kald, 
hvori han Aar for Aar neds junk i den dy
beste Armod.« Vel skulle sammenlægnin
gen hjælpe ham, »men man tænke sig let- 
teligen, hvor lang Tid den gieldbundne
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Mand, omgiven af en talrig Børneflok, 
endog i en forbedret Stilling, behøver for 
at arbejde sig frem af den yderste Ar
mod.«

Og det lykkedes da absolut heller ikke 
for Nørager, tværtimod blev gælden stør
re og større. Allerede i september 1814 
søgte han om at få moderation i betaling 
af sit kaldsbrev. Han fik ikke nedsættelse, 
kun henstand til udgangen af 1815, men i 
maj 1816 havde han endnu ikke betalt og 
blev truet med at skulle betale det dobbel
te, hvis han ikke snart betalte. Han skyld
te ca. 52 rbd. NV (dvs. rigsbankdaler nav
neværdi). Der står ikke mere i bispearki- 
vet om den sag, så han betalte nok.

Nørager skyldte også indskud til enke
kassen, og det kom hans enke Lovise siden 
til at mærke, for hun fik ikke fuld pen
sion, fordi hendes mand manglede at beta
le en del af indskuddet. Det fremgår af 
skiftet efter Nørager.

Skattegæld
Værre var det dog med gælden til skatte
væsenet. Allerede i 1814 overdrog Nør
ager til herredsfoged, justitsråd Fr. Chr. 
Skønau at sørge for det praktiske vedrø
rende betaling af skatter.

Men der skulle jo penge til det, og dem 
kneb det med. Både herredsfoged og amts
provst var enige om, at Nørager var en slet 
husholder, der var god til at klatte sine 
indtægter væk. 11815 skyldte Nørager et 
meget stort beløb for både kongelige skat
ter og afgifter for året 1814. Efter gentag
ne rykkere foretog herredsfogeden lige før 
jul 1815 udpantning i familiens bohave. 
Han udtog bl.a. stole, borde, et beskadi
get stueur, et chatol med skab, en bilæg
gerkakkelovn, der var i stykker, og meget 
sengetøj. De kunne dog beholde sagerne, 

hvis gælden blev betalt inden 14 dage. 
Foruden kontorbetjenten var der hele fire 
vidner tilstede. Det samme var tilfældet 
ved en senere udpantning i 1816. Nor
malt var der kun to, så mon øvrigheden 
var bange for Nøragers reaktion?

Gælden voksede trods beslaglæggelse af 
præstetiende, og i november 1817 skyldte 
Nørager hele 894 rbd., og han søgte i de
cember Rentekammeret om eftergivelse. 
Ansøgningen om gældssanering blev 
varmt anbefalet af amtsprovst Tilemann 
og biskop Hjort, der betonede Nøragers 
armod.

Men trods også Kancelliets anbefaling 
gav Rentekammeret i februar 1818 kun 
henstand. Det er uklart, om gælden til 
sidst blev eftergivet. I hvert fald var ny 
skattegæld for 1. halvår 1818 årsag til en 
auktion i Vandborg Præstegård i decem
ber 1818. Den fik et meget dramatisk for
løb: Først blev der budt på det korn, som 
bønderne havde betalt i tiende til præsten. 
Derefter skulle bohave sælges, men så 
langt kom man aldrig, for som skriveren 
noterede:

»Da saavidt var avanceret, blev Auk
tionen hævet, da det ikke var muligt at 
fortsætte samme formedelst Pastor Nør- 
agger, som var i en beskiænket Tilstand, 
foraarsagede saadan Uorden, at det baade 
var umuligt for Auktions Retten at afhol
de nogen ordentlig Auktion, ligesom det 
ogsaa var Liebhaverne vanskelig at byde, 
da bemelte Pastor Nøragger stødte Lieb
haverne omkring i Værelset med truende 
Ord at saafremt nogen Bød paa de følgen
de Varer, skulde de faae en Ulykke, samt 
at disse var hans Uven for bestandig. Auk
tionen blev saaledes hævet for i Dag og 
foretages først efter nærmere Foranstalt
ning.«
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Auktionen blev genoptaget i februar 
1819, men nu på Lemvig Rådhus og uden 
pastor Nørager. Man ville ikke risikere 
mere »Ustyrlighed«! Der blev solgt et be
skadiget chatol med skab, et sengested, et 
spejl, et stueur, og en kobbertemaskine. 
Stueuret og chatollet havde været beslag
lagt før, så det må han have kunnet indfri, 
for han havde næppe haft råd til at købe 
andet i mellemtiden.

Fogedbesøgene fortsatte, og i marts 
1820 blev der afholdt en auktion på Lem
vig Rådstue. Der var intet bohave at ud
pante, for som amtsprovsten samtidig 
skrev til biskoppen, var Nørager »ikke 
engang forsynet med de nødvendige an
stændige Meubler, så at man i strengeste 
Forstand om ham kan sige, at han hverken 
haver at sidde eller ligge paa.« Derfor om
fattede auktionen kun præstetiende i form 
af korn. Det kunne beslaglægges hos tien
deyderen, så Nørager ikke kunne nå at 
disponere over det! Men salget af korn 
indbragte ikke nok til at betale gælden.

Præstegården
Fra den faldefærdige præstegård i Fer ring 
kunne familien Nørager i august 1814 
flytte ind i præstegården i Vandborg. Den 
var firelænget og i bindingsværk, og i 
hvert fald stuehuset, der lå mod syd, hav
de dels tegl, dels 1er mellem tømmerstol
perne. Der var også en del små bygninger, 
og alle bygningers tilstand var som helhed 
god.

Men med alle de økonomiske proble
mer, og da Nørager tilmed var en dårlig 
økonom, var det ikke så underligt, at han 
ikke kunne afse penge til vedligeholdelse, 
og derfor forfaldt også Vandborg Præste
gård mere og mere. Stråtaget var jo sår
bart over for vestenvinden, så de årlige syn 

påtalte mangler ved taget. Desuden var 
der hele tiden andet at klage over, og det 
trak ud med at fa repareret tømmeret med 
det gode træ fra Ferring Præstegård. I 
marts 1820 havde en orkanagtig snestorm 
blæst den vestre længe om. Amtsprovsten 
prøvede at skaffe et lån fra stiftet til repa
ration, så den forpagter, der boede i præ
stegården, kunne fa sine kreaturer under 
tag, for Nørager havde ikke råd til at beta
le for materialer. Men lånet blev ikke be
villiget, og i juni 1821 blev det konstate
ret, at det vestre hus var helt nedfaldent, 
men også at reparation af laden og af det 
østre hus var begyndt.

Samtidig blev Nørager afskediget, men 
han og familien måtte bo i præstegården 
til Mikkelsdag, dvs. 29. september.

De andre præstegårde i herredet var 
synsmændene som helhed tilfredse med.

Ulykkelige familieforhold
Ikke bare økonomisk havde Nørager pro
blemer: I januar 1815 havde konen Lovise 
faet nok af ægtemanden og søgte om skils
misse i Forligelseskommissionen på grund 
af hans utilbørlige forhold mod hende. 
Sagen var først uden held søgt forligt af 
amtsprovst Tilemann.

Nørager indrømmede, at »han den 4. 
og 5. d. M. havde behandlet hende ilde og 
uforsvarlig, og han ville desuden ikke ville 
nægte, at han forhen ved flere Lejligheder 
havde handlet utilbørlig mod hende.«

Men nu angrede han oprigtigt og love
de for fremtiden at handle som en god 
ægtemand og husfader både med at vise 
hende agtelse og »ved at afholde sig fra, 
hvad der kunne give Anledning til slet 
Forstaaelse imellem dem.« Han erklære
de, at han indvilligede i skilsmisse, hvis 
han igen gav hende grund til klage, sådan
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at hun fik børnene, og de fik 2/3 af hans 
indtægter og af hans bo. På det tidspunkt 
havde de seks børn i alderen fra 1 til 14 år.

Det er uklart, hvad han havde gjort, om 
han f. eks. var voldelig eller utro, men et 
brev, dat. 4. feb. 1815 fra Nørager til bi
skop Hjort, tyder på det sidste. Nørager 
havde åbenbart fået flere breve med repri
mander af biskop Hjort, og han lovede i 
brevet bod og bedring. Han havde allere
de forbedret sit »Forhold« og fortrudt sit 
»letsindige og urigtige Forhold«.

Madame Nørager forligte sig med ham, 
men truede med at ville skilles på de love
de vilkår, hvis han ikke overholdt sit løfte. 
Hun blev hos ham til hans død, så han 
holdt måske sit løfte.

Men så kom problemet med den ældste 
datter og hendes kæreste: Den 30. juli 
1818 fødte den kun 17-årige Marie Eli
sabeth en søn. Barnets fader var forpagte
ren i præstegården Jens Christiansen En
gelund, en ca. 23-årig gårdmandssøn fra 
Fabjerg, et sogn der også lå i Vandfuld 
Herred. De unge blev gift den 26. sep
tember.

Nørager var mildest talt ikke begejstret 
for sin svigersøn. Han skrev i et udateret 
brev, der efter sammenhængen må være 
skrevet i august/september 1818, til amts
provst Tilemann, »hans oprigtige Ven«, 
at han efter Tilemanns råd med to vidner 
havde opsagt sin forpagter Jens Christi
ansen, »den lumpne og for mig skadelige 
Svigersøn« til Mikkelsdag, dvs. 29. sep
tember 1818, altså lige efter brylluppet. 
Videre skrev han, at der ikke blev nogen 
forbedring i hans økonomiske omstæn
digheder, førend Jens var væk, og han fik 
en skikkelig mand i stedet. Men han var 
ikke rolig, før Jens var ude af sognet. 
Derfor ville han bede Tilemann og justits

råd, herredsfoged Skønau om hjælp til at 
få svigersøn, datter og barnebarn sendt til 
Fabjerg, hvor Jens kom fra, og som derfor 
havde forsørgelsespligten. Herredsfogeden 
skulle give Jens påbud om aldrig nogen
sinde mere at indfinde sig i hans gård. 
Datteren ville han godt hjælpe, men kun 
hvis hun var langt væk!

Til sidst, oven på den lange, følelsesful
de svada om svigersønnen, bad Nørager i 
et P.S. nøgternt Tilemann om at give kar
len, der var budbringer, penge, så han 
kunne købe l1/» hundrede søm og 1 td. 
kalk. Tilemann administrerede som før 
nævnt et beløb, der var bevilliget til ved
ligeholdelse af præstegården.

Andre præstegårdsforpagtere
Nørager kom tilsyneladende godt ud af 
det med de to første præstegårdsforpagte
re i Vandborg. Han overtog forgængeren 
Bisteds forpagter Mads Sørensen, selv om 
han ikke var forpligtet til det, for kon
trakten gjaldt kun i Bisteds embedstid.

I 1816 købte Mads gården Guldberg i 
Vand borg Sogn, og i stedet blev Anders 
Madsen ansat. Han fik rådighed over lade, 
stald og fæhus, og til beboelse fik han, 
konen og sønnen to kamre, og de måtte 
benytte bryggershuset til brødbagning, 
brygning og vask, men køkkenet og de 
øvrige værelser i stuehuset forbeholdt 
Nørager sig selv og sin familie. Anders 
Madsen var meget virksom med at låne og 
udlåne penge, og i 1817 købte han gården 
Kjær i Fjaltring på en tvangsauktion og 
kunne nu flytte til større forhold, men han 
opsagde først forpagtningskontrakten i 
1818. Der nævnes også andre forpagtere af 
Vandborg Præstegård i de år, så ligesom i 
Ferring må jorden have været forpagtet ud 
til flere på samme tid, og den ene af dem



24 ESTRID BAY

var Jens Christiansen, den lumpne sviger
søn. Men der boede næppe mere end én 
forpagter i præstegården ad gangen.

Efter at Nørager var blevet af med svi
gersønnen, skulle der findes en ny forpag
ter, og det hverv var åbenbart ikke tillok
kende, for der kom ingen bud på auktio
nen i oktober 1818. Senere blev Mads 
Jensen Ramskou ansat, og her gik det helt 
galt i forholdet mellem de to. I januar 
1821 søgte Nørager »som fattig tilsidesat 
og forurettet Mand« stiftsøvrigheden om 
at måtte føre fri proces mod ham, »at jeg 
ikke skal undertrykkes, og gives i mine 
Fienders Vold.« Nørager klagede over, at 
forpagteren ikke overholdt kontraktens be
stemmelse om betaling af skatter. Tile
mann anbefalede ansøgningen og skrev 
»det kan gierne være, at denne Mand, som 
just ikke haver Ord for Redelighed og 
Nøjagtighed i at betale, stolende paa Herr 
Nøragers Mangel paa Evne til at føre Pro
ces, søge at unddrage sig nogle af de ham 
paaliggende Pligter.«

Degnene
Modsat konflikterne med de to forpagtere 
er der ikke overleveret kilder, der beretter 
om stridigheder mellem Nørager og hans 
to degne, og degnen i Vandborg, Johan 
Friderich Braae, var forlover ved datterens 
bryllup i 1818. Braae havde i 1806 over
taget embedet efter sin far. Foruden at 
være degn var han kirkesanger og skole
holder, ifølge provstevisitarsen i 1825 
oplært af den tidligere præst Bisted, så 
det har givet været gjort grundigt. Men 
provst Lind gav dog kun Braaes undervis
ning karaktererne god, meget god og gan
ske god, og i 1832 stod det værre til, for 
da fik han det laveste skudsmål af de 12 
vurderede lærere, idet han kun var »tem

melig duelig, ordentlig og flittig.« Han 
var nu ca. 50 år og måske præget af alde
ren? Uanset evner til at undervise var han 
sikkert agtet og æret i sognet som en fast 
»institution«.

Anderledes tilfreds var provst Lind både 
i 1825 og i 1832 med undervisningen i 
Ferring af seminarist Jørgensen, den »for
tiener Navn af en meget god Skole«. Mel
lem 1808 og 1825 er kun visitatsberet- 
n i ngen fra 1819 bevaret, og den nævner 
intet navn på degnen, så jeg ved ikke, 
hvornår Jørgensen tiltrådte embedet, altså 
om han var der i Nøragers embedstid.

Forholdet til sognebørnene
Et tegn på folks status i sognet var, hvem 
der var fadder til ens børn. Da Nøragers 
yngste datter blev døbt i september 1817, 
var der som faddere tre gårdmænd, to 
gårdmandsdøtre, forpagter Anders Madsen 
med karl og desuden to søskende til den 
nyfødte. Så det så jo godt ud. Men da bar
nebarnet blev døbt året efter, var de eneste 
faddere udefra den tidligere forpagter 
Mads Sørensen og hans kone. Ellers var det 
familie og to tjenestefolk i præstegården.

Et andet bevis på det gode forhold mel
lem Nørager og Mads Sørensen er, at Nør
ager brugte ham til at repræsentere sig, da 
han var indkaldt som debitor i et fallitbo.

Som nævnt under Ferring var der flere 
sager, hvor Nørager klagede over mang
lende betaling. Desuden indkaldte præ
sten i 1819 sin arvefæster Søren Dahl for 
Forligelseskommissionen, fordi fæsteren 
havde høstet korn fra en mark, han ikke 
havde i fæste. Men det kunne Søren nu 
bevise, at han havde, og sagen blev forligt 
ved, at fæsteren betalte noget af sin land
gildegæld, mens resten blev eftergivet, så 
Nørager blev Sorteper!
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Det var nok snarere sådan, ar folk havde 
penge ril gode hos Nørager, og dem kun
ne de kun få, hvis der blev noget tilbage, 
når staten havde fået sit, så det havde 
lange udsigter. De stillede sikkert også 
skrappe betingelser for at hjælpe, for Tile
mann skrev i december 1820 til amtman
den, at Nørager blev udnyttet af sine sog
nefolk: »For at afhielpe øjeblikkelig Trang 
overlader han ofte, hvad ham tilkommer, 
for et urimeligt lavt Vederlag.« På grund 
af sit forfald stod »han ikke i nogen An
seelse blant sine Sognefolk.«

Både biskop og provst indberettede un
der afskedigelsessagen i 1821, at menig
heden ikke havde klaget over hans em
bedsførelse. Men en forklaring kunne væ
re, at beboerne i de to sogne tænkte, at 
disse fine herrer ikke skulle blande sig i, 
hvordan de havde det med deres præst? 
Desuden havde nogle åbenbart også deres 
fordel i at udnytte ham.

Modtagelsen af efterfølgeren tyder nem
lig på, at menigheden var noget trætte af 
deres drikfældige præst, for Schjørring be
rettede i sine erindringer, at de tilkom
mende sognefolk modtog ham med velvil
je og trøstede ham godt, da han beså den 
forfaldne præstegård, der var omtrent ube
boelig. Mens præstegården blev genop
bygget, boede han et år hos en af de store 
gårdmænd, Anders Peder Mølgaard og 
hans kone Johanne, »der ligesom de andre 
Sognefolk med en sjælden Opofrelse hjalp 
den unge Præst til Rette med alt, hvad de 
formaaede.«

Va ud borg Kirke, indvendig. Her virkede 
Nørager i 7 dr. September, 1996. Eget foto.

Embedsførelse
Der havde ikke været noget at udsætte på 
Nørager, da han var i Ferring, selv om ar
moden var ved at gå ham på.

I visitatsprotokollen står der om besø
get i 1819 blot, at begge sognes menighe
der var til stede i Vandborg Kirke, hvor 
»Præsten chatechiserede over Lærebogen. 
Ved den anstillede Prøve gjorde den con- 
firmerede Ungdom meget god Rede for 
deres Religionskundskaber. De Uconfir- 
merede læste godt i Bog og forstod nogen
lunde det læste.« Desuden blev der note
ret, at registret i kirkebogen blev ført for
kert.

I april 1821 kom biskop Jens Michael 
Herz, der i 1819 havde afløst biskop 
Hjort, på visitats i anledning af afskedi-



26 ESTRID BAY

gelsessagen. Han skrev til kancelliet: »Nør
ager prædikede ret godt. Hans Embeds
bøger fandtes i nogenlunde Orden.«

Klager først fra amtmand Rosenørn og 
siden fra hans efterfølger Lorenz viser, at 
Nørager havde meget svært ved at ß ind
sendt alle de ønskede opgørelser til amt
mand og amtsforvalter. Han blev allerede 
i 1815 rykket for forfaldne skattelister.

I juli 1818 havde hverken Nørager eller 
pastor Biichler i Staby indsendt forsørgel
sesplaner for 1818, regnskaber for 1817 
og heller ikke fattigregnskaberne for 
1816, selv om de ofte var blevet rykket for 
de sidste, og amtmand Rosenørn skrev der
for irriteret til amtsprovsten, de to præ
sters nærmeste foresatte: »Da det synes at 
disse Embedsmænd enten ikke ville, eller 
aldeles ikke kunne udføre de dem i saa 
Henseende paaliggende Embedspligter, for
mener jeg, at der vil findes fuld Føie til at 
andrage deres Efterladenhed for Der Kon
gelige Danske Cancellie for muligen at 
foranledige deres Poster besat med værdi
gere Subjected« Denne trussel gentog Ro
senørn i juli 1819, hvor der igen mangle
de papirer. Den nye amtmand måtte også 
rykke.

Noget blev dog indsendt trods sygdom, 
mangel på skemaer og det hårde vejr, som 
Nørager i januar 1820 undskyldte sig med 
var skyld i forsinkelsen af de vedlagte pa
pirer. Nørager bad samtidig Tilemann om 
at ß en kvittering på penge, som han hav
de modtaget fra de to sogne til Skole
lærerhjælpekassen. Så ville han senere sen
de Tilemann pengene!

Nogle indberetninger forekom også helt 
urimelige, f.eks. at alle præster hver må
ned skulle indsende en liste over rangsper
soner i sognet. Den skulle bruges af Ren

tekammeret til skatteopkrævning. Amts
forvalteren klagede i 1817 over, at mange 
ikke gjorde det, ikke kun den uefterrette
lige pastor Nørager, men heller ikke Bi
sted, der nu var præst i Husby og Sønder 
Nissum, og som ellers blev rost som et 
godt eksempel på orden og fuldstændig
hed. Bisted svarede, at det havde han ikke, 
for der var ingen rangspersoner! Men det 
skulle han alligevel, ellers vankede der en 
bøde! Sagen endte dog med, at Rente
kammeret meddelte, at præsterne på lan
det kunne nøjes med at indsende en årlig 
fortegnelse, mod at de straks gav besked 
om af- og tilgang af rangspersoner.

I anledning af den skandaløse auktion, 
som i december 1818 måtte afbrydes på 
grund af Nøragers fuldskab, skrev amt
mand Rosenørn i januar 1819 til amts
provsten, at han for denne gang ville over
lade det til Deres Højærværdighed, som 
Nøragers nærmeste gejstlige foresatte, at 
bedømme »hvorledes den af ham udviste 
Forargelse lader sig forene med hans Em
bedsstilling.«

Nu er det nok!
Øvrighedens tålmodighed med den be
sværlige pastor Nørager var ved at blive 
brugt op. Det, der udløste afskedigelsessa
gen, var et fortvivlet brev, som Nørager 
som »en ulykkelig højst nedtrykt Mand 
med en talrig Familie« den 16. aug. 1820 
sendte til sin øverste myndighed, nemlig 
Det danske Kancelli. Heri spurgte han un- 
derdanigst, om det virkelig kunne være 
rigtigt, at han ikke måtte ß sin skatte- 
kvitteringsbog, ja ikke engang måtte se 
den? Nørager remsede derefter alle sine 
genvordigheder op: Han rendte forgæves 
fra herredsfoged til amtsforvalter og tilba
ge igen, men de sagde hele tiden, at den
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var på det andet kontor. Derfor kunne han 
ikke bevise over for sin forpagter, at han 
havde betalt begges andel af skatterne, og 
så ville forpagteren ikke betale sin del. Så, 
fortsatte Nørager sin klagesang, måtte 
han betale for begge, og så var han en alt 
for fattig mand til at have råd til at sagsø
ge forpagteren, og det benyttede denne 
sig af!

Naturligt nok blev herredsfoged, amts
provst og amtmand bedt om erklæringer. 
Herredsfoged Skønau forklarede amtmand 
Lorenz, at skattebogen lå hos ham, fordi 
han de sidste fire år havde betalt Nøragers 
skatter. Nogle gange var bogen på amts
stuen, og det kunne da godt være, at han 
engang for at blive Nørager kvit fejlagtigt 
havde sagt, at den lå der. Han havde altid 
vist Nørager bogen - hvis præsten altså 
var ædru, men han havde unddraget sig 
det, »naar han i en beskiænket Forfatning 
er kommen ind til mig og da paa en ube
hagelig vrøvlende Maade har paatrængt 
sig for at ville have Rigtighed uden 
engang at være i stand til at fatte, hvad jeg 
i saadanne Tilfælde har villet forklare ham.« 
Skønau forklarede videre, at Nørager hav
de haft skattebogen hjemme, men så blev 
den væk hos ham i 1 ’/? år, og den blev kun 
ved et tilfælde fundet igen. Amtstuens 
løse kvitteringer var Skønau så letsindig at 
give Nørager, og de blev også væk, så det 
gav megen »Ubehagelighed!« Skønau fo
reslog, at Nørager blev sat under admini
stration, så alle indtægter blev udbetalt til 
én person, der betalte skatter og andre ud
gifter. Hvad der blev til overs, fik Nørager 
så til sin husholdning. Derved kunde Skø
nau »blive befriet for et højst besværligt 
og ubehageligt Regnskabsvæsen.«

Amtsprovst Tilemann svarede amtman
den, at det ville være en sand velgerning 

over for Nørager, at andre administrerede 
hans em beds i nd korns ter. Præsten var en 
slet husholder, der anvendte sine indtæg
ter så skødesløst, at der intet forslag var i 
dem. Desuden blev han udnyttet af sine 
sognefolk, skrev Tilemann.

Amtmanden kunne i december 1820 
indsende disse to erklæringer til Kancel
liet sammen med sine egne kommentarer: 
Hverken herredsfoged eller amtsforvalter 
kunne lastes for ikke at udlevere eller blot 
vise skattebogen, og de havde deres hyr 
med at ß betalt Nøragers skatter. Med 
hensyn til forslaget om at sætte en priest 
under administration, ville han overlade 
til majestæten at afgøre, om en sådan 
umyndiggørelse var foreneligt med embe
dets værdighed, som præsten ganske vist 
havde vedligeholdt slet. »Hvorfor jeg dog 
anseer det som Pligt ved denne Lejlighed 
at tilføje, at denne Religionslærer skal, ef
ter hvad jeg har kunnet bringe i Erfaring, 
ved sit huuslige Forfald, sin slette Oe- 
conomi, og sin almindelig bekiendte 
Drikfældighed oftere være til Forargelse 
end til Mønster for sin Menighed.«

Det var jo klare ord, og nu var den øverste 
myndighed blevet gjort opmærksom på, 
hvilken umulig præst der var ansat i Vand- 
borg-Ferring Pastorater. Kancelliet bad 
derfor i januar biskoppen over Ribe Stift 
om hans mening, og biskoppen lod fore
spørgslen gå videre til amtsprovsten. Bi
skop Herz var selv ikke i tvivl: »En til 
Drik forfalden Præst, som har tabt sin 
Agtelse i Menigheden, og ej kan styre sine 
egne Ting, bør ikke blive ved Embedet.«

Deri var amtsprovst Tilemann enig, for 
»som en Følge af hans Drikfældighed har 
han og tit været forsømmelig, uordentlig 
og uefterrettelig baade i og uden for Em-
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bedet.« Vel for at imødegå bebrejdelser 
over ikke før at have gjort opmærksom på 
den forfaldne præst, skrev Tilemann, at 
han ofte alvorligt havde irettesat manden, 
som hver gang havde lovet bod og bed
ring, dog uden at det havde hjulpet. Men 
dels havde menigheden ikke klaget, dels 
havde han medlidenhed med »den under
givne Ulykkelige« og hans talrige børne
flok, dels for han af natur lempeligt frem. 
Men han indså, at der ikke var anden ud
vej end afskedigelse.

Amtsprovsten rejste nu spørgsmålet om 
afskedigelsesvilkårene. Han kunne sagtens 
give nok oplysninger til, at Nørager kun
ne afskediges ved en dom, men så ville 
præsten ingen pension få. Derfor var han 
enig med biskoppen i, at Nørager skulle 
indstilles til afgang med pension uden at 
sagsøges. Han foreslog en pension på ’/i af 
embedets nettoindtægt. Det var, indrøm
mede han, ikke meget i forhold til den 
store børneflok, men dels havde Nørager 
ikke engang fortjent så meget, dels kunne 
kaldet ikke tåle at betale mere, hvis efter
følgeren skulle have et anstændigt ud
komme.

Tilemann fortsatte: »Det ville vist nok 
være ønskeligt, om man med Hensyn til 
Præstegaardens Bygningers Reparation, 
Markens Drivt, det ubehagelige Bryderie, 
hans Ophold i Gaarden ville forvolde, og 
den Omstændighed, at Eftermanden ikke 
vilde finde sig tjent med at være i Kost og 
Logis hos Hr. Nøragger, der hverken for- 
maaer at rede ham en anstændig Seng, for
syne ham med de uundværlige Meubler 
eller byde ham en Ret vel ti Havet Mad, 
kunde fremskynde hans Fortrædelse fra 
Præstegaarden og i Betragtning af Om
stændighederne, mod en bestemt Godt
gørelse ophæve Naadensaaret.« Normalt 

boede den afgående præst og/eller famili
en nemlig et år i præstegården sammen 
med den nye præst, det såkaldte »nådens- 
o ar«.

Kancelliet stolede på såvel biskoppens som 
på de tre troværdige embedsmænds en
stemmige erklæringer og forelagde i 
marts 1821 Nørager »Valget imellem at 
sagsøges til Embedsfortabelse eller at un
derkaste sig Remotion fra Embedet« på 
kongens betingelser.

Nørager valgte fornuftigvis det sidste i et 
kort, nøgternt brev, sikkert dikteret af 
amtsprovsten, for samtidig sendte han et 
langt og meget ynkeligt brev med forslag 
til pensionens størrelse til

»Højædle, Høiærværdige og Høilærde, Herr 
Doctor Theologie Herz,
Ridder af Dannebrog og Biskop Over Ribe 
Stift.

Underdanig Promemoria!
En ulykkelig Embedsmand, en ulykkelig Mand 
og Fader tager underdanig sin Tilflugt til 
Deres Hojædle Højærværdighed og bonfalder 
Deres Hoiædelhed om forbarmende Medynk 
over mig og min ulykkelige Familie. Det sidste 
Glimt af Haab, jeg havde tilbage og som jeg 
hidtil nærede om at blive i Embedet er nu alde
les udslukt. «

Han fortsatte med at indrømme, at han 
ikke var fejlfri, men han var sikker på, at 
herredsfogden til Kancelliet havde for
størret hans fejl og tilføjet nogle.

»En mørk og kummerfuld og jammerlig Udsigt 
i Fremtiden aabner sig nu for mig ulykkelige; 
jeg har syv Børn, alle uopdragne og uforsørge-
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de: daglig ti Munde at forsørge. Jeg er 50 Aar 
og af svagelig Helbred, min Kone ved samme 
Alder og ligeledes svagelig: Ingen af Os vil 
blive i Stand til at forhverve endog det aller
mindste til Livets Ophold .. .Jeg anraaber der
for og bønfalder Deres Høiædelhed om forbar
mende Medynk over Os Ulykkelige: og beder 
underdanig, at Deres Højædel hed vil hielpe 
mig og Mine og virke for mig og Mine dertil, 
at jeg kunde faae en god Pension at leve af «

Nørager bad nu biskoppen om at forelæg
ge Kancellier sit eget forslag til pension. 
Den var større end den, som amtsprovsten 
foreslog, og han undskyldte, at han vove
de at gøre det, men »mine Udsigter ei allee
ne ere mørke, men endog skræksomme naar jeg 
tænker paa og undersøger, hvorledes og paa 
hvad Maade jeg og Mine for Fremtiden skal 
faae Livets Ophold. «

Hvis han fik den ønskede pension, »saa 
kunde jeg have Livets Ophold til mig og Mine 
og leve den Rest af Dage, jeg endnu har tilba
ge frie for Næringssorger, jeg kunde da leve i 
Rolighed og faae mine mange Børn opdragne og 
forsørgede. Jeg overgiver min gandske fremtidi
ge Ski ebne og Velfærd til Deres Højædelhed« i 
hab om og tillid til, at denne ville virke for 
ham »saa kan jeg endnu faa en glad Aften: thi 
i Sandhed! Deres Høiædelhed! det stander ad 
Aften og Dagen hælder: min svagelige Helbred 
lader mig ikke haabe at leve længe. Giv dog 
Gud! at ikke mine sidste Dage skal blive idel 
Nød og Elendighed.

Jeg anraaber og bønfalder Deres Højædelhed 
at afværge Dette og har den Ære at underteg
ne mig Deres Høiæde I beds Underdanige

P.A. Norager.«

Biskop Herz kom på visitats, inden han 
sendte det sidste afgørende brev til kan
celliet den 18. april 1821. Som tidligere 

nævnt havde han ikke noget videre at ind
vende mod præstens embedsførelse. Ingen 
i menigheden ville på hans forespørgsel 
klage over Nørager, men det, mente han, 
skyldtes, at man ville formilde vilkårene 
for hans afskedigelse. For den var nødven
dig, fortsatte biskoppen, som ikke troede 
på Nøragers løfter om forbedring. Han 
tilsluttede sig amtsprovstens forslag om 
afskedigelsesvilkårene, dvs. han tog ikke 
hensyn til Nøragers ønsker i bønskriftet, 
selv om han medgav, at Nørager var en 
også legemlig svag og yderst forarmet 
mand.

Den 6. juni 1821 udstedte kongen derfor 
et reskript: Da »Sognepræsten for Vand
borg og Ferring Menigheder under Ribe 
Stift udi vort Land Nørrejylland Peter An
thon Christian Nørager ikke mere er i 
Stand til værdigen at beklæde gejstligt 
Embede« var han derfor afskediget fra om
talte sognekald. Det var forbudt ham at 
bære den gejstlige ordensdragt. Han måt
te bo i præstegården til Mikkelsdag, og i 
stedet for det sædvanlige nådensår fik han 
60 td. byg og 150 rbd. sølv. Efter dets ud
løb ville han ß en årlig pension af kaldet 
på 40 tdr. byg og 75 rbd. sølv.

Nørager og hustrus livsaften
Amtsprovsten havde lagt vægt på, at pen
sionsvilkårene betød, at præsten kunne 
forlade de to sogne, hvor han var kommet 
til kort. Han skulle hurtigt flytte fra præ
stegården, og han ville ß nådensåret og 
senere en fast pension udbetalt af den ef
terfølgende sognepræst. Hvis han i stedet 
havde ßet den i tiende, ville han stadig 
have nær forbindelse med sin gamle me
nighed, når den skulle opkræves hos ti-
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endeyderne. For øvrigt mente Tilemann 
ikke, at Nørager ville være i stand til at 
administrere tienden!

Men familien Nørager blev boende i om
rådet, så forholdet til befolkningen var 
åbenbart ikke så dårligt, at den ville be
gynde et fremmed sted. Rejser var dyre og 
besværlige, så det er ikke sikkert, at Nør
agers havde nogen kontakt med deres 
slægtninge i København, selv om Nør
agers moder først døde i 1825. Hans bro
dér var officer, så han levede jo i en helt 
anden verden.

I august underskrev Nørager en købe
kontrakt på »Stedet Ørum« i Ferring Sogn 
til overtagelse 1. oktober. Ejendommen ko
stede 376 rbd. sølv, og købet blev finan
sieret dels ved kontant at betale 120 rbd. 
sølv af de 150, som han fik ved pensione
ringen, dels ved lån af Poul Poulsen Vester 
Dahlgaard, en af Vandborg Sogns store 
pengeudlånere. Nørager betalte afdrag de 
næste år, så i 1828 kunne skødet blive 
tinglyst sammen med en panteobligation 
på 144 rbd. sølv, det resterende skyldige 
beløb til Poul Dahlgaard.

Ørum var et husmandssted med kun 
lidt jord. Det lille stuehus var i bindings
værk, dels med grundmur, dels med kli
nede vægge, og der var stråtag. Det rum
mede stue, kammer, køkken og bryggers. 
Over for det lå en bygning også i bin
dingsværk og med stråtag, men kun med 
lervægge. Den var indrettet til lade og 
kohus. Ved brandforsikringsvurderingen i 
1833 blev stuehuset betegnet som i for
svarlig stand. I alt blev de to bygninger 
vurderet til 60 rbd. sølv, og det var ikke 
meget. De havde ikke været forsikret før.

Nørager skrev i det omtalte brev til bi
skoppen, at både han og konen var svage

lige og stod på gravens rand. Men de li
vede åbenbart op nu, for de levede længe 
stille og roligt på deres lille husmands
sted. Han må have fået styr på økonomi
en, for han formåede at betale det meste af 
ejendommen, og jeg har kun stødt på ham 
én gang i retsprotokoller. Det var i 1823, 
hvor Nørager var indkaldt i Forligelses- 
kommissionen, fordi han skyldte køb
mand Lind 91 rbd. sølv.

Nørager skrev i omtalte brev, at de hav
de syv uforsørgede børn, der dagligt skul
le mættes. Jeg kan via kirkebøger kun 
finde, at de i alt havde syv børn, så han må 
have talt alle med, også den ældste datter, 
der var blevet gift i 1818 og nu havde to 
børn med sin Jens, og de boede næppe i 
Vandborg Præstegård. Ifølge folketællin
gen 1834 var hun jordemoder, og ægte
parret boede med deres seks børn i Ha- 
derup ca. 30 km. øst for Holstebro. Der 
døde hun også i 1837.

De to næste blev konfirmeret i hen
holdsvis 1817 og 1821. Den ældste, An
dreas Christian, blev uddannet som sned
ker og den anden, Anthon Ferdinand, som 
gørtler. De må være kommet i lære på et 
tidspunkt, men måske først efter afskedi
gelsen.

I 1843 døde Nørager, 71 år gammel. Det 
fattige bo blev vurderet til 342 rbd. sølv, 
hvoraf bygninger, jord og tiendeanpart 
udgjorde de 300 rbd. sølv. Der var en ko 
og ikke ret meget bohave. Det mest vær
difulde var sengetøjet, en gruekedel i kob
ber og en jernbi læggerovn.

I 1839 havde Nørager haft brug for en 
del penge, for da lånte han 80 rbd. sølv, og 
ved hans død blev lånet skyndsomt ting
lyst med 2. prioritets panteret i ejendom
men efter det gamle lån på 144 rbd. sølv.
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Så var långiveren mere sikker på sine 
penge. Der var også mindre lån, og i ak 
blev passiver sat ril 305 rbd. sølv, ibereg
net omkostningerne til den afdøde og en
kens begravelse, en almindelig praksis.

Den 69-årige enke fik lov til at sidde i 
uskiftet bo. Den yngste datter, Ane Hen
riette Margrethe, kaldet Jette, boede sta
dig hjemme som ugift, og hun var »syg 
og sengeliggende paa 2det Aar«, så hun 
var ikke til nogen hjælp. Det har ikke 
været let for Madame Nørager at passe det 
hele, for i 1846 solgte hun Ørum. I folke
tællingen 1850 boede hun sammen med 
datteren og en anden enke til leje i et lille 
hus og levede af sin pension.

1 1854 døde Lovise Cathrine Nørager, 
80 år gammel, så det svagelige præstepar 
holdt ud længe! Den afdøde havde boet 
sammen med Jette i et værelse med meget 
lidt inventar. Det varede over et år, inden 
skiftet kunne afsluttes, for bortset den 
yngste datter kunne man ikke finde arvin
gerne. Den ældste datter var som nævnt 
død i 1837 og havde efterladt sig seks 
børn, som man ikke fandt.

Om de andre stod der i skifteforretnin
gen: »Andreas Nørager, Snedker. Forme
nes at være i Horsens. Ferdinand Nørager, 
Gjørtler. Formodes død i Holstebroe. Hen
rik Nørager, Hattemager. Opholdssted 
ubekendt. Antonette Nørager angives at 
være i KlipleffSogn i Holsten.«

Der blev en smule tilovers til arvinger
ne, men beløbet til Jette blev udbetalt til 
Vandborg Ferring Fattigkasse, som under
holdt hende. Det gjorde den også siden, 
indtil hun i 1888 døde af alderdomssvag
hed, 70 år gammel. Da boede hun hos en 
familie i Vandborg, udliciteret af fattig
kassen.

Der var åbenbart ikke megen kontakt 

mellem forældre og børn eller mellem 
søskende indbyrdes. I skiftet efter Nør
ager skulle enken opgive arvingerne. Hun 
vidste, at den afdøde datter Marie havde 
efterladt sig seks børn, men kendte kun 
navnene på de tre. Værre var det, at søn
nen Anton Ferdinand ikke blev nævnt, 
uvist hvorfor. Var moderen dement? Hun 
kunne ikke komme til et senere retsmøde, 
fordi hun var syg og gammel, og hun 
underskrev »med ført Pen«, mens hun ved 
skilsmissesagen i 1815 godt kunne skrive 
sit navn. På den anden side kunne hun 
som nævnt fortælle, at hun ikke fik fuld 
pension fra Enkekassen på grund af mang
lende indbetaling, men det var måske no
get, andre fortalte skifteretten? Jette bur
de have kunnet gøre rede for sine søsken
de. Men det forhindrede hendes sygdom 
måske. Det blev ingen steder oplyst, hvad 
hun fejlede da, og hvad der var grunden 
til, at hun siden blev fattiglem. Det har 
nok heller ikke været nemt at holde kon
takten ved lige enten ved besøg eller ved 
at sende bud skriftligt eller mundtligt. 
Antonette var blevet gift med en sønder
jysk gårdmandssøn. Sønderjylland var 
langt væk, men man kunne nok få bud via 
studedriften.

Bortset fra Jette har Nøragers børn for
modentlig kunnet klare sig i tilværelsen, 
for fire fik en uddannelse, idet den ældste 
datter blev jordemoder, og de tre sønner 
blev håndværkere. Den sidste af de syv, en 
datter, var død som 12-årig i 1822.
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Den næste præst i 
Vandborg-F erring 
og andre præster

Var Nørager en typisk repræsentant for 
præstestanden i de første årtier af 1800- 
tallet, eller var han et særsyn? Det er ikke 
let at vide, men jeg vil give et par eksem
pler på andre præsters liv.

Efterfølgeren 
Mathias Jacob Schjørring
Først et år efter afskedigelsen af Nørager 
fik de to sogne en ny præst, nemlig Ma
thias Jacob Schjørring. Vi er så heldige, at 
en af hans sønner, Jens, i 1895 skrev en ar
tikel bl.a. om sine barndomsminder fra 
tiden i Vandborg. Han støttede sig til sin 
faders nedskrevne erindringer fra 1839.

Det var Schjørrings første embede. Han 
var forlovet, men det unge par måtte ven
te et år med at gifte sig, for først da var 
den helt forfaldne præstegård blevet gen
opbygget, og præsten kunne flytte fra den 
midlertidige indkvartering hos naboen. 
Sønnen skrev, at faderen var frisindet og 
folkelig, i høj grad afholdt af menigheder
ne, som præsteparret også satte stor pris 
på. De befandt sig vældig godt i sognene 
og havde et lykkeligt familieliv; de fik 
hurtigt seks børn, hvoraf Jens blev født i 
1825.

Alligevel søgte Schjørring fra 1831 
væk, for det var et lille kald, som endda 
skulle udrede ’/i af nettoindtægten til Nør
agers pension. Konens fædrenearv' var ble
vet brugt til at genopføre præstegården, 
så de havde kun indtægten fra kaldet. 
Desuden lå Vandborg afsides, når de 
mange børn senere skulle have en uddan
nelse.

I 1834 lykkedes det at blive forflyttet. 
Hustruen havde været imod, at han søgte 
væk, og han skrev i sine erindringer: »Ak, 
vel hundrede Gange har jeg fortrudt det«. 
Både far og søn så tilbage på tiden i Vand
borg som den lykkeligste i deres liv. Det 
skyldes måske, at hustruen døde i 1839, så 
minderne stod i et nostalgisk skær.

Schjørring blev ikke fordrukken og for
gældet, selv om han også havde en stor 
børneflok og ringe indtægt. Modsat Nør
ager skulle han endda udrede en pension 
til forgængeren. Men familien klarede sig 
takket være en økonomisk husførelse og 
gaver fra menigheden. Schjørring flyttede 
fra det fattige kald og endte som provst i 
Østjylland.

Forgængeren Knud Bisted
Knud Bisted var præst i Vandborg fra 
1802, til han blev forflyttet i 1813. Han 
havde kun indtægten fra det sogn, men til 
gengæld havde han blot to børn, og som 
før nævnt viste skiftet i 1809, at han var 
ret velhavende.

Bisted flyttede til Husby og Sønder 
Nissum Sogne syd for Nissum Fjord, sta
dig i Ribe Stift, og der blev han til sin 
død. Hans overordnede udtalte sig gen
nem alle årene yderst rosende om ham, 
han var virkelig en rollemodel. Han var en 
god prædikant og lærer for ungdommen, 
og han havde orden i alle papirsagerne. 
Derfor havde han sikkert også styr på sine 
egne forhold herunder økonomien. Wi
bergs præstehistorie giver ham skudsmå
let »Brav og kundskabsrig«.

Pastor Johan Conrad Biichler i Staby 
Mens altså både forgænger og efterfølger i 
embedet var ag tværdige præster, var der 
en anden uduelig præst i provstiet, nem-
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lig Johan Conrad Büch 1er. Han havde si
den 1808 været præst i Staby, der grænser 
op til Bisteds pastorat. Efter afskedigelsen 
af Nørager kom turen til ham. Ligesom 
Nørager kunne han ikke finde ud af at 
indsende diverse papirer, og derfor truede 
allerede i 1818 amtmand Rosenørn irrite
ret med afskedigelse af ham. Mange præ
ster havde svært ved at betale skatterne i 
kriseårene fra 1817, og det gjaldt også 
Biichler. Biskop Hjort skrev i 1818 i an
ledning af præstens økonomiske proble
mer, at Staby var et af de mindre kald, 
men Biichler havde ingen børn og levede 
beskedent. Måske var løsningen at lette 
hans pensionsbyrde, mente biskoppen.

I efteråret 1821 sendte amtmanden bi
skoppen en skildring over »Biichlers sør
gelige Forfatning« og foreslog afskedigel
se med en lille pension. Derefter bestemte 
Det danske Kancelli, at Biichler skulle af
skediges, da »han ved Drikfældighed er 
til stor Forargelse for sin Menighed og 
saaledes uværdig til sit Kald.« Han blev 
suspenderet i februar 1822 og afsat uden 
pension i 1825 »formedelst forargelig Em
bedsførelse og Levnet«. Wiberg skrev om 
ham, at han »synes at have været en un
derlig Stakkel, særsindet og forkuet af sin 
Kone«. Hende flygtede han også fra, da 
han blev suspenderet!

Stridbar præst, Søren Rømer
i Fjaltring-Trans
Der var også problemer med Søren Rømer, 
der fra 1787 var præst i Fjaltring-Trans i 
Vandfuld Herred. Wiberg skrev om ham, 
at han var »ilde lidt for sin utilbørlige 
Strenghed og sit heftige Sind, som forled
te ham til mange uoverlagte og upassende 
Handlinger...desuden udsvævende og for
falden.«

Rømer mødte ofte op i Forligelseskom- 
missionen. Mange sager drejede sig om 
gæld, hvor enten Rømer indstævnede en 
person eller selv blev indkaldt. Der var 
også andre sager, f.eks. denne: Efter at Rø
mer 1. maj 1810 havde klaget over sin fæ
ster Jacob Sand, indbragte denne ugen 
efter en klage mod ham »fordi denne for
mentlig skal have overfaldet ham med 
Hug m.m.«

Rømer døde i sit embede i 1815, og 
menigheden trak nok vejret lettet!

Hvorfor gik det så galt, 
og hvordan var han?

Jeg har fortalt om en ulykkelig skæbne, 
men hvorfor forløb Nøragers liv sådan? 
Jeg kan ikke give noget endegyldigt svar, 
men pege på mange faktorer, der kunne 
være medvirkende.

Som nævnt må det have været et kul
turchok at komme fra København til det 
yderste Vestjylland, og Nørager kom da 
også hurtigt på kant med befolkningen, 
som sikkert har set skævt til de to tovlige 
københavnere. Derfor fik han givetvis 
ikke mere end højt nødvendigt af dem, 
modsat efterfølgeren, der var afholdt og 
derfor fik store foræringer, hvilket sønnen 
skrev.

Nørager havde som københavner og 
akademiker ikke forstand på at drive land
brug, så han måtte forpagte jorden væk, 
og forpagtere kunne snyde ham. Ferring 
var et fattigt kald, og det var de to sogne 
tilsammen også. Men både forgængere og 
efterfølgere klarede sig, og der var samti
dig mange andre fattige kald uden, at dets 
præster forsumpede helt.
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Alle var enige i, at Nørager var en dår
lig økonom. Han havde ikke nogen for
muende familie i ryggen, og han havde 
heller ingen forbindelser, der kunne hjæl
pe ham til et rigere kald, hverken før han 
kom til Ferring, eller da han søgte væk 
derfra. Selv om hans overordnede var for
stående og prøvede at hjælpe ham, var det 
ikke nok til at afvende ulykken.

Nørager bøjede ikke bare ydmygt nak
ken. I Ferring anmodede han hurtigt om 
økonomisk hjælp, og han søgte siden ihær
digt væk. Han indbragte gældssager for 
retten og klagede, hvis han følte sig uret
færdigt behandlet. Han skrev ynkelige 
breve og slog på sin fattigdom og de 
mange børn.

Han havde måske som pastor Rømer et 
stridbart og heftigt sind. Det tyder nød
vendigheden af fire vidner ved fogedbesøg 
og den skandaløse auktion på. Måske var 

han bange for, at hidsigheden skulle løbe 
af med ham ved en direkte konfrontation 
med modparten, for påfaldende ofte var 
han ikke til stede ved retssager. Han love
de hele tiden provst og biskop at forbedre 
sig. I sind lignede han måske sin fader, 
prokurator Andreas Nørager, som i Hjort- 
Nielsens bog om prokuratorer blev beteg
net »som et studs, egenraadigt og ilsindet 
Menneske, som lettelig støder og angriber 
Folk, hvorfor han ogsaa tilforn er irrettesat 
og mulkteret.« Nøragers halvbroder Knud 
Nørager var advokat, men blev ifølge sam
me kilde i 1797 afskediget »uden Pension 
paa Grund af Forsømmelighed, Modvillie 
og Uduelighed i sit Embede.«

Nørager fik dog pension, selv om han 
havde ønsket den større, og han levede 
længe som pensionist tilsyneladende uden 
større økonomiske problemer.

FAKTABOKS

1771, 21.okt. Peter Anthon Christian Nørager fødes i København. 
Søn af prokurator Andreas Nørager og Marie Lynge.

1773, 15.nov. Lovise Cathrine Wulff døbes i København. Datter af 
hårskærer Christian Wulff og Lisbet Wulff.

1797 Nørager bliver cand.theol.

1799, 4.nov. Nørager og Lovise bliver gift.
1800, 15.nov. Deres første barn, Marie Andrea Elisabeth, fødes.
1801, februar, 
folketællingen

Nørager er lærer på Holmens Skole. Familien bor i St. 
Larsbjørnsstræde i København. Der bor 50 personer i 
ejendommen og i hele gaden 438.
I Ferring Sogn bor der 232 og i Vandborg Sogn 343.

1805 - 1808 Provstevisitatser ved provst Høyland. Især præsten 
i Vandborg, Knud Bisted, roses.

1805, 12.juli Nørager udnævnes til præst i Ferring.
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1806, 2().feb. Johan Friederich Braae overtager degneembedet i 
Vandborg efter sin far Hans Friderich Braae. 
Virker stadig i 1832.

1806, 22.marts Nørager anmoder om lån. Afslag.
1806, 14.okt. Syn af præstegården: mange mangler. 

Det bliver derefter værre år for år.
1807, 5.feb. Første uenighed med sognebørnene.
1807, 25-juli Nørager søger om fritagelse for betaling af afgifter. 

Bevilliges.
1809- 1813 Voldsom inflation til gavn for landmændene.
1809, okt. Bispevisitats ved stiftsprovst Koefoed. 

Degn i Ferring siden 1781 er Søren Nørr.
1809, 23.dec. Nørager søger væk for første gang.
1811 Biskop Middelboe dør og afløses af Viktor Kristian Hjort, 

der kender Nørager fra København.
1811, 16.marts Nørager far en statslig understøttelse i 3 år.

1813- 1816 Mads Sørensen er forpagter afVandborg Præstegård.
1813, 30.jan. Syn af præstegården: stuehuset ubeboeligt.

1813, 30.juni Biskop Hjort klager over, at Nørager med forsæt 
ødelægger sin præstegård.

1813, 13.nov. Præsten i Vandborg har fået et nyt kald.
1814, 11.april -
1821, 4.juli

Johan Nicolai Tilemann er amtsprovst 
for Ringkøbing Amts Nordre Provsti.

1814 Justitsråd, herredsfoged Fr. Chr. Skønau får overdraget 
at sørge for betaling af Nøragers skatter.

1814, 5.aug. Ferring og Vandborg Sogne lægges sammen. 
Præstegårds jorden i Ferring skal sælges og stuehuset 
overtages af degnen både som bolig og skole. 
Nøragers flytter til en beboelig præstegård i Vandborg 
og får 100 rbd. SV i bygningshjælp.
Beløbet administreres af amtsprovst Tilemann.

1814, 12.sept. Nørager søger om nedsættelse i betaling af sit kaldsbrev. 
Det afslås, og gælden vokser, især til skattevæsenet.

1815 Nørager rykkes for skattelister o.a.
1815, 17.jan. Lovise Nørager anmoder om skilsmisse. Parterne forliges.
1815, 18.dec. Udpantning i familiens bohave.
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1816, l.maj —
1818, 3.sep. Anders Madsen er forpagter af Vandborg Præstegård.

1817 Landbrugskrisen begynder.

1817,8.sept. Datteren Ane Henriette Margrethe (kaldet Jette) fødes.

1817, 20.nov. Nørager skylder nu 894 rbd. i skat og søger om 
eftergivelse.

1818 ff. Amtmanden rykker Nørager for diverse opgørelser.

1818, 30. juli Den ældste datter føder en dreng. 26. september bliver 
hun gift med barnets fader, forpagter i præstegården Jens 
Christiansen, der opsiges til Mikkelsdag, dvs. 29.sept.

1818, 22.dec. Auktion over Nøragers ejendele må afbrydes på gr. af 
Nøragers »Ustyrlighed«.

1819 Jens Michael Herz bliver biskop over Ribe Stift.

1819, 24.aug. Nørager rejser sag mod sin fæster Søren Dahl. Taber sagen.
1820, 22.marcs Syn af præstegården: er meget forfalden. 

Forfaldet fortsætter.
1820, lö.aug. Nørager klager til Det danske Kancelli over 

herredsfoged Skønau, fordi denne ikke vil vise ham 
hans skattebøger. Afskedigelsessagen starter nu.

1821, 23.jan. Nørager anmoder om fri proces til klage over sin 
forpagter Mads Jensen Ramskou.

1821, 6.juni Nørager afskediges, 49 år gammel.
1821, l.okt. Familien Nørager flytter ind i husmandsstedet Ørum, 

Ferring sogn. Det er dels betalt kontant, dels ved lån.
1821, 21.okt. Afskedigelsessag mod pastor Biichler i Staby indledes.
1822, 18.maj Syn af præstegården: næsten nedfalden.
1822, 7.aug. Mathias Jacob Schiørring ansættes i Vandborg-Ferring 

Pastorat.
1823 Vandborg Præstegård hoved repareres.
1843, 15.jan. Nørager dør, 71 år gammel.
1854, 5.marts Lovise dør, 80 år gammel.
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Steen Steensen Blicher og Hardsyssel
Hovedsageligt belyst igennem novellerne Hosekræmmeren, 

Marie - en Erindring fra Vesterhavet - og Fjorten Dage i Jylland

Af Jon Høgh

At vi endnu i vor tid kan læse og diskute
re Steen Steensen Blichers digtning viser 
vel mere end noget andet, at han er en 
ikke blot aktuel, men også en stor digter.

En af hans væsentligste noveller, der er 
et i dansk litteratur helt enestående værk, 
Hosekræmmeren, er trykt første gang i 1829 
i tidsskriftet Nordlyset, som han redigerede 
sammen med bogtrykker J. M. Elmenhoff 
i Randers. Det er godt 180 år siden.

Den kæmpestore novelle, tenderende ro
mangenren, Fjorlen Dage i Jylland, og den 
i omfang kun lille fortælling, Marie, med 
undertitlen en Erindring fra Vesterhavet, der 
i mangt og meget er en pendant til Hose
kræmmeren, men også til det senere digt, 
Den jenarmed Sæl daat, blev begge to udgi
vet på C. Steens Forlag i 1836 i Samlede 
Værker, bind 5. Det er immervæk næsten 
175 år siden.

Disse tre værker, der, med undtagelse af 
Hosekræmmeren, på ingen måde rager op 
over, hvad så mange andre 1800-tals dig
tere frembragte af god litteratur, tre no
veller, den ene romanlang, skal som det 
væsentligste udgøre grundlaget for en un
dersøgelse af Blichers naturbeskrivelser og 
forhold til og indsigt i folkelivet i vor del 
af kongeriget.

Blichers forudsætning
Steen Steensen Blicher fødtes i 1782 i 
landsbyen Vium ved Viborg, hvor faderen, 

Niels Blicher, var sognepræst. Allerede da 
den kommende digter var en lille dreng, 
opstod mellem far og søn et meget nært, 
hjerteligt og åndsbeslægtet forhold, der 
for sønnens vedkommende strakte sig ud 
over faderens død i 1839, og som i aller
højeste grad kom til at præge hans store 
forfatterskab. Der er flere årsager til dette 
gensidige og fortrolige forholds opståen 
og vedligeholdelse for begge livet ud. Lad 
os kort omtale to.

Da Steen Steensen Blicher var en meget 
lille dreng, ramtes moderen, Kirstine Ma-

Den aldrende og nedslidte digter Steen Steensen 
Blicher. Blyantstegningen er fremstillet i maj 
1845 af Wilhelm Gert ner. ( Blicher Museet pa 
Herningsho/m).
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rie Curez, af en voldsom depression, der 
udartede sig til en art sindssyge, der med
førte, at hun ikke kunne rage sig af sin 
lille søn, sådan som andre gode mødre tog 
sig af deres små børn. Grundet dette tra
giske forhold var den lille Steen og hans 
lillebror, Jens, henvist til faderens omsorg, 
og, når han havde embedsforpligtelser, 
hvor drengene ikke kunne være med, til 
de ved familiebånd knyttede herskaber på 
herregårdene Hald og Aunsbjerg, hvor 
Steen ingen af stederne befandt sig helt 
vel. Det var og blev faderen, han søgte.

Dermed er vi fremme ved den anden år
sag. Sammen med faderen har han sam
menlagt i flere af årets måneder gennem- 
travet hedelandskabet omkring Vium og 
Viborg, hvor Niels Blicher bestandig gjor
de studier til sine topografiske værker, 
hvoraf det væsentligste er Thopographie 
over Vium Prastekald fra 1795. Under disse 
mange folkloristiske, zoologiske og bota
niske vandreture indpodedes ved faderen i 
den lille digterspire de emner, som han 
senere, i såvel episk som lyrisk form, tog 
op i sine mangfoldige beskrivelser af jysk 
folkeliv og natur. Når hedevandrerne 
trængte til mad og drikke, søgte de ind på 
de små gårde, hvor døren altid stod åben. 
Således, sammen med faderen, siddende 
ved skiven over for mangen en krumbøjet 
hedebonde og hans hustru, gik det op for 
ham, at Jyden, han a stark og sej; her lytte
de han til beboernes tungemål, når de 
talte alvorligt eller fortalte anekdoter, 
hvad der i 1842 blandt andet kom den 
mesterlige digt- og fortællingscyklus, af
fattet på jysk, E B indst ou ir, ud af, og hvori 
indgår førnævnte Den jenarmed Saldaat, 
Kan hænde, at Vium-præsten under så
danne helt uformelle besøg har talt jagt og 
politik med sine sognebørn. Det er ikke 

tilfældigt, at Blicher ikke blot selv blev en 
ivrig jæger, men også redaktør af jagttids
skriftet Diana, Det er heller ikke tilfæl
digt, at han i årene 1839-44 lod afholde 
seks nationale folkefester på Himmel
bjerget, hvor han i sine politiske taler agi
terede for Nordens enhed, eller at han på 
opfordring af Det Kongelige Landhus- 
holdnings-Selskab i 1839 udgav topogra
fien Viborg Amt, Med den og det altsam
men var han jo blot gået i sin fars fodspor.

De tvungne ophold på Aunsbjerg og 
Hald affødte ligeledes stor og vidunderlig

Originalmanuskriptet til Blichers digt Jyden 
han a stark aa sej. Det blev første gang trykt 
i Randers Avis den 10. maj 1849. Digtet er 
skrevet til en påtankt folkefest på Hohøi ved 
Mariager i 1846. Festen blev aldrig holdt. 
Digtet blev fundet blandt digterens efterladte 
papirer. (Blicher Museet på Herningsholm).
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litteratur - i flæng nævner vi blot novel
lerne Skytten på Aunsbjerg, De tre Hellig- 
aftener og Eneste Barn.

Som forudsætning for Blichers placering i 
dansk litteratur er der også andet, som gør 
sig gældende. 1 studietiden var han i pe
rioden 1801-03 huslærer på gården Hol- 
gershåb på Falster, hvor han traf den nu 
aldeles ukendte digter, Christian Olufsen, 
der indviede ham i nogle digte, der kaldes 
Ossian-digtene, og som hævdes at være over
sat fra gælisk af den skotske forfatter Mac
pherson.

Disse digtes dramatiske univers henryk
kede den unge teologiske student, fordi de 
skildrer mænds modige kamp for at opnå 
skønne og blide kvinders gunst, ganske 
vist ikke på de jyske, men på de skotske 
heder. Pyt med hvor det foregår, når bare 
det foregår! tænkte digteren, da han i 
1807 og i 1809 som sin første litterære be
drift oversatte disse digte til dansk.

Hvor de københavnske guldalder-ro
mantikere fandt næring i vor oldtids og 
middelalders fortællinger eller i Orientens 
fjernhed, der finder Blicher i stedet for næ
ring i den Ossianske sagnverden, og med 
tiden også blandt almuen på de vidtstrak
te jyske hedearealer, fjernt fra både Skot
land og København, hvor han, ligesom fa
deren havde gjort, opsøgte befolkningen, 
som han fik til at fortælle, hvorpå han gik 
hjem til sin præstegård, først i Thorning, 
senere i Spentrup, hvor han i digtform, 
prosa og lyrik omsatte fortællingerne til, 
for manges vedkommende, levedygtig og 
eviggyldig dansk litteratur, der løftede 
ham langt op over det borgerlige miljø. I 
lyset deraf skal vi forstå vore udvalgte 
Blicher-tekster.

Hosekræmmeren og Marie
Blichers mesternovelle, Hosekræmmeren > fo
regår i følge Jeppe Aakjærs værk »Steen 
Steensen Blichers Livstragedie«, bind 2, i 
Midtjylland, nærmere bestemt i Simmel- 
kjær, 15-20 kilometer nord for Herning. 
Hertil var Blicher engang nået på en af 
sine mange jagtture; denne var udgået fra 
Spentrup, hvor han var sognepræst fra 
1825 til 1848. Som han gik hen ad en 
hedevej en regnfuld eftermiddag, indhen
tedes han af en hesteforspændt handels
vogn, der førtes af en uldhandler, det vil 
sige af en hosekræmmer, som tilbød ham 
kørelejlighed. Digteren var ikke sen til at 
tage imod tilbuddet. Efter at han havde 
faet sig anbragt på agebrættet, fik hestene 
en lille godmodig snert af pisken; der var 
signalet til, at hestekræfterne atter skulle 
aktiveres. Som de nu kørte af sted, be
gyndte jo, som ikke sært er, en samtale, 
hvor handelsmanden udtrykte sin forun
dring over, at Blicher rejste til fods. Spen- 
trup-præsten udtrykte med en vis ironi, at 
han fandt denne rejseform rimeligst, når 
der, som her, var tale om en jagtrejse. Det 
bevidnede geværet, som han havde lagt fra 
sig, knækket, på vognens bund bag age
brættet. Så var der måske tavshed i et øje
blik, et lille øjeblik. Så tilføjede Blicher, 
at han i det hele taget holdt mest af at 
rejse til fods, for saa faar jeg mest at høre og 
se. hvorimod der hændes mig saare lidt i De
li gen cerne.

Høre og se, tænkte uldhandleren, og han 
var en begavet en af slagsen. Han kunne 
en historie, en sølle en ganske vist! Men 
den kunne han, og han fortalte den for den 
mødige og trætte og nu også regn våde 
digter, der havde levet under åben himmel 
i flere døgn. Historien gjorde et voldsomt 
indtryk på Blicher.
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Det er rokken, som spinder i stuen. Det gjorde 
den flittigt i hedeboernes hjem i ISOO-tallet. 
(Frilandsmuseet, Lyngby).

Nogle dage senere var han at rer hjemme i 
Spencrup Præstegård. Det sitrede i ham 
forat fa uldhandlerens fortælling omsat til 
novelleform. På den baggrund blev novel
len Hosekræmmeren til, en af St. St. Blichers 
og dansk litteraturs betydeligste fortællin
ger.

Meget kort fortalt er den historien om den 
stakkels Cecilia, der ikke må fa sin elske
de Esben, der ellers under det første af for
tællerens to besøg i hosekræmmergården 
kommer for af ægte kærlighed at bede om 
hendes hånd, men som pure afvises, fordi 
Cecilias hosekræmmerfar, Mikkel Kræn- 
sen, ikke er tilfreds med ham som sviger
søn, eftersom han ikke er rig på kontanter. 
Det er derimod Mads Egelund, en gam
mel indsidder, der har alt sit på det tørre, 
og som faderen har udset til hende, netop 
fordi han har rigeligt af gods og guld at 
byde på. Han byder så, gør Mads, det vil 
sige, at han frier til hende, men med det 
resultat, at han får rent afslag. Den skøn
ne Cecilia vil kun have Esben. Kan hun 
ikke få ham, vil hun ingen have. Det kom

mer helt tydeligt til udtryk på den tredie 
lysningssøndag, hvor præsten fra prædike
stolen for sidste gang spørger menigheden 
om, hvorvidt nogen kunne have noget 
imod, at Mads og Cecilia indgik ægte
skab, og hvor den af usigelig stor sorg 
mærkede og nu sindssvage Cecilia, der 
tror, at hun er død og blevet en Guds 
engel, tilkendegiver over for præst og 
menighed, at det havde hun, fordi, som 
hun siger: - der er lyst tre gange for mig og 
Esben i Paradis. Men Cecilia lader det ikke 
være ved det!

I løbet af det årstid, hvor hendes sind 
formørkedes, opholdt Esben sig på kræm
mervis i Sønden (der er Holsten), og ingen 
havde spurgt noget fra ham, der er det sam
me som, at ingen havde hørt fra ham. Her
ude får han den besked, at han har arvet 
fem tusinde daler efter en morbror, der var 
død ugift. Den rigdom, ved han, har gjort 
ham til en værdig tilbeder til hosekræm
merens datter, og han iler af sted hjemad 
til sin elskede og hendes forældre for der 
at overbringe den gode nyhed for påny at 
bede om hendes hånd. Skønt Cecilia ellers 
dagligt løb de seksten gange, når hun kommer 
i tanker om Esben, så vil hun ikke vide af 
ham, da han står i den lavloftede stue 
foran hende. Når hun er død, skal han også 
dø, for at de kan få hinanden, mener hun. 
Kort fortalt: den selvsamme aften bryder 
et forfærdeligt uvejr med torden og lynild 
løs, og Esben lader sig overtale til at blive 
natten over i hosekræmmergården. Mens 
han ligger og sover i overstuen, lister Ce
cilia sig op til ham bevæbnet med en 
skarp ragekniv, som hun får held til at 
skære hans hals over med.

Mikkel Krænsen tager sig med god 
grund ulykken meget nær; han bliver syg 
og dør et par måneder efter.
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På begravelsesdagen fakler Cecilia i en 
dyb søvn. Da hun atter vågner, har hun 
genvunder sin forstand, og hun spørger ef
ter både faderen og Esben. Moderen for
tæller, som sandt er, at faderen er død, 
men hun undgår at fortælle, hvad der er 
hændt Esben, når hun siger: - Nej. vi ved 
ikke stort om ham.

Mads Egelund undgår ikke noget. Han 
kommer igen nogle måneder senere for at 
bejle til Cecilia anden gang, men da hun 
står fast på, at hun ikke vil have ham, bli
ver han vred og fortæller hende, hvad hun 
har gjort. Dermed faldt hun atter tilbage, 
og hun genvandt aldrig mere sin forstand. 
Men hun digtede en klagesang. Kun om
kvædet er kendt:

Den største sorg i verden her 
er dog at miste den, man har kær.

Alt dette i den her korte omtale erfarer en 
jeg-fortæller i Blichers fiktion ved to 
besøg i Hosekræmmerens gård i Simmel- 
kjær - det andet besøg gjort seks år efter 
det første, og hvor hans meddelerinde er 
Mikkel Krænsens enke, den stakkels piges 
mor, der trods sorg og kvaler har tilstræk
keligt af overskud til at fortælle om de 
genvordigheder, der er blevet ikke mindst 
hende til del, efter at Esben som en holden 
mand kom hjem for at få Cecilias ja-ord.

I novellen Marie, der for første dels ved
kommende sikkert er skrevet kort tid efter 
udgivelsen af Hosekræmmeren, er scenen flyt
tet fra Midt- til Vestjylland, til den allery- 
derste klitrække, hvor fortælleren oplever, 
at fiskerne igennem klitternes sand og ma
rehalm skyder deres båd ned til havet. 
Nået så langt tog de deres hatte af, knæle
de og satte panderne mod rælingen. De 

bad i al stilhed til Vindenes og Bølgernes 
Herre. Derpå skød de båden ud i vandet, 
og efter at være sprunget om bord fattede 
de årerne, og under lige drag sejlede de ud 
over havfladen. Dette står vandreren og be
tragter, indtil det lille fartøj med dets 
mandskab forsvandt i det dunkle fjerne. 
Men en mand, en olding, Terkil er hans 
navn, bliver tilbage, og han inviterer klit
vandreren med sig hjem, hvor han både 
bliver bespist og tager imod tilbuddet om 
natteherberge.

I løbet af natten blæser det op til stiv 
kuling, og endnu før dag vækkes vor for
tæller af en blandet støj fra dagligstuen. 
Han rejser sig derfor fra sit leje, klæder sig 
på og går derind, hvor han erfarer, at ind
vånerne vil begive sig ned på stranden for 
at se efter fiskerne, der er erfarne folk, som 
ved, hvilke katastrofale følger det kunne 
få for dem, om de ikke søgte mod hjemlig 
»havn«, der er strandbredden, hvor båden 
skulle trækkes op, ligesom den timer før 
var sat i søen herfra. Det varer ikke længe, 
før oldingen med hånden over øjnene rå
ber: - Der har vi demi Dette råb gentages 
langs med kysten, og snart springer alle 
ned til havstokken for - efter at være fal
det på knæ og strakt de sammenknugede 
hænder mod himlen - at danne kæde, så 
at de på den måde sammen kunne opnå 
styrke til at yde optimal hjælp, hvis det 
skulle gå galt. Og det gjorde det. Den lille 
båd kæntrer ved den inderste revle. Hel
digvis skylledes de skibbrudne til land 
med bølgen. Nogle fik straks fast grund 
under fødderne, andre ikke, og de var 
snart på vej ud igen, men Kæden drog af al 
Magt for at frarive Havet dets Bytte. Alle 
kom ved de forenede kræfter sikkert i 
land, og det lykkedes også på mirakuløs 
vis at redde fartøjet med hele den rige nat-
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tefangst, der deltes mellem fiskerne, hvor
på alle drog hver til sit.

Så falder der en kortvarig og lykkelig ro 
over det lille fiskerleje, indtil den stive ku
ling udvikler sig til orkan. Med et kom
mer der forlydender om, at et skib er stran
det, og alle - de hjemvendte fiskere, ko
ner, mødre, børn, oldingen og fortælleren 
- farer af sted ned til havet på den anden 
side klitten for at stå de skibbrudne bi. 
Men snart tænker de, at der intet er at 
gøre for at redde nogen som helst - og så 
dog!

At alt håb for redning er ude, indser de 
også ude på det kæntrede skib - og så 
dog! For der må vel, trods alt, være et håb 
om redning for en nyfødt lille pige, som 
aldrig har gjort nogen noget. Sådan tæn
ker også hendes forældre, kaptajnen og 
hans hustru. Desårsag har de indsvøbt hen
de i en pakke, som de kaster i det fråden
de hav, der befordrer den mod land, hvor
til den også ankommer i god behold. Den
ne lille i en æske ilanddrevne pige bliver 
samlet op af fortælleren, der skyndsomst 
bringer hende op til sit herberge. Efter no
gen rådslagning beslutter oldingens søn 

og dennes kone at beholde hende som de
res egen, fordi de og deres tre-årige dreng, 
Jørgen, er enige om, at hun ligner den lil
le Marie, som de havde mistet for mindre 
end et år siden. De er ikke i tvivl om, hvad 
de skal kalde hende. Marie\ Selvfølgelig.

Åh, ja, du lille og uskyldige Marie! Det 
havde måske været det bedste for dig, om 
du var blevet derude og var gået i den 
våde grav sammen med din mor og far.

Hele tredive år hengår, før historien om 
hende kunne fortælles færdig. Fortælleren 
opsøger og finder nemlig så mange år efter 
det samme stykke havkyst, hvor han ople
ver at se en hvidlokket og blind olding 
blive ledet af en lille dreng på fem-seks år, 
Terkil, hedder drengen, opkaldt efter den 
gamle, der er hans oldefar.

Den gamle mand er med andre ord for
tællerens fordums gæstfri vært, som alle
rede dengang benævnedes som olding. Ol
debarnet får ham bragt til sæde på en klit
top. Nogle få øjeblikke senere iler en vel
klædt bondekvinde med et smukt, men 
blegt ansigt hen imod de andre. Det er 
den som spæd ilanddrevne Marie, lille Ter- 
kils mor. Hun medbringer en spade, som

Hawt er næsten 
faldet til ro, efter at 
den lille Marie sotn 
den eneste var skyllet 
levende i land.
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hun stikker i sandet. Så smiler hun sæl
somt og plirrer med øjnene. Derefter be
gynder hun at synge:

De unge Karle de er saa falsk’, ja falsk' ud 
af Hjertens G rund:

de love os KarUghed med Haand og med 
Mund,

men det kommer Panden ik' af Hjertens
Gr tind.

Hejomdik, Hejomdak, kom Faldera!

Hendes sang består af endnu to vers, der, 
ligesom det citerede, omhandler ulykkelig 
elskovs smerte og klage over, at den elske
de er rejst bort og aldrig mere kommer 
tilbage, fordi en anden har lokket ham fra 
hende.

Men den vanvittige Marie har ikke ret i, 
at nogen har lokket hendes elskede fra hen
de. Det var ikke hans skyld, at det aldrig 
blev til ægteskab imellem Marie og ham, 
det var hans forældres og Maries egen 
skyld. Den oplysning får fortælleren af en 
kvinde, der på stranden går og samler rav.

Hun fortæller, at Marie og Jørgen vok
sede op som søskende, og da de blev store, 
så blev de kærester, men det syntes foræl
drene ikke om, fordi Marie jo ikke havde 
bragt andet med sig end den æske, som 
hun var drevet i land i. Alligevel lykkedes 
det dem at komme hinanden for nær, og 
som resultat gav det den lille Terkil. Men, 
fortæller konen, Marie ville ikke have 
Jørgen, fordi hun ikke ville sætte splid 
mellem ham og hans forældre. Så døde 
pludselig en velhavende mand i nabola
get. Hans enke var ung og meget smuk, 
hende opfordrer Marie Jørgen til at tage, 
og hun truer ham med, at hun vil drukne 
sig i det hav, som hun var kommet fra, 
hvis han ikke gør det. Da Jørgen nu ikke 
besøger Marie i flere dage - hun var kom

met til at bo hos fortællerinden og hendes 
mand - fortryder Marie, og hun saa ud 
baade til det ene og til det andet. Men så kom 
han pludseligt en aften, jublende lyk
kelig, og fortalte, at hans forældre nu en
delig havde givet ham lov til at fri til 
Marie. Men da var Marie slet ikke til at 
komme i kontakt med. Sent blev det, in
den Jørgen gik. Næste morgen fandt Ma
rie hans hat nøjagtigt på det sted, hvor 
hun lige havde gået og gravet. Kort at for
tcelle: Nedenunder laet han selv og var kvalt i 
Kviksandet... Marie gik straks fra Forstanden 
og har aldrig faaet den siden, faar den vel hel
ler ikke mere.

Fjorten Dage i Jylland
Af det foregående forstår vi, at St. St. 
Blicher skrev noveller; han var altså en 
novellistisk digter, der i lyset fra den glød, 
som en sådan skribents øjne udstråler, men 
i fiktionsform, ønsker og også tror på, at 
omend ikke sandheden, så dog en sand
hed, er formuleret i hans digterværk.

Hvad angår »Fjorten Dage i Jylland«, har 
han haft intentioner om at skrive en an
derledes slags fortælling end den gængse 
jyske, som han var blevet ikke kun kendt, 
men også anerkendt for. Planen til den går 
tilbage til 1832, hvor Blicher i et brev, 
dateret 7. juni, til vennen B.S.Ingemann 
skriver: Hvad mig angaar. da var jeg ifcerd 
med en Roman i stort Format, hvor Skueplad
sen er det vestlige Jylland, og Tiden den fran
ske Revolution, hvis Virkninger herinde jeg fra 
min Barndom godt erindrer... Derpå fortæller 
brevet, hvorfor planen var blevet udskudt: 
... - jeg var ifoird dermed: men saa kom An
modningen fra et Par Boghandlere og Opmun
tringer fra nogle Venner at udgive mine samle
de Noveller - naar det er skeet. tager jeg fat 
igjen, om Liv og Evne mig fortenes.
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Der skulle alligevel gå fire år, før det 
store værk i 1836 blev udgivet, som sagt i 
Samlede Værker, bind 5, på C. Steens For
lag.

Sammenlignet med digterens andre no
veller er Fjorten Dage i Jylland, der jo be
tegnes som en Roman i stort Format, i side
tal et meget omfattende værk. Jeg råder 
over et par af dets udgaver. I Samlede No
veller og Skitser, 1-5, fra 1964 fylder for
tællingen 106 sider, mens det i Blicher- 
Selskabets udgave fra 1998, udgivet i 150- 
året for digterens død, fylder 140 sider 
inklusive 13 sider meget smukke sort
hvide fotografier af naturfotografen Kir
sten Klein.

Fjorten Dage i Jylland foregår for en stor 
del i det vestligste Hardsyssel i 1793; en 
tidsbestemmelse, der er ganske sikker, for
di der mange gange i værket hentydes til 
Lyons belejring under Den Franske Revo
lution.

Jeg har ingen intentioner om fra ende 
til anden at referere fortællingen, der er på 
13 kapitler. Allerhøjest kan jeg, med blik
ket vendt bagud til formålet med denne 
artikel, i ß linier resumere især de kapit
ler, som vedrører de destinationer, der 
med en vis, og så dog alligevel grænsende 
til megen usikkerhed, kan udpeges som 
fiktionens geografiske holdepladser. Der
udover kan jeg ellers kun tilskynde læser
ne til at gøre det eneste rigtige, nemlig at 
tage de skarpe læsebriller på for selv at 
fordybe sig i den store digters fortælling - 
hvilken opfordring ellers også skal gælde 
de to øvrige noveller.

Her skal blot fortælles, at den unge kø
benhavner, novellens hovedperson, Theo
dor Nordstjerne, er på ferie i Jylland. Han 
har just afsluttet sin uddannelse og venter 

på besked om, hvorvidt han har fået det 
embede, som han har søgt. Vi træffer ham 
først i Klintekirken, der ligger helt ud til 
havet, og som er særdeles hårdt prøvet af 
den nedbrydende vestjyske natur, hvortil 
han er vandret den cirka en mil eller godt 
syv en halv kilometer lange vej fra Lange
bæk Præstegård sammen med sognepræ
sten. I kirken støder han foruden på en van
vittig degn, Gale Bertel, også på Mariane 
Sonnenthal, datter af general Sonnenthal 
på Sol holm, Therese Dyber, der er køb
mandsdatter fra Viborg, og Vang, hovme
ster på Sol holm.

Efter i nogen tid at have opholdt sig i 
denne middelalderlige og af naturen efter
hånden nedbrudte vestlige yderpost sæt
ter selskabet kursen mod præstegården i 
Langebæk, hvor der, mest grundet præ
sten og dennes præstekone, er hyggeligt 
og rart at opholde sig.

Morgenen efter går turen mod gravhø
jen Lyshøj, der er beliggende mindre end 
en halv mil fra præstegården. Efter at have 
beset den, og hvor begyndelsen på en du
alistisk kærlighedshistorie kundgøres mel
lem på den ene side Nordstjerne og The
rese og på den anden side den samme The
rese og den sanselige general Sonnenthal, 
der kun har et køligt forhold til sin hu
stru, vender forsamlingen tilbage til her
regården Solholm, der ligger ud til Stor- 
aaen, hvor novellens hovedhandling be
gynder. Her oprulles yderligere de indvik
lede kærlighedsintriger, før de fleste for
samlede var ved at påbegynde fortunaspil- 
let, der er et lykkespil med kugler om
kring lykkens og skæbnens gudinde, For
tuna. Hos Blicher er hun nok så meget 
skæbnens som lykkens gudinde.

Spillet afbrydes, da der råbes Havgusen!, 
der viser sig mod nordvest som en uhyg-
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gelig og kold mørkeblå bænk, der snart 
udbreder sig til begge sider, snigende sig 
lavt hen mod jorden.

I det efterfølgende afsnit, Bondegildet, 
beskrives, hvordan Therese og Nordstjer
ne i et intrigespil mødes under et bryllups 
andendagsgilde, hvor han frier til hende, 
fletter fingrer med hende under bordet, 
og, idet han iagttager, hvordan sløjferne 
på hendes barm hævede sig højere, ved 
han, at hun elsker ham. Desværre ankom
mer Thereses far, købmand Dyber; han vil 
ufortøvet tale med hende, og det går op 
for os i fortsættelseskapitlet, Jakobinerne, 
at deres samtale skal dreje sig om at gøre 
vejen til hendes hjerte farbar for faderens 
foretrukne, den juridiske embedsmand 
Fjaltring, der havde et Ansigt saa koldt som 
Is og scia alvorligt som en gammel Rektors. 
Kapitlet slutter med, at Therese rejser 
med faderen til Viborg.

Selvfølgelig kan Therese ikke acceptere 
et sådant blåkoldt rektor- det vil sige 
lederansigt. Det duer ikke til noget som 
helst. Hun skal i ægteskab ikke ledes af 
nogen. Det vil hun simpelt hen ikke; hun 
vil derimod have ham, der i ægte kærlig
hed eftertragter hende, og som vil leve 
sammen med hende i gensidig respekt og 
forståelse. Det vil Nordstjerne, og da The
rese nu er borte fra Solholm, efter at hun 
rejste med faderen hjem til Viborg, føler 
han ikke, at herregården mere har noget, 
som kan fængsle eller optage ham. Af den 
årsag opsøger han hende i domkirkebyen 
under Snapstinget, der i Jylland er beteg
nelsen for de første møder i lands-, by- og 
herredsti ngene efter julehelgen. I Viborg, 
hvortil betegnelsen er særligt knyttet, var 
dette ting også en art marked, og derfor 
var det gerne meget besøgt. Det er det 
også i Blichers fiktion.

Therese får sin Nordstjerne; og det er 
der to årsager til. Den første er købmand 
Dybers og Fjaltrings pludseligt opståede 
uenighed om den rette behandling af 
Lyon, hvis belejring dermed blev en med
årsag til Nordstjernes og Thereses lykke: 
Allerede den følgende Dag erholdt jeg Svar fra 
Thereses Fader og det et saadant, som langt 
overgik vor Forventning: han indvilligede gan
ske uforbeholdent i vor Forbindelse, ja bestemte 
den endog til ottende Dagen derefter. Den 
anden årsag finder vi deri, at den over alt 
i Jylland kendte og berygtede røverkvin
de, Lange Margrethe, kommer forbi og på 
sin måde etablerer forbindelsen.

I fortællingens andensidste afsnit, der 
netop hedder Langemargrethe, hvorfra 
ovenstående, men også det følgende citat 
er hentet, siges det: Vort Bryllup blev fejret 
i al Stilhed og ikkun i ganske faa Vidners 
Overværelse. Otte dage efter rejste de til 
København.

Et par og tyve år senere kommer de i 
novellens sidste afsnit, epilogen Gensyn, 
tilbage til Viborg igen i Snapstingstiden 
og derfra via kolonibyen Grønhøj, hvor de 
overnattede, før de fortsatte rejsen til Lan
gebæk Præstegård.

Blichers naturskildringer
St. St. Blichers begyndelse på en fortæl
ling indledes ofte på samme måde, nemlig 
med en beskrivelse af de forhåndenværen
de naturlige forhold. I Hosekræmmeren er 
begyndelsen eller indledningen meget lang.

Fortælleren er vandringsmand. Han har 
gået langt. Han erindrer, at ingen vind 
rørte sig; intet bevægede den rødmende 
lyng. Luften var tilmed lummer og døsig. 
En sådan lummerhed september eftersom
merdags stillestående varme skaber syns
forstyrrelser. De fjerne bakker synes ar
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Skøn er for mig den 
blomsterløse rang, 
min brune hede er en 
Edens have,
- der hvile også mine 
ben engang blandt 
mine fcedres lyng- 
begro'de grave!
( Fret Kær est dit, 
fødeland. 1814).

svømme ligesom skyer, og de antager man
ge vidunderlige former fra huse, tårne og 
slotte til mennesker og dyr, men de er 
ustadige og veksler som drømmebilleder, 
Snart bliver en lillebitte hytte til en stor 
kirke, som igen tager form som en ægyp
tisk pyramide; her hæver sig et fatamorga
naspir, der synker et andet. Hedelandska
bet fremstår for den trætte og tørstige 
vandringsmand som et sandt panorama af 
fantastiske figurer, som ingen andre end 
sømanden og ørkenens beboere har lejlig
hed til at nyde.

Er Hardsyssel lidt nord for Herning, i 
det landområde, som vi litteraturhistorisk 
netop forstår ved det typisk blicherske, 
dog ikke smuk!

Med meget mere fylde, men af barskere 
karakter, beskriver han egnene længere 
mod vest. I indledningen til Marie skriver 
digteren, at den smalle Landstrimmel, som 
den danske Halvo skyder op i Nordsøen, er 
næsten helt overhyllet med Flyvesand, opkastet 
af Vesterhavet og videre henført af dets bunds- 
forvante Stormen. Men så tilføjer han, at 
vestkystboerne, dette til trods, ikke derfor 

ønsker at rykke teltpælene op for at flytte 
til mildere steder. Den evige storm og det 
mægtige, som regel oprørte hav, har på 
ingen måde formået at bortdrive beboer
ne, som digteren kalder standhaftige, det 
vil her sige, at de er urokkelige i mod
gang. Det har han jo ret i, at de er, for hver 
gang havet har taget noget af landstrim
melen, så søger de selv at tage erstatning 
for det lidte tab ved hjælp af den græsart, 
der er marehalmen, og som aldrig lader 
sig kvæle, men tværtimod altid vil være 
øverst for at få det sollys, som planter - 
også de mest hårdføre - har behov for at 
få, om de ellers skal leve.

På den måde, iagttager digteren, dannes 
helt ned til kysten nogle ulige omfangsri
ge høje og dale, der skuffende nok for klit
eller kystvandreren umiddelbart kan tage 
sig ud som skovklædte bakker. Længere 
inde synes de at ligne snetakkede fjelde, 
der år efter år kunne true med at bemæg
tige sig strækninger af det ved stor flid og 
møje nyopdyrkede agerland.

I en sådan øde vestkystegn besteg for
tælleren en klittop. Det er fra et sådant 
udsigtspunkt, at han, en fiktiv person,
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som man ellers kunne forledes til at tro 
var Blicher selv, beskuer verdenshavet. Sti
len er typisk for vores digter, der gerne vil 
være, eller i det mindste virke troværdig, 
hvad han, åh ja, både er og ikke er. Da han 
skrev første del af novellen, anede han 
ingenting om Vestjylland ud over, hvad 
han har kunnet læse sig til. Han havde al
drig sat sine ben helt herude, hvor hav og 
kyst mødes. Det erkender han i 1829, hvor 
han er kommet i strid med konsistorialråd 
Hans Bierregaard i Hjermind, der åben
bart som kratlusker må have fulgt digte
ren på hans jagtture. (Det er årstallet 
1829, året for udgivelsen af Hosekræm
meren, og den omtalte disput, der får mig 
til at tro, at i hvert fald første del af Marie 
er skrevet omkring dette tidspunkt).

Men hvor skriver han smukt. Blicher 
maler lige så smukt på papiret med sin 
farvenuancerende digterpen, som maleren 
gør, når han i lette og mangefarvede pen
selstrøg, afbilder sit motiv på lærredet: - 
Solen var i sin Nedgang. Havet var flydende 
Ild: Sandbjergene var glødende Emmer. Vin
dene slumrede, kun Dønningens dæmpede Susen 
paa Strandbredden mindede om deres sidste 

Kamp med Bølgerne. Man får ligefrem ondt 
i øjnene af at betragte det solrøde lyshav, 
hvor stråleglansen rigtignok kommer oven
fra, men forstærkes af genskinnet fra de 
hvide klitter, fra sandbjergene, der var glø
dende emmer.

Men forglemmes må ikke lydindtryk
ket, den susende, den skvulpende lyd fra 
den aftagende dønning, efterhånden som 
den tabte kraften imod den trods alt mere 
storladne havbølge, der, også den, var for 
aftagende.

Men i løbet af natten tog vejret atter til 
i frygtelig styrke. Vi skal se, hvordan dig
teren formår at beskrive vejrforandringer
ne fra det tidspunkt, hvor alle tidligt om 
morgenen går ned til stranden for at se 
efter fiskerne, og indtil det fremmede skib 
kæntrer, og Marie kastes op på strand
bredden. Digterpennen er den samme, som 
ovenfor for hurtigt og kradsende over de 
tomme ark. Farveladen er imidlertid en 
anden, den er sort, den er digterens stær
ke naturbeskrivende ord, nedprentede på 
hvid baggrund.

Her, før dag, stående i den yderste klit 
med blikket rettet mod vest, viste Havet sig

Den smalle Land
strimmel, som den 
danske Halvø skyder 
op i Nordsøen, er 
næsten helt overhyllet 
med Flyvesand, 
opkastet af Vester
havet, og videre hen
ført af dets bunds
forvante Stormen. 
(Indledningen til 
Marie).
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til min store Forundring ikke i mærkelig Be
vægelse. Luften syntes at være rolig. Men 
snart fornemmedes vestenvinden, indsvøbt 
i skumle Taager. Det medførte, at havet be
gyndte at røre på sig; det fremviste allerede 
smaa hvide Prikker, der stedse blev flere og 
flere... Med vindens og bølgernes tiltagen
de heftighed stod strandbredden i skum. 
Havet oprørtes stærkere endnu. De hvide 
Pletter blev flere og bredere. Under dette uvejr 
kæntrer fiskebåden, og mandskabet hales 
ved forenede kræfter i sikkerhed på stran
den. Snart efter strander det fremmede 
skib. I de følgende citater er det værd at 
lytte til egen læsning: Blæsten var steget til 
Storm. Havet brolede i sin grummes te Vrede. 
Sandet...piskede os i Ansigtet, og Skum fløj som 
Sneflager hen over vore Hoveder ...De mørke 
Vande var forvandlet til Fraade; en Støvregn 
aj Skum fordunklede Udsigten, og Bølgernes 
lorden døvede mine Ører.

Digteren bruger megen plads på at for
tælle, hvordan skibet gradvist tilintetgø- 
res. Endelig hedder det: den sidste bølge 

skød sin brede Ryg end højere op. krummede den 
og styrtede som en Lavine ned paa Vraget, og 
med en Bragen, som overdøvede Storm og Bræn
ding - det var knust! Dets søndersplittede 
Stumper dansede og drejede sig i det kogende 
Skum.

Er Hardsyssel helt ude ved Vesterhav- 
stokken dog ikke på en gang både smuk 
og frygtelig!

I Fjorten Dage i Jylland fylder indlednin
gen, der er udformet som en eksposition, 
de tre første kapitler. Blandt meget andet 
skildres også her vestjysk natur, når den er 
mest barsk, faktisk meget lignende det, 
som vi lige er kommet fra, men nu er vi 
ikke helt sikre på, hvor vi befinder os, må
ske i Agger: Naar Vinden blæser haardt fra 
Vesten, da vælter sig de tunge Vover mod Klin
ten med saadan Vælde, at Kirken tyster. ..Men 
stiger Vejret til Storm, da hyl les den i en låage 
af Skum, der pisktr som det tætteste Snefog 
langt ind over Kysten; og en Torden, som om 
Alverdens Kanoner her paa eet Sted løsnedes,

En træstamme fra 
den plantage, som 
Blicher lod plante 
ved Spentrup 
Præstegård.
Kanen har muligvis 
tilhørt digteren.
(Blicher Museet på 
Herningsholm).
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drøner saaledes, at den hørende døves, og den 
døve hører.

Sådant et uvejr havde det været dagen 
før Nordstjernes med fleres besøg i Klin
tekirken. Men på besøgsdagen var de vold
somme orgeltoner derudefra stilnet af. Det 
betyder, at den foranstående ordfarvede na
turbeskrivelse er en følge af, hvordan han 
tror - og det sikkert med rette - at natur
kræfterne har boltret sig på baggrund af, 
hvad han oplever at se ved Klinten dagen ef
ter uvejret. Så er der atter i det mindste en 
farve på paletten, den er klar: Luften var stil
le, Hinden klar: men Bølgernes Vrede rar end
nu ikke stillet: trende (tre) hvide Strimer, i lige 
Løb ved Kysten, viste, hvorledes de brød sig paa 
Ri ff erne (revlerne), skønt Bruset fra de frygte
lige Brændinger ikke kunde mærkes paa Lan
det for den nærmere Dundren i Havstokken.

Fortælleren kalder det, som han her har 
oplevet, et stort skuespil og lidt senere en 
majestætisk scene. Præsten i Langebæk, 
der i øvrigt er et tegnet billede af Niels 
Blicher, digterens far, var stolt af denne 
hans egns storhed, som han nu havde fået 
fremvist for sin gæst. Er det ikke smukt? 
spørger han. Gæsten svarer ikke direkte, 
men han gør noget andet, som viser, at 
også han, der er født på en eller anden løv
rig, det vil sige skovklædt, idyllisk ø, fø
ler, at den vestjyske natur er stor i den for
stand, at den er smuk og voldsom. Han 
sammenligner den nemlig med den store 
kunst, der er ligeså udødelig som netop 
naturen.

Er det ikke smukt? spurgte præsten for 
lidt siden. Jo, det er. Musikvirtuosen spør
ger også, når han på sit instrument har 
henrevet nogen, om det ikke lød godt. 
Ciceronen (guiden) på et museum spørger 
ikke, når han står over for en Rafael, om 
det er smukt, han konstaterer simpelt hen, 

at det er et mesterstykke. På samme måde 
er det med den digtning, som fortryller 
læseren. Som kunsten er naturen, om den 
til tider er altødelæggende. Nemlig et me
sterværk.

Sådan siger digteren St. St. Blicher om 
den gudsskabte natur i almindelighed, det 
samme siger han her om den hardsysselske 
i særdeleshed.

Men hvilket kendskab havde Blicher 
egentlig til Vestjylland, da fortællingerne 
Marie og Fjorten Dage i Jylland blev udgi
vet i 1856?

Da havde han meget kendskab til vor 
landsdel. Tre år før havde han været her
ude. Det fortæller han i et brev til vennen 
B.S. Ingemann den 8. august 1833, hvor 
han netop det år havde gennemrejst en 
Strækning af Jyllands Vestkyst: den Reise 
glemmer jeg aldrig. Erindringerne fra rejsen 
anvender han ikke blot i anden del af 
Marie, men også i mødet med det aller- 
vestligste Hardsyssel i Fjorten Dage i Jyl
land.

I anden del af novellen Marie skildrer 
han et stykke klitnatur, som han, ja, gud 
ved, må have været til stede for at iagtta
ge, før han nedprentede det. Fortælleren 
søger efter det hus, hvortil han selv brag
te Marie for tredive år siden. Han finder 
det ikke. Han funderer derefter over årsa
gen til sit manglende held. Hør blot her: 
Jeg var ikke i Stand til at opdage det nogetsteds 
og troede derfor, at jeg ikke havde truffet den 
rette Kant, men — som det let sker - var faret 
vild i denne ensformige Landstrækning, der 
saa ofte forandrer sin Skikkelse: thi her jævner 
Blæsten et Bjerg, hist sammenføjer den et an
det: og selv de nhyre Miler flytter sig, skifter 
Overflade og Retning, ligervis som Snedriver 
under Vinterens vekslende Vinde.
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St. St. Blicher er naturskildringens me
ster. Vi kan vende den ene side om efter 
den anden i hans værker, og vi vil finde 
nye naturiagttagelser - og, fuldstændigt 
ligegyldigt om han før skrivende stund 
har været på destinationen, så er hans be
skrivelser træfsikre. Og det er de, fordi 
hans gode og opmærksomme far på hans 
og sønnens fælles hedevandringer ikke blot 
fortalte ham om, hvad han så der, hvor de 
gik, men også, hvad de ville ß at se, når 
de lod blikket glide ud over den midtjy
ske synskreds, helt ud til horisonten.

Vi skal slutte naturiagttagelsesafsnittet 
nu. Det gør vi med et skønt morgenmale
ri fra Fjorten Dage i Jylland. Nordstjerne er 
tidligt vågen og tidligt oppe. Så sætter 
han sig for sit åbne vindue i Langebæk 
Præstegård. Digterens pen begynder med 
at skildre et morgenmaleri af tågede bak
kelandskaber for derefter at slå over i en

- da derfor mit Blik ved Indtrædelsen faldt 
paa en Alkove, ftt Idstoppet med Strømper, for
modede jeg ganske rigtigt, at jeg befandt mig 
hos en velhavende Hosekræmmer. (Frilands
museet. Lyngby).

fuglekoncerts fortissimo: Morgentaagen 
hang udspændt fra Bakke til Bakke som et 
Tæppe over Dalen, steg og sank og bølgede, sag
telig bevæget af milde Luftpust. Tæt uden for 
mig paa den højeste Abi  Id sad et kvidrende 
Svalepar. Fjernt og nær lød Der kernes sking
rende Morgensang, og derimellem Vibens mun
tre og Rylens klagende Toner, Hjejlens Fløjten, 
Horsegøgens og Urhanens Skogren...

Hvad siger du så, syvsover! Har du ikke 
ßet lyst til at vågne og stå tidligt op i 
morgen?

Menneskeskæbner i Blichers 
realistiske fiktion
Vi ved, at fortælleren i Hosekræmmeren un
der en hedevandring opsøger en ensomt 
beliggende hedegård, der viser sig at være 
ejet af Mikkel Krænsen, der er hosekræm
mer, en stillingsbetegnelse som fortæller, 
at han fremstiller tøj af de råvarer, som 
ßrepelsene er. Fabrikationsarbejdet blev 
her som over alt i de små hedegårde fore
taget af gårdens beboere, Mikkel selv, 
hans unavngivne kone og deres voksne dat
ter, Cecilia. De klipper ßrene, de karter 
og spinder ulden; de sidder i de lange vin
teraftener og strikker og strikker, indtil 
der ikke er mere at strikke af. Så kører 
hosekræmmeren en tidlig morgen til køb
staden med vognen fyldt med sække inde
holdende strikvarerne. Sent på eftermid
dagen kommer han hjem igen med tom
me sække og en spækket tegnebog.

Fortælleren kender ikke Mikkel og hans 
familie, men han lægger mærke til, at de
res Klædedragt var fattig, deres Husgeraad tar
veligt... Åh, ja, med langt til nærmeste 
nabo og sjældne besøg af fremmede, pyn
tede de sig ikke ligefrem for hinanden i 
deres ensomhed. Efter den citerede iagtta
gelse tilføjes ...men jeg vidste, at Hedeboeren
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tidt gemmer ædelt Metal i et umalet Skrift eller 
i et usselt Hængeskab og en tyk Tegnebog inden 
for en lappet Kofte. Fortælleren er altså på 
hjemmebane. Skønt han aldrig har været 
her før, og som nævnt ikke kender beboer
ne, så kender han dem alligevel som hede
boere. Som stamme kender han dem. Det 
kendskab var sikkert blevet ham, fortælle
ren, givet da også han, tilsvarende digte
ren, var en lille dreng. Hans påstand be
kræftes straks, han træder ind i stuen: - da 
derfor mit Blik ved Indtrædelsen faldt paa en 
Alkove, fu Idstoppet med Strømper, formodede 
jeg ganske rigtigt, at jeg befandt mig hos en 
i felhavende Hosekræmmer.

Han bydes straks velkommen af Mik
kel, der dog gerne vil vide, hvor den gode 
Ven er fra. Det vil han, dels fordi gæsten 
kommer ganske uventet, og dels fordi Mik
kel heller ikke kender ham. Fortælleren 
synes da også, at det kun er rimeligt, at 
han gerne vil vide, hvem han beværter, 
men på den anden side ved han også, at 
ønsket bunder ikke kun i gæstfrihed, men 
også i at han er lidt mere nysgerrig end de 
skotske l^airder (de adelige skotske godseje
re). Det er jo klart, at han stiller spørgs
mål de sjældne gange, han får uventet 
besøg.

Gæstfrie! Jo, det er både Mikkel og 
hans kone; det var hedeboerne - fortælle
ren har vokset sig stor imellem dem - der
for vidste han, at de var det. Efter at han 
har svaret på Mikkels spørgsmål, kalder 
denne på sin kone, der straks satte frem, 
hvad Huset formaaede, og nødte mig med god- 
hjertig Venlighed til at spise og drikke. Ikke 
nok med, at hun serverede for ham af alt 
det eller kun det, de havde i huset; hun nød
te ham også til at tage for sig af retterne.

Seks år senere, da fortælleren aflægger 
gården nyt besøg, og hvor konen er blevet 

hosekræmmerens enke og mor til en nu 
uhelbredelig sindssyg voksen datter, sker 
præcis det samme. Hun byder ham vel
kommen og spørger, hvorfra han kommer. 
Det fortæller han, og så tilføjer han, at han 
havde været der nogle år før. Efter den op
lysning kender enken ham igen, og så gør 
hun noget, som er meget typisk, men som 
man skal have lagt mærke til for at kunne 
fortælle det: hun slog hænderne sammen. 
Det lyder måske ikke af så meget, men det 
er altså noget, som man gør, enten hvis 
man bliver bange, eller hvis man pludse
ligt bliver glædeligt overrasket og i beg
ge tilfælde ikke kan finde ord, der kan ud
trykke den pludseligt opståede sindsstem
ning. Derpå siger hun: - Er det Dem? Alt 
efter hvor man lægger trykket i disse tre 
småbi tte ord, når man siger dem - på det 
foranstående verbum eller på det afslut
tende pronomen - udtrykkes en stemning 
af glad overraskelse eller dyb frygt. Kan 
læseren være i tvivl om, hvor stemmetryk
ket skal lægges? Næppe.

Sorg og alderdom og smerte har ikke sat 
en stopper for hendes gæstfrihed eller nys
gerrighed, deri er hun den samme som for 
seks for hende forfærdelige år siden: -Vær 
saa god og sæt Dem op for Bordenden, mens jeg 
skærer et Stykke Smørrebrød. Derpå fortæller 
hun, at manden er død, men ligesom for at 
finde tid til at få kræfter til at fortælle om 
det passerede nøder hun på god gammel
dags hardsysselsk vis gæsten til at forsyne 
sig: -...et Stykke endnu! vær saa god; og for- 
smaa det ikke! det er rigtignok kun Bondekost!

Vi retter nu atter vort blik mod det før
ste besøg. Fortælleren er midt i både mål
tidet og en politisk samtale med Mikkel, 
da Cecilia træder ind i stuen. Hun er så 
smuk og dejlig, at han ikke kan lade være 
med at lægge mærke til hende. Han om-
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taler hende som en overmaade dejlig Bonde
pige. som han, hvis han ikke fra sin barn
dom af havde kendt typen på en sådan 
hedebondepige på hendes rødladne hæn
der, der viser, at hun er vant til at bestille 
noget, og på hendes uforfalskede dialekt, 
kunne have erklæret for en fra grusomme For
ældre og et modbydeligt Ægteskab bortflygtet, 
forklædt Froken. Ligesom pigerne i Vium 
og omegn var hensynsfulde og godt op
dragne, ligeså er Cecilia. Da hun opdager 
gæstens hund, som har lagt sig under bor
det, henter hun et fad mælk og brød, som 
hun sætter på gulvet til den. At gæsten 
ikke kun har haft øje /w, men også for 
hende, viser hans replik til Mikkel, efter 
at Cecilia er gået ud af stuen: - Hende be
holder l vist ikke længe, der viser, at han 
synes om hende; måske er han ligefrem 
blevet lidt forelsket i hende grundet hen
des skønhed og hensynsfuldhed. Nej, Ho
sekræmmeren ville slet ikke beholde hen
de, hvis det stod til Esben, som netop arri
verer for at bede Mikkel om ikke at bort
gifte Cecilia til en anden, mens han drager 
sydpå på handelens vegne.

Også han betager fortælleren: Han be
skrives som en meget smak Karl ...lyshaaret. 
blaaøjet. rødkindet... Han var paa Kræm
mervis klædt fornemmere end en almindelig 
Bonde... Mig behagede han ydermere ved et 
blidt og aabent Ansigt, der vidnede om taalmo- 
dig Udholdenhed... Sådan som fortælleren 
ser og opfatter ham, er han slet ikke nogen 
uværdig tilbeder til den skønne Cecilia! 
Det er han så alligevel, fordi han ingen 
penge har.

Den groft og modbydeligt tegnede 
Mads Egelund er en uværdig tilbeder til 
den smukke pige.

Men det er han så alligevel ikke, fordi 
han har penge. - Det er forståeligt nok, 

siger hosekræmmerenken de seks år sene
re. Hun, tidens - det er 1700-årenes un
derdanige og mandsdominerede hustru - 
bifalder mandens beslutning. Kvinderne 
bifaldt gerne, hvad deres mænd tænkte og 
ville og udrettede. Hvad skulle de ellers 
have gjort?

Ude i klitterne, der er egnene omkring 
Bovbjerg, hos Atør/e, der er de indre for
hold jo som i Simmelkjær. Det er også på
peget, at denne novelle for størstedelen er 
en gentagelse af Hosekræmmeren.

I Marie overførte Blicher den midtjyske 
gæstfrihed til Vestjylland, og det gør han 
ikke noget galt i. Efter at fiskerne er sejlet 
ud, går fortælleren med hjem til den gam
le fiskers (oldingens) hus. Som vejr kyndig 
spåmand siger denne undervejs: - Der er 
Lnrk i Vejret, og det betyder lige så meget 
som, at vi snart faar Forandring, underfor
stået i ugunstig retning, han forudser med 
den erfaring, han har, at det vil blive 
uvejr. Uden for huset indbød han mig til 
Aftensmad og Natteherberge. Jeg tog imod det 
velmente Tilbud og blev virkelig af ham og 
hans ligeaIdrende Hustru beværtet med en 
Gæstfrihed, der ej findes herligere under 
Beduinernes Telte. Vi bemærker, at gæsten 
er klar over, at den gamle fiskers tilbud er 
velment. Det har han måske kunnet slutte 
sig til efter den gamles stemmeføring 
kombineret med hans glimt i øjet eller 
hele åbne ansigtsudtryk. Men som bedui
nerne er også vestjyderne af natur gæstfrie 
mennesker, og netop derfor lader de ikke 
uden videre en fremmed gå forbi; men, 
vejrsituationen taget i betragtning, har 
den erfarne olding heller ikke turdet, eller 
han har ikke haft samvittighed til at give 
slip på den fremmede og bare ladet ham 
gå videre langs kysten, når han anede, hvor-
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dan vejret ville udarte sig. Det er derfor 
klart, at han inviterede ham med ind. Med 
andre ord er hans handling både hensyns
løst velment og gjort af ren og skær egois
me. Det er den samme indstilling, der får 
den gamle fiskers søn og dennes hustru til 
at tage Marie til sig, da hun er bragt ind i 
deres hus - hun lignede jo også deres egen 
lille Marie. Det er vist ganske almindelige 
og derfor velkendte træk blandt menne
sker, og som - vel at bemærke - ikke kun 
vestjyder kendes på. Sådan ville alle og 
enhver - vestjyde såvel som øst jyde (jævn
før Blichers digt fra 1838 om rednings
manden Søren Kanne), fynbo og sjællands
far — have handlet, når det stod klart, at et 
spædbarn, indbragt til kysten i en kasse 
fra et splintret og forlist skib under orkan, 
ikke havde hverken mor eller far at søge 
til. På den led skiller mennesker sig ikke 
ud fra hinanden.

Den vestjyske geografi 
i Fjorten Dage i Jylland
I Fjorten Dage i Jylland foregår langt stør
steparten af hovedhandlingen dels blandt 
præster i Langebæk Præstegård og dels i 
det vestjyske aristokrati på herregården 
Solholm og, som vi har hørt det, i Viborg 
i snapstingstiden.

Ligesom midt- og vestjyder og andet 
dansk godtfolk som oven for påpeget er 
hinanden lig i flere af livets store og små 
sammenhænge, således kendes også adels- 
og præstestanden på det levede liv på bor
gen bag voldgravene og i ly af præstegår
dens stråtag og bindingsværk. Præsten i 
Langebæk er et hjerteligt og gæstfrit men
neske, der sammen med sin hustru skaber 
vidunderlige rammer for de mange men
nesker, der som gæster søger hertil. Det 
lægger Nordstjerne ikke skjul på, efter at 

han er ankommet hertil: - Den Hjertelig
hed. der modtog mig vildfremmede Mand! or
dentligt som om det var mig, der gjorde hele 
Selskabet en særdeles Tjeneste.

Men det er jo ikke noget, som kun ken
detegner dem som præstefolk. Blicher har 
helt sikkert tegnet præsten som idealbil
ledet af en aldrende Ordets tjener, præste- 
fruen som hans ydmyge medhjælp.

På Solholm residerer baron Sonnenthal, 
der er tegnet frit efter den meget rethave
riske og yderst uhøviske godsejer, kam
merherre og landsdommer Friederich de 
Schinkel til Hald, der over for fæstebøn
derne havde disse mundheld: - Gud er 
G nd, og Kongen er Kongen, men jeg er den 
Onde gale mig den tredje Mand i Landet! og 
- henvendt til tyendet-Jeg skal leve. I skal 
leve. Jeg skal leve. Disse modbydelige mot
toer for sit liv gjorde de Schinkel gælden
de al den tid, 1758-1794, hvor han reside
rede på Hald. Blicher ser ham for sig; han 
hører ham for sit indre øre, når han fik sin 
mund til at ytre ovenstående. Digteren 
har tag på sin pen, og han sparer ikke på 
krudtet, når han om Sonnenthal skriver: 
Baronen var et af de Mennesker, hvis glatte og 
smilende Ansigter altid viser paa smukt Vejr, 
om endog indenfor i Sindet er Regn og Blæst; 
han var, hvad man kalder en smuk Mand, 
eller bedre: han besad hin negative Skønhed, 
paa hvilken vel findes intet at udsætte, men 
egentlig heller intet at udmærke... Ak ja! 
Sådan var han; ligesom hans de schingelske 
original var han plumpheden selv. Om 
fruen hedder det, at hendes ansigt var 
ædelt, men vel opdagede man snart Spor aj 
Bekymringer - af beske Taarer... og naar hun 
aabnede Læberne til Tale, viste sig et Træk i 
Mundvigene, som om hun ...dæmpede en frem
brydende Graad. Dog kunde man ingenlunde 
tydelig skæl nef om denne Mine var medfødt
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eller et M inde fra søvnløse, hengrædte Natter. 
Hvad skulle hun dog, der vel havde sic på 
dec cørre, ligge søvnløs og grædende for 
om næccerne? Tør du gætte, kære læser? 
Jeg cror dec. Og jeg cror også, ac du finder 
dec recce svar.

Blicher havde indsige i herskabernes le
vevis. Før han blev digeer og landsby- 
præse, havde han jo sommecider værec en 
del af den. Med andre ord kendecegner 
sonnenchalernes levevis ikke kun dem, der 
residerer på Sol holm.

Tidens præsee- og herregårdsmiljøer er 
så ac sige de samme her som der, men rec 
uinceressance i forhold ril decce skrifts ærin
de. Vi gør derfor ikke mere ud af ac skild
re dem.

I scedec for vender vi os slucceligc mod 
den vanskelige vescjyske geografi i Fjorten 
Dage i Jylland, men lad dec være sage 
scraks: Der foreligger ikke nogen facitliste 
ril de følgende udredninger. Om der 
havde gjorc dec, skulle den have værec 
udarbejder af Sc. Sc. Blicher. Men han var 
jo novelliscisk fikcionsforfaccer, og som 
sådan befattede han sig ikke med ar kund
gøre, hvor hans noveller foregik - med 
mindre aleså, når han ikke, som her, brug- 
ce opdigeede navne.

Vi seøder på modscand allerede i riden 
på førsce kapicel, Klintekirken. Hvor ligger 
den, hvad er der for en kirke? Det bedsce 
svar er Agger Kirke, der var beliggende på 
den sydlige del af lerbakken Aggersbjerg 
nord for Limfjorden og hele ud mod vesc. 
I 1838 blev dec beslurcec ac opgive kirken, 
idee både kiscer og ben seak op af klicsan- 
dec i skræneen. Årec efter forsvandt kirke
pladsen fuldstændigt i bølgerne, ligesom 
også landsbyerne Vester Agger og Nørre- 
og Sønder Aalum efterhånden blev bøl
gernes bytte.

I 1839 udgav Blicher fodtursrejsebogen 
Vestlig Profil af Den Cimbriske Halvø, som 
han havde skrevet i efterårer 1838 efter i 
månederne august og september ac have 
vandret fra Hamborg til Skagen. I rejsebo
gen bruger han ikke mindre end en side 
på at fortælle om Agger Kirkes forfald: 
Agger Kirke havde staaet et Aartusinde sikker, 
nrokket paa sin Grundvold af Sand. Da kom 
der...saadanne Storme, at i et Efteraar nnder- 
ha ledes, faldt, forsvandt to hundrede Fod af 
Kirkens gamle stærke Brystværn mod Havet. 
Jeg har set Ødelæggelsen... Den sidste sæt
ning er lange fra uvæsentlig: Blicher hav
de selv set, hvad der foregik. Det er med 
førscehåndsbeskuerens viden og erfaring, 
at han beskriver den vilde kystnatur om
kring Klintekirken, hvor den så end ligger 
inden for den Mil fra Kirken til Langebæk 
Præstegaard, som er tæt på at være slut
ningsordene i første kapicel.

Blicherforskeren Ib Oscenfeld har imid
lertid i sin bog Blicher-Studier gjort sig til 
talsmand for, at Klintekirken er Trans Kir
ke, der ved kysten er beliggende 30-35 
km sydligere end Agger Kirke. Årsagen 
til, at han peger på Trans Kirke, er den, at 
gå-afstandsproblemet mellem kirken og 
Langebæk Præstegård på den måde vil lø
ses, dersom det antages, at Langebæk Præ
stegård er Lomborg Præstegård, hvortil der 
er ca. 10 km til kirken i Trans, og det er 
jo da med lidt god vilje inden for den mil, 
som digteren taler om. Hertil kommer 
endvidere, at herregården Solholm, der så 
bliver Nørre Vosborg, heller ikke må ligge 
længere væk, end at den med hestevogn 
kan nås i løbet af meget kort tid.

Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, 
ac Blicher - til trods for at han var på det 
nærliggende Bovbjerg - i sin rejseskil
dring ikke nævner Trans Kirke med et
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Sol holm. alias None Vosborg. der er beliggende mellem Vemb og Ulfborg,

eneste ord, hvorimod han, som vi just har 
erfaret, er meget optaget af kirken i Ag
ger. Ydermere har vi et væsentligt pro
blem med antagelsen af Trans Kirke som 
Klintekirken. Det består i det ikke blot 
simple, men tillige altafgørende faktum: 
Trans Kirke ligger endnu, hvor middelal
derfolket opførte den med en nutidig af
stand til havet på 100 meter. Det er ikke 
meget, og dens dage er måske talte. Her i 
1795, hvor novellen jo foregår, havde man 
allerede beregnet tiden for Klintekirkens 
nedsynkning i graven, som Søen langsomt, 
men uopholdeligt udbuler. Der er alligevel en 
vis forskel.

At Solholm er Nørre Vosborg, lader sig 
ikke bestride. Alene taterkvinden Linge 
Margrethes tilstedeværelse ved en høj i går
dens nærhed far den kyndigere Blicher
læser til at tænke på netop Nørre Vosborg 

som novellens herregård, idet hendes navn 
især sættes i forbindelse med denne gård, 
hvor hun ifølge H.C. Andersen, der op
holdt sig på herresædet et par uger i som
meren 1859, sad fængslet. Helt overbevi
ste om, at vi har udpeget det rette herre
gårdsmiljø, bliver vi, når vi læser Blichers 
beskrivelse af stedets ydre rammer ned til 
den lille bæk, der ad bugtede veje søger 
ud til Storden, der jo netop et lille stød 
nord for passerer borgen for at udmunde i 
Felsted Kog, der er den sydligste del af 
Nissum Fjord, som Vosborg ikke mere lig
ger klods op ad, men dog meget tæt ved: 
- Slottet bestaar af fire sammenbyggede Pløje, 
der indeslutter en Borggaard. ikke større, end 
at en forspændt Vogn netop kan vende derinde. 
Udenom løber dobbelte Grave, der tiljorn har 
været forsynet med Vindebroer...den inderste 
Pille... har engang tjent til Fængsel: et lille fir-
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kantet H tt I med tykke, overhal kede Jernstænger 
viser hin første Bestemmelse... Af slottets in
dre beskrivelse er det dog ikke til at for
stå, at vi er på Nørre Vosborg, der nok er 
stor, men ikke større end stor: - Slottets 
Indre er for ukendte en ren Labyrint. Snævre 
Vindeltrapper forer fra et Stokværk til et andet: 
korte og lange, lyse og mørke Gange leder til 
saa mange smaa og ligedannede Værelser, at 
der for nhevante krævedes Nummerering for at 
hitte Rede i dem...

For den på borgen rimeligt stedkendte 
må denne beskrivelse nok siges at være en 
kende overdreven. Men pyt! Lad gå! Ual
mindeligt dejligt er her i hvert fald! Det 
var her også i 1793, hvor Sonnenthals mod
sætning i virkeligheden residerede her, Pe
der Tang hed han. Han blev stamfader til 
Tang-dynastiet på Nørre Vosborg. Fra 1824 
og frem til 1868 hed ejeren Andreas Evald 
Meinert Tang. Ham kendte St. St. Blicher, 
og han har givetvis aflagt ham og Nørre 
Vosborg sit besøg på Vestjyliandsrejsen i 
1833 i forbindelse med, at digteren på det 

tidspunkt - men vel endnu kun som tan
kespind - var i færd med at tilrettelægge 
og dermed også at overtale fremstående 
danske mænd til aktivt at deltage i de i 
indledningen nævnte nationale folkemø
der på Himmelbjerget, som påbegyndtes i 
1839. Godsejer Tang lader sig overtale. I 
1842 deltager han for første gang med 
uddeling af en række visebøger med na
tionale sange. I 1843 åbnede han festen, 
det vil sige, at han bød velkommen for 
derefter at udbringe et leve for kongen. Et 
leve bliver også ham til del, efter at han 
har forklaret myten Heimdal, hvis bolig 
var Himinbiorg eller Himmelbjerget.

Ved festen året efter, i 1844, der bliver 
den sidste, er det atter A.E.M. Tang, der 
for de 6.000-7.000 deltagere bød velkom
men kl. 10 om formiddagen - for derefter 
at tale om dagens betydning. Tang og 
Blicher - de kendte hinanden. De har mød
tes på Himmelbjerget. Men også på Nørre 
Vosborg. Derom hersker næppe tvivl.

Jon Høgh.
Lærer på Tim skole. 
Født i Ebeltoft 1946.



Manden i stenen
- Mindesten og skulpturer på Bovbjerg

Af Ellen Danigaard

Kongestenen

Mindesten på flugt
Lige vest for Bovbjerg Fyr ligger en grøn 
kuplet oldtidshøj, Hesthøj. I kanten af 
den står en granitobelisk med indfældede 
skrifttavler af marmor. På det runde felt 
foroven kan man læse: Til Erindring om 
Kong Frederik den Sjettes Besøg på Bovbjerg. I 
det kvadratiske felt forneden står der: 21. 
Juni 1826/23. Juni 1830.

Den 21. juni 1826 aflagde kong Fre
derik VI besøg på kysten fra Fjaltring til 
Harboøre. Formålet var - som byfoged 
Schønau skrev i sin rapport - »at foretage 
en personlig Undersøgelse af Omstændighederne 
i de skadelidte Sogne for at kunne derefter an
ordne det Fornødne til at afhjælpe den nærvæ
rende Nød og - forsaavidt muligt - at fore
bygge andre Ødelæggelser i Fremtiden«. I skel
let mellem Trans og Fer ring Sogne havde 
by- og herredsfoged F.C. Schønau fået op
stillet et telt, hvor der blev serveret fro
kost. Derefter beså kongen Bovbjerg oven
fra, og byfogeden, som havde været em
bedsmand på stedet i næsten 25 år, gjorde 
opmærksom på »den mærkelige Indrykning 
af Havet, der i den senere Tid har fundet Sted, 
da Søen ved de forskellige stormfulde Perioder 
har underhulet Bovbjerg, hvilket i Særdeleshed 
har været Tilfældet i de sidst forløbne 2 à 3 
Aar, da Havet i den Tid er ry kket langt læn
gere ind end forhen i hele Decennier, og ikke 

ubetydelige Strækninger allerede kan kjendes 
at forestaa samme Skjæbne, eftersom store 
Revner vise sig i Overfladen og vidtløftige Mas
ser af Jord sees at være sunkne flere lommer, 
saa at der blot behøver at opstaa et nyt Uvejr 
for ganske at løsrive dem«.

Under besøget på Bovbjerg foreviste 
byfogeden en mindestøtte, som han i al 
hast havde fået sat op til minde om Hans 
Majestæts allerhøjeste nærværelse på ste
det. Den var af træ; kongebesøget var ble
vet varslet med en meget kort frist, og der 
havde derfor ikke været tid til at få hug
get én i sten. På mindestøtten var følgen
de indskrift: »Dette Mindesmærke er sat til 
Erindring om. at Danmarks Konge Frederik 
den Sjette har opholdt sig på nærværende Sted 
den 21. Juni 1826, da han af landsfaderlig 
Omsorg for sine betrængte Undersaatter foretog 
en Reise paa Nørre Jyllands Vestkyst for at 
undersøge den ved Havets Oversky Helse an
rettede Skade, ved hvilken lejlighed Aller- 
høistsamme fra dette Punct oversaa Bovbjerg og 
omliggende Strækninger. Afstanden fra Ud
kanten af Bovbjerg indtil dette Sted, maalt 
langs med Skjellet mellem Trans og Ferring 
Sogne var den Gang 78 Alen« [ca. 49 m].

Majestæten behagede allernådigst at 
tage støtten i øjesyn og tilkendegav, at 
man gerne senere måtte opstille én af sten 
til minde om hans besøgk

Mindestøtten var som nævnt først af 
træ, men i 1843 blev det efterhånden no-



60 ELLEN DAMGAARD

get frønnede træbræc erstattet af den 
nuværende granitobelisk; det skete på for
anledning af kong Christian VIII, for
mentlig efter et kongebesøg i 1840. I be
gyndelsen stod den ved sogneskellet mel
lem Ferring og Trans, dvs. cirka der, hvor 
cykelstien til Trans Kirke begynder - bare 
omkring 3-400 meter længere ude. Den 
blev flyttet flere gange, men desværre er 
der ingen, der har noteret, hvor langt den 
blev flyttet ind hver gang. I 1842 og 1858 
besøgte en ukendt rejsende Bovbjerg og 
skrev: »Da jeg Juledag 1842 besøgte Bovbjerg 
forste Gang, stod noget fra Skrænten en Støtte 
af Tree til Al inde om Kong Frederik VFs Nær
værelser der ( 1826 og 1830) og med Angivelse 
af hvor langt Støtten oprindelig havde staaet 
fra Skrænten. Afstanden var. da jeg dengang 
maalte den, betydeligt aftaget. Støtten er nu 
borte, og en ny af Granit er rejst længere opad: 
den har havt to Indskrifter paa hvide Alar- 
morplader, men disse ere ødelagte ved Vold og 
Kaadhed. Fra Støtten til den nærmeste Ind- 
skjæring maalte jeg i dag 71 Skridt <r.

Året efter, den 21. juli 1859, besøgte 
digteren H.C. Andersen Bovbjerg: »Vi kjør
te nu -Va Aliil ud til Bovbjerg, hvor en Obelisk 
for Frederik den 6. staaer. men Kobber i ud
skriften er pillet ud, jeg skrev mit Navn der. 
Bovbjerg strækker sig vist en halv Mi il, 
Vandet har ædt ind, som man med store stærke 
Tænder kan bide ind i et Smørrebrød; Jord
skorpen var flere steder revnet, noget sjunket. 
Alt truede med at falde og vil falde*'.

I 1882 var skrænten imidlertid kom
met så tæt på, at amtmanden i Ringkjø- 
bing Amt på amtsrådets vegne henvendte 
sig til marineministeriet for at få stenen 
flyttet til et sikkert sted. Det skete i for
året 1883, hvor stenen blev genrejst på 
»et højdepunkt ved det nordre skel af fyr
væsenets grund« og forbundet med fyret 

med en sti, der gik imellem to parceller, 
som fyrpersonalet brugte til landbrugs
jord. Det vil sige, at stenen kom til at stå 
dér, hvor Chr. Bergs sten nu står. Her blev 
den indtil 1899, hvor den blev flyttet hen 
til Hesthøj, hvor den stadig står i god 
behold. Denne sidste flytning skete den 3. 
juni. Årsagen var, at fyrets landbrugsjord 
blev solgt fra — det var altså ikke længere 
statens jord, men privat landbrugsjord1. 
På det tidspunkt var der 206 m fra fyret 
til skræntens top. I 2007 var der 132 m. 
Kystlinien rykker altså stadig tilbage.

En landsfader
Frederik VI var konge i Danmark fra 1808 
til sin død i 1839. Som søn af den sinds
syge kong Christian VII fungerede han som 
konge allerede fra 1784. Frederik VI var 
ikke nogen god konge, og historikeren 
Claus Bjørn giver ham følgende efter
mæle:

»Frederik 6. var tilsyneladende fra natu
rens hand nægtet både ydre og indre gaver. 
Hans fremtoning var alt andet end, hvad man 
forstår ved kongelig... Han skrev ikke et fejlfrit 
dansk sprog, og hans åndelige horisont var 
snæver...

Frederik 6. var sig livet igennem sin konge
lige stilling bevidst til det yderste. Selv person
lig nøjsom vågede han over, at kongemagtens 
ydre symboler bevarede deres glans, og at der 
vistes dem skyldig respekt. Det var for ham na
turligt forbundet med. at han stadig efter bed
ste evne stræbte efter at udfylde stillingens mang
foldige forpligtelser...

Hans arbejdsdag var lang, og hans hyppige 
rejser omkring i landet var ikke fornøjelsesture. 
Han ville lære det ham undergivne rige og dets 
befolkning at kende, og han ville beskæftige sig 
med problemerne på stedet. Hvad der end blev 
rettet af kritik mod systemet og mod den førte
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politik, var der dog få, der betvivlede hans 
redelige vilje«5.

På Lemvigegnen lader det ikke til, at Fre
derik VI var særlig populær, i hvert fald 
ikke hos landbefolkningen. Proprietær
sønnen Niels Buch Breinholt fra Sønder 
Vinkel i Heldum kunne huske stemnin
gen i december 1839, da kongen var død: 

troer ikke at den førstnævnte Begiven
hed vakte stor Bedrøvelse i vor Egn, i alt Bald 
hørte jeg ofte den bortgangne Frederik den Sjette 
omtale som en »Soldaterpiner« og en »Hestepla
ger«, den sidste Betegnelse stammede fra, at de 
under Kongens Rejser tilsagte Bønderheste til 
Forspand bleve plagede udover Evne, da Kon
gen trods de usle Veje stadig påskyndede Kørs
len, og Synet af de benyttede stærkt medtagne 
Heste satte meget ondt Blod«6. Hvis der var 
noget, de vestjyske bønder var stolte af, så 
var det deres heste. De blev fodret med 
utærsket havre og værnet om, så »en he

steplager« var noget af det ringeste, en 
mand kunne være.

Men der er ingen tvivl om kongens ægte 
interesse for de ødelæggelser, som storm
floderne i 1825 havde forårsaget på den 
jyske vestkyst. Han ville se på forholdene 
med egne øjne, tale med befolkningen og 
bidrage til at løse problemerne. Som byfo
ged Schønau skrev i rådstueprotokollen 
1826, så havde kongen jo bestemt sig for 
»at foretage en personlig Undersøgelse af Om
stændighederne i de skadelidte Sogne for at 
kunne derefter anordne det Fornødne til at af
hjælpe den nærværende Nød og - forsaavidt 
muligt - at forebygge andre Ødelæggelser i 
Fremtiden«1. Gjorde han så noget ved sa
gen? Det ved vi ikke helt konkret. Men i 
1826 blev der i hvert fald gravet en snor
lige kanal fra Nordre Vese til Hygum Nor 
ved foden af Hygum Bakke; den skulle 
lede vandet væk fra de lavtliggende jorder, 
hvis der igen kom stormflod. Det var et

Bovbjerg Fyr med Hesthøj og Kongestenen er et populært udflugtsmål - og nu gemmer der sig en 
hyggelig café inde i fyrgården. (Foto: Erik Ring 2007).
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offentligt pligtarbejde, som blev pålagt 
bønderne i Harboøre, Hygum, Engbjerg 
og Vandborg sogne. Kanalen findes sta- 
dig8.

En hengiven undersåt
Initiativtager til opstillingen af »Konge
stenen« på Bovbjerg var E C. Schønau. 
Han var by- og herredsfoged i Lemvig og 
Skodborg-Vandfuld Herreder fra 1802 til 
sin død i 1829. Han var en velbegavet og 
virksom mand, der interesserede sig for 
ejendomshandel og nyopdyrkning, vejvæ
sen og de retslige forhold omkring stran
dingsgods. Under Søkrigen med England 
fra 1807-1814 var han chef for Kyst
militsen og fik titel af kaptajn9.

Da kongebesøget blev varslet, fik byfo
ged Schønau straks sammenkaldt byens 
råd, og - som han skriver i rådstueproto
kollen - så »følte Enhver sig gjennemtramgt 
af tindersaatlig Hengivenheds Følelser mod den 
elskede og gode Konge, der med landsfaderlig 
Ombn sorger for sine samtlige Undersaatters 
Ve/«10.

Alle fik travlt med at forskønne byen i 
al hast, og der blev sikkert også travlhed i 
det Schønauske hjem, hvor der skulle ar
rangeres taffel, og hvor majestæten og hans 
nærmeste følge skulle overnatte. Den før
ste aften efter ankomsten den 20. juni for
løb i stor enkelhed, men majestæten til
kendegav dog sit velbehag med en illumi
nation lige over for sit vindue med maje
stætens navnetræk i flammeskrift. Da hele 
turen langs havet næste dag var gennem
ført, fik fru Schønau anledning til at præ
sentere sine elleve hjemmeværende børn 
og at anbefale den ældste søn, der opholdt 
sig ved universitetet, til Hans Majestæts 
nåde. Om aftenen var der taffel for maje
stæten og hans følge samt lokale embeds- 

mænd i byfogedens gård; hans to ældste 
døtre vartede op ved bordet. Byfogedens 
lykke var fuldkommen, da majestæten ved 
sin afrejse lovede at ville drage omsorg for 
dennes talrige familie og desuden person
ligt overleverede ham en kostbar brilliant
ring. Og faktisk er det jo en helt utrolig 
historie om, hvor tæt kong Frederik VI 
kom på sine undersåtter.

En bautasten på Bovbjerg

Ingen over, ingen ved siden af
På et højdedrag nord for Bovbjerg Fyr står 
en stele af bornholmsk granit. Den er 
udført efter tegning af kunstmaler Johan
nes Krog og må være hugget af en meget 
dygtig stenhugger; han har formået at 
hugge sådan, at overfladen står i et rødligt 
lag granit, mens baggrunden for teksten 
står i mørk sten. Den har følgende ind
skrift: C. Berg/Født 18. Decbr. 1829/Død 
28. Novbr. 1891 /Gda aldrig paa Akkord 
med Uretten. Nederst på stenen står: De
mokratiet paa Bergs Fødeegn satte denne Sten. 
Mindestenen for Chr. Berg blev afsløret 
den 23. juli 1902 — og det var ingen til
fældig dato. Det var nemlig ét års dagen 
for »Systemskiftet«, den dag hvor parla
mentarisme blev indført i Danmark, dvs. 
at en regering skal have flertal bag sig, 
eller ikke må have et flertal imod sig. Den 
dag blev grunden lagt til det danske fol
kestyre. Ved Systemskiftet valgte kongen 
at udnævne en Venstreregering, den første 
i landets historie. Det var en fantastisk 
triumf for Venstre.

Systemskiftet fik en stor begejstring for 
det politiske nybrud til at brede sig i hele 
landet. Forfatteren Johannes V. Jensen var 
én af dem; han skrev i 1907:
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U

A king bar så mange mennesker varet samlet på Bovbjerg som til afsløringen af Chr. Bergs 
mindesten i 1902. (Foto i Lemvig museams arkiv).

»Danmarks Historie, det er Bondestandens 
Historie. Den bar gennem Aarbu udreder set 
baahløs nok ud. og det var først ved System
skiftet af 1901, at Bondestanden igen har 
faaet Lejlighed til at udfolde de regerende Ev
ner. den trods Aarhundreders Mangel paa Brug 
ikke har sat til. I 1901 blev den danske Bon
destand i Kraft af sin demokratiske Modenhed 
og Christian IX s suveræne Instinkt genindsat 
i Avtoritet. der fra Oldtiden af var Danmarks 
Oprindelse som Stat«11.

Afsløringen af mindestenen pä Bovbjerg 
var da også en begivenhed, der vakte in
teresse i hele landet. Illustreret Tidende 
bragte en helside med omtale af begiven
heden og med billede af både stenen og 
den folkemængde, der var mødt op. Bla
dets referent skrev således:

»Aarsdagen for Systemskiftet, den 23. Juli, 
fejredes forskellige Steder ~ højtideligst vel ovre 

paa Vestkysten, hvor Kultusministeren og Chri
sten Bergs Familie sammen med en Forsamling 
af4000 Mennesker havde indfundet sig for at 
hædre Mindet om den Mand, hvis Livsgær- 
ning betød saa meget for G ru udlæggelsen af det 
nye System. Det er vel heller ikke for tidligt, at 
den sidste Menneskealders populæreste Politi
ker. der i levende Live fra sagde sig a/le offent
lige Hædersbevisninger, fik et monumentalt Be
vis paa den Agtelse og Kærlighed, et langt ar
bejdsomt politisk Liv havde erhvervet ham. og 
intet Sted kunde være mere passende end hans 
Fødeegn, Fjaltring Sogn, hvor den jyske Høj
deryg strækker sig ud mod Havet og ender i det 
vidtskuende Bovbjærg «I2.

Ligesom datoen var heller ikke stedet til
fældigt valgt. Det var ikke i Chr. Bergs 
fødesogn, Fjaltring, selv om skribenten i 
Illustreret Tidende meget passende får pla
ceret Fjaltring på Bovbjerg. Nej, begrun-
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delsen for at sætte stenen på Bovbjerg må 
have været den indlysende, at dette var det 
mest markante sted, det mest urokkeligt 
stædige landskab, man kan opdrive i hele 
Vestjylland. Her lige nord for Bovbjerg Fyr 
— i sig selv et lysende symbol på styrke — 
var der et velegnet højdedrag. Her kunne 
mindestenen stå højt hævet over havet og 
det omliggende land, skuende ud over det 
bondeland, hvorfra de nye politiske kræf
ter var kommet. Og så var der jo lige den 
lille drilagtige krølle på historien, at det 
lige netop var her, »Kongestenen« havde 
stået fra 1883 til 1899, hvor den blev flyt
tet ned til Hesthøj, fordi fyrets landbrugs
jord blev solgt fra. Det var ikke statens 
jord længere, det var bøndernes. Og som 
kultusminster I.C. Christensen sagde i sin 
tale: »Stenen staar paa hans Hjemegn; men den 
staar paa en Plet, hvor ogsaa mange andre end 
vestjydske Bønder ferdes «15.

En myte i det lokale Venstre siger, at 
placeringen på højdedraget blev valgt for 
at understrege, at Folketinget stod over 
kongemagten, på Bovbjerg symboliseret 
ved de to mindesten. Det harmonerer fint 
med Venstrepolitikeren Viggo Hørups ud
talelse i 1878: »Folketinget er den højeste Myn
dighed, der har ingen over sig og ingen ved 
s iden af sig«.

I Lemvig Folkeblad blev afsløringen be
tegnet som »C. Bergs Bautasten paa Bov
bjerg«, altså med et kerneord fra Dan
marks bondeoldtid. Beskrivelsen fyldte 
syv spalter, heriblandt hele forsiden. Det 
var virkelig en stor begivenhed i Vestjyl
land. Først et stemningsbillede fra plad
sen: »Som Pladsen laa der i Forgaars i det 
lune, men klare Sommervejr under en let skyet 
Himmel og hegnet med Flag, kan man vanske
lig tcenke sig et skønnere Sted at holde Fest paa.

Chr. Bergs mindesten ligger teet ved Bovbjerg Fyr. Det har skabt en ny tradition for fejring af 
grundlovsdag på fyret. (Foto: Erik Ring 2009).
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77/ de tre Sider det bakkede, grønne Land, i 
Nord med Ferring Sø og Harboøre i Baggrun
den, i Syd med Bøvling Fjord og Klit. Til den 
fjerde Side, mod Vest, bag Bovbjergs stejle, søn
derrevne Skrant, det mægtige blaa Vesterhav, 
kruset af en let vestlig Brise, med Synskredsen 
randet af Dampere, der støt og rolig styrer mod 
deres Maal«.

Da festen begyndte, stod der omkring 
talerstolen en så stor forsamling, som in
gen mindedes nogensinde at have set på 
Bovbjerg. Avisens referent — den glødende 
Venstremand J.M.J. Lilholt - anslog det 
til 5.000 deltagere. Folk var kommet fra 
hele Vestjylland, ja fra hele landet, så langt 
væk som Bornholm, og der var mange rigs- 
dagsmænd og redaktører.

Efter velkomsten sang man en sang, 
som en lokal husmandsfører, Kristian Jen
sen i Bøvling, havde skrevet på melodien 
»Vift stolt på Kodans Bølge«:

Her er vi stavnet sammen 
at fejre Mindefest 
for ham, der tandte Flammen 
for Folkefrihed bedst, 
som vakte op af Dvale 
den søvnetunge Slagt, 
saa at i Kongesale 
nn Bondens Ord bar Vagt.

Han fødtes her ved Stranden 
og randt af Bonderodf 
blev dog som ingen anden 
som Folkehøvding god. 
der stod med Folkets Kerne 
usvigelig i Pagt 
og trofast ville varne 
dets Ret til sidste Vagt.

Paa Kneb og List og Ranker 
han aldrig sig forstod.

med aaben Pande kamped 
han stedse, hvor han stod.
I Mod- og Medgangstide 
det altid var hans Trøst, 
ej ret at kunne svige, 
blot følge Hjertets Røst.

Derfor saa dybt han plojed
i Folkehjertets Muld, 
derfor hans Sad sig føjed 
til Høst saa kernef uld, 
saa Jun i-M orgenrøde, 
der syntes slukt bag Sol. 
stod op som fra det døde 
igen som Juli-Sol.

Efter sangen kom dagens hovedtaler, sel
veste kultusminister J.C. Christensen, dvs. 
minister for kirke- og undervisningsvæ
sen. Han var den drivende kraft bag det 
politiske arbejde, der var lykkedes med 
Systemskiftet i 1901, sammen med Chr. 
Berg. J.C. Christensen talte om folkehøj
skolens betydning for bondens dannelse 
og fremhævede, at Chr. Berg havde været 
»en Læremester for sit Folk«. Berg arbej
dede for en mere folkelig kommunalfor
valtning, for folkeværn i stedet for et 
gammeldags militær og for dannelsen af 
menighedsråd. Det var ikke ak, han nå
ede, men han lagde grunden.

Lige inden kultusministeren afslørede 
mindestenen, citerede han et vers, som 
egentlig var skrevet om kulsvierne i Nord
sjælland - den egn, hvor Berg kom til at 
bo. Verset lød:

»Han tror, ja hvem kan vel falde paa sligt ? 
Akw saadan er han nu skabt.
Han tror, han har en usvigelig Pligt, 
til aldrig at gï fortabt«.
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Efter afsløringen talte Chr. Bergs søn, fol
ketingsmand Sigurd Berg. Han fortalte, 
hvor meget hans far havde elsket havet - 
han havde sagt: »Jeg tror ikke, det er rigtig 
fat med det Menneske, hvis Uengs 1er og Haab 
Havet ikke har en sælsom, vækkende Indfly
delse paa«. Derfor var denne plads på Bov
bjerg herlig. Selv havde Berg aldrig øn
sket sig nogen hædersbeviser, mens han 
levede, men han havde selv set med re
spekt på mindesten: »Løftende synes det ham 
at staa ved en Stormands Minde, rejst af hans 
Eftertid - stærkt og rankt gør det et Folk, at 
det ofrer noget for at hædre dem, der var med at 
fore Tiden frem«, skrev Berg engang, »han 
sy ntes godt om at rejse fortjente Mennesker syn
lige Minder, ikke mest for den dødes Skyld, men 
fordi han mente, at det saa blev mange, for 
hvem Historien just ikke altid stod levende, til 
Eftertanke og Vækkelse«,

Sigurd Berg forklarede også indskriften 
på mindestenen - Chr. Bergs valgsprog: 
»Gå aldrig på akkord med uretten«. Her 
havde hans far sagt: »Akkord er det ikke, 
naar man tul af redelig Overbevisning forhand
ler sig til Rette paa Lovens Grund — men 
Akkord er det, naar man giver efter for dem, 
der vil rane Folkets Ret ti! at være ledende i sin 
egen Styrelse, og her lyser kun et Trællefolk 
efter andre Resultater end sin Ret fuldt ud«.

Efter endnu nogle taler holdt egnens unge 
idrætsmænd en boldkamp, og senere sam
ledes man på stranden, hvor redningsvæ
senets bestyrer, Konsul Andersen, lod nog
le rednings raketter sende ud over havet og 
forklarede om redningsvæsenets virksom
hed. Klokken fem var der fællesspisning i 
et telt på festpladsen, men som der står i 
avisen, så var der ikke plads til alle, der 
ville med, på trods af at teltet var stort. 
Her blev der holdt endnu en række korte 

taler for komitéen bag mindestenens op
stilling, for Bergs familie, for ministeriet, 
for demokratiet og for egnens folketings
mand, Elias Sandbæk fra Nees. Talen for 
ham blev holdt af den lokale venstrefor- 
mand, Kr. Touborg Jensen fra Kloster 
Mølle. Da solen gik ned, drog alle bort - 
4.-5.OOO mennesker - til fods og til vogns, 
hjem eller til nærmeste jernbanestation. 
Det havde været en smuk og vellykket fest
dag på Bovbjerg’1.

En folkehøvding
Chr. Berg var partiet Venstres ukronede 
konge, fra han i 1866 blev valgt ind i Rigs
rådets Folketing og til sin død i 1891. Fra 
1883 til 1887 var han formand for Fol
ketinget. Hans hjertesag var demokratiet 
og folkestyret. Han var en stor agitator, 
der gerne rejste rundt i landet og havde 
kontakter helt ud i de enkelte sogne. Hans 
arbejdskraft var mægtig, og han opbygge
de gennem årene en helt utrolig viden om 
hele det politiske liv. Han forberedte sig 
minutiøst, men hans store svaghed var, at 
han ofte veg tilbage for at træffe den ende
lige beslutning. Sådan lyder vurderingen 
af ham i Salmonsens Konversationsleksi
kon fra 1915. I nutiden kender man bedst 
hans navn fra »De bergske Blade«. Han 
oprettede Kolding Folkeblad i 1872, og 
det fik hurtigt en række aflæggere rundt i 
landet, blandt andet 1874 med Lemvig 
Folkeblad. Den nye avis skulle være Ven
stres eget organ i modsætning til de alle
rede eksisterende aviser, som var talerør 
for Højre som for eksempel Lemvig Avis.

1 1896 skrev højskoleforstander Holger 
Begtrup, Frederiksborg Højskole, en bog 
om Chr. Berg. Her fortæller han blandt 
andet om Chr. Bergs baggrund og barn-
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domshjem og forsøger at sætte ham ind i 
en vestjysk sammenhæng: »Det rigelige, dag
lige Brød, erhvervet ved et sundt Arbeide i den 
frie Luft og under frie Forhold, hvor hver sid
der som Herre paa sit eget, giver Legemet et godt 
Huld og Sjcelen et roligt Vel vare. »Den store 
Nabo« i Vest lægger Stil og Aa ben hed i disse 
Folks Væsen, og den almindelig udbredte Han
del. der bringer Bønderne til Markeder og paa 
lange Reiser, udvikler Kløgten og giver de Træk 
af smaalig og nøjeseende Beregning, der hos Vest
jyden saa ofte forenes med en vis storladen 
Aa  benhed og rundhaandet Gjæst fri hed. Stort 
og smaat er hos dem sammensat paa en mærke
lig Maade. En Mand kan i sin Stue prutte med 
en Fremmed om én eneste Skilling til det yder
ste, paa samme Tid som han dækker op for ham 
med det Bedste, Huset forma aer, og nøder ham 
til at tage kraftig for sig af Retterne. Han kan 
være vred og ubehagelig, saa længe Handelen 
staaer paa, og dog strax efter forekommende og 
munter mod sin Gjæst, naar den er sluttet.

Hvem, der har kjendt Politikeren Bergs 
daglige Færd, vil lægge Mærke til, at denne 
eiendommelige Folkekarakter hos ham frem- 
traadte meget kjendelig i alle sine Hovedtræk.

Er det ikke den fri, selvfølende vestjydske 
Bondenatur, udluftet af Pustet fra det store 
aabne Hav og oplært i Handelens mangeartede 
Greb og Vendinger, der i ham har gjort sig 
gjældende som en vigtig Faktor i Nutidslivet 
herhjemme/ - Utvivlsomt ligger Forklaringen 
af Bergs Personlighed og hele Betydning netop 
først og fremmest i hans Oprindelse fra den vel- 
staaende Bondeæt derovre ved Vesterhavet.

Hans Blod synes da ogsaa at være helt 
ublandet vestjydsk. — Saa langt Kirkebøger og 
Familieoptegnelser kan føre os tilbage i Ilden, 
finder vi hans Frænder paa fædrene og mød- 
rende Side som ansete Bønder i Fjaltring 
SognJ\

Går man ind på Kolding Kommunes hjem
meside i 2009, finder man en side, der 
hedder: »Rollemodeller Kolding«. Her er 
der et fotografi og en lille tekst om Chr. 
Berg - som rollemodel for nutidens bys
børn i den by, hvor han fik et frugtbart 
virke inden for skolevæsen og folkeoplys
ning16.

En komité
Ved afsløringen af mindestenen i 1902 
holdt kultusminister J.C. Christensen en 
takketale til den komité, der havde gen
nemført sagen. Han sagde: »Det var glæde
ligt. at den havde faaet sit Arbejde ført saa 
lykkeligt til Ende. Der er sket et godt Omslag i 
Lemvigkredsen. Nu har den ogsaa ført an i 
denne Sag, og forhaabentlig kan det ventes, at 
der nu, da der er begyndt med dette Minde for 
Berg, vil komme Fart i dette Arbejde. Det er jo 
stundom saa. at mange holder sig tilbage, fordi 
de ikke vil føre an. Hvad der nu kan være 
Grunden, er der kørt for meget med Stude i 
denne Sag. /Mtw nu er vi Vestjyder glade ved, at 
det er blevet til noget her. og vi vil bringe 
Komiteen vor Tak for dens gode Arbejde. Ko
miteen leve!1 «

Ved afsløringen talte lærer Kallesø, Trans, 
som formand for komiteen, og P. Staus- 
holm, Ferring, takkede på komitéens veg
ne for I.C. Christensens tale. Der var altså 
karakteristisk nok tale om en komité, ikke 
om enkeltpersoner eller offentlige myn
digheder.

Hvem der ellers stod bag arbejdet med 
Chr. Bergs mindesten, kan man finde op
lysninger om i den store annonce, som 
blev bragt flere gange i juli måned både i 
Venstres egen avis, Lemvig Folkeblad, og 
i Højreavisen, Lemvig Avis18. Her finder 
man blandt andet J.M. Jespersen Lilholt,
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den første redaktør af Lemvig Folkeblad, 
og Kr. Touborg fra Klostermølle, den se
nere fører for den lokale afdeling af Det 
radikale Venstre. Komitéen rummede så
ledes Lemvigegnens mest fremtrædende 
Venstemænd.

Kampesten ved kysten

»Æ Mind’sten«
På den lave nordre ende af Bovbjerg ud for 
høfde 1 står der oppe i sandet en natur
sten, omkranset af tolv mindre sten. Tek
sten på den store sten lyder: C.F. Grove/ 
1822-1883/Grundlagde Kystsikringen Aar 
1875. På hver af de små sten er der hug
get et årstal: 1277. 1362. 1532. 1593. 
1624. 1634. 1682. 1717, 1825. 1839. 
1862, 1873.

Stenen er rejst i sommeren 1922. Den 
stod altså klar til C.F. Groves 100 års dag, 
som faldt i december samme år, selv om 
det faktisk ikke havde noget med det at 
gøre. C.F. Grove er på stenen mindet som 
den, der tog initiativet til kystsikringen 
på Vestkysten; men han var også fyringe
niør og stod for opførelsen af en række fyr, 
blandt andet Bovbjerg Fyr. Rundt om den 
centrale sten med Groves navn står en 
række mindre sten med årstal på. De for
tæller om nogle af de stormfloder og gen
nembrud, der har været i Danmark, Hol
land og Nordtyskland fra Middelalderen 
til slutningen af 1800-tallet. Så monu
mentet er altså både et minde over en 
mand og over en række stormfloder - fak
tisk et mindesmærke for »kampen mod 
havet«.

Gennem mange århundreder var kysten 
langsomt blevet nedbrudt. Men da Thy

borøn Kanal blev dannet, begyndte det at 
gå stærkt. Gårde og huse måtte flyttes læn
gere ind i landet, og dér hvor gamle folk 
havde haft deres barndomshjem, var der 
nu hav. I vinteren 1873-74 skete der bety
delige skader på kysten, og indenrigsmi
nisteriet nedsatte derfor i februar 1874 en 
kommission, der skulle komme med for
slag til noget helt nyt og uprøvet i Dan
mark, nemlig en effektiv kystsikring. Det 
var i denne kommission, at C.F. Grove 
gjorde en stor indsats. Sammen med Lem
vigegnens to mænd »på tinge«, lands
tingsmand Niels Buch Breinholt fra Søn
der Vinkel i Heldum og folketingsmand 
Chr. Aaberg fra Aaberggård i Møborg, ud
arbejdede han en spørgeliste til kystens 
befolkning, og siden tog de ud og talte 
med folk fra området, der af egen erfaring 
kendte forholdene. Det materiale indgik i 
den betænkning, som de i 1879 aflevere
de til staten. Men allerede inden da var 
man begyndt med byggeriet af de første 
tre forsøgshøfder ud for den nordlige del 
af Bovbjerg)9. Mindestenen for Grove står 
altså med særdeles god grund lige netop 
på dette sted. Sjovt nok lader det til, at 
man i Ferring har opfattet begrebet »min
desten« som betegnelsen for en sten, der 
står ved »æ minde«, altså det sted, hvor ha
vet ofte er gået igennem og ind i Ferring 
Sø20.

Kystens beskytter
C.F. Grove havde saltvand i årerne. Hans 
far var flådekaptajn, én af hans brødre var 
vandbygningsingeniør og byggede havne
slusen i Husum, en anden bror var orlogs
kaptajn og endte som marineminister. 
Blandt forfædrene var Jens Pedersen Gro
ve, der i begyndelsen af l6()0-tallet var 
»fyrforvalter over Danmarks Strømme«21.
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Mindestenen for C. F. Grove 
er aldrig blevet flyttet; 
her har Groves værk bevist 
sin betydning.
(Foto: Erik Ring 2005).

C.F. Grove var uddanner som polyteknisk 
kandidat i anvendt naturvidenskab, og i 
1850 blev han ansat som teknisk konsu
lent for fyrvæsenet, en stilling som i 1852 
blev ændret til fyrvæsenets inspektør og 
ingeniør. Her blev han medlem af en kom
mission, nedsat af marineministeriet, der 
skulle udarbejde »Forslag til en fuldstæn
dig og hensigtsmæssig Belysning af det 
danske Monarkis Farvande, saavel til Vej
ledning for Skibsfarten i Almindelighed 
som til Sikkerhed for Postruterne«. Kom
missionsarbejdet resulterede i forslag om 
indførelse af linsefyr og om oprettelse af 
en række nye fyr med fyrbygninger og 
funktionærboliger. I 1859 fik Grove ny 
bestalling som fyringeniør og ledede her

efter også projektering og udførelse af ny
bygninger. 1 hans embedstid blev der op
rettet i alt 24 nye fyr, blandt andet Hirts
hals Fyr og Bovbjerg Fyr, otte fyrskibspo
sitioner og elleve tågesignalstationer2.

Som sagt blev Grove i 1874 medlem af 
en kommission, der skulle komme med 
forslag til sikring af vestkysten mellem 
Bovbjerg i syd og Lodbjerg i nord. Kom
missionen foreslog indenrigsministeriet, 
at man som forsøg skulle bygge nogle høf- 
der nord for Bovbjerg. Grove udarbejdede 
forslag til høfderne, der skulle bestå af ned
rammede pæle med risknipper imellem. I 
efteråret 1875 fik man samlet materialer
ne sammen, og i foråret 1876 byggede man 
de tre første høfder; de fik navnene høfde
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l, 2 og 3. Dec var noget helt nyt og uprø
vet at bygge kystsikringsanlæg på tværs af 
kystlinien i stedet for langs med den.

Det formål, som Grove havde for sit ar
bejde i kommissionen, har han selv formu
leret i 1877: Han ville standse ødelæggel
sen af Vestkysten. Han ville arbejde for at 
genopbygge Limfjordstangen og sikre et 
konstant sejlløb gennem denne. Han ville 
forbedre forholdene, således at der kunne 
etableres en havn i Limfjordens vestlige 
munding. Og han ville holde omkostnin
gerne så lave, at de stod i et passende for
hold til de goder, man kunne vinde25. Og 
de mål nåede han.

C.F. Grove ligger begravet på Holmens 
Kirkegård i København. På stenen står: 
»Samtlige Funktionærer ved Fyrvæsenet i 
Kongeriget Danmark reiste deres ædle Chef 
dette Minde«. Meget passende er der på ste
nen indhugget et fyrtårn og et fyrskib. 
Det er faktisk lidt svært at vide, om det er 
et konkret fyr. Det har samme udkragede 
granitgesims som Bovbjerg og flere andre 
fyr, men er helt tydeligt bygget af granit
kvadre. Det er nok snarere et idealbillede 
af et fyr fra Groves tid - og det har sikkert 
været fornuftigt. Ellers kunne man godt 
tænke sig, at der ville være opstået en vis 
misundelse mellem fyrfunktionærerne.

Den gamle chef
Og hvem var så manden bag Groves min
desten? Løsningen findes i en korrespon
dance i Vandbygningsvæsenets gamle ar
kiv. Her liggeret brev fra ingeniør A. Poul
sen i København til ingeniør Johansen på 
Bovbjerg. Det er skrevet på officielt brev
papir, men indholdet er temmelig uoffici
elt og delvis ret teknisk:

» Ved at forsøge at skrive Navn paa Groves 
Sten — vedlagte Bilag. 1:10, udviser {-} er jeg 
kommet til det Resultat, at Stenen hør stilles 
skævt for at Navnet ikke skal blive skævt, og 
at dette meget naturligt opna a s ved at de 3 
Underliggere, netop i samme Ordning som vi 
havde, netop har en passende Forskjel i Tyk
kelse til at gjøre Stenen lige, dersom underste 
Lag (de {. 2.) Sten) faar en nogenlunde vandret 
Overflade.

Det vil vist være mest praktiskt, at Stenen og 
det hele (.2.). inden der hugges Navn i den. 
saa at man pr. Lodsnor og Vinkel kzin sikre sig, 
at den faar vandrette Linier hugget, men det 
vil ikke desto mindre være vigtigt at der inden 
Rejsningen er slaaet en Lodstribe ned ad dens 
Forside, som man tilstræber at stille den efter, 
med Forsiden lidt bagover, men dog ikke saa 
meget, at Bagsiden gaar bagover - ikke engang 
lodret op.

Indskriften er som det ses: C. F. Grove, 18xx- 
1883. Grundlagde Kystsikringen 1875 (som 
var det første A ar hvori der var Bevilling til at 
bygge Høfder). Skriften bør tegnes paa Strimler 
af mm Papir i sand Størrelse. De vil se, at jeg 
mangler hans Fødselsaar. men skal nok skaffe 
det med. Og saa har jeg tænkt mig at paa 
Bautastenene om Støtten skal der hugges de 
Aarstal. hvor der har været store Vandfloder. 
f.Exl277. 1593. 1634, 1682. 1699, 1717. 
1720, 1825, 1839, 1895. 1863. o.l.. men 
den Liste har jeg ikke helt komplet.

Hvad angaar Udgifterne skal jeg sige, at 
jeg beder Dem spørge Ing. Dano. om han har 
Reptiliefonde. som kan og vil betale saadanne 
Løjer ? Subsidiært vil jeg anse det for natur
ligt, at Udgiften udredes af mig, da jeg er 
Sagvolder.

Deres hengivne A. Poulsen.

Venligste hilsner til Fruen og Børnene«.
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Sagen med Groves mindesten var tydelig
vis noget, som distriktsingeniør A. Poul
sen havde fundet på sammen med en ung 
ingeniør, Martin Ingemann Johansen, der 
fra 1919 til 1921 forestod høfdebyggeriet 
ud for det højeste af Bovbjerg. Han havde 
bygget sig et lille træhus ved navn »Blæs- 
bjerg«, som lå lige ud for det sidste vej
stykke op til Bovbjerg Fyr. Her boede han 
med kone og børn, blandt andet en søn, 
der var født i det lille træhus på den yder
ste kant. Huset og familien spiller en væ
sentlig rolle i A. Chr. Westergaards børne
bog »Et Skumpelskud« fra 1946.

Heldigvis var Poulsens efterfølger som 
distriktsingeniør, J.K. Danø, med på sa
gen, og han fik formand Wittorf på Vand
bygningsvæsenets arbejdsplads i Ferring 
med som praktisk tovholder. Den 15. maj 
1922 skrev formand Wittorff til ingeniør 
Poulsen. Han havde funderet lidt over års
tallet 1895, som der vistnok stod i brevet 
til Ingemann Johansen, skulle der ikke fin
des et andet? Og så skriver han: »Det vilde 
vel være rigtigt om Monumentet stod færdigt 
inden Badesæsonen begynder*.

Allerede dagen efter skrev Poulsen til
bage til Wittorff:

»Tak for Deres Brev 15/5. det glæder mig 
altid at hore fra nogen paa min gamle Egn og 
bore, at der er Interesse for Sagerne. Det var jo 
pænt om Monumentet var klart til Badegæ
sterne kommer.

- Ved Stormfloderne kan man jo finde mere 
end 12 A ars tal, og jeg vælger nu folgende: 
1277, 1362, 1532, 1593, 1624. 1634. 
1682, 1717, 1825, 1839. 1862 og 1873, 
idet jeg mener det er mest rigtigt at stoppe, da 
Kystsikringen blev begyndt, nok p.G. af Stor
men 1873. - I 1362 druknede mange Tusind 
Mennesker, 1532 odelagdes Nr. Vosborg, 1634 
Øen Nordstrand, 1825 opstod Agger Kanal, 

1862 Thy boron Kanal. Tallene skal vel staa 
paa den Side, der vender mod Monumentet.

Med venlig Hilsen 
Deres gamle Chef A. Poulsen*.

Den 28. Juni 1922 kom regningen fra sten
huggeriet i Ringkøbing. Udhugningen af 
navnet havde kostet 174 kr., og hertil kom 
rejseudgifter på 14,80 kr. Wittorff svare
de, at monumentet jo ikke var helt fær
digt, og at dette skulle ske i løbet af kort 
tid - »det ser ikke godt ud at det staar halv
færdig i denne Tid hvor der kommer saa mange 
Fremmede hertil*. Den 15. juli 1922 kunne 
Wittorf sende besked til distriktsingeniør 
Danø, at monumentet nu var færdigt og 
pladsen omkring det grusbelagr *.

Det fremgår ikke, hvem der betalte for 
monumentet, men mon ikke Danø fandt 
»en reptiliefond«, der kunne betale for lidt 
løjer? Og hvad er så en reptiliefond? Her 
må man som så ofte ty til det gamle Sal
monsens Konversationsleksikon 1926. Her 
står der: »Reptiliefond ( »Krybdyrfondet«), tysk 
spottenavn for det hemmelige Fond, som Bis
marck brugte til at understotte de Blade og 
Forfattere, der s tottede hans Politik*.

Distriktsingeniør A. Poulsen kom til 
Lemvig som ingeniør ved Vestkystanlæg
gene i 1892 og boede i ingeniørboligen på 
Højbovej indtil 1920. Thyborøn Havn var 
hans livsværk, og han sloges for den, når 
den blev tilsidesat til fordel for andre hav
neprojekter som Hirtshals og Hanstholm. 
Han var kendt blandt ingeniører over hele 
verden for sin særlige cement blanding, der 
var den bedste til at modstå saltvand25. 
Det var en blanding af almindelig Port- 
land-cement og moler, og det blev taget i 
brug fra 1910 til liøfder og i 1914-16 til 
Thyborøn Havn26.
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» Cementmanden «

Rejsegilde
Uden for Jens Søndergaards Museum på 
Bovbjerg står der tre cementfigurer: en 
mand, en kvinde og en pige. Der er dem, 
der siger, at de forestiller Jens Søndergaard 
selv, som han står og kigger ud over havet. 
Kvinden kunne være hans kone Thora, og 
den lille figur datteren Anelise - og som 
folk har sagt, står Thora måske og kigger 
over mod Bovbjerg Badehotel for at se, om 
Jens snart kommer tilbage fra det fornøje
lige samvær med værten Kr. Bjerre og de 
andre kunstnere, der hygger sig med en 
grog på verandaen.

Jens Søndergaard lavede skulpturerne i 
1953-54, og han kunne hente materialet, 
cement, på Vandbygningsvæsenets støbe
plads i Ferring. Det er derfor, én af figu
rerne ser lidt rødlig ud; den var lavet af 
den særlige molérblandede cement, som 
distriktsingeniør A. Poulsen havde udvik
let. Det er faktisk ikke de originale figu
rer, der står uden for Jens Søndergaards 
Museum. Der blev lavet nye afstøbninger 
i 1998, og det gik sådan til:

I 1995 gjorde Jens Søndergaards Muse
ums daværende kustode Inger Bendt op
mærksom på, at der måtte gøres noget ra
dikalt, for at skulpturerne ikke skulle fal
de helt fra hinanden. Det viste sig under 
arbejdet, at det virkelig var i sidste øje
blik, hvis skulpturerne skulle genskabes 
og ikke forvandles til et puslespil af ce- 
mentbrokker i en vinterstorm. Som skelet 
ved opbygningen havde Jens Søndergaard 
nemlig brugt mange mærkelige ting - 
dele af gamle kakkelovne og komfurer, kyl- 
lingetråd og andre ting, som han nok hav
de hentet hos naboerne.

Skulpturerne var så ødelagt, at de ikke 

kunne reddes. De originale skulpturer blev 
derfor repareret, før der kunne tages helt 
nye afstøbninger, der nøje gengav alle små 
ujævnheder i den gamle overflade. Det ske
te på Konserveringscenteret i Gram. Den 
26. marts 1998 kom Jens Søndergaards 
skulpturer tilbage til Bovbjerg - nu med 
rustfrit stål både i skelettet og langt ned i 
betonfundamentet. Det blev en spænden
de dag.

Naturligvis blæste der en frisk sydvest
lig kuling, og Jens Søndergaards Museum 
ligger som bekendt på den yderste nøgne 
klint mod havet. Der var nok at se til, 
da de tonstunge figurer skulle bakses på 
plads. Konservatorer, museumsfolk, folk 
fra Vamdrup Special transport, fra det lo
kale entreprenørfirma Gunnar Hedegaard 
og fra Lemvig Beton fik brug for både 
kræfter og snarrådighed, når der trods den 
veltilrettelagte indsats opstod uventede 
problemer.

For at sikre, at skulpturerne fik nøjagtig 
samme placering og vinkel i forhold til 
verdenshjørnerne som før, havde Lemvig 
Museum bedt en udvalgt flok Ferring- 
boere om assistance; det var Johannes Bo
rup, Johannes Kaasgaard, Hans Zaugg og 
Viggo Robert Jensen. Med udgangspunkt 
i deres mangeårige lokalkendskab supple
ret med en lille stak fotografier dirigerede 
de kranfolkene, mens skulpturerne hang 
klar til landing i stroppen. Blæsten tiltog 
i løbet af dagen, og inden alle forlod ste
det, blev figurerne sikret med reb og støt
teplanker. Tanken om de høje og tunge 
skulpturer forankret i et fundament af våd 
beton og i stiv kuling natten over var ikke 
lystelig. Men de klarede det, og den 5. 
april 1998 blev der holdt »rejsegilde« for 
Cementmanden og hans familie.
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Havets iagttager
Vi kan ikke vide, hvem »Manden i ste
nen« er. Men der findes en fin beskrivelse 
af denne mandsskikkelse, skrevet af forfat
teren Johannes Smith, som nærmest er 
ukendt i dag. Han tilbragte et par uger på 
Bovbjerg i sommeren 1953, og det er til
syneladende ham, der har fundet på nav
net »Cementmanden«. Johannes Smith for
tæller:

»Paa Bovbjerg er der, som jeg var inde paa 
før, noget sarligt ved Udsynet. Ingen La; badter 
spatrer, ingen Skove skygger og blander sig i 
Lysvirkningerne. Pladerne og Linierne ses som 
de er, og her er Himmel over al Porstand.

Men almindeligvis opfattes Himmelhvæl

vingen todimensionalt; Rummet under Himlen 
realiseres først for Alvor naar noget betydnings
fuldt rager op. Et fritstaaende enligt Træ af 
Ælde og Pormat er Platurens fineste Arkitek
tur. men herude er der kun Telefonpalene, og 
man marker hvor de er uden Aand og Mening 
i dette landskab. Pyret kommer af en eller 
anden Grund bel 1er ikke i Betragtning.

Men Kirkerne gør. Der er endnu bestemte 
Steder som man kan opsøge og hvorfra man ved 
Aftent ide kan se Ferring Kirke i dens fulde 
Skønhed, nemlig saadan som Bygmesteren i sin 
Tid saa den da han fornam at nu havde 
Bygningen de rigtige Proportioner i Forhold til 
Bakkekammen og Havet og bans egen Drøm om 
et ydmygt og dog vårdigt Tempel.

Den genskabte Cementmand bliver hejst på plads i stiv kuling en martsdag i 1998. 
(Foto i Lemvig museums arkiv).
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Naar jeg fra de gunstige Staasteder bag Kir
ken begav mig ned over Bakkehældningen mod 
den lysende Aftenhimmel i Retning af Cement- 
manden paa Skrænten og saa Havhorisonten 
gennemskære ham i forskellige Højder eftersom 
Stien jeg kom ad, steg og sank i Jordsmonnet, 
forekom det mig at Ferring Kirke og Cement
manden var blevet til ander samme Lov. Indtil 
nu er der ikke noget der har beredt mig finere, 
sublimere, mere oploft ende Møde med Rummet 
end disse to Kunstværker. Det ene skyldes en 
kendt Kunstner, det andet en ukendt. Det gør 
kun den forskel at min Tak til den sidste maa 
blive staaende i Luften omkring Kirken og 
blande sig med de Tanker og Følelser som A år
hundreders sande Kirkegængere har rettet mod 
Kirkens Hus.

Tilsammen har de to »Figurer«, der rører ved 
baade Jorden og Himlen, hjulpet hinanden med. 
nogle Sommeraftener at bibringe mig nye og 
bundløse Erfaringer - saadan som det vel til 
alle Tider har været en af Kunstens Opgaver og 
en af dens Gaver til Menneskeslægten .̂

Havets skildrer
Jens Søndergaard kom første gang til 
Bovbjerg i 1928 i selskab med den noget 
ældre malerkollega Niels Bjerre, som 
absolut måtte vise ham dette herlige sted. 
Søndergaard blev straks så begejstret for 
landskabet, at han besluttede at blive. I 
1930 købte han et sommerhus, der lå yderst 
på skrænten. Her indrettede han atelier og 
siden sit eget mindemuseum - det nuvæ
rende Jens Søndergaards Museum på Bov
bjerg, der åbnede i 1958. Jens Sønder
gaard var maler, og han hentede nok sine 
bedste motiver på Bovbjerg. Selv skrev han 
engang:

» Jeg kan faktisk kun male ved Vestkysten... 
Jylland, store, brede Jylland, det dejligste Land, 
den store svungne Rytme, stram og fast. Farven, 

Himmelen, alt nyder jeg, og drager midt over 
Landet med vidt opspilede Øjne, over til Vest
kysten. lukker mit Hus op, gaar med det samme 
ned i Atelieret og snuser, der staar ufærdige 
Lærreder med Bagsiden ud, og de mange tomme 
Tuber flyder overalt... Jeg giver mig nu i gang, 
jeg er nødt til det, for noget andet er her ikke at 
tage sig til. Jeg begynder med et Motiv, et 
Landskab, jeg kender ud og ind, der kan man 
ikke ga galt i byen... Jeg staar og lytter til mit 
Motiv; vil det fortælle mig noget, vil det mig 
noget, jeg ikke før har set, hare en lille ny 
Farve, en ny Rytme, en ny Melodi, vil det in
spirere mig.... Jeg hører Lærkesangen. Havet 
skifter ustandselig i Graat, Blaat og Grønt. 
Jeg ser intet, hører intet, maler, maler. Næste 
Dag er det et andet Vejr, en anden Tone; skal 
jeg lade staa til, ødelægge det friske, være til
freds med det der er. eller maaske naa mere; jeg 
gør det, jeg gør det Gang paa Gang<rH.

Jens Søndergaard skildrede også sine mo
tiver i digte. Det mest kendte er nok det
te, hvis ord netop beskriver den evigt veks
lende ramme om »Cementmanden«:

Sol i Hav gul og rød.
Hav i stille, grøn og blaa.
Hav i Storm, graa og hvid. 
Storm i Nat, sort i sort 
og en djævelsk Bulder.

»Hyrden«

En hyrde finder sit sted
Erik Heides skulptur »Hyrden« blev stil
let op ved Bovbjerg Fyr den 25. september 
2008. Det er en 2,85 meter høj mand med 
to dyr, hugget i sort diabas. Skulpturen er 
deponeret af Ny Carlsbergfondet. Kunst
neren var selv tilstede og valgte med om-
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hu den nøjagtige placering - i vinklen mel
lem fyrtårnets cirkelslag, buegangens run
ding og oldtidshøjens grønne kuppel. Her 
mødes rødt, grønt og sort. Når man kom
mer gående ad vejen op til fyret, hilser 
skulpturen én velkommen. Når man kom
mer gående sydfra ad stien fra Trans Kir
ke, ser det ud som om hyrden vandrer med 
sine dyr ud fra tårnet og forsvinder ind i 
højen.

»Hyrden« er skabt i 2006 og blev ind
købt af Ny Carlsbergfondet i 200729. I 
april 2008 blev den uddeponeret ved »Klit
gården« i Skagen, men på grund af en ræk
ke forviklinger mellem miljømyndighe
derne og Klitgårdens ledelse besluttede 

fondet sig for at flytte skulpturen til 
Bovbjerg Fyr50. Her havde bestyrelsen tid
ligere ytret interesse for at få uddeponeret 
et værk fra Ny Carlsbergfondet, og da til- 
buddet om Erik Heides »Hyrde« kom, 
var der énstemmig opbakning til sagen. 
Og heldigvis lykkedes det at skaffe de for
nødne miljøtilladelser gennem et godt og 
hurtigt samarbejde med myndighederne.

Manden i stenen
Manden i stenen er en hyrde, som navnet 
siger. Erik Heide fortæller selv, at det 
egentlig ofte begynder med selve stenen. 
Hvad er der i stenen - er det en mand? 
Hvad er det for én, der står og kigger så-

Erik Heides Hyrde star med sine tyrekalve på Bovbjergs fede græs, lige ved bronzealderfolkenes 
gravhøj. (Foto: Erik Ring 2009).
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dan? Der er en hyrde, for de kigger jo net
op efter noget. Og så er det et gammelt 
motiv med mange symbolske betydnin- 
ger'1.

Erik Heide har lavet en række kirkeud
smykninger, så der kan ikke være tvivl om, 
at begrebet »hyrde« kan fortolkes både 
konkret og symbolsk. Hyrden står nu med 
sine dyr midt i et landskab, hvor man i 
årtusinder har levet som kvægbrugere. 
Bronzealderens hyrdefolk byggede den 
store kuplede oldtidshøj, hvor skulpturen 
nu står, og en nærmere fortids bønder har 
brugt den fede muld jord på Bovbjerg som 
græsningsland for stude, malkekøer og 
heste. Her i Vestjylland var kreaturerne 
ikke tøjrede som østpå, men gik frit rundt 
vogtet af hyrder. Det er altså en jordnær 
skulptur.

Lige netop her på dette sted indgår 
»Hyrden« imidlertid også i et tankevæk
kende samspil med et fyrtårn; begge be
greber kan bruges som et billede for kræf
ter, der leder én på den rette vej, og skulp
turen indgår dermed i fortællingen om 
vestkysten, hvor kirketårne og fyrtårne står 
som troens og naturens store metaforer. 
Og så føjer skulpturen sig ind i den lokalt 
forankrede kunst, først og fremmest Jens 
Søndergaards, hvis malerier netop skildrer 
mennesket stående som en sort silhuet ved 
havet. Og den spiller også fint sammen 
med »Cementmanden«, der ligesom Hyr
den læner sig lidt mod blæsten.

Manden bag stenen
Erik Heide er født på Mors i 1934, og han 
bor også i dag på Mors. Siden 1958 har 
han næsten udelukkende arbejdet med 
skulptur, og hans altertavler og krucifik
ser kan ses i en lang række kirker over hele 
landet. Han arbejder gerne i grove mate

rialer som granit og støbe jern, materialer 
der egner sig godt til en udendørs place
ring. Derfor kan man finde mange af hans 
værker på offentlige pladser og i gaderum
met, for eksempel i Århus, Haderslev, Ho
bro og Varde'2. Ved landevejen fra Holste
bro til Herning lige nord for Tjørring står 
hans mindesmærke for Jens Vejmand fra 
1982, netop på det sted, hvor forfatteren 
Jeppe Aakjær så den forslidte vejmand, 
som inspirerede ham til sangen om »Jens 
Vejmand«. I sin regnskabsbog skrev Aa
kjær den 19. maj 1901: »Stenslcigeren, Tjør
ring, 25 øre«. Mindesmærket består af et 
par granitblokke og en stor læskærm som 
dem vejmændene brugte, når de sad hele 
dagen for at slå skærver til vejbelægning.

Materialet til Hyrden er svensk sort dia
bas. Den blev dannet i vulkaner for 1-1.5 
milliarder år siden. Flydende sten fra jor
dens indre - magma - trængte op gennem 
jordskorpen og størknede i lange gange. 
Derfor ligger diabasen i bånd, der kan væ
re fra 10 til 100 meter brede. Bruddene lig
ger som smalle nord-sydgående bånd, og 
de kan være 40 meter dybe. Verdens fine
ste sorte diabas stammer fra området mel
lem Skåne, Småland og Blekinge'5. Her er 
også stenen til »Hyrden« hentet. Den stam
mer fra et stenbrud i Brännhult, lige nord 
for Älmhult. Herfra ßr Erik Heide stenen 
leveret til et stort stenhuggeri i Jyderup 
på Sjælland, hvor han så tager over og 
hugger sine skulpturer. De to kalve, som 
indgår i skulpturen »Hyrden«, er lavet af 
naturlige flager, som stenen kan falde i, 
når den brydes. De er altså rå natursten på 
siderne, mens selve dyrets silhuet er skabt 
af kunstneren51.

Den sorte diabas forbinder Erik Heides 
skulptur med en næsten ufattelig lang nor-
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disk landskabshistorie, hvor iscidernes dan
nelse af Bovbjerg - og havets nedbrydning 
af dec - bare er et lille intermezzo.

En menneskeskabt malestok

De hvidkalkede kirketårne, det røde fyr
tårn, mindestenene og skulpturerne på Bov
bjerg udgør en menneskeskabt målestok i 
et storslået og dramatisk landskab, selv 
om det enkelte menneske blot er en mid
lertidig forbipasserende i tid og rum. Men 
erindringen om menneskers liv fastholdes 
i stenene, hvad enten de sidder i kirkens 
mur, i fyrtårnets fundament, er rejst som 
mindesten eller formet af kunstnere. På 
Bovbjerg kan man således vandre rundt i 
naturens, menneskelivets og kunstens 
store fortælling, samtidig med at man 
kigger ud over havet, ned på havet og op 
på himmelen. Manden i stenen sender tan
kerne på vandring.
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Mennesket Bøgner og Bøgner-sagen 
Den legendariske overlærer, 

som skrev historien om besættelsestidens Ringkøbing 
- et værk, der bragte sindene i kog i by og på land

Af Annette Sand og Kristian Sand

Skolemand. Lokalpolitiker. Historiker. 
Modstandsmand. Jæger. Naturmenneske. 
Idrætsudøver. Den legendariske overlærer 
og senere stadsskoleinspektør i Ringkø
bing, Johannes Ivar Bøgner (1895-1971), 
havde mange kasketter.

De store årgange i Ringkøbing husker 
ham som den absolutte leder af skolen i 26 
år - fra 1934 til I960. Men i offentlighe
den kendes han mere for sit lokal histo
riske forfatterskab - og ikke mindst hans 
beskrivelse af Ringkøbing under den ty
ske besættelse af Danmark 1940-45. Et 
værk, som blev genstand for en omfatten
de debat i årene fra 2001 til 2009.

Denne artikel handler lige så meget om 
»Mennesket Bøgner« og »Bøgner-sagen« 
som om selve indholdet i de omdiskutere
de notater. De blev nemlig offentliggjort 
som føljeton i Dagbladet Ringkøbing- 
Skjern i foråret 2009 og udgivet i bog
form af Rasmussens Bogtrykkeri i efter
året 2009.

J. I. Bøgner blev født i Vester Åby på 
Fyn i 1895. Han var landmandssøn og 
lige fra barnsben en stor naturelsker. Hans 
ungdomsdrøm var at blive forstkandidat, 
men dette blev han stærkt frarådet af sine 
forældre. Han valgte derefter lærergernin
gen og tog eksamen fra Skårup Semina
rium i 1916.

I november 1920 startede han sammen 
med en flok andre unge danske lærere på 
skoler i Sønderjylland. Bøgner kom til 
Nordborg kommunale Folke-, Mellem- og 
Realskole på Als. Her underviste han frem 
til sommeren 1934. Det var i denne perio
de, hans stærke nationalfølelse blev vakt - 
og senere kom til udtryk i et kraftigt 
modsætningsforhold til den tyske stats
magt og folkekarakter. En holdning, som 
blev yderligere forstærket efter nazisternes 
magtovertagelse i Tyskland i 1933, den 
senere verdenskrig og besættelsen af Dan
mark i 1940-45.

Politisk spil i Ringkøbing
J. I. Bøgner var en markant personlighed. 
Og hans papirer var i orden. Så han var 
velkvalificeret til overlærer-stillingen (sko
leleder) ved Ringkøbing Skole, som i be
gyndelsen af 1934 blev opslået ledig til 
besættelse fra 1. september.

Læsning i Ringkjøbing Amts Dagblad 
fra den tid afslører, at der i forbindelse 
med valget af ny overlærer foregik et 
lokalpolitisk spil i Ringkøbing. At dette 
overhovedet kom for dagens lys, skyldtes 
Dagbladets redaktør, den magtfulde Vil
helm Nielsen, som også var købstadens 
borgmester, valgt af byrådsflertallet fra 
partierne Venstre og Konservative. Han
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Johannes Ivar Bogner ( 1895-1971), overlærer, 
skoleinspektør og stadsskoleinspektør på Ring
købing Skole fra 1934 til I960, Med i tople
delsen af modstandsbevægelsen i Ringkøbing 
under den tyske besættelse 1940-45.

blev snydt på målstregen - og lod harmen 
herover 13 frit løb i avisens spalter.

Netop på dette tidspunkt var Vilhelm 
Nielsen også formand for skolekommis
sionen - og hvis man blot har en smule 
kendskab til hans gøren og laden i øvrigt, 

så er det nærliggende at tro, han havde 
»sat sig« på denne post, netop fordi der i 
den pågældende valgperiode skulle ansæt
tes en ny overlærer. Men her havde den 
gode borgmester og skolekommissionsfor
mand gjort vært uden regning. Det lykke
des nemlig for de lokale socialdemokrater 
at f3 placeret socialdemokraten J. I. Bøg
ner på den betydningsfulde post i Ring
købing.

Handlingsforløbet viser, at det ikke 
mindst skyldtes Stauning-regeringens 
undervisningsminister F. Borgbjerg - en 
af datidens mest indflydelsesrige ministre. 
Ved byrådsmødet mandag 2. juli meddel
te borgmesteren således, at »Undervis
ningsministeriet har anmodet byrådet om 
at foranledige, at skolekommissionen efter 
forholdstal fremkommer med en indstil
ling af kun fem ansøgere til det ledige 
overlærerembede«, hvilket borgmesteren 
fandt besynderligt, da »indstillinger fra 
skolekommissioner normalt ikke tager ud
gangspunkt i en opdeling efter politiske, 
religøse eller andre anskuelser«, som det 
anføres i omtalen.

Af avisen onsdag 18. juli fremgår det, 
at sagen om overlærerembedet igen er 
blevet behandlet af skolekommissionen. 
Jævnfør anmodningen fra Undervisnings
ministeriet var der nu anmeldt to grupper, 
nemlig en tre-mands gruppe (de borgerli
ge) og en to-mandsgruppe (socialdemo
kraterne). Den borgerlige gruppe kunne 
med sit flertal besætte 1. pladsen, mens 
socialdemokraterne måtte nøjes med 2. 
pladsen. Indstillet som nr. 1 blev H. Knud
sen, cand, theol, og kommunelærer i Rud
købing. Indstillet som nr. 2 blev J. I. Bøg
ner, lærer i Nordborg på Als. Vi ved ikke, 
om H. Knudsen var venstremand eller kon
servativ, men det er nærliggende at tro
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det. I hvert fald er det sikkert, at J. 1. 
Bøgner var socialdemokrat — for skole
kommissionens S-gruppe forlangte ar fa 
følgende tilføjet i selve indstillingen: »To
mandsgruppen er socialdemokrater«.

Flertallet blev tilsidesat
Afgørelsen forelå 1. september - samme 
dag, som stillingen skulle besættes. Dag
bladet meddelte følgende: »Efter Under
visningsministeriets indstilling er ved kgl. 
resolution af 30. august lærer ved Nord
borg kommunale Skolevæsen, Johannes 
Ivar Bøgner, udnævnt til overlærer ved 
Ringkjøbing Borger- og Realskole fra 1. 
september d.a.«.

I forlængelse af denne kortfattede mel
ding harcelerede avisens redaktør, borg
mester og skolekommissionsformand, Vil
helm Nielsen, i voldsomme vendinger over 
undervisningsministerens følgagtighed i 
forhold til skolekommissionens mindretal 
- samt tilsidesættelsen af flertallets ind
stilling. Samtidig skrev redaktøren forar
get, at H. Knudsen fra Rudkøbing var 
blevet udpeget til et ledigt overlærerem
bede i Bogense. Her havde han været ind
stillet som nr. 2 af den lokale skolekom
mission, mens J. I. Bøgner, der også havde 
søgt stillingen i Bogense, var indstillet 
som nr. 1.

Det var så sandelig ikke den bedste start 
på samarbejdet mellem skolekommissio
nens formand og den nye overlærer i Ring
købing. Det viste sig da også senere, at J. 
I. Bøgner som socialdemokratisk byråds
medlem blev en af Vilhelm Nielsens bane- 
mænd for så vidt angår borgmesterposten, 
der efter byrådsvalget i 1937 overgik til 
socialdemokraten Harald Christensen. 1 
øvrigt den eneste periode i historien, hvor 
Ringkøbing har haft en socialdemokratisk 

borgmester, idet flertallet tippede tilbage 
til de borgerlige ved kommunalvalget i 
1943. (Se noterne).

Det politiske opgør mellem den lokale 
Venstre-høvding, redaktør Vilhelm Niel
sen, og den nytilflyttede socialdemokrat, 
overlærer J. 1. Bøgner, fik dog ingen nega
tive konsekvenser for samarbejdet mellem 
Dagbladet og Bøgner. Gennem en lang 
årrække kunne man i avisen jævnligt læse 
Bøgners spændende artikler om lokalhi
storie, jagt og natur.

Onsdag 5. september 1934 ankom J. I. 
Bøgner til Ringkøbing Skole. I frikvarte
ret kl. 9.00 samledes lærerpersonalet i 
gymnastiksalen i Vestergade. Den nye over
lærer blev budt velkommen af Vilhelm 
Nielsen på skolekommissionens vegne og 
af viceskoleinspektør Flint på lærerperso
nalets vegne. Det fremgår af Dagbladets 
omtale, at »Hr. Bøgner forventes at indle
de sit daglige virke på skolen om ca. 14 
dage«.

En bemærkelsesværdig mand
Hermed startede Bøgner sin gerning i 
Ringkøbing - et virke, der fik mange for
greninger, og som placerede ham stærkt i 
lokalbefolkningens bevidsthed. Det blev 
til 26 aktive år på skolen, og her nød han 
stor respekt hos langt de fleste. Men der er 
en betydelig nuance-forskel i bedømmel
sen af ham hos eleverne fra den første del 
af perioden og eleverne fra den sidste del. 
Det fremgår af udtalelser fra nogle af sko
lens gamle elever til en eksamensopgave 
på Journalisthøjskolen i 2004 samt diver
se avis-artikler.

Viktor Jensen, Køge: »Jeg husker tyde
ligt, da overlærer Bøgner i 1934 ankom 
til skolen i en lille bil. Det virkede utrolig 
stærkt, da dette lange menneske steg ud af
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Robert Kjærlund Poulsens klasse fra Ringkøbing Skole havde 25-ars jubilæum i 1966. Og ved 
denne lejlighed besøgte man skoleinspektor Bogner i »Enemærket« i Velling Plantage. Fra venstre: 
Robert Kjærlund Poulsen. J. I. Bogner, Ella Rasmussen, Henry Christiansen, Edith Sorensen, 
Helga Toft, Poul Fritze, Elly Pedersen, Anne Sørensen (næsten skjult), Ingrid Bæk, Margit 
Iversen, Metha Jensen, Hans Kongsvad. Inga Madsen. Per Jensen, Ellen Christensen. Grethe 
Mikkelsen (Mik), Signe Bøgner (J. I. Bøgners søster) samt tvillingerne Ejnar og Viggo Kjær. 
Pigerne er nævnt med deres ungpigenavn. Billedet er taget af Børge Andersen, som også gik i denne 
klasse.

en usædvanlig lille bil. Jeg havde Bøgner 
til dansk og som klasselærer. Jeg har al
drig oplevet, at han skældte ud, tog os i 
ørerne eller ruskede os. Jeg besøgte ham 
en enkelt gang i privaten. Det var noget 
med lektierne. Han var en lærer, som vi på 
alle måder havde stor respekt for. Men de 
fleste af os følte nok, at han levede i de lidt 
højere luftlag«.

Robert Kjærlund Poulsen, Bogense: 
»Overlærer Bøgner var en mand, som står 
tydeligt i erindringen. Han varen bemær
kelsesværdig mand. Anderledes kan karak
teristikken ikke være. Jeg kender ham både 

fra min skoletid og tiden derefter. Jeg 
besøgte ham af og til og fik også en gang 
en bog af ham med dedikation og »tak for 
at have været Danmark en god søn under 
den lange vinter«. Senest besøgte jeg ham 
i 1966, da min klasse havde 25-års jubilæ
um, og vi var inviteret ud til ham og hans 
søster på Enemærket i Velling Plantage.

Afdøde Viggo Jensen, Ringkøbing: »Bøg
ner var en dygtig og retfærdig lærer, som 
vi kunne regne med og stole på. Han følte 
et stort ansvar for os, også uden for skole
tiden. F.eks. husker jeg, at han mødte 
frem, da jeg var på session i Ringkøbing.
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Han havde vise ikke noget officielt ærinde 
på stedet, men han ville lige sikre sig, at 
hans drenge fik en korrekt behandling«.

Rigmor Kryger, Køge: »Nogen siger, at 
Bøgner gav lussinger. Det har jeg aldrig 
oplevet - og heller ikke, at han har truet 
nogen. Men kejserens (Vilhelm Nielsens. 
Red.) piger fik lov til mere i skolen, end 
fattigmand Jensens børn fik. Det hersker 
der ingen tvivl om. Personligt synes jeg, 
at mennesket Bøg ner var svær at forholde 
sig til. Det var nok mest drengene, der så 
op til ham«.

Georg Vejen Larsen, Roskilde: »Bøgner 
var bundhæderlig og en stor personlighed. 
I skolen havde jeg ham til historie, og som 
lærer var han en fantastisk og dybt enga
geret fortæller. Når han berettede om for
tidens krige, var det som at høre »Gunnar 
Nu« referere en fodboldkamp. Selv om jeg 
har haft mange forskellige lærere, så er det 
altid Bøgner, jeg vender tilbage til i tan
kerne. Et stykke hen i krigen gik det op 
for os, at han var med i modstandsbevæ
gelsen. Vi var et par drenge, der en gang 
imellem kravlede op i skunken over sløjd
salen for at fS en smøg. Pludselig observe
rede vi en større ladning våben deroppe, 
og vi gik naturligvis til Bøgner med vores 
viden. Han blev helt bleg - og vi måtte 
højt og helligt love ikke at fortælle det 
videre til en levende sjæl, end ikke vore 
forældre...«.

Afdøde Egon Heldgaard, Ringkøbing — 
lærer på Ringkøbing Skole og kollega til 
Bøgner gennem mange år: »Bøgner var en 
prægtig mand - en dejlig skikkelse. Og 
han var meget afholdt på skolen. Den før
ste tid efter krigen fandt vi jo på at holde 
julefest på skolen, selv om midlerne var 
små. Og når Bøgner fortalte en jagthi
storie, så var der stille i gymnastiksalen. 

Jo, på disse dage kunne man godt afprøve 
nummeret med knappenålen. Han kunne 
klare det med at ß alle eleverne på skolen 
til et være helt stille på en gang. Han var 
måske en anelse stejl. Når han havde dan
net sig et indtryk, var det ikke nemt at få 
ham til at skifte mening. Til gengæld 
sagde han heller ikke så meget, inden han 
var sikker i sin sag«.

Den autoritære inspektør
Et godt stykke op i 1950’erne havde Bøg
ner fast greb om tingene på Ringkøbing 
Skole og situationen under fuld kontrol.

Afdøde Bent Kloch Lirsen, Ringkø
bing, der gik ud af skolen i begyndelsen af 
1950’erne: »Bøgner indgød en kolossal re
spekt omkring sig. I skolen var han en 
autoritet uden sidestykke. Han var over
læreren. Og så var der alle de andre; de var 
bare lærere. Senere blev det jo ændret. 
Først blev Bøgner skoleinspektør, dernæst 
blev han stadsskoleinspektør. Der kom en 
viceskoleinspektør, der kom overlærere, 
osv., osv. Men forskellen var ens: Bøgner 
var stadig overlæreren - og det blev han 
ved med at være. Man sagde altid overlæ
reren om Bøgner; man sagde ikke skolein
spektøren...«.

Men hvis man taler med elever, der gik 
i de ældste klasser i sidste halvdel af 
1950’erne, bliver billeder af skoleinspek
tøren mere nuanceret.

Jørgen Hansen, Ringkøbing, formand 
for skolens første elevråd: »Jeg gik jo i 
skolen fra 1952 til 1962 - i den periode, 
elevtallet toppede med omkring 900. I 
disse år var Bøgner skoleinspektør og 
stadsskoleinspektør. Så vidt jeg husker, un
derviste han kun ganske lidt. Men han var 
utrolig autoritær. Hvis man havde været 
uartig i skolegården eller i timen, så blev
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det straffet. Bøgner kom nogle gange og 
hentede elever i klassen. Han åbnede ikke 
døren - nej, han sparkede den op med sine 
støvler. Så råbte han nogle af elevernes 
navne med sin karakteristiske tordenrøst. 
De pågældende skulle så ud og stå skole
ret. De stod til et par på skrinet; det vid
ste de godt, helt klart. Eftersidnings
timerne var et kapitel for sig. De blev af
viklet i et lokale i midterhallen i den gam
le fløj - første dør til højre. Det var hver 
mandag fra 15 til 16, og det var som regel 
noget af et tilløbsstykke. Der var 30 stole, 
og lige så mange ståpladser... Oftest var 
det Bøgner, der forestod eftersidningen. 
Der gik et sus igennem forsamlingen, når 
han sparkede døren op og arriverede - 
pludselig og ganske voldsomt. Hvis man 
havde glemt at tage huen af, kunne man 
risikere at fa den slået af... Og hvis man 
grinede, vendte ryggen til eller var uop
mærksom, så udløste det som regel også 
en straf. Det er sådan set den ånd, jeg 
husker«.

Som det fremgår af udsagnene, skete der 
gennem årene en betydelig forandring i 

Her er inspektøren 
og nogle af lærerne 
pa Ringkøbing 
Skole klar til start 
i sækkeløbet ved et 
af skolens arrange
menter. J. I. Bøgner 
er nummer to fra 
venstre.
Derefter følger 
Kaj Mortensen, 

Jobs. Søgaard, 
Jobs. Korsholm og 
Tb. Borup.

elevernes opfattelse af J. I. Bøgner som 
skoleleder. Her skal man nok tage i 
betragtning, at der op gennem 1950’erne 
forekom en generel ændring i elevernes 
adfærd over for lærerne. Respekten var 
ikke længere den samme som i 1930’erne 
og 1940’erne. Denne udvikling var tilsy
neladende et problem for Bøgner.

Men under alle omstændigheder havde 
eleverne i Ringkøbing Skole en enorm 
respekt for ham, lige til han gik på pen
sion i I960. Således fortæller elever fra 
1950 erne, at når de 800-900 børn tumle
de rundt i skolegården - den var delt i en 
pigeafdeling og en drengeafdeling med en 
streg - og støjen nåede de helt store høj
der, så behøvede Bøgner blot at åbne sit 
kontorvindue ud til skolegården. Det var 
nok til, at der øjeblikkelig blev total stil
hed...

Foragt for politikerne
J. I. Bøgners udadvendte aktiviteter var 
præget af hans store interesse for naturen 
samt hans lokalpolitiske og lokalhisto
riske aktiviteter, der havde udgangspunkt 
i hans markante nationale holdning.
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Bøg ners ansær tel se i Ringkøbing havde 
jo kraftige politiske undertoner, så det har 
ikke været nogen overraskelse i byen, at 
han tre år efter sin ankomst lod sig opstil
le og vælge som byrådsmedlem for So
cialdemokratiet. Han var medlem af Ring
købing Byråd og viceborgmester i perio
den fra 1937 til 1943. Denne position gav 
ham vigtige personlige forbindelser og et 
stort indblik i, hvad der foregik på alle 
planer i købstaden - en viden, der styrker 
troværdigheden af hans notater om besæt
telsestidens begivenheder på Ringkøbing- 
egnen.

Men det fremgår også klart af hans 
beretning fra krigsårene, at han - lige som 
mange andre fremtrædende modstands
folk - tog afstand fra samarbejdspolitik
ken og foragtede mange af datidens dan
ske politikere, hvilket bl.a. medførte, at 
han forlod Socialdemokratiet og tilslutte
de sig partiet Dansk Samling. I slutnin
gen af beretningen skriver han således:

»Begejstringsrusen fra den 5. maj 1945 
tabte sig snart, og ingen blev tilfredse 
med det opgør, der fulgte; det være sig 
inden for frihedskæmpernes rækker, såvel 
som fra anden side. Muligvis ligger hi
storiens dom klar over hele dette forhold 
ved år 2000. Og denne eventuelle dom vil 
sikkert være præget af, hvorledes forhol
dene har udviklet sig, siden disse linier 
skrives i 1950.

Officielt skete der vel en ændring i 
Danmarks hidtidige ca. 150-årige uden
rigspolitiske indstilling om neutralitets
politikken som den eneste vej at gå, da vi 
i 1949 besluttede os for Atlantpagten. 
Men det var kun under et vist tryk, vi 
ændrede den gammel-betrådte neutrali
tetsvej, som dog ikke havde holdt i 1940. 
I deres inderste følte de fleste en vis uvilje 

mod den ny linie, uanset partifarve, selv 
om det ikke officielt blev hævdet. En vir
kelig nyindstilling i befolkningen som 
helhed var ikke indtrådt; derfor havde vi 
samme vege og ængstelige indstilling til 
andre store spørgsmål, som fulgte med kri
gens afslutning, f.eks. deltagelsen i besæt
telsen af Tyskland, de forøgede militær
udgifter, hjemmeværnet og Sydslesvigs 
fremtid.

En virkelig positiv og realistisk indstil
ling over for begivenhederne efter krigen 
havde kun partiet Dansk Samling, der dog 
blev bearbejdet så grundigt af de gamle 
partiledere og deres presse, at det ikke for
måede at slå igennem, men afgik ved en 
hurtig død«.

Det tredje historiske værk
J. I. Bøgners aldrig svigtende historiske 
interesse gav sig udslag på forskellige 
niveauer. Eleverne fra Ringkøbing Skole 
mindes med glæde og begejstring hans 
historie- og geografi-undervisning i 1930’ 
erne og 1940 erne. Læsere af Ringkjøbing 
Amts Dagblad mindes med lige så stor 
glæde hans artikler om købstadens hi
storie, store begivenheder på egnen og lo
kale personligheders indsats gennem ti
derne.

Det hele samlede Bøg ner i tre historiske 
værker: »Bidrag til Ringkjøbing Bys Hi
storie« og »Bidrag til Ringkjøbing Bys 
Historie. Tillæg l « samt »Bidrag til Ring
kjøbing Bys Historie. Tillæg II. Ring
kjøbing under besættelsen 1940-45«. De 
to første værker udkom i hhv. 1942 og 
1962. Det skete i samarbejde med Ring
kjøbing Amts Dagblad. Teksten blev of
fentliggjort som føljeton i avisen og satsen 
derefter sendt til bogtrykkeriet. I dag kan 
bøgerne lånes på biblioteket.
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Allerede mens Bøgner arbejdede med de 
to første værker, besluttede han at nedfæl
de stort og småt om forholdene i Ring
købing under den tyske besættelse i 1940- 
45. Det fremgår af indledningen til hans 
tredje værk, hvor han bl.a. skriver: »Da 
jeg i begyndelsen af krigen syslede med 
Ringkjøbing bys historie, blev jeg snart 
klar over, hvor hurtigt en begivenhed går 
i glemmebogen, når den skal bevares ad 
mundtlig vej. Trods det, at det var store 
begivenheder, der gik hen over vore hove
der ved krigens udbrud, og som fra april 
1940 berørte vor hjemstavn, er der ingen 
tvivl om, at de i løbet af et par menneske
aldre ville være blevet udviskede, og man
ge enkeltheder forvansket eller helt glemt.

Aviserne, der jo ellers i over hundrede år 
har været den vigtigste kilde til lokal 
historieforskning, kunne der ikke ventes 
så meget fra, idet det jo fra første begyn
delse efter besættelsen blev dem forbudt 
at omtale lokale militære foreteelser. I 
enkelte perioder i de 5 år blev dette for
bud hævet, når det passede i tyskernes 
kram. Men det, aviserne bragte, var kun 
brudstykker, og det ville ikke være muligt 
ac skrive byens historie i disse 5 år på 
grundlag af pressens omtale. Noget arkiv
materiale er der vel samlet på byens of
fentlige kontorer som rådhus og politista
tion; men dog heller ikke så meget, at der 
deraf kunne gives en samlet fremstilling, 
så meget mere som en del af materialet på 
politikontoret blev tilintetgjort ved poli
tiets fratræden i september 1944.

Alt dette stod mig klart, straks da kri
gen kom til disse egne, og jeg besluttede 
at træffe mine forholdsregler, således at 
disse bevægede år ikke skulle blive glemt, 
som tilfældet var med begivenhederne i 
Napoleons-krigene i begyndelsen af 1800- 

tallet, da denne egn også til tider lå i det 
militære brændpunkt, men hvor så godt 
som ingen erindring er bevaret ad mundt
lig vej. Det forholdsvis lidt, jeg har frem
draget i mit lille skrift »Bidrag til Ring
kjøbing bys historie« fra denne periode 
omkring 1800, er fremskaffet ved bryd
somt arkivarbejde. Hvor anderledes leven
de kunne det ikke have været, om der 
havde stået beretninger eller dagbogsop
tegnelser til rådighed, f.eks. om borger
væbningen, de engelske fanger i 1808 el
ler de score militære belægninger i 1813- 
14; men der var intet at bygge på. Selv de 
ældste historisk interesserede mennesker, 
jeg talte med den gang, folk som var født 
i 1850’erne, og som dog havde levet sam
tidig med mennesker, der havde oplevet 
nævnte begivenheder i begyndelsen af år
hundredet, vidste kun meget, meget lidt.

For at det samme ikke skulle ske, da 
historiens store sus atter gik over vor by, 
begyndte jeg fra første dag at gøre korte 
optegnelser over udviklingen og begiven
hederne, og jeg fortsatte dermed lige til 
den 5. maj 1945 og dagene derefter.

Hen i 1948 begyndte jeg så på grund
lag af mine optegnelser at udarbejde dette 
skrift. Jeg kunne ikke begynde lige med 
det samme; jeg måtte have tiden og begi
venhederne lidt på afstand, men på den 
anden side ville jeg heller ikke vente læn
gere, end at min erindring om begivenhe
derne stod klart for mig«.

Manuskriptet arkiveres
I Ringkøbing var det ikke nogen hemme
lighed, at J. I. Bøgner havde gjort notater 
og nedskrevet sin viden om begivenheder
ne i byen under 2. verdenskrig. I en 75- 
års fødselsdagssamtale med Ringkjøbing 
Amts Dagblad den 1. august 1970 - et
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halvt år før hans død - udtalte han bl.a.: 
»Værket opbevares i Landsarkivet i Vi
borg, og seglet må først brydes i år 2000, 
den 9- april - den dag, da tyskerne i 1940 
trængte ind i Danmark. Selv om det først 
udgives så sent, vil der også i år 2000 være 
folk tilbage, der husker besættelsestiden 
på Ringkøbing-egnen og kan konstatere, 
at det ikke er løgn, det jeg har skrevet«.

Syv år tidligere - den 29. november 
1963 - havde Bøgner afleveret materialet 
til Landsarkivet. Det bestod af 23 hånd
skrevne stilehæfter, samlet i gråt indpak
ningspapir, pålimet en seddel med følgen
de tekst: »Denne pakke, indeholdende 
manuskriptet til Ringkjøbing bys historie 
1940-45, sendes med den tilhørende kort
rulle den 1. april år 2000 til Ringkjøbing 
Rådhus. Den 9. april samme år kl. 17 må 
dette segl brydes og pakken åbnes på 
Ringkjøbing Rådhus af Ringkjøbing bys 
borgmester og stadsskoleinspektør eller 
disses stedfortrædere«. Sammen med sti
lehæfterne lå et brev, dateret 9. april 1950, 
hvori Bøgner bl.a. skriver:

»Hr. borgmester, hr. skoleinspektør
Når De læser dette, er der lige bestemt 
hen rundet 60 år, siden tyskerne rykkede 
ind på Ringkjøbing Torv; utvivlsomt et af 
de uhyggeligste øjeblikke i byens historie. 
Fra et vindue her på rådhuset iagttog jeg 
de overlegne, hovmodige og sejrsbevidste 
miner. Det blev det øjeblik i mit liv, der 
har gjort stærkest indtryk på mig, og som 
i høj grad formede resten af mit livs ind
stilling.

1 forordet til vedlagte skrift har jeg 
redegjort for dets tilblivelse. Jeg beder 
Dem nu overlade det til en eller to af 
byens mest lokalhistorisk interesserede 
borgere og lade dem afgøre, hvor vidt det 

nu, 60 år efter begivenhederne, kan of
fentliggøres helt eller delvis. Måske kan 
skriftet lettest og billigst udgives ved at 
benytte samme fremgangsmåde som ved 
mine to tidligere »Bidrag til Ringkjøbing 
Bys Historie«. Disse blev optrykt i Ring
kjøbing Amts Dagblad som en slags følje
ton, hvorefter satsen gik til bogtrykkeren, 
som derefter optrykte bogen i nogle hund
rede eksemplarer«.

Borgmesteren og medie-lavinen
I begyndelsen af april år 2000 dumpede 
den forseglede pakke så ned på borgmester 
Hans Østergaards skrivebord i hjørnekon
toret på Ringkøbing Rådhus. Nu var det 
op til borgmesteren at beslutte, hvor vidt 
beretningen om de lokale begivenheder 
under 2. verdenskrig skulle offentliggø
res.

Borgmesteren fulgte Bøgners opfordring 
og lod en af byens lokalhistorikere læse 
manuskriptet. På kommunens vegne hy
rede han Per Hauge Mortensen, Ringkø
bing, til at vurdere materialet. Hauge Mor
tensen udfærdigede to rapporter om ind
holdet: »Oversigt over mulige problema
tiske navne« og »Manuskriptets indhold 
og diverse om indholdet«.

Rapporterne overbeviste borgmesteren 
om, at J. I. Bøgners beretning ikke burde 
offentliggøres. Han returnerede derfor ma
terialet til Landsarkivet med en bemærk
ning om, at det skulle henligge i arkivet 
endnu 20 år, før der kunne blive tale om 
en offentliggørelse.

Hans Østergaards beslutning startede 
en sand lavine i medierne - læserbreve og 
artikler i aviserne og diverse indslag i 
radio og tv. Masser af mennesker luftede 
deres utilfredshed med, at Bøgners manu
skript til bogen om besættelsestidens Ring-
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Borgmester Hans Ostergaards beslutning om at henlægge Bøgners notater i yderligere 20 dr star
tede en medie-storm i 2001. Her ses nogle af overskrifterne pd de mange læserbreve i Ringkjøbing 
Amts Dagblad.

købing var blevet returneret til Lands
arkivet med en bindingsperiode på endnu 
20 år.

Beslutningen blev den direkte årsag til 
kraftige myte-dannelser om tyskersympa
tisører og medløbere samt tyskertøse, vogn- 
mænd og forretningsfolk. Der måtte jo 
være et eller andet afslørende i materialet, 
når det skulle skjules i yderligere 20 år...

I løbet af få måneder kunne man således 
alene i Ringkjøbing Amts Dagblad stifte 
bekendtskab med 16 helsidesartikler, 53 
nyhedsartikler, 19 læserbreve og to kom
mentarer om det, der nu for alvor var ble
vet til »Bøgner-sagen«. Og siden denne 
sammentælling blev foretaget, har der væ
ret utallige medie-indslag om Bøgners be
retning om krigstiden i Ringkøbing.

Blandt de mange helsides-artikler var 
en serie, som Ringkjøbing Amts Dagblad 
offentliggjorde i foråret 2001. Bladet var 
kommet i besiddelse af nogle af Bøgners 
oprindelige notater, nedfældet i krigsåre
ne - en jagtjournal med oplysninger i te
legramstil samt nogle kladdehæfter, der 

helt tydeligt havde dannet grundlag for 
det endelige manuskript. Væsentlige dele 
af Bøgner-materialet blev således offent
liggjort allerede dengang — bl.a. kapitler
ne »9- april«, »Tyskernes færd i de 5 år«, 
»Borgernes reaktion«, »5. maj« og »Sla
get ved Røgind Kro«. Der var enorm in
teresse for disse artikler - landet over. 1 
løbet afkort tid havde Ringkjøbing Amts 
Dagblad udleveret hvert eneste tilgænge
lige eksemplar med Bøgner-artikler.

Lone Hindø og ombudsmanden
Mange mennesker ønskede at få omstødt 
beslutningen om Bøgner-materialets til
bagelevering til Landsarkivet. En af dem 
var Ringkøbing-pigen og tidligere byråds
medlem i Århus, sognepræst Lone Hindø, 
Harlev. Med borgmesterens håndtering af 
sagen så hun en mulighed for at bringe 
loven om offentlighed i forvaltningen i 
anvendelse. Ringkøbing Kommune havde 
jo bevisligt foretaget en sagsbehandling, 
med anvendelse af kommunalt brevpapir 
og betaling af konsulent-honorar til en



MENNESKET BØGNER OG BØGNER-SAGEN 89

historiker, så Lone Hindø ønskede aktind
sigt, omfattende hele materialet. Dette af
slog Ringkøbing Kommune. En afgørelse, 
som Lone Hindø klagede over til Tilsyns
rådet for Ringkjøbing Amt, men Ring
købing Kommune fik medhold. Lone 
Hindø klagede derefter over afgørelserne 
til Folketingets Ombudsmand.

Efter en langvarig sagsbehandling, hvor 
både Ringkøbing Kommune og Tilsyns
rådet for Ringkjøbing Amt atter havde 
sagen til behandling, nåede ombudsman
den i 2007 frem til, at Bøgner-materialet 
måtte være omfattet af loven om offentlig
hed i forvaltningen. I en foreløbig redegø
relse 12. april 2007 skrev han bl.a., at »af
gørelsen om Lone Hindøs ret til aktind
sigt hører efter min mening under Ring- 
købing-Skjern Kommune, og den skal 
træffes på grundlag af offentlighedsloven 
eller andre regler om indsigt, hvis disse 
stiller hende mere gunstigt end offentlig
hedsloven«.

Det fremgik, at ombudsmanden havde 
forespurgt tre ministerier om deres hold
ning til sagen, nemlig Kulturministeriet, 
Justitsministeriet samt Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet.

Svarene viste, at to af ministerierne ac
cepterede ombudsmandens afgørelse om, 
at Bøgner-materialet var omfattet af be
stemmelserne i offentlighedsloven. Men 
Kulturministeriet var ikke enig i afgørel
sen. Man henviste bl.a. til arkivlovens be
stemmelser og en aftale, som Landsarkivet 
i Viborg havde indgået med J. I. Bøgners 
plejesøn, Henrik Bøgner.

Den 20. december 2007 afgav ombuds
manden sin endelige redegørelse, hvori 
han fastholdt konklusionerne fra den fore
løbige redegørelse - altså at Bøgners ma
nuskript var omfattet af loven om offent

lighed i forvaltningen. Men først efter et 
vedholdende pres fra ombudsmanden bø
jede Kulturministeriet sig i slutningen af 
2008, og Lindsarkivet udleverede på ny 
materialet til vurdering hos borgmesteren 
i Ringkøbing - denne gang Torben Nør- 
regaard, som ikke var i tvivl om, at mate
rialet burde gøres offentligt tilgængeligt.

Borgmesteren, kommunaldirektøren og 
to af kommunens jurister brugte nogle 
uger til at læse de 23 stilehæfter igennem, 
hvorefter man var klar til at offentliggøre 
manuskriptet. Det skete umiddelbart ef
ter, at kommunen mandag 16. februar 
2009 havde afviklet et offentligt møde 
med ombudsmand Hans Gammeltoft- 
Hansen på Rådhuset Ved Fjorden i Ring
købing. Her redegjorde ombudsmanden 
for sagens gang, og han lagde ikke skjul 
på, at det var en af de mest komplicerede 
sager, han havde beskæftiget sig med i 
sine 22 år som ombudsmand.

Efter mødet på Rådhuset var der offent
lig adgang til Bøgners manuskript. Kopi 
af indholdet i de 23 hæfter kunne lånes på 
Ringkøbing Bibliotek eller købes for 420 
kr. Og få uger senere offentliggjorde Dag
bladet Ringkøbing-Skjern hele materialet 
som føljeton i 50 afsnit, der også blev of
fentliggjort i bladets net-avis. Her blev 
afsnittene dagligt åbnet af 800-1200 
læsere. Dernæst besluttede Rasmussens 
Bogtrykkeri i Ringkøbing at udgive ma
terialet, og bogen blev præsenteret 21. 
september 2009.

Altsammen i overlærer J. I. Bøgners 
ånd. Og så er både avisføljetonen og bo
gen illustreret med masser af billeder fra 
besættelsestidens Ringkøbing. Et lille mi
nus er det dog, at borgmesteren og hans 
embedsmænd har streger omkring 15 
navne fra manuskriptet. De fleste af disse
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navne blev nævnt i Dagbladets artikler i 
2001 og en del af dem ligeledes i bladets 
føljeton i 2009.

Værdifuld lokal-hiscorie
Med offentliggørelsen af Bøgners beret
ning fik myterne om krigstidens Ring
købing et skud for boven. Det er så som så 
med saftige afsløringer, hvilket måske al- 
lertydeligst blev illustreret i et læserbrev i 
Dagbladet fra en mand, som havde brugt 
tid og penge på materialet. Han var tilsy
neladende meget skuffet, idet han beteg
nede Bøg ners beretning som »en fis i en 
hornlygte«.

Historisk interesserede er imidlertid 
ikke i tvivl om, at J. I. Bøgners erindrin
ger er både enestående og værdifulde for 
eftertidens Ringkøbing. Hvor adskillige 
danske byer blot har en række usammen
hængende beskrivelser fra besættelsesti
den, så har Ringkøbing nu en samlet be
skrivelse, som detaljeret fortæller om alt 
det, der foregik i byen og på egnen i »den 
lange vinter«.

Bøgner er stærkt fordømmende over for 
de såkaldte tyskertøse - eller tyskerkæl
linger, som han kalder enkelte af dem. Det 
samme gælder personer, der gik i tysk tje
neste eller sympatiserede med tyskerne. 
Særdeles kritisk er han ligeledes over for 
vognmændene og de forretningsfolk, som 
stod til rådighed for tyskerne. Derimod 
udviser han en vis forståelse for håndvær
kere og arbejdsmænd, der var nødt til at 
arbejde for tyskerne for at kunne forsørge 
kone og børn.

Generelt er det et sort-hvidt billede, 
Bøgner tegner af begivenhederne i Ring
købing under krigen. Men beretningen er 
særdeles detaljeret og når rundt i alle kro
ge, så man bliver meget klogere på besæt

telsestidens Ringkøbing. Det kan anbefa
les at læse bogen i sin helhed - men i det 
følgende nogle karakteristiske smagsprø
ver i form af en række uddrag fra den:

»Det første, vi mærkede til fjenden den 
9. april 1940, var hans flyvere. Allerede 
ved 10-tiden strøg de første mørke, 
næsten sorte, maskiner med de på under
siden tydelige lysere hagekors lavt hen 
over byen og egnen. Det var rekognosce
ringsmaskiner, der fulgte den tyske hærs 
fremrykkende bevægelser. Det var jagere, 
der havde denne opgave, men i løbet af 
dagen iagttoges også mange tunge maski
ner, der langs vestkysten var på vej mod 
Norge. Ved 15.30-tiden sås de første 
fjendtlige tropper i byen. Det var en pa
trulje, bestående af et par motorcyklister 
og en ganske lille bil. Patruljen kørte med 
stor fart ind ad Herningvej, vendte på 
Torvet og kørte tilbage ad Skjern til. Ved 
17-tiden ankom styrken, et kompagni på 
ca. 150 mand i et par panserbiler og en 
halv snes andre vogne, med køkkenbil og 
alt, hvad dertil hørte. De stoppede en kort 
tid ved Alkjær Lukke og kørte derefter ad 
Nørredige og Enghavevej til markeds
pladsen. Her blev kompagniet stillet op i 
fuld krigsudrustning med stålhjælme osv., 
og gennem Skolevænget og Vestergade 
marcherede de derpå kl. 17.30 under kraf
tig sang ind på Torvet.

Kommandanten, en hauptmand Schulz, 
holdt en kort tale til tropperne. Forma
nede dem til god optræden; de var jo ikke 
kommet til et fjendeland, men havde i 
»overensstemmelse« med landets lovlige 
regering overtaget »beskyttelsen« af den
ne by. For en militær ordens skyld bemær
kede han dog også, at al modstand og 
uvilje mod den tyske værnemagt ville 
blive slået skånselsløst ned«.
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»Det skortede i nogen grad på værdig
hed fra befolkningens side med hensyn til 
at tage den 9. april som den forfærdelige 
dag, den van Og den første sommer kneb 
det også noget for adskillige af byens 
agtværdige familier at vise tyskerne »den 
kolde skulder«. Den store selskabelighed 
blev vel ikke drevet, men der var dog til
fælde, hvor tyskerne kom i private hjem.

Nogen misforstået medlidenhed gjorde 
sig også gældende over for soldaterne. 
Man kunne høre ældre ellers fornuftige bor
gere sige omtrent sådan, at hvis det var 
deres sønner, der lå som soldater i et frem
med land, ville man som forældre være 
glad for at erfare, at de befandt sig mellem 
gode og venlige mennesker. En indstil
ling, som passede til fredsforhold, men 
måtte betragtes som fejlagtig - ja, direk
te tåbelig - når det som her drejede sig 
om fjender.

Stort set var tilstanden i Ringkøbing 
dog utvivlsomt bedre end f.eks. i Holste
bro og især i Thisted. De historier, som 
man hørte derfra, også længere hen i kri
gen, overgik alt, hvad man hørte og så i 
Ringkøbing; og der var også adskillige 
eksempler på, at tyskerne fra første færd 
mødte kølighed i Ringkøbing«.

Forholdet til tyskerne...
»I løbet af sommeren 1940 spilledes der 
jævnligt af store militærorkestre på Tor
vet. I begyndelsen kunne folk ikke styre 
deres nysgerrighed, og der var masser af 
danske tilhørere. Men lidt efter lidt blev 
det dog fastslået, at det var et sted og en 
lejlighed, danske skulle holde sig væk fra, 
så til sidst spillede orkestrene hovedsage
ligt kun for tyske soldater. Noget lignen
de gik det med de tyske underholdnings
aftener på Hotel Ringkjøbing, hvor tilrej-

Et tysk militærorkester giver koncert på Ton et i Ringkøbing — antagelig i begyndelsen af krigen.
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sende tyske kunstnere optrådte. Hertil var 
indbudt byens embedsmænd og enkelte 
andre.

Der kan i denne forbindelse fortælles et 
træk, som i en nøddeskal stærkt belyser de 
brydninger, som gjorde sig gældende hos 
myndighederne, når man skulle tage stil
ling til, hvad der var korrekt i forhold til 
tyskerne. I januar 19-43 fejrede Ringkjø
bing Købstad sit 500-års jubilæum. 1 et 
byrådsmøde forinden drøftede man den 
mulighed, at den tyske kommandant ville 
komme til stede som gratulant. Det var jo 
før bruddets tid, og man vidste, at noget 
lignende var sket andre steder. Man var 
enig om at modtage kommandanten »ro
ligt og værdigt«, men det blev også gjort 
gældende, at han som andre gratulanter 
måtte inviteres med til den følgende fro
kost. Herimod blev der protesteret stærkt, 
især af skoleinspektør Bøgner. Efter en 
lang og hidsig drøftelse, gik det til af
stemning, og det vedtoges med syv stem
mer (fire socialdemokrater, to venstrefolk 
og én radikal), at kommandanten skulle 
inviteres med til frokosten, hvis han 
mødte. Fire stemte imod, nemlig direktør 
Sørensen og redaktør Nielsen (begge Ven
stre), fru læge Næss-Schmidt (Konser
vativ) og skoleinspektør Bøgner (Social
demokratiet). Heldigvis mødte komman
danten ikke til jubilæet. Frokosten forløb 
i fryd og gammen, og byrådet kunne have 
sparet sig den ophidsende debat.«

»Hen på foråret 1942 blev besættelses
troppernes styrke betydeligt forøget. Kri
gen havde nu tildels skiftet karakter; ty
skerne havde ikke mere udelt initiativet. 
Muligheden for en invasion på fastlandet 
var til stede, og opførelsen af den store 
vestvold fra Py renærerne til Nordkap tog 
fart. I det meste af 1942 og 1943 samt i 

begyndelsen af 1944 lå 1000-2000 mand, 
fordelt mellem Ringkøbing, Søndervig og 
Houvig. Dertil kom betydelige forlæg
ninger i flere af omegnens landsbyer i 
længere eller kortere tid, således især på 
Holmsland samt i Rindum, Hee og Tim; 
derimod ikke meget i No og Velling. 
Oveni kom yderligere en del luftværns
folk.

Det er klart, at denne store belægning, 
hen ved 1000 mand i en by med 4000 ind
byggere, i høj grad prægede byen og gade
billedet. 1 praktisk talt hver eneste gade i 
byen sås tyske soldater døgnet igennem. 
Man undgik dog stadig, trods de forøgede 
styrker, privat indkvartering. I stedet for 
blev der ved tyskernes foranstaltning byg
get barakker. Begge markedspladser, hvor 
der tidligere havde været eksercerpladser, 
blev bebygget, så der opstod en veritabel 
barak-lejr. Disse foranstaltninger var til
strækkelige til at kunne tage nogle hun
drede mand, og når det til tider ikke slog 
til, blev hotellerne inddraget. Det gjaldt 
både Fløjskolehjemmet, Hotel Ringkjø
bing, Håndværkerforeningen samt Grand 
og Vestjylland på hjørnet af Bredgade og 
Grønnegade. Sidstnævnte var en bule, 
hvor tyskerne havde faet indkvartering og 
tilhold sammen med det værste ros af 
danske værnemagtsarbejdere. I omegnens 
landsbyer klarede man til dels indkvarte
ringen ved at beslaglægge skoler, forsam
lingshuse og missionshuse samt ved opfø
relse af barakker«.

Romlund, Bank og Bøgner
J. I. Bøgner beretter bredt om krigens 
gang i det vestjyske. Overflyvninger, luft
bombardementer og luftkampe, bruddet 
med tyskerne den 29. august 1943, poli
tiets afsættelse og CB-vagtmandskabets
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Tyskerne havde til sinds at forsvare sig med alle midler i Ringkøbing, da en allieret invasion på 
Vestkysten blev en mulighed. Der blev etableret en dyb tankgrav omkring byen, opstillet beton- og 
pigtrådssparringer ved indfaldsvejene samt bygget store bunkers i byens vestlige udkant. Den mørke 
streg på kortet viser tankgravens placering omkring Ringkøbing.

indsats, befæstningen af Ringkøbing by 
(pindsvine-stiliingen) og fæstningsvær
kerne i klitterne ved Vesterhavet, mordet 
på Kaj Munk, nedstyrtede engelske bom
befly, beskydningen af persontoget ved 
Hee, flygtningene - og meget, meget 
mere.

Om modstandskampen skriver han 
bl.a.: »De første regulære illegale grupper 
med forbindelse ude fra så dagens lys i for
året 1943. Det var to medarbejdere hos 
bogtrykker Rasmussen, faktor H. Rom
lund og typograf Ernst Bank, der fik for
bindelse med kredse i Esbjerg. Ernst Bank 

satte sig i forbindelse med sin nabo på 
Kongshøjvej, skoleinspektør Bøgner, og 
efter en kort sammenkomst dannede 
nævnte tre mænd en gruppe. Den blev en 
underafdeling af den kendte modstands
organisation Frit Danmark. Samtidig og 
uafhængig af denne gruppe dannede fabri
kant C. Strandsby, pastor Helmig og lærer 
Mortensen en anden gruppe under Stu
denternes Efterretningsvæsen.

Det var vel ikke de store ting, der blev 
udrettet den første tid. Men der blev dog 
nu mere system i distribueringen af ille
gale blade her på egnen. Grupperne arbej-
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Jede i begyndelsen med stor forsigtighed. 
Det må erindres, at det danske politi, i 
hvert fald for en del, endnu på dette tids
punkt bekæmpede den gryende modstands
bevægelse.

I løbet af 1943 voksede den illegale 
bladvirksomhed med rivende fart. I sen
sommeren 1944 var der i Ringkjøbing 
underafdelinger af følgende illegale blad
virksomheder: Frit Danmark: Faktor Rom
lund, typograf Ernst Bank og skoleinspek
tør Bøgner. Studenternes Efterretnings
tjeneste: Overtjener Frederiksen, amtslæ
ge Ryan Thede, pastor Hel mig, fabrikant 
Strandsby og lærer Mortensen. Kirkens 
Front og Niels Jydes Breve: Pastor Hel- 
mig. Frie Danske: Repræsentant Breum 
og radioforhandler Gaardsøe. Ringen: 
Cand. jur. Thesbjerg. 1944: Kioskejer Ove 
Nielsen. Information: Redaktionssekretær 
E. Christoffersen.

Og så kom det store øjeblik...
I 1944 og 1945 tog modstands-aktivite
terne i Ringkøbing et kraftigt opsving med 
våbenmodtagelse og sabotage-aktioner, 
hvilket Bøgner beskriver indgående. Det 
samme gælder befrielsesdagene, hvor det 
om aftenen den 4. maj 1945 bl.a. hedder:

»Og så endelig kom det store øjeblik; 
modsætningen til den 9. april 1940. Den 
4. maj 1945 - en fredag - kl. 20.30 med
deltes fredsbudskabet igennem den 
dansk-engelske radio. I løbet af fa minut
ter var gaderne fyldt med folk i den milde 
forårsaften. Store glade smil på alle ansig
ter. Håndtryk og lykønskninger. Enkelte 
flag kom ud trods det sene tidspunkt. 
Forløsningens time var endelig kommet.

Det blev dog ikke til de store og stor
mende scener i vor lille by. Forholdsvis 
hurtigt faldt den atter til ro. Der var ikke 

nogen leben på hotellerne, men der blev 
festet en del i private hjem. Modstands
folkene gik tidligt til ro. De vidste, hvad 
der forestod dagen derpå. Og adskillige 
værnemagere og kollaboratører følte sig 
sikkert ikke oplagt til fest. Opgørets time 
stod for døren.

Ved godt 21-tiden var modstandsbevæ
gelsens ledelse samler hos landsretssagfø
rer Dalgaard-Knudsen på Mylius Erich- 
sensvej. I kælderen, der egnede sig godt 
med forsvar for øje, oprettedes hemmeligt 
hovedkvarter. Fra sektionen i Holstebro 
kom der meddelelse om, at radioen skulle 
aflyttes, og at forholdsordre ville afgå der
fra efter kl. 8 lørdag morgen den 5. maj. 
Ingen kunne på forhånd være sikker på, at 
det ville komme til at gå roligt for sig, 
idet det var meget blandede tropper, der 
lå her på egnen. Mytterier og optøjer 
kunne komme til udførelse. Dette viste 
sig også at blive tilfældet, omend ikke i 
stort format, og det kom heldigvis kun til 
at gå ud over tyskere«.

»Det, som vakte størst opsigt og spæn
ding mellem folk den 5. og 6. maj, var 
vist nok de anholdelser, som blev foreta
get. Retningslinierne herfor havde været 
den lokale modstandsbevægelse i hænde 
allerede et års tid forud for den 5. maj. 
Der var fire punkter, nemlig 1 ) nazister, 2) 
personer i tysk tjeneste, 3) stikkere, 4) 
personer der kunne forvente lynch-justits. 
Frit Danmark gruppen bestående af skole
inspektør J. I. Bøgner, faktor H. Faber 
Romlund og typograf Ernst Bank havde 
på grundlag af disse retningslinier udar
bejdet arrestationslisten for Ringkøbing 
og omegn. Den blev hele tiden ført ajour 
og sluttelig godkendt af lokalkomiteen 
samt politifuldmægtig Krag.

Under gruppe 1 og 2 var der kun få -
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og slet ingen kunne komme ind under 
gruppe 3. Langt de fleste stod under grup
pe 4. Det var folk, der på forskellig måde 
havde irriteret ved for megen samkvem 
eller sympatiseren med tyskerne. Under 
denne kategori kom både vognmænd, 
handlende og tyskertøse.

I de to dage, hvor arrestationerne fandt 
sted, den 5. og 6. maj, anholdtes cirka 80 
personer i Ringkøbing og opland; her
iblandt også de få, der blevet taget ifølge 
oplysninger andre steder fra, samt også til
rejsende værnemagere. Cirka 65 var rent 
lokale personer. Henved halvdelen af de 
anholdte kom hjem, enten straks samme 
dag eller dagen efter, så snart der var taget 
rapport. Atter andre kom hjem efter få 
dages forløb.

Byledelsen i Ringkjøbing havde stort 
besvær med at holde igen på alle de an
meldelser om unational optræden, der 
strømmede ind i dagene efter den 5. maj 
1945. Men kun den i forvejen grundigt 
udarbejdede liste blev fulgt. Af de cirka 
80 anholdte blev kun tre-fire straffet - 
nogle handlende fik bøder på grund af 
prisovertrædelser - men på den anden side 
var der heller ingen, der fik æresoprejs
ning for anholdelsen, hvad der blev åbnet 
adgang til. Et par stykker søgte, men fik 
det ikke, så helt gak havde opgøret jo 
ikke virket her«.

Bøgner beskæftiger sig også indgående 
med »træfningen« den 10. maj 1945 ved 
Røgind Kro - ofte omtalt som »Slaget ved 
Røgind Kro«. Her afvæbnede lokale mod
standsfolk og 12 engelske panservogne et 
par tusinde russere, som havde gjort tjene
ste i den tyske hær. En dramatisk affære, 
som let kunne have »eksploderet«, men 
som blev afviklet i god ro og orden.

Tre dage senere blev politiet genindsat 
ved en parole på Tinghuset i Ringkøbing, 
og Bøgner skriver videre om udviklingen 
hen over befrielsesåret 1945.

Som tillæg 1 til beretningen er der en 
komplet oversigt over modstandsbevægel
sens medlemmer pr. 1. maj 1945 i Ring
købing og nærmeste omegn. Modstands
bevægelsens lokalkomite, der havde an
svaret for alle trufne beslutninger og afgø
relser, bestod af følgende: Skoleinspektør 
J. I. Bøgner (formand), bogtrykker Knud 
Th. Møller, landsretssagfører Jens Dal- 
gaard-Knudsen, typograf Ernst Bank, sag
førerfuldmægtig Thesbjerg, maskinarbej
der Henry Poulsen og direktør Bork-Lar- 
sen. Endelig har Bøgner som tillæg 2 
medtaget uddrag af sine taler ved Ring
købing Skoles translokationer i årene 
1940-46. Heri omtales skolens situation 
og vilkårene for undervisningen i krigs
årene. Begge dele har fortrinsvis lokal in
teresse. Mens »tillæg I« fortæller meget 
om modstandsbevægelses lokale foran
kring, så giver »tillæg 2« et godt og dæk
kende billede af skolen og undervisningen 
i en meget vanskelig periode.

Tilbage til naturen i Velling
Som nævnt i indledningen havdej. I. Bøg
ner mange kasketter. Ud over skoleger
ningen og den lokalhistoriske entusiasme, 
gjaldt det først og fremmest naturen og 
jagten. Her var han på hjemmebane.

Gennem mange år var han et fremtræ
dende medlem af og formand for det 
hæderkronede Ringkjøbing Jagtselskab, 
ligesom han i en årrække var formand for 
Aktieselskabet Velling Plantage. Ved sin 
pensionering købte han i øvrigt 10 tdr. 
land i plantagen og opførte »Enemærket«, 
hvor han boede og levede det sidste halve



ANNEITE SAND OG KRISTIAN SAND96

Om formiddagen søndag den 15. maj 1945 genindsattes politiet i Ringkøbing. Det skete ved en 
parole i retssalen på Tinghuset, hvor modstandsbevægelsens ledelse var til stede. Her er hele styr
ken fotograferet - og personerne er: 1 ) Puggaard. 2) Harry Thomsen. 3) Ukendt. 4) Havshøj 
Christensen. 5) Kristian Dalgaard. 6) Eistrup. 7) Kaj Nielsen. 8) Jørn Godt. 9) Anton Søren
sen. arrestforvarer. 10) K. P. Kristensen. 11) Knud Th. Aløller. bogtrykker og modstandsleder. 
12) Bork-Larsen. hyleder af modstandsbevægelsen i Ringkjøbing. 13) Seerup. politimester i Ring
kjøbing. 14) Krag, politifuldmægtig og medlem af modstandsledelsen i Ringkjøbing. 15) J. I. 
Bøgner. skoleinspektør og modstandsleder. 16) Gerda Aløller, gift med bogtrykker Aløller. 
17) Ingeniør Viuff, motorsagkyndig. 18) Kjeld Hansen, stationsleder ved kriminalpolitiet i 
Ringkjøbing. 19) Vilhelm Eomsgaard, stationsleder ved ordenspolitiet i Ringkjøbing. 20) Keld 
Hansen. 21) Jacobsen. 22). Gunnar Kristensen. 23) Brøndum Jensen. 24) Viggo Knudsen. 
25) Ukendt. 26) Lars Sørensen. 27) Karl Jakobsen. 28) Lillelund. 29) Bjerregaard Andersen. 
30) Hans Rahbek. 3D Ove Weinreich. 32) Æ Andersen, kriminalassistent. 33) »Sorø«. krimi
nalbetjent. 34) Otto Pedersen, kriminalassistent. 35) J. Kjeldsen, kriminalbetjent. 36) Herluf 
Ballegaard. kriminalbetjent. 37) H. E. Jensen. krimi na loverbetjent. 38) Boye. 39) Brøchner 
Sorensen. 40) Nielsen (Astrup). 41) Thomsen. 42) KoueJensen. 43) Rasmussen. 44) Peter Hen
riksen. 45) »Lille Peter«.
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snes år af sit liv. Og som 75-årig oplevede 
han at nedlægge sneppe nummer 500.

Jagtkammeraten Bent Kloch Larsen: 
»Når Bøgner holdt parole efter jagten, 
kunne man høre en grannål falde til jor
den. Alle lyttede intenst. Han havde jo en 
lidt barsk humor. Ved en jagt i Velling 
stod overbetjent Godt på nabo-posten ved 
siden af mig. Han kunne godt li’ en lille 
én. På et tidspunkt kom han over og spurg
te, om jeg havde et eller andet...? Jo, jeg 
havde da et par Underberg i patronbæltet. 
Vi nuppede så hver én. Ved parolen kon
staterede Bøgner: »Og så er der kommet 
en anmeldelse af to jægere, som har druk
ket på posten, og den ene har forladt sin 
post. Det drejer sig om Bent og Godt. De 
får hver en bøde på 5 kroner. Desuden er 
der en bøde til Jens Sivertsen på 10 kroner 
for at sladre... Det der med at angive no
gen, det var ikke lige Bøgners kop the. 
Det fortalte lidt om hans væsen, og det 
var meget karakteristisk«.

Den asketiske Bøgner var naturligvis også 
idrætsmand. I 1957 modtog han som 62- 
årig idrætsmærket i guld - en præstation, 
der blev omtalt i stort set alle landets avi
ser. Da han et par år senere havde 25-års 
jubilæum på Ringkøbing Skole, oprettede 
han et sportslegat, som hvert år skulle til
deles en dreng, der havde vist interesse for 
gymnastik og idræt, og som dertil var 
kvik, høflig og tjenestvillig.

J. I. Bøgner forblev ungkarl hele sit liv - 
og søsteren Signe holdt hus for ham. Sam
men adopterede de i 1950 drengen Hen
rik fra Flensborg.

Henrik Bøgner: »Signe var den af alle, 
som havde den største indflydelse på Bøg
ner. Det var hende, der bestemte i hjem

met på Kongshøjvej og siden i Enemær
ket«.

Bent Kloch Larsen: »Bøgner boede jo 
sammen med sin søster Signe. Man sagde, 
at han på den sidste af forældrenes døds
leje havde lovet, at han ville tage sig af 
hende — alle dage. Hver gang Bøgner 
havde lidt kørende med frk. Petersen... 
Jahh, det er vel sådan en slags køkken
bordssnak... Men Bøgner var meget glad

/ slutningen af 1940'erne havde J. 1. Bøgner 
et ars orlov fra skolen i Ringkøbing og finge
rede som undervisningskonsulent ved Den Dan
ske Kommando i Itzehoe i Vesttyskland. Her 
ses ban sammen med søsteren Signe i haven ved 
huset pa Kongshøjvej i Ringkøbing. Igennem en 
årrække var Bøgner landsdommer ved mark
prøver for engelske hunde.
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for Dagny Petersen, der var tysklærer på 
skolen. Hun var også en flot dame. Men 
hver gang, Bøgner var ved at brænde lidt 
varm på hende, blev Signe syg - og så 
måtte han jo leve op til løftet om at passe 
godt på hende. Dermed løb det andet ud i 
sandet. Jeg tror ikke, at Bøgner i sin tid i 
Ringkøbing havde en eneste affære med 
en kvinde«.

Noter:

Resultater af byrådsvalget i Ringkøbing Købstad 
den 10. marts 1937: Socialdemokratiet 690 stem
mer (5 mandater). Det Radikale Venstre 139 stem
mer (1 mandat). Det Konservative Folkeparti 172 
stemmer (1 mandat). Venstre 678 Stemmer (4 man
dater). - Valgt blev: Togbetjent Harald Christensen 
(S). Redaktør Vilhelm Nielsen (V). Overlærer J. I. 
Bøgner (S). Købmand Marius Pedersen (V). Re

daktør Rs. Hansen (S). Smedemester Chr. P. Dahl 
(V). Kioskejer Aage Pedersen (S). Overbanemester 
O. Povlsen (K). Maskinsmed A. Olsen (V). Lærer 
M. P. Hagbard (R). Kontorbestyrer N. Bundgaard 
(S). - I det afgaaende Byraad sad 4 Socialdemokra
ter, 1 Radikal, 1 Konservativ og 5 Venstre. - Harald 
Christensen afløste efterfølgende Vilhelm Nielsen 
på borgmester|x)sten.

Resultatet af byrådsvalget i Ringkøbing Køb
stad den 5. maj 1943: Socialdemokratiet 813 (690 
i 1937>. Det Radikale Venstre 117 (139). Det Kon
servative Folkeparti 209 (172). Venstre 797 (678). 
- Valgt blev: Pakmester Harald Christensen (S). 
Driftsbestyrer M. Sørensen (V). Forretningsfører 
Carl Møller (S). Landsretssagfører Jens Dalgaard- 
Knudsen (V). Kioskejer Aage Petersen (S). Køb
mand Marius Pedersen (V). Fru Maria Næss- 
Schmidt (K). Snedker C. Chr. Møller (S). Smede
mester Chr. P. Dahl (V). Arbejdsmand Laurids Kjær 
Lauridsen (S). Redaktør Vilhelm Nielsen (V). - iMa- 
rius Pedersen afløste efterfølgende Harald Christen
sen på borgmesterposten.
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En italiener med Kibæk i sit hjerte
En beretning om mange forskellige tilfældigheder 

og om lokalhistorie med rødder i Italien

Af Erik Degn

For 63 år siden, i 1947, så verden ikke ud 
som i dag. Specielt landene nede i Europa 
var meget ødelagte efter 2. verdenskrig, 
og stor mangel og fattigdom prægede si
tuationen. Men den sommer og nogle af 
de følgende fik en — til at begynde med - 
lille dreng mulighed for at opleve en gan
ske anden hverdag i seks sommerferiemå
neder, første år i tre måneder, senere af en 
måneds eller længere varighed.

Den heldige dreng var Pietro Zuccarel- 
lo, der boede med sin mor i byen Messina 
på Sicilien, hvor alt var ødelagt dels af ty
skerne og dels som følge af de allieredes 
kampe på vej nordpå i Italien og det øvri
ge Europa. Faderen var død i tysk koncen
trationslejr, og en pause fra alt dette måtte 
være kærkommen for drengen på 11 år.

Tre tilfælde, der førte til besøget
Den da 11-årige Pietro (født i Arezzo-pro- 
vinsen 1936) blev sendt med toget under 
to døgns rejse hver vej for at ankomme til 
Kibæk, hvor han skulle have været på 
ferie hos os ukendte folk. Tilfældet blev 
imidlertid, at det blev den lokale landbe
tjent Egon Christensen (født i Set. Pauls 
sogn, Århus, 1912) og hustruen Elise (Set. 
Pauls sogn, Århus, 1916), som fik besøg 
af Pietro eller Piro, som han blev kaldt.

Tilfælde nr. to var, at netop Egon og 
Elise havde en nevø, Torben på otte år fra 

Grenå, og han kom også på ferie i landbe
tjentens hus, der i dag ligger på hjørnet af 
Møllevænget og Vorgodvej i Kibæk. De to 
legede sammen gennem alle årene og også 
senere, hvor landbetjenten var flyttet til 
Juelsminde.

Tilfælde nr. tre var, at forfatteren af 
denne artikel i 1967 kom i praktik på et 
apotek i Århus, hvor ovennævnte Torben 
blev ansat som farmaceut kort tid efter. Vi 
kom hurtigt til at tale godt sammen og 
blev med tiden venner, og i de senere år 
har vi sammen med vores koner rejst en 
del i Italien.

Planlægning af et gensyn
Og nu nærmer vi os til det særlige i denne 
fortælling, for sidste år planlagde vi en tur 
til den store middelhavsø Sardinien. Tor
ben vidste, at Pietro boede der, idet land
betjentens kone, Elise, har holdt kontak
ten vedlige i alle årene. (Kontakten er fore
gået på dansk, som Pietro endnu husker 
noget af, men da vi mødtes med ham, fore
trak han, at vi talte sammen på italiensk).

Hvad var nu mere nærliggende end at 
forsøge at fa de to gamle venner til at 
mødes igen på tværs af et spænd af år på 
ca. 60. Det var ret let at finde Pietro i den 
italienske telefonbog på nettet, og kort 
efter blev kontakten skabt gennem brev
veksling.



100 ERIK DEGN

Dette hus blev i 1935 hygget til landbetjentene i 
Kibæk. og der boede da også flere her - efter hinan
den. i denne artikel var det betjenten Egon Chri
stensen og hans hustru Elise, sotn boede der. Huset 
ligger i dag pa hjørnet af Vorgodvej og Møllevæn
get. og det har været rammen om begyndelsen pd 
denne fortælling.

Piet ro i haven pd Møllevænget ca. 1948 sammen 
med familie til Egon Christensen. Ejnar Vol ander 
og Lissi. Pietros lille skilt i albummet siger »Nel 
Giard i no Kibæk* — i haven i Kibæk.

Billedteksteme i albummet er i øvrigt alle pd 
italiensk, og man kan forestille sig, hvor vanske
ligt. det har været for drengen at komme til områ
det uden at kunne er ord dansk, men han fik det 
hurtigt lært.

Huset pd Mol levænget. I dag er det pudset og malet 
hvidt. Til højre for huset ses lidt af den daværende 
købmandsbutik, som Id, hvor Vorgodvej i dag gdr 
ind i Møllevænget.

Pietro kunne huske, at han havde moret sig med 
at kravle ud af vinduet pd 1. sal og s ta ude pd taget 
af karnappen.

Det har ikke været muligt at fa at vide, hvor
dan man har taget luftbilleder i slutningen af 
1940-erne. og hvem der gjorde det.

I forlængelse af ovenstående billede ser man her hjør
net med købmandsbutikken. I dag er der kanalise
ringsanlæg for trafikken fra Vorgod til venstre og 
højre ad Møllevænget.

I det lavere hus til venstre for købmanden boede 
Tilde og Svend Hartvigsen.
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Yderligere i forlængelse af foregående billeder er 
her Møllen i Kibæk. I årene herefter blev der til
bygget siloanlæg, som dog atter blev revet ned i for
bindelse med restaurering af møllen for nogle få år 
siden. Bygningerne på billedet ligner derfor ret godt 
-Den Blå Mølle«, som stedet baldes i dag.

Møllevænget ved landbetjentens hus. Dengang var 
vejen hovedfærdselsåren mod Herning, for den nu
værende Vardevej blev bygget øst om byen. Man be
mærker vejbelægningen, som var grus - samt de 
gamle ledningsmaster.

Pietro ( i midten i forreste række) sammen med nogle 
af hans fodbold-venner i Kibæk. Navnene på dren
gene er så vidt vides: Bagerst til venstre: Bo Kars
toft, til højre: Christian Nielsen.

Forrest til venstre: Preben Uhre, i midten: Pietro 
Zmaarello, til højre: Per Jensen.

landbetjenten Egon Christensen på 
sit kontor i huset på Møllevænget i 
Kibæk.

Vi fik nu ar vide, ar Pietro havde været 
utroligt glad for sine ophold i Kibæk, hvor 
han havde haft flere venner og havde spil
let fodbold i Kibæk Idræts Forening. En 
nulevende Kibæk-borger fra dengang kun
ne endog huske, at man om en tabt kamp 

til Herning sagde, at man ville have vun
det, hvis Pietro havde været med på 
K i bæks side! — Vi talte i øvrigt med en del 
Kibæk-borgere, som kunne huske små 
ting fra dengang - ting, som vi med stor 
glæde tog med og talte med Pietro om.
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Besøget i Sassari
Selve vores møde med Pietro fandt sted den 
21. maj 2009, og det startede i hans lej
lighed i byen Sassari, hvor han bor med 
hustruen Giovanna Dongu (Rom, 1940). 
Her fik vi en meget venlig velkomst og 
blev budt på sardiske kagespecialiteter. 
Desuden fik vi en del at vide om, hvordan 
hans tilværelse var forløbet.

1 1954 var han således startet på det 
landbrugsvidenskabelige fakultet i Napo
li, hvorfra han blev kandidat i I960. Un
der studierne havde han været i Danmark 
på studierejse og herunder studeret dansk 
landbrug i flere områder af landet. Under 
et stipendieophold havde han specialiseret 
sig på Landbohøjskolen i København. Her
efter underviste han i en årrække som pro
fessor på teknisk landbrugsinstitut i Rom, 
hvor han også traf sin kone Giovanna 
(Nina blandt venner). I 1973 gik turen så 
til universitetet i Sassari, hvor han under
viste og siden blev rektor.

Siden sin pensionering i 1996 er Pietro 
så overgået til at være praktiserende land
mand, idet han har et pænt stort stykke 
land nord for Sassari, hvor han - ene mand 
nu, 73 år gammel - dyrker og høster oli
ven, vin, blommer, ferskner samt utallige 
slags grøntsager og bær. Vi var så heldige 
at ß lov til at komme med på en rur ti) 
hans mark/have, og der var tale om et møn
sterbrug med kilometervis af slanger til 
vanding i de forskellige omrader og bede. 
Jordbærrene var lige på deres højeste, og 
de smagte af solskin og varme.

Minder om Kibæk
Pietro kom på denne del af vores besøg 
ind på sin tid i Kibæk, og han talte med 
varme og begejstring om oplevelserne. Fra 
det ødelagte Sicilien og de lange togture 

gennem Europa, hvor husene i Tyskland 
havde stået som skeletter, havde han ople
vet, at vi i Danmark havde alt, og at der 
var en enestående venlighed og hjælpsom
hed. Hertil, at man havde tid til at tage 
sig af hinanden - det var før TV kom og 
ødelagde det hele. Danskere, der kan hu
ske den periode, mener generelt ikke, at 
man havde så meget, men dette sætter jo 
så netop forholdene i Italien i perspektiv: 
der var intet der.

Pie tro har efter besøget sendt flere op
lysninger om det første besøg. Disse lyder 
- i forfatterens oversættelse - således: »Sand
synligvis er rejsen til Danmark i 1947 ble
vet afstedkommet ved en aftale på natio
nalt plan mellem den danske regering og 
den italienske. Sandsynligvis kan man fin
de nogle oplysninger herom ved at kon
takte de relevante myndigheder i Dan
mark. Initiativet omhandlede ikke bare 

sicilianske børn, men hele det italienske 
område. Jeg husker ikke eksakt, hvor man
ge vi var, men i hvert fald, at vi fyldte to 
eller tre jernbanevogne. Jeg husker ligele
des, at de italienske børn blev foreslået at 
vælge at tilbringe de tre måneder i en 
koloni, hvor alle forblev sammen - eller at 
være gæster hos en dansk familie. Jeg 
valgte naturligvis den sidste mulighed.

Næppe havde vi passeret grænsen ved 
Padborg, før vi steg af toget og blev ind
logeret i nogle bygninger — måske af træ, 
men meget indbydende.

De ansvarlige ledsagede til forskellige 
områder de børn, der havde bestemt sig 
for at være hos danske familier. Jeg mener 
at kunne huske, at tre af os blev bragt til 
Herning, og der blev jeg valgt af familien 
Christensen.

I mine minder om Kibæk grænsede hu
sets have på én side mod gaden og på en
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Pietro og Nina var pd besøg i Kibæk i 1980. Her 
ser vi dem sammen med landbetjent familien Chri
stensen og naboerne, købmandsfamilien Eriksen.

Fra tens tre er det: Pietro. høj dreng I Mrs 
(/966a lille dreng Søren ( 1969) - sønner aj 
Bodil (Eriksen) (Assing sogn 1939), Nina med 
datter Simonetta, Egon Christensen, Signe Eriksen 
(Herning 1917), Elise Christensen, Thorvald 
Eriksen (Arnborg 1905). Foran møllehuset.

v ■ ■

Pietro og hustruen Giovanna Donga (Nina) i lej
ligheden i Sassari, maj 2009.

Pietro i den store have med grøntsager. Hnset bor 
han i flere dage om ngen for at slippe for at køre 
frem og tilbage, nar fraer og planter skal passes. 
Her giver han gode rad med hensyn til dyrkning af 
tomater pd friland. Marianne Degn (Skt. Markns 
sogn, Århns. 1945) lytter opmærksomt. Bemærk 

slangerne til vanding af planterne.

anden mod en bæk med meget klare vand, 
hvor der levede fisk. Selvfølgelig husker 
jeg meget godt møllen (og duften af mel, 
som de lavede) og sportspladsen, som man 
havde adgang til, når man passerede en 
lille vej, der gik langs med en lille sø. 
Omklædningsrummene på sportspladsen 
husker jeg var lavet af træ.

Jeg husker også en let opadskrånende 
vej, som fra møllen gik op til Kibæk, og 

som jeg kørte igennem til den modsatte 
ende, hvor jeg efter nogle fa kilometer 
kom til en skov (det må være Hareskoven 
- [ED]), således var jeg rigtig ude på lan
det, men jeg må sige, at jeg ikke opsøgte 
det meget.

Jeg husker en jernbaneoverskæring og 
forretninger og kontorer fra den ene ende 
til den anden. Der i nærheden var den lo
kale »Biografen«, hvor man en gang om
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ugen (hvis jeg ikke tager fejl) fremviste 
nogle film fra trediverne med største for
ventning og tilfredshed blandt unge og 
voksne.

Blandt de personer, jeg husker bedst, 
var selvfølgelig familien Eriksen, som bo
ede nabo til familien Christensen, som jeg 
med min familie genså, da jeg i 1980 
vendte tilbage til Kibæk. Herudover hu
sker jeg en meget god dreng (Christian), 
som med sin søster, Grete, mange gange 
besøgte Christensens hus. - Også en 
dreng (Johannes?), som havde en mindre 
god skæbne, og som blev kaldt »gang
ster«, men som overfor mig altid var me
get venlig. Jeg husker frem for alt fod
boldtræneren for Kibæk Idrætsforening, 
Holger Hansen. Han var en person af 
yderst få ord, men med stor alvor og men
neskelighed.

Lokalhistoriske billeder
Under vores samtale om fortiden viste 
Pietro os et lille fotoalbum med billeder 
fra hans ferier i Danmark. Det var en ret 
betagende oplevelse. Før turen havde vi 
spurgt til, om folk med tilknytning til 
Kibæk - herunder lokalarkivet - havde 
billeder fra dengang. Det var ikke tilfæl
det, og derfor var billederne, vi så på det 
fjerne Sardinien så meget mere interessan

te. Nogle af dem bringes i artiklen her, 
flere vil blive stillet til rådighed for loka
larkivet - og gerne også andre interessere
de. Alt i alt havde vi en særdeles god dag 
på det nordlige Sardinien, og jeg lovede 
Pietro at skrive denne lille artikel som en 
hilsen til dem, der endnu husker ham.

Til slut kan jeg ikke lade være med at 
anbefale Sardinien til folk med interesse 
for historie og natur: Flyv derned, lej en 
bil og kør rundt i et par uger, der er nok 
at se på blandt et meget venligt folkefærd, 
som holder gamle traditioner i hævd, og 
som i øvrigt laver særdeles god mad og 
vin.

Historien her viser, at lokalhistorie ikke 
altid behøver at blive dyrket lokalt. Har 
man øjnene med sig, kan man være heldig 
at finde oplysninger på fjerne steder - 
endog efter en kæde af tilfældigheder.

Note:
1. Der er rettet henvendelse til udenrigsministe

riet mht. spørgsmålet. Ministeriet henviste til 
rigsarkivet, hvor arkivar Tyge Krogh har hen
vist til Red Barnet. En henvendelse hertil har 
ikke givet resultat, men af deres side på inter
nettet fremgår det, at de i årene efter krigen 
gav mulighed for 21.000 europæiske børn - 
herunder også italienske - til ophold i Dan
mark. Det er derfor nærliggende at antage, at 
det er ad denne vej, Pietro er kommet til Dan
mark.

Erik Degn, pensioneret kemiker. 
Nu med stor interesse for 
slægts- og lokalhistorie.
Født i Frederikshavn 1946.
Skarrild, 6933 Kibæk.



Bedstes gang i Lidenlund
Henning Gantriis gjorde fiskerbyen Lemvig til 

landskendt tegneserieidyl

Af Hans-Jør gen Frederiksen Mortensen

Hun hed i daglig tale kun »Bedste«. Det 
var for mig en selvfølge, eftersom hun var 
min farmor - og dermed min bedstemor. 
Men jeg havde jo to af slagsen. Nemlig 
også min mors forældre, bedstemor og 
bedstefar i Tørring ved Lom borg. Så i dag
lig tale hed de »Bedste i Tørring« og »Bed
ste i Bredgade«.

Den slags er jo ikke så moderne nu om 
stunder. Nu hedder det farmor, farfar, mor
mor og morfar. Det lyder vistnok ligesom 
lidt yngre, skønt dåbsattesten er den sam
me. Og i øvrigt er der ingen vej udenom, 
når man bliver oldeforældre!

»Bredgade-bedste« havde naturligvis væ
ret gift i al ærbarhed, men min bedstefar 
på denne side ligger langt forud for min 
erindring. Det var selvsagt »Bedste i Bred
gade«, jeg havde mest kontakt med, efter-

» Bedste i 
Bredgade« - 
Mathilde 
Mortensen.

som hun boede blot få husstande fra os i 
gaden med det særegne navn Vasen. Hus
nummeret var 23. Vi boede i en yderst 
forfalden gammel, gul rønne med tre boli
ger. Smuk var den bestemt ikke, men den 
var brugbar og fik dog lidt oprejsning 
under navnet »Det gule Palæ«! Toilettet, 
hvis man kan bruge det ord, var et skur 
ved gavlen. Ud over at skulle benyttes af 
to børnerige familier samt af bagerkonen 
Olga, som residerede, bred og mægtig, i 
husets lille brødudsalg, blev lokumet også 
i vid udstrækning benyttet af mange 
biografgængere. Lemvigs kæmpestore bio
graf lå nemlig lige overfor! Hygiejnisk var 
det vel ikke - men altså brugbart.

»Vi« — var min mor og en søskendeflok 
på syv - seks drenge og én pige! At vi blev 
så mange drenge skyldtes givetvis, at min 
mor absolut ville have en datter, og så blev 
hun altså ved indtil den store forløsning. 
Min ældste bror, Frede, døde desværre 
allerede som 17-årig ved en tragisk ulyk
ke i Ålborg. Men ellers er søskendeflok
ken endnu intakt.

Bedste — Lemvigs førende 
nyhedstjeneste
Mine elskede bedsteforældre er for længst 
døde og begravede, og så skulle den del af 
historien være færdigskrevet, men det er 
den ikke! »Bedste i Bredgade« lever end-
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nu i dag, og i allerbedste velgående, om 
end hendes jordiske rester ligger i kirke
gårdsmulden på kirkegården i Lemvig, som 
hun kendte til mindste detalje. »Bred
gadebedste« er i dag kendt ud over det 
ganske land, i hvert fald hos de mange, 
der dagligt morer sig over tegneserien 
»Livets gang i Lidenlund«. Her er Bedste 
nemlig én af nøglepersonerne. Hun er den 
elskelige gamle dame, der sidder i sin kur
vestol og nøje følger med i alt, hvad der 
rører sig på gaden gennem gadespejlet, 
forløberen for TV. Hun er let genkendelig 
med hårknuden i nakken og sygekasse
brillerne. Hun er byens absolut førende 
nyhedsformidler. Nogle vil måske nok bru
ge udtrykket »sladderkælling«, men det 
var jo (også) dengang den væsentligste lo
kale nyhedsinformation. Bevares, der var 
da tre lokalaviser, men Bedste var i hvert 
fald førende, når det gjaldt det lokale nav
nestof! Scenen er Lemvig i 50-erne! Den 
smukke havneby ligger indeklemt mel
lem høje bakker og limfjordsbugten og 
ligner endnu i dag - i hvert fald i grove 
træk — sig selv fra dengang.

NYHEDSFORMIDLING

Atelieret var Industrihotellet
Tegneserien er skabt af Henning Gantriis, 
og inspirationen var både fødebyen Lem
vig, det omgivende landskab, miljøet og 
byens borgere, hvor alle jo kendte alle. 
»Tegnestuen« var byens palæagtige »In
dustrihotellet«. Her havde Gantriis sit fa
ste stambord, og her ved bordet blev de 
fleste af tegningerne til - naturligvis led
saget af et godt glas øl eller to. Materi
alerne var enkle, en stabel gamle sort
hvide postkort med motiver fra byens 
bygninger og havnekvarteret. Disse ud
gjorde baggrunden for personfigurerne. 
Hertil kom så tuschpennen, tegneblokken 
og kalkerpapir. Der var jo ingen grund ril 
at tegne den samme bygning hver gang, 
når den kunne kopieres gennem kalkerpa
piret! Moderne kopimaskiner lå årtier ude 
i fremtiden. Og de karakteristiske bygnin
ger fra postkortene blev virkeligt gen
brugt. Oftest ses den overdimensionerede 
bykirke med den karakteristiske løgkup
pel. Men tit ses da også strækningen fra 
apoteket og videre ad byens store handels
gade, Vestergade. Havnekvarteret stræk
ker sig i Gantriis’ univers fra dansepavil
lonen ved Strandvejen og hen langs hav
nen samt videre op i Nørregade til Café 
Perlen. Og så er der da endelig også poli
tistationen med arresten i Østerbrogade.



107BEDSTES GANG I LIDENLUND

Gantriis’ kunstmalers rette identitet er Gustav Holgersen. Han malede hverken plankeværker eller 
reklamer, men udelukkende byen og det omkringliggende landskab. Holgersen malede med utrolig 
præcision. Ingen kunne være i tvivl om, hvilke huse man kunne se pd hans akvareller. Og han 
nåede hele byen rundt. Hans store produktion omfattede samtlige bygninger og gader i Lemvig. Her 
ses det sidste stykke nedad Vester bjerget. Den tidligere tobaksfabrik til venstre er i dag Lemvigs 
smukke museum. Her findes også Gantriis' mindeudstilling. Bemærk kirketårnet i baggrunden. 
Billedet er fra 1955. Landskabet viser tydeligt, at Lemvig ligger i et hul, deraf navnet 
»Lemhuol« !
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Blandede lærlingeklasser
Gantriis sendte de første tegninger ud i 
bladene i 1953. På det tidspunkt var jeg 
gartnerlærling hos Lem vigs store forret
ningsmand, P.P. Madsen, som sammen 
med hustruen Helga, børnene og et stort 
antal ansatte drev både blomster- og grøn
sagsforretning. Varerne var for det meste 
egenproduktion fra P.P.s yderst blandede 
handelsgartneri ved Vinkelvej i stations
kvarteret. Det var jo i mesterlærens tid, 
hvor fagskolen var noget med aftenunder
visning på Lemvig Tekniske Skole. Her 
gik vi gartnerlærlinge i klasse med tøm
rer- og malerlærlingene. Til lærlingejob
bet hørte vask af chefens Morris, malerar
bejde, glarmestervirke, budkørsel og an
det, som i dag ville give arbejdsmiljøkon
sulenter og lærlingekommissioner ånde
drætsbesvær og psykiske nedture. Men det 
var altså dagligdag for en lærling i 50- 
erne og i øvrigt rare variationer i hverda
gen.

Gratis udbringning
Jeg begyndte ret tidligt hos gartner P.P., 
nemlig som seksårig! Jeg kunne jo ikke 
klare de store budcykler, så de første par år 
var jeg den vandrende bydreng »Lille Jør
gen« - eller af flabede personer som mine

søskende kaldt »Dot«! Dengang var vare
udbringning gratis, og kun de færreste 
drømte om selv at slæbe varerne med 
hjem. Selv et enkelt bundt persille skulle 
bringes ud! Og på det område var Lemvig 
et træningscenter for muskeløvelser. Byen 
består nemlig af »lavlandet«, den gamle 
bykerne med havneområdet, og »højlan
det«, de nyere bydele med banegårdster
rænet oven for bakkerne. Ordet bakker 
findes i øvrigt slet ikke i Lemvig, her hed
der det bjerge - Østerbjerg, Vesterbjerg, 
Sønderbjerg og Nørrebjerg. Vareudbring
ning foregik altså både nede i byen, og 
oven for »bjergene«. Gaderne, der fører 
opad, er ret stejle, især Sønderbjerg, hvor 
der kræves megen muskelkraft for at klare 
»bjergetapen« på cykel - og især på en 
tung varecykel med en sæk kartofler på 
ladet. »Det gamle Sønderbjerg« er så stejlt, 
at de fleste bygninger er én etage i den ene 
ende, men to etager i den anden! Men det 
blev jo daglig kost for os lærlinge og by
drenge, så vi ville formentlig kunne være 
blevet nogle forrygende cykel ryttere, hvis 
formen ellers var holdt vedlige. Det er den 
ikke! Jeg erindrer endnu en juleaften ved 
18-tiden. Vi var langt fra færdige med at 
bringe varer ud, men telefonen ringede! 
Det var fra en bedsteborger i Lomborg -

Livets gang i Lidenlund.

HÆR0KJ5QAG AT 5;OOC EMÛOD HALV MEM ôAHEROlDGT VAR OET JO ET FOR- ELLERS R&tK«DE MEGET AT XÖMME
TlMEöTlD bE6 MORTEAJ56M-- FÆRffcLlGÏ KOLPToGKLAMT \ÆJR,CG- TtL AT LlOGE HCÖ MORTE U60J/
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vel en halv snes kilometer fra Lemvig. Ko
nen i huset manglede et bundt persille til 
juleanden! Jeg cyklede derud i en forry
gende snestorm. Jeg blev modtaget med 
en bemærkning om, at det da vist var alt 
for koldt at cykle rundt i det vejr, og så 
blev døren i øvrigt smækket i. Nul drik
kepenge, som ellers plejer at flyde i en 
jævn strøm netop ved juletide. Men de 
nød da forhåbentligt juleanden!

Fra fredags-bal til religiøs kunst
Når fiskerne havde penge på lommen, 
væltede drikkepengene ind. Det kneb 
mere hos det »bedre« borgerskab. Da jeg 
afleverede en frugtkurv til byens meget 
fremtrædende provst, stak han mig en fem
øre med stærke formaninger om at lægge 
den i sparebøssen. Det ville jeg naturligvis 
ikke, da sparebøssen tilhørte min søster. 
Som farende bybud kom jeg jo ud overalt 
og altså også dagligt på Industrihotellet 
med friske grønsager. Det var noget af et 
vovestykke.

Den ret arrogante hotelejer var nemlig 
ejer af en hund på størrelse med en bjørn. 
En Set. Bernhardshund, som slet ikke var 
venlig - og da slet ikke over for bydrenge! 
Så kunne man selvfølgelig undgå at kom
me i nærheden af bæstet, men bare ikke 

her. Varerne skulle altid afleveres ved køk
kendøren, men for at komme dertil skulle 
man gennem hotellets port. Og lige der - 
midt i portåbningen - lå Set. Bernhard en, 
og den agtede ikke at flytte sig en tomme. 
Så måtte jeg jo skræve over, og så gik det 
galt - hver gang! Vel var mine arbejds- 
bukser (i øvrigt vistnok mit eneste par 
bukser) lappet, hullet og forrevet, men det 
blev jo ikke bedre af, at hunden flåede 
yderligere stykker af dem. Hotelejeren var 
ganske uimodtagelig for klager. - »Du må 
jo ha‘ drillet hunden, for den gør ellers 
aldrig noget«! Jeg undlod normalt yderli
gere protester, for selv samme hotelejer 
var også indehaver af strandpavillonen, 
hvor fredagsdansen foregik, og hvor stem
ningen altid var lystig - ikke mindst når 
fiskerne kom ind fra havet. Min forsigtig
hed skyldtes, at hotelejeren, som altså 
også var pavillon-forpagteren, uddelte 
advarsler og karantæner for selv mindre 
forseelser. Selv oplevede jeg mange gange 
at få »livsvarig« karantæne af mindst et 
par ugers varighed. Pavillonen nedbrænd
te senere, men er nu genopført som mu
seum for religiøs kunst. Ak ja, tiderne æn
drer sig...

Bedstes » lokal-tv« var gadespejlet.

HAU ÖKAL HEM CO KJGCe
TIL LILLE FRU MMMER5ÄT]
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ER PA KUP3V01 KZ50EMHAVKJ
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OG DE R KAR VI KMORTH , 
5A ER HAN PAVEJ TIL 
DAGEMSrORgTE APttniF-

OG MOLMI K ! WOK I ALVER
DEN ÛKAL HAU MON HEN*
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Selv var jeg ramt af Gantriis’ pen
I »Indutriens« restaurantlokale mødte jeg 
ofte Henning Gantriis, hvilket har givet 
et varigt minde. Han har tegnet mig på 
budcyklen - både med overlæs og kørsel i 
den forkerte vejbane. Gantriis var ikke fla
bet, men han var bare satirisk, og han for
stod altid at sætte fingeren på pulsen. 
Ikke alle i Lemvig var glade for Gantriis’ 
tegneserie. De lidt »finere« følte både sig 
selv og byen hængt ud. Især pastoren, po
litimesteren, redaktøren (alle vidste, hvem 
redaktør »Ansats« var), borgmesteren og 
»de tre gratier« (tre af byens lærerinder, 
hvoraf frøken Nørby var temmelig hårdt
slående og da især, når det gjaldt arbejder
børn). Disse og endnu flere var dybt forar
gede. De nægtede ligefrem, at tegneserien 
kunne være Lemvig... men Bedste i Bred
gade var revnende ligeglad. Hun er dog 
ellers den absolutte hovedperson i serien. 
Bedste koncentrerede sig om sine kost- 
gængere, 4-5 personer, som dagligt ind
tog deres måltider i det lille pensionat, 
hvor maden altid blev tilberedt på et 
komfur. Blandt andet her modtog og vi- 
deregav Bedste de daglige nyheder, i hvert 
fald som hun havde opfattet dem. For en 
sikkerheds skyld indledte hun altid med 

ordene: »Jæ’ ka’ kun sej’, hwa jæ sjelv har 
hørt.« Men det var til gengæld heller ikke 
småting. Bedstes nyhedsformidling angå
ende fødselsdage, højtider, forlovelser, skils
misser, kæresterier og småkriminalitet 
overgik langt, hvad Lemvig Folkeblad kun
ne levere!

Bedste var hele byens Bedste
Det undrede mig meget, at alle i Lemvig 
bare kom dumpende ind og fik serveret en 
kop kaffe fra Bedstes »Madam-Blå«. Og 
endnu mere, at alle kaldte hende Bedste. 
Det var dog min Bedste. Men sådan var 
det bare, i hvert fald i Lemvig - i Gantriis’ 
Lidenlund.

Jeg nyder stadig tegneserien gennem 
Herning Folkeblad. Og jeg nikker fortsat 
gladelig genkendende til mange fra per
songalleriet. Jeg havde jo de fleste tæt in
de på livet. Tjeneren på »Industrien« med 
den røde tud var i en længere periode kæ
reste med min moster Herla. Pastoren stak 
mig engang et par flade øretæver, bare 
fordi jeg snuppede en af hans gråpærer i 
forbifarten. Og den evige tugthusfange var 
en af byens sympatiske småsvindlere. Na
turligvis er bybilledet forandret, men ikke 
overvældende. Kirken dominerer fortsat

Lemvigs store erhvervs m/digheder ligger i turismen.
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billedet, og havnen er heller ikke vold
somt forandret. Men mange af skibene - 
især fiskekutterne - mangler.

Stagnation men mere turisme
I dag er Lemvig vel nærmest stagnerende, 
og det er selvfølgelig ikke godt for er
hvervslivet, men for vi nostalgikere er det 
da dejligt at se det gamle bybillede no
genlunde bevaret.

Turismen spiller nu en helt fremtræ
dende rolle i Danmark. Og netop på dette 
område er Lidenlund en suveræn oplevel
se. Det gamle »nag« er helt og aldeles 
borte. Ved byens indfaldsveje skiltes der 
tværtimod med »Velkommen til Liden
lund«. Det ville Gatriis stensikkert ha* 
grinet højt af. Det gjorde han i øvrigt ofte 
i forvejen.

Vand har alle dage haft en tiltrækkende 
kraft i os mennesker. Personligt tror jeg, 
at det skyldes vores mulige nedstamning 
fra skabninger, som levede i havet i meget 
fjerne tider. Det er måske også derfor, vort 
blod har samme saltkoncentration som hav
vandet. Og her er naturen omkring Lem
vig en sand guldgrube. Meget nær bymid
ten ligger den idylliske Lemvig Sø med et 
meget rigt fugleliv. Modsat ligger havnen 

ved fjorden, og kun en halv snes kilometer 
mod vest ligger Vesterhavet med de herli
ge strande. Lykkeligvis ligger nogle af bak
kedragene endnu, som da gletscher-isen 
smeltede for ca. 13.000 år siden, og for
tæller en forrygende historie om voldsom
me naturkræfter. Også de vældige strand
enge og strandvoldene ved Vinkelhage og 
Gjellerodde er unikke naturoplevelser. 
Men mest spændende er bakkelandskabet 
fra Gjellerodde og ud mod Tørringhuse- 
vejen. Landskabet imponerer med høje bak
ker, dybe dale og kløfter samt masser af 
vildtvoksende natur, der meget let kon
kurrerer med bakkelandet i Østdanmark. 
Det havde Gantriis også et godt øje for. 
Adskillige af hans tegninger er oppe fra 
Søbakken, hvorfra der er den mest impo
nerende udsigt over Lemvig, den brede 
Lem Vig og stranden ved Tannebæk.

Englands erobring startede fra Lemvig 
Det er næsten stensikkert, at det var her, 
Svend Tveskæg samlede vikingeflåden og 
tørnede ud mod englænderne. Oppe på 
Søbakken lod Gantriis ofte byens lidt for
virrede kunstmaler stå med sit staffeli. 
Han kan bestemt ikke leve af sin maler
kunst og må derfor påtage sig forefalden-

Gantriis benyttede enhver lejlighed til at fa Udenlands karakteristiske kirketårn 
med i tegneserien.
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de arbejde som reklametegning eller plan
keværksmaling. Netop denne kunstner 
havde vi i min familie et meget nært for
hold til, da han ofte kom i vort hjem. Han 
hed Gustav Holgersen og var en fremra
gende maler af bygninger og gademiljøer. 
Jeg har adskillige af hans skønne akvarel
ler hængende. Og stort set samtlige byg
ninger findes endnu i dag i Lemvig. Især 
har Gustav Holgersen tegnet et storslået 
billede af Lemvig, ser fra oven - oppe fra 
Søbakken. De hundredvis af bygninger er 
gengivet så nøjagtige, at de er let genken
delige. Abstrakt maler blev Holgersen al
drig, men det er der jo så andre, der kla
rer. Meget er forandret, men endnu mere 
er som før. Min efterhånden ældgamle læ
replads, gartneriet, er forsvundet til for
del for et moderne parcelhuskvarter. Men 
blomsterbutikken i Østergade eksisterer 
endnu den dag i dag - i samme bygning - 
i samme lokaler, og indehaves af selv sam
me Madsen’ske familie!

Det er nu tredje generation, der sprin
ger bag disken - skønne unge »florister«. 
Og sådan er det rundt om i byen. Meget 
er blevet i familiernes eje, og det lover jo 
godt for de gamle traditioner, selv om der 
naturligvis også gives plads til det nyeste 

nye. Lemvig er ikke noget museum, men 
er fortsat et pulserende center i et stort 
landbrugs- og fjordområde. Landbruget kø
rer fortsat derudad, om end hestene er af
løst af moderne landbrugsredskaber, hvor
imod det står mere end sløjt til med hav
nen. Bevares - der er da masser af fartøjer, 
men stort set udelukkende fritidsbåde. 
Det tidligere så pengestærke erhvervsfi
skeri er en saga blot. Medens der tidligere 
var snesevis af kuttere, der bragte store 
fangster til Lemvig, er fiskeriet næsten 
gået i stå - eller i hvert fald flyttet andet 
steds hen. Og det rammer byen over en 
bred front. Den omfattende fiskeindustri 
holdt mange beskæftiget på filetfabrik- 
kerne, ligesom isværket var helt uundvær
ligt. Denne drejning har naturligvis i høj 
grad berørt byens økonomi. I Gantriis’ 
univers lå der et par flydende fiskehuse 
ved kajen ud mod Havnegade. Her hand
ledes helt friske fisk - enten lige landede 
eller hevet op levende fra hyttefadene. Og 
selvfølgeligt solgt indpakket i avispapir. 
Det var før, sundhedsmyndighederne gik 
fuldkommen grassat og også forbød denne 
ældgamle tradition - uden at folkesund
heden derved synes forbedret!

Fiskehandlernes boder var flydepramnie ved havnekajen. Så var hyttefadet lige ved hånden, 
og fisken var helt frisk.

|6rUJJDl0lDE TIL VORT 6L0GAN’ 
‘TIDENDE - ftADET RDRRLT- 

[MIUGÅRDLK RPRETÆEXKER*
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Café Perlen var smugkro!
Henning Gantriis elskede restaurantlivet. 
Derfor ses ofte både Industrihotellet og 
»Perlen« i hans tegneserier. Og meget er 
da også gjort for at fastholde myten. Men 
den holder bare ikke! Café Perlen i Gan
triis’ tegninger ligger i Nørregade, hvor 
den nu nedbrændte »Industricafeen« ef
terhånden blev til »Perlen«. Ligesom re
stauranten på den modsatte side af kirken 
blev til »Tante«. Men sandheden er, at 
»Perlen« var en smugkro. Bajerne blev 
drukket i baglokalet hos guldsmeden i 
Vestergade. Og da denne handlede med 
smykker, blev det altså til »Perlen«. Trods 
beskeden i udstrækning, og med en be
folkning på ca. 4.000 borgere, var Lemvig 
i 30-erne særdeles velforsynet med restau
ranter, hoteller, værtshuse og smugkroer. 
Flere end 30 steder var der officiel ud
skænkning! Også på det område er det 
gået en del tilbage i Lemvig.

Den grønne by ved den blå fjord
Lemvig er langt fra fortabt. Med den sta
dig stigende turisme, og især økoturis- 
me, har Lemvig uanede muligheder. »Den 
grønne by ved den blå fjord« er endnu 
som en usleben diamant. Når den først 

funkler, går Lidenlund en ny storhedstid i 
møde. Man kunne jo se på de muligheder, 
som afspejles i gamle bykort. Fra torvet 
ved kirken sniger en lille gade sig østpå. 
Den hedder Ågade. - Hvorfor, selvfølge
lig fordi åen, der forbandt søen og fjorden, 
havde sit løb her! Hvad med at genetable
re åløbet i et skønt gågademiljø? Det ville 
højne bymiljøet adskillige grader. Kig 
bare på genskabelsen af åløbet i den indre 
by i Århus. Og se, hvad de arrangerer ved 
Storåen i Holstebro!

Gantriis kom på museum
På Lemvig Museum i Vestergade kan man 
opleve en udstilling om Henning Gantriis 
og hans arbejder. Men det er kun en min
destue. Atelieret er hjørnebordet tæt ved 
indgangen i Industrihotellets restaurant. 
Og mindet bliver han dagligt gennem 
hans mange tegninger, som fortsat bringes 
i ugeblade og aviser.

Og Bedste sidder stadig og glaner ud på 
gadespejlet. Intet går hendes næse forbi. 
Gadespejlet var Bedstes helt store glæde. 
Så slap hun til gengæld for senere tiders 
nymodens opfindelser som video og flad- 
skærme. TV bringer nok verdensnyheder
ne ind i dagligstuen, men det, der virke-

Gantriis' »Perlen« rar ret virkeligsfjern. Den ægte »Perlen« var smugkroen 
i guldsmedens baglokale.
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lig sker her og nu, der opleves kun i gade- 
spejlec. Du ser ofte Bedstes dørskilt i teg
neserien. Der står M. Mortensen. M står 
for Mathilde. Nøjagtig samme navn havde 
fragtbåden, som sejlede stykgods mellem 
Lemvig og København. Mindet herom er 
»Mathildes pakhus« på kajen ved Lemvig 
havn. Herfra gik forbindelserne ud i den 
store verden. Men Bedste var ligeglad. 
Det, der skete i Bredgade, var langt vigti
gere.

Henning Gantriis tegnede ikke ud i 
den blå luft. Personerne er faktisk ret gen
kendelige. I hvert fald var ingen i Lemvig 
i tvivl om, hvem tegningerne skulle fore
stille. Men se selv. Jeg har dykket i fami
liealbummet og fundet et billede af Bed
ste Mathilde. Og kig så på Gantriis’ teg

ning. - Ka’ du se ligheden? For mig betød 
Bedste utroligt meget. Hun slog beslag på 
mine træsko. Hun gav en biografbillet. 
Hun var nødhavnen, når forholdende der
hjemme blev for brogede - og allerbedst: 
Bedste havde altid tid, og kaffen var altid 
klar. Bedste var nemlig ingen tegneserie
figur. Hun var et ihærdigt, varmt og le
vende menneske. Bedste hørte også til den 
efterhånden sjældne type, der aldrig ville 
være syg. Det var der bare ikke tid til. 
Men det skete dog - bare en enkelt gang 
- og så døde Bedste. Men for mig vil hun 
altid stå lyslevende.

Samtlige stregtegninger gengives med tilladelse 
af Herning Folkeblad.

Hans-Jørgen Frederiksen Mortensen, 
lærer og foredragsholder. 
Anemonevej 6, 7400 Herning. 
Barnebarn af artiklens hovedperson 
»Bedste«, Mathilde Mortensen.



Dagligliv i ledvogterhuset
Af Ole Edvard Mogensen

Tidligere var der på statsbanestrækninger- 
ne flere hundrede ledvogterhilse. Ved man
ge overkørsler var der manuelr betjente 
bomme eller led. Alt det er forlængst gået 
over i historien. Arbejdet som ledvogter 
eller ledvogterske var mere end et arbejde. 
Det var en livsstil. Her følger et lille ind
blik i livet i ledvogterhuset.

Fra midten af det nittende århundrede og 
de næste mange årtier blev der på statsba
nestrækningerne landet over bygget utal
lige ledvogterhuse. Der var flere forskelli
ge typer, men et fællestræk for de fleste af 
dem var, at de var små, selv efter datidens 
forhold. I alt var boligarealet typisk på ca. 
35 nr.

Indretning
I stueetagen var der en forstue, et køkken 
og to stuer. Den ene stue var dagligstuen, 
og den anden var den pæne stue. Her var 
der polstrede møbler. Den blev kun brugt, 
når der kom fremmede, og den blev i fy
ringssæsonen ikke opvarmet til daglig. Der 
var indrettet et kammer under taget, hvor
til der var adgang ad en hønsestige gen
nem en lem i loftet. Senere kom et trappe
rum med en trappe til. Ved køkkenet var 
der et spisekammer med en gulvlem til en 
lille kælder. Loftsrummet uden for kam
meret kunne bruges til tørreloft. Eller om 
vinteren, hvor der var koldt, kunne jule
stegen hænge under spærene.

Spartansk
Husene var spartansk udstyret. Vand måt
te pumpes op med håndkraft fra en brønd 
i gården og bæres ind i en spand. Toilet, 
afløb og kloak fandtes ikke. Et gammel
dags lokum var placeret i en lille udbyg
ning ved husets gavl eller under loftstrap
pen med indgang udefra eller i et udhus.

Opvarmningen var komfur i køkkenet 
og en kakkelovn i hvert af de to værelser. 
Ofte var der også i køkkenet en gruekedel. 
En nødvendig ting i husholdningen, men 
ikke med nogen særlig hensigtsmæssig 
placering. Brugen medførte uundgåeligt 
fugtgener. Bedre blev det i nyere huse, 
hvor vaskehuset og gruekedlen var place
ret i udhuset. Koldt kunne der også være 
i vogterhuset, isolering fandtes ikke. Elek
trisk lys fandtes oprindelig ikke, og faste 
skabe hørte ikke med til datidens bolig
byggeri. På huses gavl eller på udhuset var 
anbragt et ophæng for en stige.

Vogterhusnummer
Udvendigt var angivet husets nummer. 
Oprindelig var nummeret malet med sort 
på hvid baggrund og både ud mod sporet, 
f.eks. på husets gavl, samt i øvrigt også på 
de to sider, der vendte mod banen. Det var 
således nemt for togets personale at se 
husets nummer. Senere blev nummeret an
givet med et emaljeskilt, som oftest kun 
på den side, der vendte mod sporet. De 
vogterhuse, der havde telefon, var forsynet
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Sommer var det, midt på dagen, ved vogterhus nr. 10. Ledvogterske Helna Kammersgaard har 
lukket leddet ved overkørsel nr. 30 mellem A tdum og Tvis. Vagt hytten er et simpelt »skilderhus« 
af tree. Foto fra 1935. (Udlånt af Connie K. Thomsen).

med et skilt med angivelse heraf, og de, 
der ikke havde, var mærket med en pil, 
som viste retningen til nærmeste liniete
lefon. Linietelefoner var anbragt med mel
lemrum på strækningen til brug for togets 
personale, hvis der skulle tilkaldes hjælp 
ved nedbrud på trækkraften eller ved u- 
held. Retningen til nærmeste telefon var 
også vist på hver tredje telefonmast, der 
havde en lodret hvidmalet stribe, der vend
te mod den side, hvor nærmeste telefon 
var. En vigtig oplysning for en togfører, 
der skulle tilkalde hjælp i en tid, hvor to
gene ikke havde strækningsradio, og hvor 
mobiltelefonen endnu ikke var opfundet.

Mange udhuse var muret forneden, den 
øverste del var bræddebeklædt. Her var 
der vaskehus, kloset og retirade. I udhuset 

var der plads til brændsel. Det var ofte 
tørv og brænde. Der var også mulighed for 
at holde høns, geder eller en »julegris«. 
Æg og gedemælk blev brugt i hushold
ningen. Når hønen ikke længere var så god 
til at lægge æg, endte den i suppegryden.

Stor have
På baneskråningerne var det muligt at 
lade gederne græsse, og der kunne slås hø, 
så der også var lidt vinterfoder til dyrene. 
Var huset lille, var haven til gengæld som 
oftest af en rimelig størrelse. I haven blev 
der dyrket grøntsager, især naturligvis kar
tofler, som var en vigtig del af kosten i det 
lille hjem.

De ældste huse var ikke alle af lige god 
standard. Vedligeholdelsen lod også ofte en
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del tilbage at ønske. Men i de nyere huse 
var kvaliteten bedre, og dermed var det 
mere overkommeligt at holde huset i en 
god vedligeholdelsesmæssig tilstand.

En gang om året kom overbaneforman- 
den på besøg, så blev der skuret og skrub
bet og bagt kager til kaffen. Der skulle 
ikke være noget at sætte en finger på. Der 
blev dækket op i den pæne stue med den 
fine dug på bordet. Ved denne lejlighed 
blev den løbende vedligeholdelse aftalt. 
Hver femte år var det muligt at aftale kalk
ning, maling og tapetsering.

Kvindepost, mandspost 
eller fællespost
Nogle poster blev passet af enlige kvinder. 
Nogle gange en enke efter en ansat ved 
Statsbanerne. De udviste her datidens form 
for social ansvarlighed, først i det 20. år
hundrede kunne det være vanskeligt for 
en husmoder med måske flere børn plud
selig at skulle klare sig alene. Enken fik 
som tilskud til enkepensionen et hverv 

som ledvogterske. Lønnen var ikke stor, 
og arbejdsdagen var lang, til gengæld var 
der fri bolig. Ikke nogen fyrstelig tilvæ
relse, men dog bedre end ingenting. Al
ternativer var der ikke mange af.

Kvindeposter eller koneposter var po
ster, hvor manden arbejdede ved baneko
lonnen med en arbejdstid fra 6 morgen til 
6 aften, og hustruen passede leddet i hans 
fravær. Familien kunne selv bestemme, 
hvem der skulle passe ledet mellem 6 af
ten og 6 morgen. Men da manden skulle 
på ofte hårdt fysisk arbejde igen dagen 
efter, endte det ofte med, at det også var 
konen, som tog det meste af aften vag ten. 
11-timers reglen var ikke opfundet den
gang.

Manden kunne være fast ansat som ba
nearbejder. Eller ansat som ekstraarbejder. 
Disse blev ofte fyret sidst på året, for så at 
blive antaget igen omkring 1. april. I den 
mellemliggende tid gik de på fagforenin
gen. Eller hvis der kom sne, kunne de være 
heldige at fa en tjans med snerydning. An-

/ vogterhus nr. 10 
mellem Atdum og 

Tvis boede Helna og
Thorvald 

Kammersgaard.
De flyttede ind i 

1933. Helna var led
vogterske og Thorvald 

var ekstraarbejder. 
Overkorslen blev auto
matiseret med blinklys 
i 1967. 1 1969 købte 

de buset af DSB.
( Udlånt af 

Connie K. Thomsen).
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Barnebarnet er 
sammen med sin mor 
på besøg hos mormor 
i vogterhus nr. 10 
mellem Aldum og 
Tvis. Vagthytten er 
nit en muret bygning, 
noget rummeligere og 
med vinduer med 
udsyn over banen i 
begge retninger. 
(Udlånt af 
Connie K. Thomsen).

dre var ansat som banenæstformand, bane
formand eller overbaneformand.

Fællesposter var poster, hvor manden og 
konen passede leddet i fællesskab. Så kun
ne de selv fordele arbejdet, som de fandt 
det for godt. Det medførte så, at de i prin
cippet aldrig kunne holde fri samtidig.

Arbejdet bærer lønnen i sig selv
I en gammel vending hedder det: »Arbej
det bærer lønnen i sig selv«. Den må Stats
banerne have haft in mente, da ansættel
sesvilkårene for ledvogtere og ledvogter
sker blev fastlagt. Oprindelig havde led
vogteren og ledvogtersken en ringe løn, 
ingen ret til ferie og ingen fridage. Fri
dage kunne ganske vist søges, hvis man 
havde en god begrundelse, men det at ß 
en fridag var ikke en lovmæssig eller over
enskomstmæssig ret. Frihed kunne gives, 
hvis tjenestens tarv tillod det. Altså hvis 
en afløser var til rådighed. Var der ikke 
det, måtte man sandelig passe sit arbejde. 
Ordnede forhold omfattende arbejdstid og 
fridage kom først i 1919. Da havde der 
kørt tog i Danmark i 70 år!

I Danske Statsbaners blad: »Vingehju- 
let« ses i maj 1959 under opslag af ledige 
stillinger følgende: »1 stilling som bane
formand ved kolonne 341, Aulum (ved
kommendes hustru kan om ønskes blive 
antaget som ekst raled vogterske ved over
kørsel 26, Tvis-Aulum, hvis hun opfylder 
betingelserne derfor. Hendes dagløn bli
ver 11 kr. 35 øre, og der gives hende fri 
bolig i hus 8, Tvis-Aulum).«

Ikke, selv efter datidens forhold, nogen 
høj løn. Til belysning af den fri boligs 
værdi kan til sammenligning oplyses, at 
hvis baneformanden havde fået arbejde 
ved en kolonne, hvortil der ikke var knyt
tet en ledvogterpost, kunne han i mange 
tilfælde få en lejebolig af nogenlunde sam
me standard som vogterhuset. Leje herfor 
androg typisk dengang ca. 60 kr. måned
ligt. Ledvogterskens arbejde kunne der
med værdisæetes så nogenlunde til cirka 
400 kr. månedligt. Det var sådan cirka det 
halve af, hvad en arbejdsmand kunne tjene 
på den tid. Vel at mærke med en væsent
lig kortere arbejdstid, nemlig en 45 ti
mers arbejdsuge. Ved hus 8 var der tog-
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gang i 18 af døgnets timer. - 1959 var i 
øvrigt året, hvor parolen »Lige løn for lige 
arbejde« første gang lød fra fagbevægel
sen. Ikke uden grund. Dog havde udvik
lingen på arbejdsmarkedet dengang gen
nem de sidste 30-40 år været, at kvinder
nes relative lønniveau var forbedret fra at 
udgøre cirka halvdelen af de ufaglærte 
mænds løn til nu % af denne løn. Så hel
dig var ledvogtersken ikke. Hun sakkede 
også i denne sammenligning bagud.

Instruks for ledbevogtning
1 hæftet »Instruks for udførelse af ledbe
vogtningen« havde Statsbanerne på 41 si
der samlet alle regler om ledbevogtnin
gen. Heri var beskrevet, hvornår bomme
ne skulle lukkes. Der kunne være tale om 

lukning på sigt, altså når toget kunne ses, 
eller lukning efter tid. Ofte fire minutter 
før togets planmæssige passage af overkørs
len. På en såkaldt gul plakat, som var op
hængt i vagthytten, var de lokale forhold 
beskrevet.

Ved overkørsler på fri bane skulle ledvog
teren give tegn til toget om, at banen var 
farbar således:

:j: Ow dagen gøre front mod toget og udstrække 
den ene arm vandret mod sporet.

* l mørke og usigtbart vejr bevæge hvidt lys 
langsomt fra den ene side til den anden.

På stationerne skulle ledvogteren give tegn 
til stationsbestyreren.

Fru Graversen giver signal til toget ved Hjerm. (Udlånt af Struer Museum).
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Ved dagens begyndelse skulle ledvogteren 
pr. telefon melde sig til stationen. Herfra 
fik man også oplysninger om eventuelle 
særtog. Disse skulle noteres i en noterings
kalender, som skulle findes i vagthytten. 
Banesektionen udarbejdede ved hvert kø
replanskifte en togfortegnelse for hver led
vogterpost. Fortegnelsen omfattede alle 
plantog samt deres passagetid for over
kørslen.

Vagthytten
Ved overkørslen var der opført en vagthyt- 
te. Nogle af de ældste var et simpelt skil
derhus af træ uden udstyr af nogen art. En 

kold post om vinteren. Her skulle ledvog
teren eller ledvogtersken opholde sig, når 
tog kunne ventes. Senere blev der bygget 
vagthytter af mursten med kakkelovn og 
en lang bænk. Siden kom der også liniete
lefon, så det var muligt at tale med nabo
stationerne og de øvrige vogterhuse. Alle 
telefonapparater var indskudt parallelt på 
den samme ledning. Opkald skete ved at 
ringe et kaldesignal ved hjælp af morseal
fabetet. Var der en afløser på posten, kun
ne denne så sidde og kukkelure i vagthyt
ten på sin ofte lange vagt. Vogterhuset var 
privatbeboelse for familien, som boede der.

Ledvogterske Camilla 
Madsen er klar i sit 
stiveste puds. Det er heller 
ikke et hvilket som helst 
tog, der er i vente.
Det er kongetoget med 
selveste majestæten 
Kong Christian X, som 
nærmer sig. Kongen er 
pd vej til at indvi 
Oddesundbroen 15. maj 
1938. Camilla Madsen 
var ledvogterske pd 
hovedvejen ved 
Kilendæmningen i 18 dr, 
indtil vogterhuset og 
bommen blev nedlagt i 
1953, da hovedvejen 
blev flyttet.
( Udlånt af Karen 

Johanne Jensen / Struer 
Museum).
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Linieringning
Umiddelbart før et togs afgang fra en sta
tion skulle der gives linieringning til stræk
ningen indtil næste station. Linieringnin
gen udløste klokkesignaler fra klokkevær
kerne ved alle vogterhusene og på den næ
ste station. Formålet var at underrette led
bevogtningen om, at tog kunne ventes. 
Uafhængig af linieringningen skulle led
bevogtningspersonalet dog bevogte og be
tjene bomme og led på tider, hvor tog 
kunne ventes. Manglende linieringning var 
således ingen undskyldning for ikke at 
passe sin post.

Klokkeværket gav fem slag for tog med 
ulige tognummer og to gange fem slag for 
tog med lige tognummer. På strækningen 
Herning-Uolstebro havde tog i nord-gåen
de retning ulige tognumre og blev derfor 
meldt ved fem slag. Linieringningens klok
keværk var mekanisk og skulle trækkes op 
som et gammelt lodur.

Grænser for, hvad man kunne 
sætte kvinder til
I 1915 tog Statsbanerne en ny grusgrav i 
brug ved Okkels mellem Nr. Kollund og 
Kølkær. Hertil blev anlagt sidespor, som 
var sikret med signaler. 3. trafikkreds og 
4. maski nkreds i Struer fandt i fæl lig ud 
af, at disse signaler passende kunne betje
nes af ledvogtersken i vogterhus 29. Hun 
var jo på stedet i togtid alligevel. Men her 
havde man i Struer gjort regning uden 
vært. Forslaget blev fejet af bordet af 
Statsbanernes Baneafdeling, som fastslog, 
at signaler ikke måtte betjenes af en kvin
depost. Nok var det netop i året 1915, at 
kvinderne fik valgret, men der var dog 
grænser. Der var ganske vist ved åbningen 
af »Konebanen« Herning-Viborg ansat ko
ner til at passe de mindre stationer, men 

det var en særordning, som ikke havde 
mange fortalere, og ordningen blev senere 
ændret til, at der også her var mandlige 
stationsmestre. Først i 1923 lykkedes det 
for Xenia Jernbo at blive Statsbanernes 
første kvindelige stationsbestyrer med et 
selvstændigt sikkerhedsansvar. Så i Ok
kels endte det med, at det blev den bane
arbejder, som førte tilsyn med grusgraven, 
der skulle betjene signalerne.

Arbejde, familie og livsstil
I dag ernærer såkaldte livsstilseksperter 
sig ved at assistere folk med at skabe sig 
egen livsstil. Det er for nogle nødvendigt 
at signalere, at man har styr på tingene, at 
job, hjem, familie og ferie udtrykker en 
selvvalgt og helst unik og succesrig iden
titet.

Det var ikke nødvendigt i ledvogternes 
tid. Arbejde og familie var fuldt integre
ret og dannede derved en naturlig og 
afrundet helhed. Det blev en livsstil. Som 
ledvogter eller ledvogterske var man på 
arbejde praktisk taget døgnet rundt. Det 
var togenes gang, som inddelte døgnets 
timer. Det daglige arbejde i husholdnin
gen og spisetiderne blev styret af togtider
ne. Når et tog var passeret, var der en stør
re eller længere pause til næste tog. Så det 
var efter togets passage, man gik i gang 
med storvasken, madlavningen eller mid
dagsmaden. Man satte sig naturligvis ikke 
til bords, lige før et tog kunne ventes 
meldt. Det gjaldt for ledvogteren, og re
sten af familien fulgte naturligvis trop. 
Sådan var nu engang husordenen.

Det var ikke nødvendigt at fortælle 
børnene, hvad arbejdet som ledvogter be
stod i. Børnene var en del af dagliglivet, 
både arbejde og fritid. Der var altid vok
senkontakt, hvilket i høj grad også var nød-
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vendige. Hjem og arbejde var ikke noget 
ufarligt sted. Togene kom på alle tider, og 
der var ikke langt fra børnenes legeplads 
til de blanke skinner.

Skabelsen af en identitet kom helt afsig 
selv. Arbejdet med at lukke led eller rulle 
bomme ned var tydeligt for enhver. Det 
skabte ganske naturligt en identitet for led
vogteren eller ledvogtersken. En identitet, 
som ofte bestyrkedes af, at den pågælden
de varetog jobbet gennem flere årtier.

Familielivet centrerede sig også om led
vogterhuset, både hellig og søgn. Selv om 
det var søndag eller højtid, skulle bomme
ne passes alligevel, så stedet for familie
sammenkomsten var givet. Så måtte sam
været med familien passes ind, som nu 
Statsbanernes køreplan tillod.

Nogle familier flyttede en del rundt. 
Det var attraktivt for en baneformand at 
søge sig et federe embede som overbane- 
formand, selv om det måske var i den an
den ende af landet. Flytningen kunne dog 
også være af bitter nød, som når en side
bane blev nedlagt, eller en overkørsel blev 
automatiseret.

Ansvaret
Arbejdet som ledvogter eller ledvogterske 
havde ikke stor prestige. Lønnen var lav, 
boligerne små og arbejdstiderne meget 
lange. Man var bundet - næsten stavns
bundet - til det hus og den overkørsel. 
Ikke desto mindre var ledvogtere og led
vogtersker en forudsætning for en høj tra
fiksikkerhed for såvel bil som bane, hvil
ket Statsbanerne heller ikke undlod at 
minde om.

Instruks for ledbevogtning forkyndte: 
»Ledbevogtningspersonalet batrer alene det falde 
ansvar for bevogtningens tul forel se i overens

stemmelse med de regler, der er fastsat i n tende
rende instruks og i eventuel for den pagceldende 
overkorsel udstedt lokal instruks. Forsømmelse 
ved ledbevogtningens udførelse vil kunne medfø
re tab af menneskeliv, hvorfor det er ubetinget 
nødvendigt, at reglerne nøje overholdes, uanset 
om der muligt fra de vej farendes side fremkom
mer klager over ventetid ved bommene (ledene).

En forsømmelse af bevogtningen vil blive be
tragtet som en alvorlig tjenesteforseelse, for hvil
ken straffen vil kunne blive stillingens fortabel
se (afsked uden pension), ligesom en forsømmel
se kan føre til, at der rejses offentlig sag mod 
den pagceldende for overtrcedelse af straffelovens 
bestemmelser.

Ledbevogtningspersonalet bor erindre, at de 
vejfarende stoler på, at vejen er fri, når bomme
ne ( ledene) er åbne. «

Man kunne således ikke være i tvivl om, 
hvilket stort ansvar man havde påtaget 
sig. Om end en og anden nok ind imellem 
har funderet lidt over, hvorfor dette ansvar 
så ikke afspejlede sig i aflønningen.

Et ansvarsfuldt job var det. På alle tider 
af døgnet, og med nogle ofte meget lange 
vagter. Ganske bemærkelsesværdigt er det 
imidlertid, at når der henses til de mange 
hundreder af overkørsler med manuelt be
tjente bomme, der var i hele landet, samt 
de mange, mange togpassager, som når alt 
blev regnet sammen, skulle tælles i tusin
der, så forekom der kun ganske, ganske ß 
fejl fra ledbevogtningspersonalets side. De 
mødte trofast og med usvigelig sikkerhed 
op, når det var togtid. I kulde, regn og 
blæst; nat og dag. De levede i sandhed op 
til ansvaret.

Et erhverv forsvinder
I forbindelse med bl.a. udbygning med 
dobbeltspor blev nogle overkørsler erstat-
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Vogter hus nr. 25 i Engesvang. Kristian »Gert« Hansen ruller bommene ned. Foto fra omkring 
1950. Da overkors len blev automatiseret, købte den dengang 82 årige Jeppe Jepsen vogt er hu set. 
som ban alene brod ned stump for stump. Han korte selv hele molevitten bort på en varecykel. 
(Udlånt af Engesvang Lokalhistorisk Arkiv).

eet af viaduktanlæg. Med vedtagelsen af 
den såkaldte »Vejkrydslov« i 1930 blev det 
muligt at sikre overkørsler på sidebaner 
med blinklysanlæg. I 1957 muliggjorde 
en ny lov, at niveauoverkørsler også på 
banestrækninger med toghastigheder på 
op til 120 km/t, altså hovedbanerne, kun
ne sikres ved automatiske anlæg. Herefter 
blev mange manuelle bomme og led ud
skiftet med automatiske bomanlæg eller 
advarselssignalanlæg. For Statsbanerne var 
der mange penge at spare. Både på be
manding samt på vogterhusenes vedlige
hold. Det skete ofte strækningsvis og ofte 
i forbindelse med modernisering af stræk
ningens sikringsanlæg. I de fleste tilfælde 
var det herefter muligt at etablere fjern

styring, som også betød betydelige bespa
relser på lønkontoen. Bemandingen på sta
tionerne kunne også reduceres ganske be
tydeligt. Efterfølgende blev mange vog
terhuse nedrevet. Nogle var ikke tidssva
rende, andre lå i vejen for vej- og viadukt
anlæg eller byudvikling. En del huse blev 
solgt til privat beboelse. De fleste af disse 
er udvidet og ombygget, ofre til næsten 
ukendelighed. Nogle huse findes endnu i 
næsten den oprindelige grundkonstruk
tion, dog som oftest med nye vinduer og 
nyt tag. Lys, vand og afløb er også kom
met til.

Der er ikke sket bygningsfredning af 
noget vogterhus i Danmark. Mærkeligt 
nok. Hustypen var et af de første eksem-
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pier på et dansk typehus, længe før det 
begreb blev almindeligt i det danske 
sprog. Har vogterhusene ikke den helt store 
arkitektoniske værdi, har de imidlertid 

stor kulturhistorisk betydning. De er ef
terhånden det eneste vidnesbyrd om et nu 
forsvundet erhverv, som blev udøvet i 125 
år, og som havde i hundredvis af udøvere.

Ole Edvard Mogensen, 
konsulent, 
Ildervej 1, 8680 Ry. 
Født 1952.
Jernbanehistoriske artikler 
i bøger og tidsskrifter.



Kaj Munk i det midtjyske
Af Jens Fjelde

Uanset hvor vi mennesker end færdes, ef
terlader vi altid spor, nogle tydeligere end 
andre. Nogle sætter dybe aftryk, mens an
dres forsvinder ved det mindste vindpust 
eller regnskyl. Spor fra fortiden har været 
til glæde for både slægtsforskere og histo
rikere, der lettere har kunnet kortlægge 
vores færden. Alle bliver vi en del af hi
storien på et tidspunkt, og mange vil kun
ne nikke genkendende til episoder eller 
hændelser, som enten har berørt dem me
get, eller som de selv har været en del af. 
Måske har de ikke fysisk været til stede, 
men alligevel har de kunnet mærke for
nemmelsen af selv at være en del af det 
genkendelige.

I det følgende indlæg vil vi beskæftige 
os med digterpræsten, forfatteren og jour
nalisten Kaj Harald Leininger Munk, født 

Petersen den 13. januar 1898 i Maribo, og 
hans færden og fodaftryk i det midtjydske 
landskab. I min egenskab af museumsle
der for Hjemstavnshuset i Arnborg og 
Fængselsmuseet på Statsfængslet Kærsho
vedgård ved Ikast har jeg gennem årene 
faet kendskab til nogle små beretninger, 
som jeg her gerne vil delagtiggøre andre 
historisk interesserede i.

Vielsen i Skarrild kirke
Vi vil begynde historien i Skarrild kirke, 
som nok blev mere kendt for gravene, 
hvor syv flyvere blev begravede, efter at de 
i deres store Lancaster-maskine ME 650 
blev skudt ned ved Skarrild den 27. au
gust 1944. Begravelsen fandt sted under 
stor lokal bevågenhed og på trods af tysk 
modvilje.

Skarrild kirke, 
hvor Lise og 
Kaj iWimk 

blev viet.
( Foto: 

Erik Degn).



JENS FJELDE126

Arnborg kirkes 
renæssancealtertavle 
fra 1608.
(Foto: Erik Degn).

Kirken dannede tidligere rammen om
kring pastor Kaj Munks vielse i 1929. 
Elise Marie Jørgensen, kaldet Lise, var på 
dette tidspunkt i København. Kaj var i 
Vedersø, og han savnede hende voldsomt. 
Samtidig var han bange for, hun skulle 
blive fanget i det udsvævende liv i Køben
havn. I efteråret kom det til et brud, da 
Lise ikke kunne klare hans jalousi, men 
juledag blev de atter forsonet, og der blev 
lyst fordern i kirken. Den 13. januar 1929 
skulle de fejre hans fødselsdag i Herning, 
men da Lise kl. 12 ankom fra København, 
havde Kaj bestilt vielse i Skarrild kirke kl. 
19 samme dag. Lise var 19 og Kaj 31 år, 
da de blev gift.

Årsagen til, at han lod sig vie i Skarrild, 
var, at hans gode ven og studiekammerat, 
pastor Blicher Winther, netop på dette 
tidspunkt var præst i Skarrild sogn. Parret 
ankom til Skarrild en kold og blæsende 
januardag. Bryllupsvidner var blevet til
kaldt. Vidnerne til vielsen var ifølge no
taterne lærer Rasmussens kone, pastor 
Blicher Winthers kone og frk. Diderik- 
sen, alle boende i Skarrild. (Sønnen Arne 
Munk blev mange år senere viet i samme 
kirke).

Altertavlen i Arnborg kirke
Ikke mange km derfra ligger Arnborg 
kirke ved Rind Å, 15 km syd for Herning.
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Annoncen 
fra Ugeposten 
i 1941.

Mange af datidens præster har det som nu
tidens - de har studeret sammen og har af 
den grund er deres netværk. 1 1865 blev 
den gamle renæssancealtertavle med bille
de fra 1608 udskiftet med en ny med et 
maleri fra 1862 af maler Jæger fra Viborg. 
Den gamle tavle blev herefter lagt på lof
tet.

I 1940 blev altertavlen fra 1608 »fun
det« af pastor Niels Lund. Præsten, og me
nigheden ønskede at få den smukke og 
gamle tavle op igen. Men en renovering 
med store omkostninger var ret nødven
dig og kostede mange penge.

Pastor Lund fik så den ide at få Kaj 
Munk til sognet som foredragsholder. Den 
berømte prædikant og dramatiker kunne 
virkelig »sælge billetter«, og entreindtæg
ten kunne så bruges til altertavlens restau
rering og fornyelse. Som følge heraf blev 
Arnborg kirke rammen om et stort folke
møde. Torsdag den 14. august 1941 kun
ne man læse i Ugeposten, at pastor Kaj 
Munk ville tale i Arnborg Præstegårds
plantage. Mødet ville finde sted den 24. 
august kl. 15. Der hele var nok gået lidt 
stærkt. I hvert fald havde man ikke fået 
aftalt et honorar med Kaj Munk. Da man 
meget sent fik hørt, hvad hans deltagelse 
skulle koste, blev menighedsrådet meget 
frustreret, da han forlangte et meget stort 
beløb. Med et så stort honorar ville hele 
arrangementet give underskud. Efterføl
gende skænkede Kaj Munk dog hele belø

bet ubeskåret til restaurering af alter
tavlen. Ca. 1500 mennesker fandt vej og 
mødte op, og indsamlingen gav 1900 kr. 
Sog-net havde selv indsamlet 700 kr., og 
staten gav tilsvarende. Så der blev både 
penge til restaurering af altertavlen og 
maling af kirken. I 1942 var altertavlen 
klar, og Kaj Munk stod selv på prædike
stolen i Arnborg. Lise Munk og et par 
børn sad på første stolerække i kirken. 
Mange mennesker var mødt op til denne 
begivenhed, og på grund af det store op
bud var der opsat højtalere uden for kir
ken.

Anden Verdenskrig og den tyske besæt
telse af Danmark betød censur. Man måtte 
ikke skrive alt, man måtte ikke sige alt, 
og man måtte ikke vise alt. Men dette 
kom pastor Kaj Munk let om ved, idet 
han indledte sin tale i præstegårdshaven 
således:

Jeg må ikke skrive, hvad jeg vil. 
og jeg må ikke sige, hvad jeg vil. 
Men jeg må tanke, hvad jeg vil, 
og nu siger jeg det. jeg tanker.

Drabet på Hørbylunde Bakke 
og morderen, der lægger blomster 
på drabsstedet
Den sidste beretning, jeg her vil bidrage 
med, er nok ukendt for de fleste og ud
springer fra min tjeneste i Kriminalfor
sorgen. Sommeren 1980 ankom jeg til
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Louis Nebel.

Statsfængslet Kærshovedgård ved Ikast. De 
to tidligere år tog jeg min uddannelse og 
var tjenestegørende ved Københavns Poli
tigårds fængsel og Vestre Fængsel.

De kollegaer, der var på fængslet, den
gang jeg ankom, var betjente, der havde 
været der under og efter Anden Verdens
krig. De var tæt på pensionsalderen og 
stod nu for at skulle afløses af os unge 
betjente.

To af dem, Verner Andersen og Haakon 
Brok, kom til at indtage en plads i histori
en, da det var dem, der ledsagede Kaj 
Munks banemand, Louis Nebel, til Århus 
Kommunehospital, da han skulle til be

handling for psoriasis. Han afsonede noget 
af sin straf i Danmark, inden han blev ud
vist af landet, fremgår det af hans udvis
ningskort.

Louis Nebel blev født 4. august 1912 i 
Schweiz og var medlem af Peter-gruppen, 
der var en dansk-tysk organisation, der ud
øvede terror mod den danske befolkning. 
Terroraktionerne var tænkt som gengæld 
for modstandsbevægelsens aktioner mod 
tyskerne. Louis Nebel var én af de fire per
soner, der afhentede pastor Kaj Munk på 
Vedersø Præstegård i 1944.

Louis Nebel, der som sagt led af psori
asis og skulle til Århus, søgte daværende 
fængselsinspektør Sølling på Statsfæng
slet Kærshovedgård om tilladelse til — af 
sin opsparede fangeløn - at ß penge med 
på turen. Efter behandlingen på Århus 
Kommunehospital bad fangen de to fæng
selsbetjente om lov til at købe en buket 
blomster, hvilket de begge sanktionerede. 
En buket blomster kunne han vel ikke 
lave nogen skade med. På turen fra Århus 
til Kærshovedgård sad morderen bagerst i 
bilen med sine blomster. Kort før de kom

Louis Nebel (i midten) 
og de to betjente ved 
Hørbylunde Bukker.
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til drabsstedet, bad Louis Nebel dem om 
at standse bilen, hvilket skete.

Louis Nebel steg herefter ud af bilen 
sammen med de to betjente, tog sin alpe- 
hue af og lagde blomsterne på drabsstedet.

Denne historie fortalte jeg til fru Lise 
Munk i 1993, da jeg var hjemme og besø
ge hende i forbindelse med åbningen af 
Fængselsmuseet på Statsfængslet Kærsho
vedgård. Lise Munk blev nu askegrå i an
sigtet og hamrede sin lille hånd ned i bor
det og sagde: »Hvorfor lod I ham gøre 
det?«. Jeg kunne have bidt tungen af mig 
selv i det minut.

Desværre måtte jeg blive fru Munk svar 
skyldig. Jeg fik aldrig spurgt mine tidli
gere kolleger om dette, men forklarede 
så fru Lise Munk, at det var utænkeligt i 
dag, at man under en transport lod en 
drabsmand lægge blomster på et gernings
sted. Alle transporter foregår fra punkt A 
til punkt B.

Fru Lise Munk fortalte i øvrigt, at det 
sidste aftensmåltid, Kaj Munk fik i præ

stegården, var hans livret, nemlig grøn
langkål, og at han døde på Jyllands højde
ryg, hvor øst og vest mødes, og hvor solen 
altid skinner.

Fru Lise Munk fortalte mig også, at hun 
og Kaj Munk selv havde besøgt Kærs
hovedgård, dengang det var i Blå Kors* 
eje. Årsagen hertil var, at de i sognet hav
de en meget drikfældig mand, som både 
havde kone og børn. Datteren stod for at 
skulle konfirmeres, og Kaj og Lise Munk 
havde efter mange samtaler ßet overtalt 
faderen til et afvænningsophold på Kærs
hovedgård. En dag kørte de derfor til Kærs
hovedgård i deres gamle Ford med man
den og Kajs to jagthunde på bagsædet, 
mens Lise Munk sad ved siden af Kaj. 
Festen for konfirmanden holdt de på Ve
dersø Præstegård.

Kildemateriale:

Skarrild Museum.
Fængselsmusect på Kærshovedgård. 
Hjemsravnshuset i Arnborg.

Jens Fjelde.
Forfatter, foredragsholder 
og fængselsbetjent.
Højgaardsvej 3, 7441 Bording,
tlf. 20456353, mailadr.: Fjeldetø'c.dk
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Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Foreningsmeddelelser

BERETNING FOR ÅRET 2009 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
har til formål at udbrede kendskabet til og 
øge interessen for amtets lokalhistorie i 
alle former. For at leve op til dette formål 
udgives »Hardsyssels Årbog«, og der ar
rangeres hvert år to møder skiftende ste
der i amtet, hvor lokalhistoriske emner er 
på programmet.

Styrelsen
Historisk Samfunds årsmøde med gene
ralforsamling blev i året 2009 afholdt på 
Lønborggaard. På generalforsamlingen var 
der genvalg til styrelsen af Freddy Boysen, 
Ikast, Kurt Guldbæk, Vinderup, og Inge 
Lise Jensen, Herning. Revisor Mogens 
Elming blev genvalgt.

Styrelsen konstituerede sig således: 
Knud Jessen formand, Freddy Boysen 
næstformand, Poul Jørgen Madsen kasse
rer og Inge Lise Jensen sekretær. Ansvar 
for årbogen fik Jens Johannesen (redak
tør), Freddy Boysen, Ann Bod i Isen, Kurt 
Guldbæk og Anna Maria Touborg, mens 
Bent Skaarup Pedersen og Jens Peder 
Andersen påtog sig afholdelse af møder. 
Ansvar for foreningens hjemmeside fik 
Kurt Guldbæk. Efter Poul Jørgen Mad
sens udtrædelse af styrelsen juli 2009, 
ændredes konstitueringen således, at Jens 
Peder Andersen overtog kassererposten, 
og Anna Marie Touborg indtrådte som 
mødeleder. Kurt Lyhne er indtrådt i sty
relsen november 2009.

Styrelsen har i det forløbne år afholdt 6 
møder med planlægning af årbog og 
møder.

Møder
Af hensyn til vore mange medlemmer skal 
Historisk Samfunds mødeprogram dække 
det gamle Ringkøbing Amts kommuner. 
Vi prøver efter kommunalreformen at 
komme omkring i de tidligere 18 kom
muner så godt som muligt. I 2009 afvik
lede vi vore møder på Lønborggaard i den 
gamle Egvad kommune og i Struer.

Vore møder er gratis tilgængelige for 
enhver, også for ikke-medlemmer. Alle er 
lige velkomne, men vi vil ikke undlade at 
sige til eventuelle ikke-medlemmer, at 
hvis man indmelder sig i Historisk Sam
fund, er man med til at sikre Historisk 
Samfunds arbejde fremover samtidig med, 
at man modtager foreningens årbog. 
Grundlaget for enhver forening er et så 
stort medlemstal som muligt, så alle 
opfordres til at hjælpe med at skaffe nye 
medlemmer.

Årsmødet 22. marts 2009 blev afholdt på 
Lønborggaard. Vejret var godt mødevejr - 
gråt og trist — og sted og emne var spæn
dende, så ca. 150 mødte op. Efter general
forsamlingen fortalte Jens Fjelde under 
overskriften: »Var min far skurk eller 
krigshelt?« om sin far Helge Fjelde, der 
havde været frikorpsmand under krigen. 
De fem kvarter, der var afsat, kunne slet
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ikke rumme alt det, Jens Fjelde gerne ville 
fortælle. Selv om den krig efterhånden lig
ger langt bag os, optager den os meget, og 
mange forhold er stadig meget kontrover
sielle. Jens Fjelde medbragte meget mate
riale, bl.a. de bøger, han har skrevet om 
emnet, og hvori interesserede kan hente 
yderligere oplysninger.

Efter kaffebordet fortalte Henning Wil- 
lumsgaard træk af Lønborggaards historie, 
hvorefter der var mulighed for med ham 
som guide at ß en tur rundt i området, 
hvilket en byge desværre ret hurtigt satte 
en stopper for.

Sommermødet 21. juni 2008 var henlagt til 
Folkets Hus i Struer. Struer Museums le
der, Torben Holm, fortalte om »Det nye 
Struer Museum med B&O-samlingen og 
de nye metoder i formidlingen«.

Struer Museums historie er uløseligt 
forbundet med Johannes Buchholtz, der 
for omkring 100 år siden kom til Struer 
som nyuddannet trafikassistent, af datiden 
betragtet som en »forvisning«. Han lærte 
dog efterhånden med hjælp af sin senere 
kone Olga at holde af egnen, endda i en så
dan grad, at han blev Struer-egnens digter. 
Johannes Buchholtz startede Struer Mu
seum i 1930. Olga Buchholtz boede i det 
hus, de sammen havde tegnet og bygget, 
til sin død i 1957. Hun testamenterede 
hus og museum til Struer kommune. 1 
2000 begynder tankerne om at lave en 
speciel B&O-afdeling, og med støtte fra 
familien Bang lykkedes det at få det 
nuværende Struer Museum på plads med 
en investering på 22,5 mill. kr. Derefter 
berettede Torben Holm om B&O’s historie 
med mange billeder og et par klip fra 
gamle film fra fabrikken. Der sluttedes af 
med nogle eksempler på, hvordan museet 

i dag inddrager den moderne teknik i for
midlingen. På www.struermuseum.dk kan 
man se de mange muligheder. Efter kaffen 
benyttede mange muligheden til at opleve 
det nye spændende museum og stemnin
gen i det gamle Buchholtz s Hus.

Den årlige udflugt er indtil videre stillet i 
bero. Vi har de sidste år forsøgt med nye 
former for tilbud i form afkortere arrange
menter med vægt på historisk indhold, 
adgang til steder, hvor man normalt ikke 
har mulighed for at komme og gerne med 
kyndige vejledere/omvisere, evt. som aftens
ekskursioner.

Et sådant tiltag var af tenmødet ved høfde 
Q ved Fjaltring 16. september. Her fortal
te souschef ved Kystdirektoratet, Carl 
Christian Munk Nielsen, om det netop af
sluttede projekt med strandbeskyttelse og 
gennemgik også kort kystbeskyttelse i et 
historisk perspektiv. Efter kaffe i det 
nærliggende redningshus fortalte Jørgen 
Jespersen erindringer om redningsvæsenet 
ved Fjaltring. Hans far var redningsmand 
på stedet, og ofte fulgte han med faderen 
på strandvagt og ligeledes fulgte han red
ningsaktioner. Det var en stor oplevelse af 
høre redningshistorier fra en førstehånds
kilde.

Medlemmer
Ved medlemsoptællingen 31. decbr. 2009 
havde Historisk Samfund 936 medlem
mer. I 2009 fik vi 34 nye medlemmer, 
men havde også en afgang på 85 medlem
mer. Dette skyldes hovedsagelig naturlig 
afgang pga. medlemmernes høje alder. Vi 
vil her byde de nye medlemmer velkom
men. Desuden vil vi bede medlemmerne 
huske adresseforandring til kassereren, så 
årbog og indbydelser ikke skal udeblive.

http://www.struermuseum.dk
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Økonomi
Regnskaber, som følger denne beretning, 
fortæller om foreningens økonomiske for
hold. Her skal kun siges, at Historisk 
Samfund lever af medlemmernes årskon
tingent, som vi altid har søgt at holde så 
lavt som muligt. Vi vil gerne takke alle, 
der har ydet tilskud til Historisk Sam
funds virke i 2009, hvilket også gælder 
tilskud fra kommuner og lokale pengein
stitutter.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
er medlem af Dansk Lokalhistorisk For
ening (DLF), der er en paraplyorganisa
tion for lokalhistoriske foreninger. Denne 
forening stiller lokalhistoriske konsulen
ter til rådighed for dem, der arbejder med 
lokalhistorie. Så har du brug for rådgiv
ning i forbindelse med en udgivelse, kan 
du altid rette henvendelse til den lokalhi
storiske konsulent, arkivar Peter Kors- 
gaard, Stillidsvej 27, 4300 Holbæk.

DEN NYE ÅRBOG 2010
er nr. 103 i årbogsrækken og foreligger 
hermed som 2. række, bind 44. Har du 
kendskab til stof om lokaliteter og tildra
gelser i det gamle Ringkøbing Amt, 
gerne fra nyere tid, er du meget velkom
men til at kontakte redaktionen. Adressen 
er: Jens G. Johannesen, Birkevej 11, 7830 
Vinderup, tlf. 97441393, eller mail til: 
jjoh(? post 10.tele.dk. Forfattere, der ßr de
res artikel optaget i årbogen, belønnes 
med 10 eksemplarer af årbogen.

LOKALLITTERATUR TIL SALG
» Hardsyssels A rbog «
Vi har stadig nogle enkelte eksemplarer af 
ældre årbøger, nogle nye og andre brugte. 
Selv om de er nye, kan de være mærket af 
tidens tand, dvs. at de kan være gulnede i 
kanten.

Styrelsen har fastsat en ny prispolitik, 
idet vi gerne vil glæde medlemmerne med 
en billig årbog frem for at ligge med dem 
på lager!

Ikke-
Medlemspris medlemmer

1920-1965 20 kr. 30 kr.
1966-2004 50 kr. 75 kr.
2005-2009 100 kr. 120 kr.
2010 160 kr. 170 kr.

For de brugte eksemplarer vil prisen gene
relt være det halve.

Alle oplyste priser er ekskl. forsendelses
omkostninger.

ANDRE BØGER
Faster og husbonde i Hammer um Herred 
(1971). Medlemspris: 12 kr. (ikke med
lemmer: 25 kr.).

Herredssegl ug kommunale våbener i Ring
købing Amt (1979). Medlemspris: 12 kr. 
(ikke medlemmer: 25 kr.).

Ringkøbing Amt - geologi og landskab 
(1981). Medlemspris: 50 kr. (ikke med
lemmer: 80 kr.).

Hierty og hedevej i Hardsyssel (1986).
Medlemspris: 87 kr. (ikke medlemmer: 
125 kr.).

Kirkeskibe i Ringkøbing Amt (1992). 
Medlemspris: 40 kr. (ikke medlemmer: 98 
kr.).

Register til Hardsyssels Årbog 1907-1966 
(1977). Medlemspris: 48 kr. (ikke med
lemmer: 80 kr.).

10.tele.dk
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Register til Hardsyssels Årbog 1967-1986 
(1988). Medlemspris: 50 kr. (ikke med
lemmer: 80 kr.).

Ringkøbing Amt. beskreret af J.C. Hald 
efter opfordring af Det Kgl. Danske Land
husholdningsselskab, 1833- Genoptryk fra 
1985. Medlemspris: 40 kr. (ikke medlem
mer: 60 kr.).

Alle oplyste priser er ekskl. forsendelses
omkostninger.

HISTORISK SAMFUND 
FOR RINGKØBING AMT
Alle interesserede kan blive medlem. Det 
årlige kontingent er 160,00 kr., som op
kræves via PBS.

Indmeldelse kan ske til alle styrelses
medlemmer eller ved henvendelse til kas
sereren Jens Peter Andersen, Skråvejen 
17, 6920 Videbæk, tlf. 97178107, eller 
via hjemmesiden: 
www.historisksamfund.dk

Alle nye medlemmer kan få den sidst 
udkomne »Hardsyssels Årbog« tilsendt 
til normal medlemspris, hvis det ønskes. 
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til 
kassereren.

Oversigt over tilskud
til foreningens virksomhed

Tilskud fra kommuner 2009

Ringkøbing-Skjern.................. 5000 kr.
Herning.................................... 4000 kr.
Ikast-Brande............................ 1000 kr.
Struer....................................... 1000 kr.
Lemvig..................................... 1000 kr.
Holstebro................................. 1000 kr.

Tilskud fra pengeinstitutter og andre:
Vestjysk Bank.......................... 2000 kr.

HISTORISK SAMFUND FOR 
RINGKØBING AMTS STYRELSE 
pr. 1. april 2010

Anna Marie Touborg Jensen 
Klostermøllevej 4, Gudum, 7620 Lemvig 
Tlf. 97 86 30 03 
annamarieø-touborg.dk
Indvalgt 1999, formand fra 2010

Freddy Boysen
af gik ved døden 3 /. maj 2010.
Dermed mistede foreningen et meget 
engageret og højt værdsat styrelsesmedlem.
Der er for nuværende ikke fundet 
en stedfortræder.

Jens Peter Andersen
Skråvejen 17, 6920 Videbæk
Tlf. 97 17 81 07
jpa0j5ost8.tele.dk
Indvalgt 2008, kasserer fra 2009

Inge Lise Jensen
Herregårdsparken 3, 6. sal, 7400 Herning 
Tlf. 97 22 05 97
Inge.lise, jensenø1 mail, tele.dk
Indvalgt 2006, sekretær fra 2006

Jens Johannesen
Birkevej 11,7c83O Vinderup
Tlf. 97 44 13 93
j johø^post 10. tele.dk
Indvalgt 2007, redaktør fra 2007

Kurt Guldbæk
Hasselhol tvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 36 01 / 51 28 85 54 
kurtø'arkivet-vinderup.dk
Indvalgt 2006, webmaster og medlem 
af årbogsudvalget fra 2006

http://www.historisksamfund.dk
touborg.dk
jpa0j5ost8.tele.dk
tele.dk
tele.dk
vinderup.dk
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Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern
Tlf. 97 36 94 01 
beskpe@hotmail.com
Indvalgt 2004, mødearrangør fra 2004

Ann Bodilsen
Søparken 34, Mejrup, 7500 Holstebro 
Tlf. 97 40 45 89 
ann.bodilsen@holstebro-museum.dk, 
ann.bodilsen@mail.dk
Indvalgt 2008, medlem af årbogsudvalget 
fra 2008

Kurt Lyhne
Storegade 29, 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 11 22
kuly@viauc.dk
Indvalgt 2010, mødearrangør fra 2010

Knud Munk Nielsen
Teglgårdsvej 10,7441 Bording
Tlf. 86 86 12 96
akmunk@mail.dk
Indvalgt 2010, mødearrangør fra 2010

FORENINGENS HJEMMESIDE
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
har en hjemmeside på adressen www.histo- 
risksamfund.dk. Her kan du bl.a. oriente
re dig om foreningen, dens styrelse, kom
mende arrangementer (med kortudsnit 
over mødestedet) samt årsberetningerne 
efter 1994. Ligeledes er der billeder fra 
nogle af de sidste års arrangementer samt 
liste over alle foredrag og foredragshol
dere siden starten i 1907.

På hjemmesiden kan du endvidere læse 
alle artiklerne i Hardsyssels Årbog fra 
1907 og til og med år 2000.

Indgangen til disse artikler er et søgbart 
register, hvor der kan søges på titel, forfat
ter eller de stikord, der i tidens løb har 
været bragt bagest i årbogen.

mailto:beskpe@hotmail.com
mailto:ann.bodilsen@holstebro-museum.dk
mailto:ann.bodilsen@mail.dk
mailto:kuly@viauc.dk
mailto:akmunk@mail.dk
http://www.histo-risksamfund.dk


Regnskab for 2009

Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2009

Indtægter:
Kontingentindtægter vedr. 2008 ................
Kontingentindtægter vedr. 2009 ................
Tilskud fra offentlige myndigheder ............
Tilskud fra pengeinstitutter........................
Salg af årbøger............................................
Renteindtægter ..........................................

Indtægter i alt ..............................................

Udgifter:
Udgifter vedr. årbøger................................
Udgifter ved arrangementer........................
Porto og fragt ............................................
Kontorartikler............................................
Øvrige administrationsudgifter ..................
Kontingentudgifter....................................
Bestyrelsesudgifter......................................
PR og lignende ..........................................

Udgifter i alt ................................................

Periodens resultat........................................

Status pr. 31. december

Aktiver:
Ringkjøbing Bank 76502139322 ..............
Vestjysk Bank 76O14O467OO......................
Vestjysk Bank 76011428760 ......................

Aktiver i alt ..................................................

Passiver:
Egenkapital

Saldo primo........104.758,70
Periodens resultat . -9.437,54

2009 2008
4.140,00 5.900,00

147.785,00 148.127,73
13.000,00 8.500,00
2.000,00 2.500,00

16.887,00 12.172,00
1.439,27 3.856,56

185.251,27 181.056,29

91.407,50 113.805,25
26.706,86 27.180,91
35.796,63 1.169,65

1.784,50 688,45
25.514,90 36.435,61

2.500,00 2.500,00
5.540,92 7.787,29
5.437,50

194.688,81 189.567,16

-9.437,54 -8.510,87

95.321,16 102.422,63
0,00 2.289,55
0,00 46,52

95.321,16 104.758,70

113.269,57
-8.510,87

Passiver i alt.................................................. 95.321,16 104.758,70

Videbæk, den 03.02.2010
Jens Peter Andersen 

Kasserer

Regnskabet er revideret 22.02.2010 
/lkx'e7Åf Ehning Jens Olnfsen 

Revisorer
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omfattende personer (personer, der bare er nævnt, 

men ikke videre omtalt, er udeladt), stednavne og emner. 
B angiver billeder, og K angiver kort.

3. trafikkreds: 121
4. maskinkreds: 121
5. maj: 88
9. april: 88

A
A. Poulsen, ingeniør: 70-72 
Aaberg. Chr.: 68 
Aaberggård i Møborg: 68 
Aakjær, Jeppe, forfatter: 41,76 
Advarselssignalanlæg: 123 
Afskedigelssag: 25, 26 
Agger Kirke: 56 
Agger, 50 
Aggersbjerg: 56
Akademiker: 11
Aktieselskabet Velling Plantage: 95 
Alkjær Lukke: 90
Alkove: B52
Als: 79
Altergang: 14
Amtmand: 15, 27 
Amtsforvalter: 27 
Amtsprovst: 22, 27 
Anders Madsen, forpagter: 23-24 
Anders Peder Nørgaard, gårdmand: 25 
Andersen, consul: 64, 66
Andreas Christian (Nørager): 30 
Andreas Evald Meinen Tang: B58 
Andreas Nørager, prokurator: 34 
Ane Henriette (Nørlund): 31 
Anne Sørensen: B82
Anthon Ferdinand (Nørager): 30 
Antom Christian Nørager, Peter: 9 
Antonette (Nørlund): 31 
Arezzo-provinsen: 99 
Arkæologiske fund: 5 
Arnborg Kirke: 126-127, Bl26 
Arnborg Præstegårdsplantage: 127 
Atlantpagten (NATO): 85 
Attester: 14
Aulum:Bll7, Bl 18 
Aunsbjerg: 40

B
Banearbejder: 117 
Baneformand: 122 
Banekolonne: 117 
Banenæstformand: 118 
Bautasten: 62, 64
Bedste i Bredgade: 105, 110 
Bedste i Tørring: 105 
Bedste: 105. 109. 113

Begravelse: 14
Brgstrup. Holger, højskoleforstander: 66
Begstrups Danmarksbeskrivelse: 13
Bendt, Inger, kustode: 72
Bent Kloch Larsen: 83. 97
Berg, Chr.: 60, 65-66
Berg, Christen: 63
Berg, Sigurd, folketingsmand: 61, 66
Besættelsen: 79, 86, 127
Bidrag til Ringkøbing Bys Historie: 85-87
Bierregaard, Hans, Hjermind: 49
Bispearkivet: 21
Bispegård: 16
Bisted. Knud, præst: 18, 20, 23-24, 32-33
Bisted: 23, 24
Bjørn, Claus, historiker: 60
Blicher Winther, pastor: 126
Blicher. Niels: 39, 40
Blicher, Steen Stecnsen, forfatter: 39, 52
Blicher-Selskabet: 46
Blicher-Studier: 56
Blicher: 49. 55-56, B57
Blinklysanlæg: 123
Bomanlæg: 123
Bondestanden: 63
Borgerdydsskolen: 9
Borgervæbning: 86 
Bork-Larsen, direktør: 95
Borup, Johannes: 72
Borup, Th.: B84
Bovbjerg Badehotel: 72
Bovbjerg Fyr: 12, 64, 68-69, 71, 75, B64
Bovbjerg: Bil, 12, 18. 54.56,60.62-61,66,68-69, 
71-72, 74. B63
Braae, Johan Friderich, degn: 24
Brandforsikringsvurdering: 30
Bredgade: 114
Brcdgadcbedsre: 106
Breinholt. Niels Buch, proprietær: 6l, 68 
Breum, repræsentant: 94 
Brok, Haakon: 128 
Brændevinsbrænder: 9
Brøstfæklig: 13
Buch Breinholt, Niels, proprietær: 61, 68
Bundløs gæld: 17
Bunkers: B93
Byfoged: 9. 59
Bygningskyndige: 13
Byskriver: 9
Bæk, Ingrid: B82
Bæltespænder: 6
Bøgner, Henrik: 89, 97
Bøgner. Johannes Ivar: 79-98. B79
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Bøgner, Signe: B82, 97
Bøgncr-sagcn: 88
Bøgner: B82, B84, B97
Bøgners notater: B88
Bøvling Fjord: 65
Bøvling Klit: 65
Biichler, Johan Conrad, præst: 26, 32-33

C
C. Schønau, I*'., justitsrid: 21, 59, 62
C. St rand by, fabrikant: 93
C.F. Grove: 70, 68-69, B69
Cafe Perlen: 106, 113
Camilla Madsen: Bl20
Cathrine Nørager, Divise: 9, 31
Cathrine Wulff, Lovise: 11
Cecilia, 42, 52-54
Cementmanden: 72-74, 76. B73
Chr. Aaberg: 68
Chr. Berg: 60, 65-66
Chr. Bergs mindesten: B63, B64
Christen Berg: 63
Christensen, Egon, landbetjent i Kibæk: 99, 103, B100, 
BI01, BIOS
Christensen, Elise, Kibæk: 99, BIOO
Christensen, Ellen: B82
Christensen, Harald: 81
Christensen: 104
Christian (Nørager), Andreas: 50
Christian IX: 63
Christian Nørager, Peter Anton: 9
Christian Olufsen, digter: 41
Christian VIII: 60
Christian X: Bl20
Christiansen Engelund. Jens, (forpagter): 23*24 
Christiansen, Henry: B82
Christoffersen, E.» redaktionssekretær: 94
Claus Bjørn, historiker. 60
Conrad Biichler, Johan, præst: 26. 32-33
Curtz, Kirstine Marie: 39

D
Dagbladet Ringkøbing-Skjern: 89
Dahl, Søren, arvefæster: 24
Dalgaard-Knudsen, Jens, landsretssagfører: 94-95 
Dansk Samling: 85
Dansk-engelsk radio: 94
Danske Statsbaner: 118
Danø.J.K., ingeniør: 70-71
IX* Bergskc Blade: 66
De Schinkel, Friederich, til Hald: 55
De tre Helligaftener: 41
Degn: 15, 24
Degnebolig: 15
Den autoritære inspektør: 81
Den Blå Mølle: B10I
Den danske Kommando: 97
Den Franske Revolution: 46
Den jenarmed Sældaat: 39, 40
Den Kongelige Creditkasse: 17
Det Danske kancelli: 17, 26, 33

Det gule palæ: 105
Det Kongelige Landhusholdnings-Selskab: 40
Det Radikale Venstre: 68
Diana, jagttidsskrift: 40 
Dongu, Giovanna: 102 
Drikfældighed: 9, 27, 33
Dyber, Therese: 46-47
Dysset id: 6, 8
Dåb: 14

E
E bindstouw: 4()
E. Christoffersen, redaktionssekretær: 94
Edith Sørensen: B82
Egelund. Mads: 42, 43, 54
Egon Christensen, landbetjent i Kibæk: 99, 103, BIOO, 
B101, BIOS
Egon I leldgaard: 83 
Ejnar Volander: BIOO 
Ekstraarbejder: 117 
Ekstraledvogterske: 118 
Elias Sandbæk, Nees: 66
Elisabeth, Marie: 23
Elise Christensen, Kibæk: 99, BIOO
Elise Marie Jørgensen: 126
Ella Rasmussen: B82 
Ellen Christensen: B82
Elly Pedersen: B82
Elmenhoff, J.M., bogtrykker: 39
En bemærkelsesværdig mand: 81
Enemærket: 95, B82
Eneste Barn: 41
Engbjerg, 62
Engbjcrg-Harboøre: 16
Engelund, Jens Christiansen, forpagter: 23-24 
Enghavevej: 90
Enkekassen: 21
Erik Heide: 74. 76
Eriksen: 104
Erindringer fra Vesterhavet: 39
Ernst Bank, typograf: 93-95
Esben: 42
Et Skumpelskue: 71
Evald Meinen Tang, Andreas: B58

F
F. Grove, C.: 70, 68-69, B69
F.C. Schønau, justitsråd: 21, 59, 62 
Fabjerg: 23
Fagbevægelsen: 119 
Fattigkommision: 14 
Fatrigregnskaber: 26 
Fcede Vahre: 13
Feldsted Kog: B57
Ferdinand (Nørager), Anthon: 30
Ferring Kirke: 73-74. Bl2
Ferring Præstegård: 13, 20, 22
Ferring Sogn: 9. 11-12, 14, 16-17, 19-20. 22-25, 30. 
33-34. 59-60. 68, Bl I
Ferring Sø: 65, 68 
Ferring: 72
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Fjerfabrikker: 112
Fiskeindustri: 112
Fjaltring-Trans sogn: 33
Fjaltring: 59, 63
Fjernstyring: 123
F jon en Dage i Jylland: 39. 45-16, 50, 51-52, 55-56 
Flindt, viceskoleinspektør: 81
Flintkniv: 5
Flintøkser: 5
Flydepramme: B112
Flækkekniv: 5
Foged besøg: 22
Forfald: 13
Forligelseskommissionen: 15, 22, 24
Frederik 111: 13
Frederik VI: 19, 59-61
Frederiksen, oven jener: 94 
Fredsbudskabet: 94 
Friderich Braae, Johan, degn: 24 
Friederich de Schinkel ril Hald: 55
Frit Danmark: 93-94
Fru Graversen: Bl 19
Fuldskab: 9
Fyringeniør: 69 
Fyrvæsen: 69 
Fængselsmuseet: 125

G
Gaardsøe, radioforhandler: 94 
Gale Benel: 46
Gammeltoft-Hansen, Hans: 89
Gantriis, Henning, tegner: 105-106, 110, 113 
Geografi og befolkning: 19
Geografi: 15
Georg Vejen Larsen: 83
Giovanna Dongu: 102
Gjellerdde: 111
Godt, overbetjent: 97
Grand: 92
Granit: 60
Granitobelisk: 59-60
Graversen: Bl 19
Gregers Lund, sognepræst: 12
Grethe Mikkelsen: B82
Grove, C.F.: 70, 68-69, B69
Grove. Jens Pedersen, fyrforvalter: 68
Grove: 70
Grundlovsdag: B64 
Grønhøj: 47
Gudstjenester: 14
Guldborg (gård): 23 
Gunnar Nu: 83 
Gustav Holgersen: 112, Bl07
Gørtler: 30

H
H. Knudsen, cand, theol.: 80. 81
H. Romlund, faktor: 93
Haakon Brok: 128
Haderup: 30
Hald: 40

Hans Bierregaard, I Ijermind: 49
Hans Gammeltoft-Hansen: 89
Hans Kongsvad: B82
Hans Zaugg: 72
! lans Østergaard: 87
Hansen, Holger Kibæk: KM
Hansen, Jørgen: 83
Hanstholm: 71
Harald Christensen: 81
Harald Leininger Munk, Kaj: 125
Harboøre: 59, 62. 65
Hardsyssel: 46, 50
Hauge Mortensen, Per: 87
Her: 92, 93
Heide, Erik: 74, 76
Heimdal: B58
Hcldgaard, Egon: 83
Heldum: 61,68
Helga Kammersgaard: Bl 16. Bl 17
Helga Toft: B82
Helmig, pastor: 93. 94
Henning Gantriis, tegner: 105-106, 110, 113
Henriette (Nørlund), Ane: 31
Henrik Bøgner: 89. 97
Henrik Nørager: 31
Henry Christiansen: B82
Henry Poulsen, maskinarbejder: 95
Herning Folkeblad: 109
Herredsfoged: 15. 27
Herredsretten: 15
Herz, Jens Michael, (biskop): 25
Herz: 25, 27. 28, 29
Hest høj: 59. 60
Hillerød: 9
Himigbiorg: B58
Himmelbjerget: 40. B58
Hindø, Lone: 88-89
Hirtshals Fyr: 69. 71
Hjemstavnshuset i Arnborg: 125
Hjerm: Bl 19
Hjort, Viktor Kristian, biskop: 15. 17, 18, 20-21, 23,
25, 33
Hjort-Nielsen: 34
Hohøi: B4()
Holger Begstnip, højskoleforstander: 66
Holger Flansen, Kibæk: 104
Holgersen, Gustav: 112, B107
Holgershåb på Falster: 41
Holmens Kirke: 17
Holmens Kirkegård: 70
Holmens Skole: 11
Holmsland: 92
Holstebro: 1 3
Hosekræmmeren: 39, 41-12. 47. 49. B52. 52, 54
Hotel Ringkøbing: 92
Houvig: 92
Husby: 32
Husbye og Sønder Nissum sogne: 18, 32
Hygum: 62
Hygum Bakke: 61
Hygum Nor: 61
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Hynden: 74. 76
Hyttefad: Bl 12
Hind værkerforeningen: 92
Hårsskærcr: 11
Hængcsmykker: 6
Høfder: 12
Højskolehjemmet: 92
Hørbylunde Bakke: 127, Bl28
Høstvinden: 13
Høvdingedømme: 8
Høyland, provst: 16

I
Ib Ostenfeld, Blicherforsker: 56
Illegal bladvirksomhed: 94
Illegale blade: 93-94 
lllustmerct tidende: 63
Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 89 
Indløsningssum: 13
Industricafeen: 113
I nd ust ri hotel let: 108, 110, 113
Inflation: 15
Inga Madsen: B82
Inger Bendt, kustode: 72
Ingrid Bæk: B82
Isværk: 112
Italien: 99
Ivar Bøgner, Johannes: 79-98, B79
Iversen. Margit: B82

J
J. Lilholdt. J.M., venstrepolitiker: 65-66
J.K. Danø, ingeniør: 70-71
J.M. Elmenhoff, bogtrykker: 39
J.M.J. Lilholdt, venstrepolitiker: 65-66
Jacob Sand, fæster: 33
Jacob Schjørring, Mathias, præst: 19, 25
Jens Christiansen Engelund, forpagter: 23-24
Jens Dalgaard-Knudsen, landsretssagfører: 94-95
Jens Michael Herz, biskop: 25
Jens Pedersen Grove, fyrforvalter: 68
Jens Søndergaard: 72, 74, 76
Jens Søndergaards Museum: 72, 74
Jens Vejmand: 76
Jens: 25, 30
Jensen Ramskou, Mads, forvalter: 24
Jensen, Johannes V, forfatter: 62
Jensen. Kristian, Bøvling: 65
Jensen, Metha: B82
Jensen, Per: B82
Jensen, Viggo Robert: 72
Jensen, Viggo: 82
Jensen, Viktor, Køge: 81
Jeppe Aakjær, forfatter: 41.76
Jernbo, Xenia: 121
Jette (Nørlund): 31
Johan Ginrad Büchler, præst: 26. 32-33
Johan Friderich Braae, degn: 24
Johan Nicolai Tilemann, amtsprovst: 20, 22-28, 30 
Johanne (Anders Peder Nørgaard kone): 25 
Johannes Bonip: 72

Johannes Ivar Bøgner: 79-98, B79
Johannes Kaasgaard: 72
Johannes Krog, kunstmaler: 62
Johannes Smith, forfatter: 7 i
Johannes V. Jensen, forfatter: 62
Johansen, ingeniør: 70
Johs. Korsholm: B84
Johs. Søg aard: B84
Jordemoder: 30
Justitsministeriet: 89
Jyden, lun æ stærk og sej: 40. B40
Jærtestuetid: 6
Jørgen Hansen: 83
Jørgensen, seminarist: 24
Jørgensen, Elise Marie: 126

K
K. Danø, J., ingeniør: 70-71
Kaasgaard, Johannes: 72
Kaj Harald Leininger Munk: 125
Kaj Mortensen: B84
Kaj Munk: 93, 125-129
Kallesø, lærer i Trans: 66
Kammersgaard, Helga: Bl 16, BU7
Kancelliet: 18,21,27-29
Kanne, Søren: 55
Kibæk Idræts Forening: 101, 104
Kibæk: 99, 102
Kilendæmningen: Bl20
Kirkebog: 14
Kirkesanger: 24
Kirsten Klein, fotograf: 46
Kirstine Marie Curtz: 39
Kjær (i Fjaltring): 23
Kjær, Ejner: B82
Kjær, Viggo: B82
Kjærlund Poulsen, Robert: 82, B82
Klein, Kirsten, fotograf: 46
Klintekirken: 46. 51, 56, B57
Klipleft'Sogn: 31
Klitgården i Skagen: 75
Kloch Larsen, Bent: 85, 97
Kloster Mølle, Gudum: 66
Klostermølle: 67
Knud Bisted, præst: 18. 20. 23-24. 32-33 
Knud Nørager, advokat: 34
Knud Th. Møller, bogtrykker: 95
Knudsen, H.. cand, theol.: 80, 81
Knudsen, Jens Dalgaard-, landsretssagfører: 94-95 
Kofoed, stiftsprovst: 16-17
Kolding Folkeblad: 66
Kollaboratører: 94
Konebanen: 121
Konepost: 117 
Konfirmation: 14-15
Kongestenen: 59, 62
Kongsvad, Hans: B82
Konserveringscentret i Gram: 72
Korn: 22
Korsholm, Jobs.: B84
Kr. Bjerre: 72
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Kr. Touborg Jensen: 66-68
Krag, politifuldmægtig: 94
Kristendom: 15
Kristian Hjort. Viktor, biskop: 15. 17, 1«, 20-21, 2 5.
25, 33
Kristian Jensen, Bøvling: 65
Krog, Johannes, kunstmaler: 62 
Krænsen, Mikkel: 42, 52 
Kultisk nedlæggelse: 7 
Kulturministeriet: 89
Kvindepost: 117
Kystmilitsen: 62
Kystsikring: 68
København: 9, 11-12
Kolkær: 121

L
Lancasrer-ma.sk i ne: 125
Landbohøjskolen i København: 102 
Landbrugskrise: 15
Landbrugsprodukter: 15
Landgildegæld: 24
Landsarkivet i Viborg: 87-89
Langebæk Præstegård: 46-47, 52, 55-56
Langebæk: 51-52
Lange Margrethe: 47, B57
Larsen, Bent Kloch: 83, 97
Larsen. Bork-, direktør: 95
Larsen, Georg Vejen: 83
Ledbevogtning: 119, 121
Ledvogterhus. 115, 122
Ledvogterske: 115. 117-122, Bl 16, B120
Leininger Munk, Kaj Harald: 125
Lemhwol: Bl07
Lemvig Folkeblad: 6*1, 66-68, 110
Lemvig Museum: 72, 113
Lemvig Rådhus: 22
Lemvig Sø: 111
Lemvig Tekniske Skole: 107
Lemvig: 13, 22.62,71
Lidenlund: 109-113
Lilholdt, J.M.J., venstrepolitiker: 65-66 
Limfjorden: 7. 12, 56
Limfjordstangen: 70
Lind (købmand): 30
Lind (provst): 24
Linieringning: 121
Linietelefon: 116, 120
Linsefyr: 69
Lise Munk: 127
Lissi: B100
Livets gang i Lidenlund: 106
Livsstil: 121
Lodbjerg: 69
Lomhorg Præstegård: 56. 108
Lone blindø: 88-89
Louis Nebel: 128-129, Bl28
Lovise Cathrine Nørager: 9, 31
Lovise Cathrine Wulff: 11
Lovise: 11-12, 21-22
Lund (amtsprovst): 18

Lund, Gregers, sognepræst: 12
Lund, Niels, pastor: 127
Lynch-justits: 94
Lynge, Marie: 9
Lyshøj: 46
Læsning: 15

M
M. Elmenhoff, J., bogtrykker: 39
MJ. Lilholdt, J., venstrepolitiker: 65-66 
Mac-Pherson: 41
Madame Nørager: 31
Mads Egelund: 42, 43, 54
Mads Jensen Ramskou, forvalter: 24
Mads Sørensen, forpagter: 23, 24
Madsen, Anders, forpagter: 23-24
Madsen, Camilla: B120
Madsen, Inga: B82
Madsen, P.P.: 107
Manden i stenen: 59, 73, 75
Margit Iversen: B82
Mariane Sonnenthal: 46
Maribo: 125
Marie (Norager): 31
Marie Curtz, Kirstine: 39
Marie Elisabeth: 23
Marie Jørgensen. Elise: 126
Marie Lynge: 9
Marie, fortælling: 39, 43-44, 48, 49, 51, 54-55 
Marineministeriet: 60
Marmorplader: 60
Mathias Jacob Schjørring, præst: 19, 25
Mathilde Mortensen: BI05, 114
ME65O: 125
Meinert Tang, Andreas Evald: B58 
Menneskeofre: 5
Messina: 99
Metha Jensen: B82
Michael Herz, Jens (biskop): 25
Middelboe, biskop: 17-18
Middelboe, Stephan, biskop: 16
Mikkel Krænsen: 42, 52
Mikkel: 53
Mikkelsdag (29 sept.): 22-23, 29
Mikkelsen, Grethe: B82
Mindesten: 59, 64. 66
Mindesrøtte: 59
Misvækst: 14
Modstandsbevægelsen: 83, 94-95 
iModstandskampen: 93
Mollerup: 6
Mors: 76
Morsealfabetet: 120
Mortensen, Kaj: B84
Mortensen, lærer: 93
Mortensen, Mathilde: B105. 114
Mortensen, Per I lauge: 87
Munk, Kaj Harald Leininger: 125
Munk, Kaj: 93. 125-129
Munk. Lise: 127
Museet for Religiøs Kunst: 108
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Møllen i Kibæk: BIOL
Møller, Knud Th., bogtrykker: 95

N
Napoleons-krigene: 86
Nebel, Louis: 128-129, B128
Nicolai Tilemann, Johan, amtsprovst: 20. 22-28, 30
Niels Blicher: 39, 40
Niels Buch Breinholt, proprietær: 61, 68
Niels Lund, pastor: 127
Nielsen. Hjort-: 34
Nielsen. Ove, kioskejer: 94
Nielsen, redaktør: 92
Nielsen, Vilhelm: 79, 80-81
Nissum Fjord: 12. 32, B57
No: 92
Nordlyset: 39
Nordre Vese: 61
Nordstjerne, Theodor 46
Nordstjerne: 47, 51, 55
Nordstrand: 71
Noteringskalender: 120
Nr. Kollund: 121
Nr. Vosborg, 71
Ny Carlsbergfonden: 74-75
Nådensår: 29
Nørager. Andreas Christian: 30
Nørager, Andreas, prokurator: 34
Nørager, Anthon Ferdinand: 30
Nørager. Henrik: 31
Nørager, Knud, advokat: 34
Nørager, Lovise Cathrine: 9, 31
Nørager, Madame: 31
Nørager, pastor: 9-38
Nørager, Peter Anton Christian: 9
Nørgaard, Anders Peder, gårdmand: 25
Nørlund, Ane Henriette: 31
Nørlund, Antonette: 31
Nørr, Søren, skoleholder: 15
Nørre Aalum: 56
Nørre Jyllands Vestkyst: 59
Nørre Vosborg: 56, B57, B58
Nørrebjerg: 108
Nørrcdige: 90
Nørregade, 113

O
Obelisk: 60
Oddesundbroen: Bl 20
Offer (til præsten): 14
Offerhandlinger: 5
Offernedlæggelser: 5
Ok kel s: 121
Olufsen, Christian, digter: 41
Ombudsmanden: 88-89
Orkanagtig snestorm: 22
Ossian-digtene: 41
Ostenfeld, Ib, Blicherforsker: 56
Ove Nielsen, kioskejer: 94
Overbaneformanden: 117-118, 122

P
P. Madsen, P: 107
P. Stausholm, Ferring: 66
P.P. Madsen: 107
Parlamentarismen: 62
Pastor Nørager: 9
Peder Nørgaard, Anders, gårdmand: 25
Peder Tang: B58
Pedersen Grove, Jens, fyrforvalter: 68
Pedersen, Elly: B82
Per 1 lauge Mortensen: 87
Per Jensen: B82
Perlen: 113
Perler, prismeformede: 6
Perler, timeglasformede: 6
Perler, trisseformede: 6
Perler: 6, 8
Peter Antom Christian Nørager: 9 
Peter-gruppen: 128
Peter: 9
Pietro Zuccarello, italiener: 99, 103-104, BI00, 
B101.BI03
Pindsvine-stilling: 93
Piro (Pietro): 99
Politiet i Ringkøbing 1945: B96
Politisk spil i Ringkøbing: 79
Poul Poulsen Vester Dahlgaard (pengeudlåner): 30 
Poulsen, Henry, maskinarbejder: 95
Poulsen, Robert Kjærlund: 82, B82 
Prokurator: 9
Provsten: 15
Præst: 11
Præstegård: 12-14
Præstetiende: 14, 22
Puul Fritze: B82

R
Ramskou, Mads Jensen, forvalter: 24 
Rasmussen. Ella: B82
Rasmussens Bogtrykkeri: 89
Ravofferfund: 6
Ravperler, keglestumpformet: 6
Ravperler, rørformede: 5
Ravperler: 5
Ravsole: 5
Regning: 15
Religiøsitet: 5
Rentekammeret: 18, 21
Renæssancealterravle: 127, Bl26
Ribe Stift: 16. 27. 29. 32
Rigmor Kryger: 83
Rigsarkivet: 18
Rind Å: 126
Rindum: 92
Ringkjøbing Borger- og Realskole: 80 
Ringkjøbing Købstad: 92
Ringkjøbing under besættelsen 1940-45: 85 
Ringkøbing Amt: 6. 16
Ringkøbing Amts Dagblad: 79, 81, 85-88, B88
Ringkøbing Bibliotek: 89
Ringkøbing Byråd: 85
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Ringkøbing Jagtselskab: 95
Ringkøbing Kommune: 88- 89
Ringkøbing Rådhus: 87
Ringkøbing Skole: 79, 83-85,95 
Ringkøbing-Skjern Kommune: 89 
Ringkøbing-Skjern, dagblad: 79 
Ringkøbing: 60, 79,95, B93 
Riter: 5
Robert Jensen, Viggo: 72
Robert Kjærlund Poulsen: 82, B82
Romlund, faktor: 94
Romlund, H.. faktor: 93 
Rosenørn, amtmand: 26, 33 
Ryan Thedc, amtslæge: 94 
Rysensteen: 13, 19 
Røgind Kro: 95 
Rømer, Søren, præst: 33-34

s
Sabotage-aktioner: 94
Salmonsens Konversationsleksikon: 66, 71 
Sand, Jacob, fæster: 33
Sandbæk, Elias, Nees: 66
Sardinien: KM
Sassari: 102
Schinkel, Friederich de, til Hald: 55 
Schjørring, Mathias Jacob, præst: 19. 25 
Schulz, hauptmand: 90
Schønau, F.C., justitsrid: 21, 59, 61-62 
Set. Croix: 9
Signe Bøgner: 97, B82
Sigurd Berg, folketingsmand: 64, 66 
Sikringsanlæg: 123
Simmelkjær: 41, 43, 54
Sjælesorg: 14
Skarrild: 125
Skarrilds Kirke: 125
Skattekvitteringsbog: 26
Skatter: 14
Skattevæsenet: 21
Skilderhus: 120
Skilsmisse: 22
Skodborg-Vandfuld Herreder: 15,62 
Skoledisciple: 9
Skoleholder: 15
Skolehus: 15
Skolejoumal: 15
Skolelærerhjælpekassen: 26 
Skolevænget: 90
Skrivning: 15
Skytten pi Aunsbjerg: 41
Skårup Seminarium, 79
Skønau: 23, 27
Slaget ved Røgind Kro: 88 
Smith, Johannes, forfatter 73 
Smitsom sygdom: 14
Smør: 13
Snedker: 30
Sognemænd: 13, 19
Sognemænd: 15 
Sognepræst: 15

Solholm, herregård: 55-56, B57
Solholm: 46-47
Sonnenthal, baron: 46, 55, B58
Sonnenthal, Mariane: 46
Spenstrup Præstegård: 42, B50
Spenst rup: 41
Spækhøker: 9
Staby: 26, 33
Stationsbestyreren: 119
Statsbanerne: 117-118, 121, 123
Statsbanernes Baneafdeling: 121 
Statsfængslet Kærshovedgård: 125, 128-129 
Stausholm, R, Ferring: 66
Stedet Ørum (ejendom): 30
Steen Steensen Blicher, forfatter: 39, 52
Steen Steensen Blichers Livstragedie: 41 
Steensen Blicher, Steen, forfatter: 39, 52 
Stenalder: 6
Srenaldcrbønder: 5
Stephan Middelboe, biskop: 16
Storaaen: 46
Store Larsbjørnsstræde: 9, 11
Strandby, C., fabrikant: 93 
Strandpavillonen: 108 
Strækningsradio: 116
Studenternes Efterretningsvæsen: 93-94 
Studeopdræt: 13, 19
Studiestræde: 9
Svend Tveskæg: 111
Sygdom: 14
Synsmænd: 13
Synsrapport: 19
Systemskiftet: 62-64
Søbakken: 111
Søgaard, Johs.: B84
Søkrigen med England: 62
Sølling, fængselsinspektør: 128
Sønder Aalum: 56
Sønder Vinkel: 61,68
Sønder bjerg: 108
Søndergaard, Jens: 72, 74, 76
Søndervig: 92
Soren Dahl, arvefæster: 24
Søren Kanne: 55
Søren Nørr, skoleholder: 15
Søren Rømer, præst: 33-34
Sørensen, Anne: B82
Sørensen, direktør: 92
Sørensen, Edith: B82
Sørensen, Mads, forpagter: 23, 24

T
Taarnborg: B16
Tang, Andreas Evald Meinert: B58
Tang, Peder: B58
Tankgrav: B93
Tante: 113
Teknisk landbrugsinstitut i Rom: 102
Teologisk embedseksamen: 11
Th. Borup: B84
Th. Møller, Knud, bogtrykker: 95
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Thede, Ryan, amtslæge: 94 
Theodor Nordstjerne: 46 
Therese Dybcr: 46-47
Thesbjerg, cand. jur.: 94-95
Thopographie over Vium Præstekald: 40 
Thorning: 41
Thorvald Kammersgaard: Bl 17
Thyborøn Havn: 71
Thyborøn Kanal: 68, 71
Tiende (til præsten): 15
Tiendeforening: 15
Tilemann, Johan Nicolai, amtsprovst: 20, 22-28, 30 
Tim: 92
Tinghuset: 95
Tjenestepige: 9 
Toft. Helga: B82
Togfører. 116
Torben, farmaceut, 99
Torvet i Ringkøbing: B9I
Trans Kirke: 60, 75, B57
Trans: 59, 60
Tvis: Bl 17. Bl 18
Tværmose: 5
Tyskerkællinger: 90
Tyskernes færd i de 5 Ar: 88
Tyskertøser: 90, 95 
Tørring: 105 
Tørringhuse: 111

u
Ud|xintning: 21 
Ulfborg: B57 
Umyndiggørelse: 27
Urtekræmmer: 9
Uværdigt forfald: 9

V
V. Jensen, Johannes, forfatter: 62
Vagthytte: 119-120, Bl 16, Bl 18
Vandborg og Skodborg herreder: K10
Vandborg Præstegård: 20-23, 30
Vandborg-Herring Fattigkasse: 31
Vandborg-Ferring: 15 
Vandbygningsvæsenet: 70, 72 
Vandfuld Herred: 17, 23
Vandfuld-Ferring Pastorater: 27 
Vedersø Præstegård: 129 
Vedersø: 126
Vejen Larsen, Georg: 83
Velling Plantage, 82, 92. 97
Vemb: B57
Venstre (partiet): 62
Verner Andersen: 128
Vestbjerget: Bl07
Vester Agger: 56

Vester Aby: 79
Vesterbjerg: 108 
Vestergade: 9<). 113
Vestjylland: 11
Vestjyllandsrejsen: B58
Vestlig Profil af Den Cimbriske Halvø, rejsebog: 56 
Vestvolden: 92
Viaduktanlæg: 123
Viborg Amt, topografi: 40
Viborg: 13
Vielse: 14
Viggo Jensen: 82
Viggo Kjær: B82
Viggo Robert Jensen: 72
Viktor Jensen, Køge: 81
Viktor Kristian Hjort, biskop: 15, 17, 18, 20-21,23, 
25, 33
Vilhelm Nielsen: 79, 80-81
Vingehjulet: 118
Vinkelhage: 111
Visitats: 16
Visitatsberetning: 17
Visitatsprotokol: 14, 16
Vium: 39. 54
Vogterhus: 115, 120, 123-124 
Vogterhusnummer: 115
Våbenmodtagelser: 94
Værnemagere: 94-95

w
Wibergs præstehistorie: 9, 17-18, 32-33 
Wittorf, formand: 71
Wulff, Lovise Cathrine: 11

X
Xenia Jernbo: 121

Y
Yngre stenalder: 5

z
Zaugg, Hans: 72
Zuccarrllo, Pietro. italiener: 99. 103-104. B100, 
B101.B103

0
Ørum: 30
Østerbjerg: 108
Østergaard, Hans: 87
Østergade: 112

Â
Agade: 11 3
Årligt syn: 13
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Klaus Ebbesen:
Offerfundet i Ejsing

Estrid Bay:
»Sjudsket og forfalden«. Pastor Nørage 
i Ferring og Vandborg 1805-1821

Jon Høgb:
Steen Steensen Blicher og Hardsyssel 

Ellen Damgaard:
Mindesten og skulpturer på Bovbjerg 

Anette Sand og Kristian Sand:
Mennesket Bøg ner og Bøgner-sagen

Erik Degn:
En italiener med Kibæk i sit hjerte

Hans-Jargen Frederiksen /Mortensen:
Bedstes gang i Lidenlund

Ole Edvard Al ogen sen:
Dagligliv i ledvogterhuset

Jens Fjelde:
Kaj Munk i det midtjyske


