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En stationsby bliver til
En tilflytters erindringer om livet i Lem stationsbys tidlige tid

Af Hugo Koldby Nielsen

Min far, Anders Peter Nielsen, var sadel
mager i Lem fra 1914 til 1949. Han var 
født 28. marts 1891 i Vium, Viborg Amt, 
og flyttede til Lem i 1914. I 1949 vendte 
han tilbage til hjemegnen og bosatte sig i 
Rødkjærsbro. Dér døde han 27. november 
1964.

I sit sidste leveår nedskrev han nogle 
erindringer. I et afsnit af dem fortæller han 
om ankomsten til Vestjylland og om ind
tryk og oplevelser fra årene i Lem. Det er 
den del af hans erindringer, som denne 
artikel handler om.

I 1875 åbnedes den sidste del af den 
vestjyske længdebane, herunder stræknin
gen Skjern-Ringkøbing. Jernbanen går her 
i et fladt og lavt beliggende landskab. 
Mellem den og Ringkøbing fjord var der 
ubeboet marsk og nærmest fjorden strand
enge, kun begroet med græs. Øst for jern
banen er der ca. 1-2 km til et højdedrag 
med lynghede. Her var der fa år tidligere 
bygget en ny landevej, og jernbanen blev 
anlagt parallelt med denne landevej. Beg
ge er snorlige som trukket efter en lineal, 
men modsat jernbanens flade forløb går 
landevejen op og ned ad bakker.

På kort fra den tid ses Lem station af
mærket ca. 100 m fra en vej, der går fra 
den nye landevej i øst videre mod vest 
over jernbanen i retning mod fjorden. Fra 
stationen var der i luftlinje mere end Vi 

km til den nærmeste bondegård, og i hele 
oplandet var der kun spredt beliggende 
gårde. Stationsbygningen var altså ved ba
nens åbning et hus ensomt beliggende i 
et øde landskab. Tilmed et stort hus med 
ventesal, kontorer for jernbane og post, 
bolig til en stationsforstander og et stort 
pakhus - et hus, som i hovedtræk stadig 
eksisterer uændret. Den stationsby, min 
far flyttede til i 1914, var således på 40 år 
vokset op fra ingenting.

Byen voksede op med den øst-vest gående 
vej som hovedgade. Egnens landboere har 
nok i 1875 været betænkelige ved de til
flyttere, som måtte ventes. De havde jo lige 
oplevet »jernbanebørsterne«, som byggede 
jernbanen, og nu ville der igen komme 
mennesker, de ikke kendte, måske nogen, 
der havde været uheldige andetsteds, og 
som ville prøve lykken her. Men byen 
udviklede sig med huse bygget af tilflyttede 
håndværkere og handlende. Allerførst kom 
en kro i nærheden af stationen. Der blev 
bygget mølle og mejeri, og der kom et 
elværk. Fra stationen afgik tog med svin 
til slagteri og smør i dritler til eksport. 
Stationsbyens håndværkere og handlende 
servicerede bønderne, og møllen, mejeriet 
og elektriciteten overtog en del af det 
hidtidige bondearbejde.

Min far var en af de tilflyttede hånd
værkere. Ved hans ankomst var byen vok-
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Hovedgaden i Lem stationsby. Postkort ca. 1910.

set til omkring 200 indbyggere. Billeder 
viser, hvordan hovedgaden så ud på et 
postkort fra 1910, og den var næppe an
derledes i 1914.

Som nævnt kom han fra Viborg-egnen. 
Han var husmandssøn med tre søskende, 
så det var en opvækst i beskedne forhold. 
Ligesom andre børn kom han ud at tjene, 
12 år gammel. Ved skoletidens afslutning 
rådede læreren til at fortsætte på en real
skole1, men det afviste forældrene af øko
nomiske grunde, og efter et par år med 
landbrugsarbejde kom han i lære som sa
delmager. Efter læretiden forsøgte han sig 
som selvstændig på hjemegnen, men da det 
ikke gav eksistensmuligheder, rejste han i 
foråret 1914 til Lem, hvor en sadelmager 
søgte en medhjælp, og den 6. juni 1914 
overtog han forretningen. Allerede efter et 
års forløb overtalte han sin forlovede til 
også at komme til Vestjylland, og de blev 
gift den 24. maj 1915.

Så langt om en af tilflytternes baggrund 
for at tage til Lem. Herefter kommer det 
afsnit af hans erindringer, som handler om 
Lem, uden forkortelser eller ændring af 
stavemåde m.m., kun nogle ß mindre fejl 
er rettet. Billederne er fra familiens albums 
og er tilføjet af mig. Afsnittet er skrevet 
efter juni 1964, altså ß måneder før hans 
død 27. november.

Af Anders Peter Nielsens 
livserindringer
Faa Dage efter at jeg den 19. April 1914 
var kommen til Vestjylland, Lem Stations
by, købte derboende Vognmand Niels Pe
dersen en Personbil. Det var sognets første 
Bil, og i den fik jeg min første Biltur. Vi 
var flere Unge, der lejede Vognmanden til 
at køre os til Ringkøbing, hvor vi over
værede en Cirkusforestilling.
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Anders Peter Nielsen og hustru Bodil Marie, 
F. Jensen, hryllnpsbillede 24. maj 1915.

Ak eftersom de motoriserede Køretøjer 
vandt frem, gik mit Haandværk sin Un
dergang i Møde. Nu 50 Aar efter helt ud
slettet for Seletøjets vedkommende.

Forretningslivet var nærmest stagneret 
paa den Tid i Stationsbyen. De fleste Grene 
af Handel og Haandværk var repræsenteret, 
men nogen Stordrift fandtes ikke. Et Mer
gelleje, der var i Drift et Par Kilometer 
øst for Stationsbyen, gav Arbejde for flere, 
men de, der var beskæftigede, var ugifte 
og var kommen fra andre Egne sammen 
med Gravemaskiner, Lokomotiver og Tip- 
vog ns-spor.

Allerede ved Krigens Udbrud August 
1914 svækkedes dette Foretagende. Sik
ringsstyrken tog en stor Part af Arbejds
styrken, og Mergellejet gik sin Opløsning 
i Møde med Stormskridt.

Lem Stationsby var en stillestaaende By 
i mine første Aar derude. Byggeriet var 
gaaet i staa forud for min Tid og blev 
først genoptaget 1922. Krigsaarene havde 
medført, at Stationsbyen var inde under 
gældende Huslejerestriktioner, som nødte 
mig til at opføre et lille Hus, der passede
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Familiens 
bolig fra 
1922, pa 
nuværende 
Kirkegade.

for mit Erhverv og private Fornødenheder. 
Dette Hus blev vort Hjem, indtil vi 1949 
forlod Vestjylland og rejste til vor Fødeegn 
- Rød kærsbro.

I Perioden 1922-49 blev der opført Byg
ninger, der gav Lejlighed til Ca. 50 Fami
lier. Efter 1949 har Byggeriet taget et Om
fang, saa Stationsbyens Periferi har under- 
gaaet en stor Forandring. Fra at være en 
stagneret Forretningsby i 1914 er Lem Sta
tionsby nu 50 Aar senere en Industriby, 
der er kendt over hele Danmark, og har 
Forretningsforbindelser langt ud over Lan
dets Grænser. Denne Industri er grundlagt 
af en enkelt Mand, Smed H.S. Hansen. 
Det, som han paabegyndte, er, alt efter 
som det voksede, delt op i flere Afdelinger, 
der tilsammen giver Føden til en tiendedel 
af Sognets Beboere.

Stationsbyens første indbyggere 
Hvor nu den driftige Industriby ligger, 
fandtes 1874\ da Jernbanen aabnedes for 
Drift, kun Kroen og to Arbejderboliger. 
Jernbanen tiltrak Erhvervsdrivende, Haand- 
værkere og Smaahandlende. En By be

gyndte at vokse frem, hvilket sognets Jord
brugere ikke saa paa med Velvillie. Det 
frygtedes, at Sognet ville blive bebyrdet 
med store Underholdsbidrag. De fem Aar, 
der skulle gaa, inden Tilflyttere blev Sog
nepligtig, var en drøj Tid for mange. 
Sognebeboerne gjorde kun nødtvungne 
Forretninger med Tilflytterne. Maalet var 
at tvinge dem bort inden for fem Aars 
Perioden1. Endnu da jeg i 1914 kom til 
Stationsbyen, var der mange, som ikke vil
le kendes ved Nybyggere. Stationsbyen 
blev stadig betragtet som Sognets Rabar
berkvarter. Nogen Velstand i Stationsbyen 
var der saa vist heller ikke, hvilket skyld
tes, at de Erhvervsdrivende, for hvem det 
var lykkedes at erhverve mere end til Livs
fornødenhederne, søgte bort, naar Lejlighed 
gaves. Bygningerne blev i saa Tilfælde igen 
prioriteret til Skorstenspiben, og Byen 
og Sognet mistede opsparet Kapital og 
Konjunkturgevinst. Det maa tilføjes, at 
heller ikke jeg lod noget tilbage, da jeg 
efter 35 Aars Forløb forlod Stationsbyen.

I den haarde Kamp for Tilværelsen vi
ste den jævnt voksende Stationsbys Be-
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folkning gennem Aarene et stort almen
nyttigt Initiativ, som maa beundres og 
æres. Meget tyder paa, at det har været 
magtpaaligende for Borgerne at højne 
Sundheden. Allerede fra Aarhundredskiftet 
findes Sundhedsvedtægter gældende for 
Stationsbyen. En Sundhedskommission paa 
tre Medlemmer var valgt til Eftersyn af 
Affaldskasser og aabne Rendestene samt 
Brønde. Kloakering var gennemført og ud
byggedes med Stationsbyens Vækst. En 
Mand var antaget til Rensning af alle 
Nedløbsbrønde, saa ingen ved Forsømmel
ser skulle medføre Fællesskabet Ulemper 
paa dette Omraade.

En Lægebolig var opført paa Andele, 
men Lægerne skiftede jævnligt gennem 
Aarene indtil 1912. Dette Aar flyttede en 
ung dygtig Lege, Svend Hamburger, ind 
i Lægeboligen, som han købte nogle Aar 
senere, og forblev der til sin død sidst i 
trediverne. Opførelsen af Lægeboligen har 
sikkert nydt Støtte baade fra Dejbjerg, Vel
ling og Sdr. Lem Kommunes Beboere. 
Lægehjælp maatte ellers søges i Ringkø
bing eller Skjern.

Det er bemærkelsesværdigt, at Stations
byen allerede 1906 havde sit eget Elek
tricitetsværk og dermed forud for flere 
Købstæder.

9

Skolespørgsmaalet var løst 1909 ved Op
førelse af en Treklassedelt Skole.

Der var ansat en Lerer, en helaars Læ
rerinde og en vinterhalvaars Lærerinde. 
Smaabørnene var flere Aar forud for 1909 
undervist i en Forskole ved Stationsbyen. 
Dette Arrangement var en Lettelse for de 
syv aarige, der før maatte tage Turen til 
Højmark, hvor Skolen laa midtvejs i Sognet. 
Nu er Skolen ved Stationsbyen udbygget, 
som Centralskole med Realklasse, der sø
ges af Elever fra tilstødende Sogne.

Forholdet til de andre 
sognebeboere
Bortset fra den Antipati, Sognets Beboere 
nærede mod den opvoksende Stationsby, 
skal Sognebeboernes humane Indstilling 
ikke Underkendes. Da det besluttedes 1909 
at nedlægge Sognets Fattiggaard, blev 
Salgssummen for Gaarden anvendt til Op
førelse af et Asyl for Gamle. Under Mottoet, 
alt Fællesskab skal samles midt i Sognet, 
blev dette Asyl bygget paa Højmark ved 
Kirken. Med Aarene blev der Pladsmangel 
saa paatrængende, at en Udvidelse var 
uundgaaelig. Da skete det store Under, at 
der blev Stemning for at bygge et Hjem 
for Gamle ved Stationsbyen og undlade 
Udvidelse af det gamle Asyl. Det var en

Kær gård skole 1940.
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scor Gestus, der vistes Stationsbyen, som 
fik et mangeaarigt ønske opfyldt.

Sygeplejeforening var oprettet, og en Sy
geplejerske - Hospitaluddannet - var til 
Raadighed for alle i Sognet, ogsaa ikke- 
Medlemmer, naar Sygeplejerskens Tid til
lod det. Kontingentet til denne Forening 
stod i Forhold til den Kommuneskat, Med
lemmet var paalignet. Samme var Grund
regel for den Hjælp, Sygeplejersken ydede.

En Hundeskat, som Kommunen opkræ- 
vede i Stationsbyen gennem mange Aar, 
før Hundetegnet og Ansvarsforsikring blev 
paabudt ved Lov, underbygger sognets 
Uvillie mod Stationsbyen. Det skal siges, 
at Kommunen lod en Del af denne Skat 
komme Stationsbyen tilgode med Moti
veringen »til Gadelys.«

Genforenings
stenen ca. 
1925. med 
Anders Peter 
Nielsens 
hustru og 
to af deres 
sønner.

Løsningen af fælles opgaver
Borger- og Haandværkerforeningen var 
Initiativtager til de mange fælles Opgaver. 
Foreningen ejede sin egen Bygning med 
Køkken og Sal, som udlejedes til Møder og 
Festligheder. Foreningen havde endvidere 
erhvervet et lille hyggeligt Anlæg, hvor 
der var fri Adgang for alle. Folkelige og 
politiske Friluftsmøder afholdtes der jævn
ligt. I Anlæggets sydvestlige Hjørne var 
opført et Ligkapel. En Genforeningssten, 
som Borgerne slæbte Ca. 500 m fra en 
Mark vest for Anlægget, blev rejst i An
læggets østlige Del 1921. Transporten fore
gik udelukkende ved Haandkraft og Rul
ler. En enestaaende Præstation. Stenen er 
ca. 2 mtr. høj, 1,5 mtr. bred og 0,5 mer. 
tyk. Facaden er saa godt som Plan, men 
som Natursten er Hjørne og Kanter noget 
afrundet og uregelmæssige5.

De fornødne Midler til de mange 
fælles Foretagender tilvejebragtes for en 
stor Del ved Afholdelse af Tombolaer og 

frivillige Bidrag. Naar der tages Hensyn 
til, at Stationsbyens første Befolkning be
stod af Tilflyttere fra alle Landsdele og for 
manges vedkommende blev Opholdet af 
kort Varighed, maa man undres over, at 
saa mange store fælles Foretagender saa 
Dagens Lys paa saa tidligt et Tidspunkt.

1918 aabnede Ringkøbing Landbobank 
en Filial i Stationsbyen. Samme Aar og 
samme Tid stiftedes Sdr. Lem Andelskasse. 
Andelskassens Ledelse maa have anset Sta
tionsbyen som værende af Betydning for 
Andelskassens Forretninger. En ugentlig 
Kontordag etableredes straks i Stations
byen. Dermed var der en Forretningsgren 
mere til at trække Kunder til Stations
byen.

Hovedgaden blev brolagt 1925 som 
noget af den første Brolægning, Ringkø
bing Amt lod foretage. Det var en stor 
Byrde, Grundejerne paatog sig ved Regu
lering af Fortovene, men det gældte stadig 
at være blandt de første.
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Lew stationsby ea. 
1925, postkort.

1926 udbyggedes Elektricitetsværket, 
saa der blev Mulighed for at levere Elek
tricitet til Velling. Det blev et tvivlsomt 
Foretagende for begge Parter. Industrien 
i Stationsbyen tog straks efter Fart, saa 
Kapaciteten var Sløj for alle. Efter Be
sættelsestidens haarde Restriktioner stod 
det alle Parter klart, at Tilslutning til Høj
spændingsselskabet skulle ske saa snart, det 

var gørligt. Tilslutning fandt Sted Som
meren 1949.

Afholdssagen
Egnens Befolkning fandt, at Driften af 
Kroen ikke var saa god som ønskeligt, 
hvorfor der stiftedes et Aktieselskab, som 
købte Kroen og drev den fremefter som 
Afholdshotel. Nu er den Aldersgruppe

Hotel Vest, Lem, 1950.
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ikke mere, der kendte de stærke Drikkes 
Skyggesider. Et Arbejde gøres nu for at 
skaffe Hotellet Bevilling til Udskænkning 
af stærke Drikke. I en Tid, hvor Trafikken 
kræver den fulde Nøgternhed hos Trafikan
terne, saavel gaaende som kørende, synes 
et saadant Arbejde ansvarsløst. Det skal 
tilføjes, at Aktieselskabet blev opløst efter, 
at Hotellet nedbrændte 1930, og siden da 
har det været paa enkelt Mands Haand.

Stationsbyens egen kirke
Lem Sydsogns Kirke er indviet 1931. 
Dens Beliggenhed blev i den østre Del 
af Anlægget. Borgerforeningen skænkede 
Grunden. Et tidssvarende Ligkapel blev 
bygget ved Kirken og det gamle Kapel 
nedbrudt.

Kirkegaarden, der var taget i Brug nogle 
Aar før, ligger ved Skolen, hvortil der er 
ca. 300 mtr. fra Kirken. Kirkeudvalget 
havde oprindelig tænkt sig Kirken samme 
Sted, men Tiden viste, at Offervilligheden 
var minimal, hvis ikke Kirken blev bygget 
nærmere Stationsbyen. Omsider blev et 
Kompromis indgaaet: Deling af Kirke og 
Kirkegaard. Bidrag ydedes i et Omfang, 
saa Savnet af en Kirke blev afhjulpet.

Tanken om en Kirke i Stationsbyen var 
opstaaet ret tidligt, men først 1918 tog

Lem sydsogns kirke 1941-

Beboerne initiativ til Tegning af Bidrag. Et 
Møde Sommeren 1918 gav Anledningen. 
Sognets Beboere var sammenkaldt for at 
tage Stilling til, om Sognets gamle Kirkes 
Blytag skulle sælges til Krigsindustri. 
Dette blev afvist paa det bestemteste. De 
forsamlede gav sig derimod til at drøfte 
Opførelse af et Taarn ved Kirken. Sam
tidig rejstes Spørgsmaalet om en Kirke i 
Stationsbyen. Mødedeltagerne var saa re
solutte, at der valgtes Udvalgsmedlemmer 
for et Taarn til den gamle Kirke og for 
en Kirke i Stationsbyen. Taarnet ved den 
gamle Kirke blev opført 1925-26. Striden 
i Sydsognet forhalede Kirkebyggeriet der 
nogle Aar.

Stationsbyens betydning
Naar det lykkedes for den enkelte Ny
bygger at skaffe sig eksistensmuligheder 
og grundlægge en By ved Lem Jernbane
station, skyldtes dette, at Statsbanerne hav
de bygget Stationen umiddelbart ved Dej- 
bjerg Sogneskel og kun en Kilometer fra 
Velling Sogneskel. Disse Sognes Beboere 
nærede ikke den samme Antipati for Ny
byggerne som Sdr. Lem Sogns Beboere. 
Endvidere søgte en Del af Stauning, Han
ning og Ølstrup Kommuner til Lem Jern
banestation, og der faldt altid en lille 
Forretning af.

Stationsbyen har nu med sin Industri 
sine Sugerør ud over hele Landet - Ja hele 
Kloden og er anerkendt som et godt Aktiv 
for Sdr. Lem Kommune. Stationsbyen er 
ikke ene om at have gjordt Kommunen 
større. Den Landvinding, der har fundet 
Sted ved Opdyrkning af Sognets store He
dearealer, har affødt mange nye Landbrug, 
der har givet stor Beskæftigelse for de 
stedlige Haandværkere.
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Mælkeknske ved mejeriet 1940.

Kirkelige og politiske retninger
Mejeridriften var indstillet paa Søndagene 
i Vinterhalvaaret, og Mælkekørselen for 
Søndagene i Sommerhalvaaret var bort
liciteret særskilt, hvorved alle havde lige 
Chanser for at opnaa Søgnedags-Mælke
kørsel. Religiøs Overbevisning var Bag
grund for denne Ordning, som jeg endnu 
ikke kan definere. Jeg har hørt Pastor 
Boch, Dejbjerg, der tilhørte Indre Mission, 
sige ved et Møde, at Søndagsmælkekørsel 
var forargeligt, og jeg ved, at samme Præst 
lejede en Søgnedagsmælkekusk til at køre 
for sig om Søndagen.

De kirkelige Retninger: Indre Mission 
og Bornholmerne støttede hinanden ved 
Menighedsraadsvalg, men Missionshuset 
var et lukket Omraade for sidstnævnte, 
naar de indbød til Møde. Der er ikke mig 
givet at forstaa slige Skillelinier. Naar der 
i Dag arbejdes hen mod kun Søgnedages 
Drift paa Mejerierne, er det ikke af reli
giøse Grunde, da er det Funktionærernes 
ugentlige Fridag, der skal reddes.

Indtil I.C. Christensen forlod Aktiv Po
litik, var Interessen for Valg begrænset til 

Valgdeltagelsen, som Indpiskere pacede 
op. Siden, da andre Partier samlede flere 
og flere Stemmer, blev selv de besindige 
Vestjyder besat af Valgfeber.

Ved Valg til Sogneraadet - som mange 
gange afgjordes ved et Prøvevalg - stod 
Kampen om at faa Mandaterne spredt i 
Sognet. Partipolitikken kom først ind i 
Billedet med Industriens Ekspansion i Sta
tionsbyen.

Mange Universitetsstuderende er barne
født i Sdr. Lem. Sognet havde ogsaa Land
mænd, der besad Mandater i Folke- og 
Landsting. Formandspladsen i Landets 
Sammenslutning af Landbrugsforeninger, 
Skatteraadet, Voldgiftsdomstolen vedrør
ende Handel med Husdyr beklædtes gen
nem mange Aar af Lemboere. Dette vil 
sikkert i store Træk have anskueliggjort, 
at Intelligensen ikke savnedes i Sognet.

Afsluttende ord
Foranstaaende er et Ekstrakt fra Fælles
skabets Drev gennem de 35 Aar, vi levede 
blandt Vestjyder. Ingen Persons særlige 
Fortjenester i Stationsbyens Udvikling og
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Løsningen af Fællesskabets mange Op
gaver er fremført udover Storindustriens 
Grundlægger, hvis Navn ubetænksomt 
slap med i Indledningen. Alle er gaaet ind 
i Samarbejdet med god Vi 11 ie og ydet deres 
Bedste efter Evner og økonomiske Kaar.

Vestjyderne er et trofast Folk, mange 
har besøgt os her, nogle endda flere gange. 
Hvert Aar har Venner fra Lem Stations
by gæstet os, ogsaa i indeværende Aar. 
Glæden over disse Besøg føles næsten at 
blive større, eftersom Aarene gaar. Nu 
er 15 Aar forløben, siden vi 1949 forlod 
Vestjylland. At Sadelmagerfamilien fra 
Aarene 1914-49 endnu ikke er glemt, er 
et tydeligt Vidnesbyrd om Vestjydernes 
Trofasthed.

Mange af de Opgaver, jeg var Talsmand 
for i Foreningslivet i Vestjylland, blev gen
nemført. Flere siden jeg er flyttet tilbage 
til min Fødeegn. Jeg følte mig aldrig over
set eller ringeagter af Vestjyderne, har kun 
gode Minder om den vestjydske Befolk
ning.

Kommentarer og supplerende 
bemærkninger til erindringerne
Min fars erindringer er ikke en systematisk 
beretning om livet i Vestjylland. Den læng
ste del af erindringerne handler om hans 
barndom og opvækst i Vium og om livet 
i et beskedent lille midtjysk landbrug. De 
blev som nævnt skrevet i hans sidste leve
år, og de er påvirket af tungsindige dage, 
han havde efter det nylige tab af hustru og 
en søn. I december 1962 var min mor død 
efter måneder med kræft, og fa dage senere 
døde min yngre bror, 41 år gammel, efter 
en hjerneblødning, og min far måtte ordne 
det, der fulgte efter de to dødsfald. Dertil 
kom bekymringer om en hjertesygdom. 
Men hans beretning giver nogle samti
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dige indtryk fra livet i stationsbyen i 
1900-tallets første halvdel. Da jeg i min 
barndom selv har oplevet Lem stationsby i 
1920’erne og 19.30’erne, kan jeg supplere 
min fars beretning med en del, som han 
ikke har skrevet, men som han har fortalt 
om, eller som jeg har iagttaget, og som 
kunne have været med i beretningen.

Han skriver lidt om de vanskeligheder, 
en nytilflyttet kunne have med at blive 
accepteret, men han udelader detaljer om 
sine egne oplevelser. Da han åbnede sin 
sadelmagerforretning, var det småt med 
tilstrømning af de landboere, der skulle 
være hans kunder, men to af dem kom 
en af de første dage og lagde ikke skjul 
på, at det var for at se, om den nye mand 
duede til sit håndværk. Det må de have 
konstateret, for de forblev faste og gode 
kunder alle årene. Den ene af dem kom til 
at hjælpe endnu mere til, det var gårdejer 
Anders Benjaminsen. Tilfældigvis var han 
i banken en dag, min far kom dér for at 
få et lån, så han overværede samtalen om 
det. Min far havde medbragt skriftlige 
tilsagn om kaution fra solide folk på hans 
hjemegn, men blev afvist med, at det 
var nødvendigt med en lokal kautionist. 
Anders Benjaminsen brød ind med, at når 
de folk havde tillid, havde han der også, og 
med hans kaution fik min far lånet.

Anders Benjaminsens gode venskab op
levede min far igen senere. Da jeg blev 
student i 1937, 24 år efter min fars an
komst til Lem, og Anders Benjaminsen en 
dag havde ærinde til sadelmageren, spurgte 
han, om vi havde økonomiske muligheder 
for et studium, for havde vi ikke det, var 
de nogle stykker, som ville hjælpe til. Min 
far var for stolt til at tage imod og fandt 
med sin midtjyske families hjælp frem til 
en långiver dér.
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ri tiders Benjaminsen og i baggrunden 
Anders Peter Nielsen, 1943.

At min far ikke skrev om optrinet i ban
ken, kan skyldes hans beslutning om at 
undlade navne, og det samme kan være 
skyld i andre udeladelser, f.eks. omtale af 
nabovenskaber. Da jeg et par år efter hans 
død var i Lem, traf jeg en af vore genboer, 
smed Søren Nielsen. Han mindedes med 
hørlig glæde de år, hvor han og min far, 
som han udtrykte det, »sad i bestyrelser 
sammen«. Jeg selv kom til at tænke på 
andre oplevelser, f.eks. de mange gange 
Søren smed og en anden genbo, slagter 
Brink, og min far var på fisketur sammen. 

På en vinterdag, hvor håndværkerarbejdet 
var gået i stå, kunne det ske, at de cyklede 
til Ringkøbing Fjord for at stange ål gen
nem våger, de huggede i isen. Bagefter hav
de vi en spand med så mange ål, at vi efter 
en uges ålemiddage knap kunne tåle at 
høre ordet ål. Fisketurene startede i reglen 
med, at en af de to genboer kom ind til 
min far med ordene »skal vi, skal vi ...«, 
og så gik der bud til den anden.

Der står kun lidt i erindringerne om de 
vanskeligheder, der fulgte med, at sadel
mager-erhvervet gradvist uddøde. Det be
gyndte i 1920 erne med, at bønderne fik 
biler. Med dem forsvandt den mest ind
tægtsgivende del af sadelmagerarbejdet: 
salg og vedligeholdelse af det fine »stads
seletøj« og læderarbejdet på vognene til 
søndagskørsel. Det stop virkede dobbelt, 
for det fine sæt seletøj, som nu var til
overs, blev brugt i stedet for køb af nyt 
arbejdsseletøj, når det trængte til udskift
ning. Fra min barndom husker jeg situa
tioner, hvor jeg mærkede ængstelsen for, 
at en armod kunne nærme sig. Men vi op
levede også min fars energiske vilje til 
at finde utraditionelt nyt arbejde. Mest 
synligt udadtil var, at håndværket blev 
suppleret med en butik med kontorartikler, 
ugeblade og tobak, altså en slags kiosk. Man 
kan ikke påstå, at det vareudvalg passede 
godt til det snavsede sadelmagerarbejde.

I midten af 1920’erne måtte jeg i 
nogle måneder tre gange om ugen rejse 
til Ringkøbing Sygehus til behandling af 
en knæskade. Jeg var kun seks år gammel 
og kunne ikke rejse alene, men min far 
fulgte med. Det kunne han gøre, for det 
var vinter med stilstand i værkstedet. Rej
serne tog lang tid, afgangen om morgenen 
var omkring 7.30 og hjemturen lidt efter 
12, så han fik mange timelange ventetider
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i Ringkøbing Stations ventesal. 1 en bog
handel fik han øje på en stor håndbog 
om handel. Den købte han, og i vente
tiden lærte han sig bogføring og forret
ningskorrespondance. Han gjorde det så 
grundigt, at han nogle vintre underviste 
unge mennesker i bogføring, og da to af 
dem etablerede deres egen fabriksvirksom
hed, ansatte de ham til om aftenen at 
tage sig af deres bogholderi og forret
ningskorrespondance. Økonomisk betød 
det for min far, at han klarede håndværkets 
nedtur, men hans arbejde var også vigtigt 
for fabrikken. Ved dens jubilæum nogle 
år efter hans død fortalte en af stifterne, at 
min fars arbejde havde været afgørende for 
fabrikkens succes.

Arbejdet som sadelmager sluttede ikke 
helt efter flytningen til hjemegnen i 1949, 
for i nogle år lykkedes det ham at sy og 
sælge enkelte lædervarer. 27. november 
1964 døde han, 73 år gammel.

Dengang jernbanen åbnede, var det ikke 
så mærkeligt, om landboerne i Lem stations 
opland var betænkelige ved tanken om, at 
nytilflyttede mennesker ville bosatte sig 
mellem dem, måske mennesker, som blev 
til belastning af sognet. De havde hidtil 
levet på ensomt beliggende gårde, med et 
liv uden større forandringer. Men i løbet af 
de 40 år, indtil min far blev en af de nye 
og fremmede, var der opnået et fællesskab 
med fordele til begge parter. Derfor kan 
det undre, at tilflytterne stadig kunne være 
bange for ikke at blive accepteret.

Forklaringen ligger i fattigloven af 1891. 
Efter den kunne kommunen hjemsende en 
tilflyttet, hvis han fik fattighjælp, inden 
der var gået fem år. I grunden paradoksalt. 
Den ny jernbane blev bygget ifølge en 
lov, hvis formål har været at udvikle om
rådet, herunder med tilflytning af nye

Anders Peter Nielsen, juni 1964. 4 måneder 
før sin død.

indbyggere, men da der i 1891 vedtages en 
ny fattiglov, bevares fortsat lovregler, som 
cementerer en mistillid til nye borgere. 
Først med socialreformen 1933 blev reg
lerne om hjemsendelse ophævet.

Men som f.eks. min fars erindringer for
tæller, lod den vestjyske befolkning sig 
ikke standse af den begrænsning. Reali
teten blev en by, hvis indbyggere blev en 
accepteret del af det hidtil bestående lo
kalsamfund. Det blev også en by, hvis 
indbyggere og ikke mindst tilflytterne, 
tog initiativ til nye virksomheder. På min 
fars tid var Lem en lille by med mindre end 
300 indbyggere. Nu er antallet nærmere 
2000, og store arealer er fabriksgrunde. 
Gårde er forsvundet med udbygningen af 
boliger og fabrikker. Resten af gårdene er
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blevet til avancerede landbrug, som kun 
kræver få medarbejdere. Bøndernes karle 
og piger er blevet fabriksarbejdere eller 
kommet i serviceerhverv, og bondekonerne 
har fået udearbejde i byen. De ubeboede 
marskarealer mellem byen og fjorden er 
blevet til en vindmøllepark. En fantastisk 
forandring fra dengang en stationsbygning 
lå ensomt i et åbent landskab.

I virkeligheden er det hele historien om 
Danmarks forandring fra et bondesamfund 
til et industrisamfund, der kan fortælles 
med historien om en enkelt stationsby i 
Udkantsdanmark og med historien om de 
enkelte mennesker i den by.

Noter:

1. I 1903 kom loven om højere almenskoler, som 
lettede den jævne befolknings adgang til videre 
skolegang, men økonomiske forhold satte græn
ser.

2. A. P. Nielsen ejede huset, men halvdelen var 
udlejet, og med den voksende familie var der 
brug for hele huset. Men huslejeloven hindrede 
opsigelse af lejeren.

3. 1874 var det år, jernbanen skulle have været 
åbnet.

4. Indtil socialreformen 1933 kunne en tilflytter 
hjemsendes til fødekommunen, hvis han inden 
fem års forløb fik fattighjælp. Derfor var der 
risiko for tilbageholdenhed med at handle med 
nytilkomne. Man skulle nødig risikere at holde 
nogen i live i fem år, så de derefter faldt sognet 
til byrde uden mulighed for at hjemsende dem.

5. Teksten på stenen: »1864-1920. Til minde om 
et Gyldenaar, der randt af trange Trængselskaar, 
jeg vidnende for Slægter staar«.

Hugo Koldby Nielsen, pensionist. 
Født 1919 i Lem.
Jurist i socialministeriet 1944-70, 
fra 1965 kontorchef.
Socialdirektør i Gentofte 1970-80. 
Formand for Diakonissestiftelsens 
bestyrelse 1958-75.
Lauritz Sørensens Vej 47, 3-8, 
2000 Frederiksberg.



Bondeopsætsighed på Rydhave
Da bønderne nedlagde arbejdet i marken og 

forhandlede med godsejerfruen

Af Anders Vi lladsen

Jens Sehested var ejer af Rydhave Gods i 
sidste halvdel af 1700-tallet. Han havde 
titel af oberstløjtnant og var gift med fru 
Elisabeth Birgitte. Rydhave Gods om
fattede selve hovedgården Rydhave med 38 
fæstegårde og Vinderup Ladegård med 16 
fæstegårde, herunder Hasselhokgård, hvor 
min fjerne slægtning Laurids Larsen og 
hans familie boede. Rydhaves bøndergods 
udgjorde 573 tønder hartkorn, hvortil kom 
halvdelen af Stubbergaard i Sevel sogn. 
Selve Rydhave hovedgård havde et land
brugsareal på 394 tønder land ager og 
eng samt 56 tønder land skov. Ægteparret 
Sehested havde som store jord- og gård
besiddere betydelig indflydelse på fæste
bønderne, ja på hele egnen. 1 det følgende 
skal fortælles om en opsætsighed i form af 
en arbejdsnedlæggelser i august 1769 og 
1770 blandt fæsterne.

Fæstegods, hoveri og 
skifteforvaltning
Lad os først se nærmere på fæstegodset, 
hoveriet og skifteforvaltningen i alminde
lighed1: Med stigende priser på landbrugs
varer efter 1750 voksede godsejernes in
teresse i forbedring af hovedgårdsdriften. 
Hertil krævedes mere arbejdskraft, og den 
skulle fæstebønderne levere. Resultatet var 
et støt stigende behov for hoveri ydet af 

fæstebønderne, som derved fik mindre tid 
til at foretage en tilsvarende forbedring af 
deres egne bedrifter. De skulle jo sørge for 
hovedgårdens og ladegårdens drift, idet 
godsejerne som udgangspunkt ikke selv 
havde folk til arbejdet på hovedgården og 
ladegården. Jo tættere fæstegården lå på 
hovedgården, jo mere hoveri. Fjernere lig
gende fæstegårde slap med mindre hoveri, 
idet der var for megen spildtid med kørsel 
til og fra hovedgården.

Hoveriets omfang var godt nok fastsat i 
fæstebrevet, men godsejerne tog ikke altid 
bestemmelserne alvorligt, og nogle tolkede 
dem til egen fordel. Det førte hos fæsterne 
landet over til flere protestaktioner og 
opsætsigheder blandt bønderne, jf. senere.

Overvejelser i regeringen
Regeringen med den syge Kong Christian 
VII i spidsen og flere af dens rådgivere 
var efterhånden mere og mere indstillet 
på et gennemføre forbedringer for bøn
derne, der jo udgjorde rygraden i land
brugsproduktionen. Bønderne stillede des
uden med soldater til krigstjenesten - 
sidstnævnte blev ganske vist udskrevet af 
godsejeren på regeringens vegne. Rege
ringen havde altså et ønske om at gen
nemføre reformer til gavn for bønderne, 
men savnede nøjagtig viden og overblik
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Rydhave Slot som det så tul i 1860’erne, skildret af Ferdinand Richardt i »Danske Kirker Slotte, 
Herregarde Mindesmærker«.

over hoveriets omfang, der således måtte 
klarlægges, før der kunne skrides til hand
ling. Men hvem skulle regeringen an
mode om at fremskaffe oplysninger - bøn
derne? den stedlige amtmand? (han var 
jo regeringens og statens repræsentant i 
provinsen, men hans arbejdspres var i for
vejen stort), eller godsejerne? Valget faldt 
på godsejerne, der dog skulle indsende 
indberetningerne gennem amtmanden. 
Nogle har måske tænkt, at regeringen ved 
at lade godsejerne udfylde indberetnings
skemaerne satte ræven til at vogte gæs. På 
den anden side var det urealistisk at bede 
bønderne selv om at udfylde detaljerede 
spørgeskemaer. De fleste kunne ikke læse 
eller skrive.

Hoverireglementet
Det første tiltag blev et pålæg i en for
ordning af 6. maj 1769 til godsejerne om 

at indberette hoveriets størrelse til Rente
kammeret og samtidig et pålæg til gods
ejerne om at sikre, at fæstebønderne frem
over fik et hoverireglement, der skulle ved
hæftes deres fæstebrev. Formålet var at få 
hoveriets omfang fastlagt en gang for alle. 
Svarfristen for indberetningen var sat til 
15 måneder.

Det fremsendte spørgeskema på i alt 21 
punkter virkede som en rød klud på mange 
godsejere, der hævdede, at det var umuligt 
at opgøre de enkelte arbejdsprocesser efter 
et skema udformet i regeringskontorerne i 
København. De fleste efterkom dog ordren 
- herunder Jens Sehested på Ryd have, se 
senere - men nogle havde beregnet sig 
ekstra tid til besværlige høstår og skrevet 
det på skemaet! Godsejerne opfattede for
mentlig dette som den sidste mulighed 
for udvidelse af hoveriet, så flere stillede 
urimelige krav og har nok ikke underdrevet
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behovet for hoveri, når indberetninger 
skulle skrives og sendes til København. 
Jens Sehesteds indberetning blev forsinket, 
hvorved svarfristen blev overskredet.

Nye overvejelser i regeringen 
Indberetningerne vakte ikke begejstring 
hos Generallandvæsenskollegiet og rege
ringen, der gik i tænkeboks, men efter 
Struensee’s magtovertagelse kom en ny 
forordning den 20. februar 1771 med en 
helt ændret, nærmest omvendt tankegang: 
Nu skulle hoveriets omfang ikke rette sig 
efter hovedgårdens arbejdskraftbehov, men 
efter størrelsen af bondens fæstegård, altså 

et hoveri baseret på en slags objektive 
størrelser. Der skulle føres en speciel ho
veribog, og bønderne skulle hver dag have 
udleveret en billet som kvittering for det 
udførte arbejde - firkantet, rund eller tre
kantet efter hvilken slags dage, der var 
tale om. Denne radikale ændring blev dog 
kortvarig. Efter at Struensee blev væltet 
i 1772, blev avlingshoveriet atter »frigi
vet« til godsejernes forgodtbefindende og 
det på ret brutal vis, idet regeringen i 
hoveri forord ni ngen af 12. august 1773 
vedkendte sig med fuld åbenhed2, at 
formålet var at sikre hovedgårdsdrif
ten tilstrækkelig arbejdskraft. Skridt for

Et ridt på træhesten rar en staf, der oprindeligt blev brugt i militæret. Herremandene tog metoden 
til sig. og bragte den over for bonder, som de mente var oprorske eller dovne. Bønderne har vel t æret 
udkommanderet til at overvære afstraffelsen, så den kunne dæmpe oprørs tran gen hos andre. Det 
er maleren Rasmus Christiansen, der står bag billedet her. Han malede omkring 1920 en række 
billeder, der fortæller om landbohistorien. Foto udlånt af GI. Es trup landbrugsmuseum.
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skride lykkedes det dog langt om længe 
( 1790’erne) at få truffet faste bestemmelser 
om hoveriet således, at fæstebønderne vid
ste, livor de stod og i mindre grad var 
overladt til vilkårligheder fra godsejerne.

Ridefogeden
Godsejeren var skifteforvalter for sine 
fæstebønder og havde en åbenlys interesse 
i at holde værdierne samlet på fæstegår
dene. Ved skifte skulle der altid forlods 
udtages værdien af de nødvendige red
skaber og trækkraft (heste) til hoveriet. 
Godsejeren - som regel i skikkelse af sin 
fuldmægtig, ridefogeden - sørgede for vur
dering af bøndernes ejendele inde og ude. 
Mangler på bygningerne blev fradraget 
boets eventuelle overskud. Den store uret
færdighed bestod i, at bonden hæftede for 
disse mangler, uanset i hvilken stand han 
selv havde overtaget gården. Dette blev dog 
ændret ved forordningen af 8. juni 1787, 
der beordrede en vurderingsforretning 
foretaget af uvildige bønder ved fæstets 
indgåelse, som så skulle lægges til grund 
ved fæstets ophør. I 1793 blev amtmanden 
inddraget som tilsynsmyndighed, og efter
hånden overgik skifteforretningerne helt 
til herredsfogeden.

Tienden og landgilden
Godsets ridefoged havde også til opgave 
at inddrive de kongelige skatter og øvrige 
bidrag i rette tid og aflevere pengene til 
nærmeste amtsstue imod kvittering fra 
amtsforvalteren. Ridefogeden opkrævede 
tillige landgilden3 (som regel i naturalier 
som byg, rug og havre) til godsejeren samt 
tienden til præsten, kirken og degnen.

I en forordning blev det understreget, 
at tiendetageren (godsejeren eller hans 

repræsentant) skulle varsle bønderne i god 
tid. Måtte bonden alligevel vente forgæves 
på tiendetagerne, skulle han have lov til at 
lade sit korn indkøre efter tre timers forløb 
mod samtidig at efterlade forsvarlige neg 
eller traver. Hvis kornet skulle transpor
teres over en mils vej, var det ikke bondens 
pligt at gøre det.

Konen på gården
Gårdmandskonen skulle være »huset tro« 
(=hustru). Som madmoder administrerede 
hun hjemmets økonomi et langt stykke 
hen ad vejen, men nok i mandens navn 
og ril hans ære. Konen regerede over børn 
og tyende og disponerede på egen hånd 
over småkreaturer, fjerkræ, og hvis der 
blev holdt får, var det normalt hendes 
opgave at sørge for dem og behandle ul
den. Brygning, slagtning, røgning og salt
ning var også konens ansvarsområde. 
Slagtninger blev tilrettelagt ved, at der 
fra Mikkelsdag den 29. september blev 
udvalgt høns, gæs og kreaturer, og så 
fulgte en serie af slagtninger, der kulmi
nerede med svineslagtningen ind under 
jul. Hun forestod også forpligtelsen til 
at spinde en vis mængde hør eller blår til 
herregårdsfruen.

Nogle af konerne havde en speciel op
gave: De skulle bringe »boye« (gods
ejerens bud og meddelelser, f.eks. indvars
ling til høstarbejde), rundt til fæstebøn
derne.

Rydhaves indberetning 
til Rentekammeret
I Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet4 
findes Jens Sehesteds og hans fuldmægtig E. 
Schous indberetninger om hoveribønderne 
og hoveriets omfang. Som forklaring til



22 ANDERS VILLADSEN

hoveriprotokollen er i redegørelser af 11. 
oktober og 4. november 1773 i punkterne 
A-F nøje beskrevet, hvorledes selve hoveri
protokollen og det såkaldte »General Ho- 
verie Reglement« gerne skulle forstås i 
Rentekammeret, f.eks. at »Énplov bespændes 
med 4 heste, l karl til at holde og 1 dreng eller 
pige til at køre, der så på en arbejdsdag kan 
pløje 8 skæpper land«, og »Én kvinde eller 
voksen Menneske skal daglig på de korteste dage 
rense af rag og byg 8 tønder, havre 12 à 16 
tønder, men i de længere dage rug og byg 10 à 
12 tønder«, en beskrivelse bestående af i alt 
14 punkter.

Et indtryk af Rydhave Gods’s størrelse fås 
ved at læse Ringkøbing amtsarkivs tabel5 
over hornkvæg den l. april 1774:

Det fremgår tydeligt, at Rydhauge (= Ryd
have) hovedgård havde betydelig større 

kvægbesætning end de fleste af de øvrige 
hovedgårde.

Laurids Laursens hoveriforpligtelse
En af fæstebønderne under Vinderup La
degård var som nævnt min fjerne slægtning 
Laurids Laursen på Hasselhol tgård, som 
her benyttes som eksempel til belysning af 
hoveriets og landgildens omfang. Gården 
var takseret som en 44 gård og skulle så
ledes yde hoveri svarende til 44 af en hel
gårds forpligtelse. Hasselhol tgårds årlige 
forpligtelser til at stille gangdage6 og 
spanddage til rådighed var7:

0 Til ladegårdens reparation (udover ho
vedreparation): 12 gangdage + 6 spand
dage.

0 Til hedetørv, skodtørv samt brænde og 
favne lyng: 18 gangdage + 9 spanddage.

Hovedgaardens 
navne

Qvier paa 
1 Aar og 
derover 
indtil 3 Aar

Køer paa 
3 A ar og 
derover

Stude paa 
1 Aar og 
derover 
indtil 3 Aar

Stude paa 
3 Aar 
og derover

1 alt

1. Ausumgaard 128 484 101 186 899
2. Estvadgaard 76 268 55 208 607
3. Handberg 

Hougaard 80 269 58 4 411

4. Landtinget 
Nygaard 97 252 53 157 559

5. Lindtorp 27 110 29 30 196

6. Qvistrup 81 327 77 158 643
7. Ryehauge 159 550 131 209 1049
8. Stubbergaard 36 130 24 21 211

9- Volstrup 65 369 92 168 694

Tilsammen 749 2759 620 1141 5269
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0 Hø- og kornstakning og indførsel i lade: 
3 gangdage + 2 spanddage.

0 Det overblevne halm at udføre: 3 gang
dage + 2 spanddage.

0 Til kornets rensning og opførsel i laden: 
9 gangdage + 2 spanddage.

0 Til fedevarers bortførsel: 2 spanddage.
0 Til humleavlen: 3 gangdage.
0 Til skovning for gård og gods: 12 gang

dage + 6 spanddage.
0 Vandsteders rensning, mosers udgrav

ning, rydning og opskæring: 12 gang
dage + 6 spanddage.

0 Flytning for en gårds ejer og forpagter: 3 
spanddage.

Ø Møllers reparation og vedligeholdelse: 6 
gangdage + 3 spanddage.

0 Have og folddigers reparation og ved
ligeholdelse: 6 gangdage + 3 spanddage.

0 Vejenes reparation igennem gårdens 
mark samt møgblanding: 9 gangdage +
6 spanddage.

Q Til andet, som efter omstændighederne 
kan fordres og ej forud vides: 3 gangdage 
+ 2 spanddage.

Af landgilde skulle Laurids Laursen årligt 
svare 8 skæpper rug, 15 skæpper byg og 
8 skæpper havre samt betale 1 rigsdaler 
kontant. Derudover skulle han i småræd-

Rasmus Christiansens maleri viser udtagning af kom til tiende eller fæsteafgift. Udtagningen skete 
under opsyn af ridefogden og med en godsskriversom regnskabsfører. Det er vel tænkeligt, at bønderne 
prøvede at vælge de mindste og ringeste neg, men billedet viser, at ridefogden afviser noget sådant. 
Inden bonden kunne bjerge sin egen part af høsten, skulle de udtagne neg leveres på herregarden. 
Sædvanligvis blandende herremanden sig vel ikke i den sag, men maleren har nok syntes, at han 
ville pynte på billedet ved at anbringe herremanden på en Knabstrupper hest. Foto udlånt af GI. 
Estrup Landbrugsmuseum.
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/ Erik Pontoppidans Danske Atlas ses her en scene fra høhøsten. Der arbejdes på en mark: der 
sammenrives, indkøringen er i gang, og nogle heste er spandt fra for at ade.

sels yde 3 lispund smør. Under rubrikken 
»Bemærkninger« er anføre, at gården lig
ger tæt ved dens mark, at jorden er inddelt 
i 8 tægter, og at jordens bonitet er 1er- og 
sandagtig.

Om Laurids Laursens og de øvrige 
fæstebønders forpligtelser over for godsejer 
Jens Sehested var rimelige eller urimelige, 
er ikke til at sige med sikkerhed, men 
faktum er, at bønderne gjorde oprør mod 
deres husbond, som vi skal se.

Arbejdsnedlæggelsen blandt 
fæstebønderne
Den umiddelbare anledning til en arbejds
nedlæggelse under høsten 1769 var noget 
speciel: Fæster Christen Andersen og hans 
medarbejdere lå syge på gården med und
tagelse af hans kone, og han kunne derfor 
af gode grunde ikke opfylde sin forpligtelse 
til at deltage i høhøsten på hovedgårdens 
mark. Godset beordrede Anders Høygaard 
og Knud Høygaard i Bjert samt Christen 

Troulsen i Rout til at opfylde Christen 
Andersens arbejdsforpligtelse, der var an
slået til tre mands arbejde, en til at slå 
høet og to til at rive det sammen. De tre 
kolleger nægtede at udføre arbejdet, men 
en del af arbejdet blev dog udført af nogle 
andre af godsets bønder i Ryde sogn.

Bønderne nægtede tillige at »gulve« hø
et efter, at det var i nd kørt i laden. Selve 
gulvningen kunne i det dårlige vejrlig 
godt vente, til de havde faet deres eget hø 
indkørt, mente de.

Klarlæggelse af hændelsesforløbet 
- blev godsejerfruen omringet af 
bønderne?
Jens Sehested antog fuldmægtig ved amt
mandssædet på Krabbesholm, prokura
tor Peder Lund, til at undersøge hæn
delsesforløbet nærmere9. Peder Lund skrev 
15. august 1769 til ladefogeden Christen 
O1 lesen og skytten Olle Jensen på Ryd
have Gods og stillede ikke mindre end
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17 spørgsmål til opklaring af forløbet. 
Ladefogeden og skytten kunne bekræfte, 
at der havde været arbejdsnedlæggelse 
blandt bønderne, og at godsejerfruen hav
de søgt at overtale dem til at genoptage 
arbejdet, men at de dog ikke direkte havde 
observeret, at bønderne - som antaget 
af Peder Lund - havde omringet fruen, 
»...men der var bidder og larm samme tid 
desangående... «, og på en ordre til bønderne 
om at møde på Rydhave næste dag, havde 
de nægtet dette.

Størstedelen af bønderne mødte alligevel 
op, og fire af dem blev hver for sig kaldt 
op i stuen til forklaring af deres brøde. De 
svarede, at de ville leve op til forpligtelserne 
i deres fæstebreve, men ikke mere! Ifølge 
Peder Lund var Christen Andersen blevet 
kaldt op til herskabet, men så havde en 
bonde fra Bjert stået frem og med høj 
røst, opsætsig mine og stampende i jorden 
med fødderne og svingende med en kæp 
sagt: »Og jeg beder ham at blive her needen, vil 
Herskabet os noget, må eller skal de komme til 
os«. En del af de øvrige bønder sagde »...de 
ville ikke gå op til deres husbond, medmindre de 
måtte gå to eller tre og sagde: Vil de (herskabet 
- AV) os noget, kan de sige det her!«

En én for alle og alle for én aftale
Der gik rygter om, at bønderne havde 
indgået en indbyrdes aftale - en slags »mu- 
sketéred« - om, at ingen måtte sige noget 
til herskabet eller optræde som »strejke
brydere«, det vil sige udføre hoveriarbejde, 
og at overtrædelse af denne aftale ville 
medføre, at den, der udtalte sig, skulle 
ifalde en mulkt på 4 eller 10 rigsdaler med 
ret til udpantning hos strejkebryderne. 
Dette rygte havde ladefogeden og skytten 
vel godt hørt, men vidste ikke noget 
konkret herom.

Nogle af bønderne havde sagt, at de 
ikke ville fortsætte i den klemme, de be
fandt sig i, og begærede at få deres gårde 
til købs efter Kongens forordning, især 
Jens Jørgensen i Bjert, som spurgte, hvad 
herskabet ville forlange for hans gård.

Den 29. august 1769 beslutter Jens 
Sehested at stævne de opsætsige bønder: 
Anders Christensen Høygaard, Christen 
Andersen og Christen Trou isen for Hol
stebro byfoged og Hjerm-Ginding Her
reders herredsfoged Jens Reenberg Curtz 
og tiltale dem for den påståede pligt
forsømmelse med henblik på domfældelse. 
Sagen bliver berammet til fredag den 8. 
september 1769 i Herredsretten, men in
gen af de indstævnte vidner mødte op i 
retten. Sagen blev udsat til 22. september 
s.a., hvor bl.a. den påståede musketéred 
blandt bønderne indgik som et element i 
Peder Lunds vidneafhøringer. Han sagde 
også i retten, at han »...nødes til med 
vidner og paa anden lovlig maade at komme 
de Saggivne (stævnede - AV) Bønders svage 
Hukommelse til Hjælp...«.

Bønderne benægtede, at der skulle have 
været en Oppermand10 blandt dem.

Et af de mange vidner var Jens Conradsen 
i Bjert, der senere (1771) var hovedmanden 
i det store korntyveri på Rydhave og blev 
skudt af fogeden med døden til følge.

General Landvæsens Collegiet 
inddrages i sagen
Jens Sehested har muligvis fortrudt sin 
fremgangsmåde, idet han over for General 
Land væsens Collegiet lader forstå og til
byder, at han vil lade sagen falde, hvis 
de formastelige bønder bliver tildelt en 
alvorlig irettesættelse og formaning.

General Land væsens Collegiet følger 
Jens Sehesteds forslag og pålægger nu
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amtmand C. F. von AI bert in at sammen
kalde bønderne og ».. .forholde dem på det 
alvorligste, at deres omgang og opførsel har været 
hel ulovlig og strafværdig...« og: at dersom 
de ikke for fremtiden holdt sig denne 
irettesættelse og formaning efterrettelig, 
ville de helt sikkert blive alvorligt anset 
for strafværdige, og sagen ville gå sin gang!

Amtmand Albertin tøver ikke med at 
videresende Collegiets ordre til Jens Se
hested (31. oktober 1769), men det skulle 
vise sig, at bønderne ». ..ikke have efterkom
met høy bemeldte resolution eller siden forrettet det 
arbejde, hvortil de på grund af ihændehavende 
fæstebreve er beordrede...

Jens Sehested beslutter imidlertid ikke 
at videreføre retssagen, men lader så at sige 
nåde gå for ret i 1769.

Ny retssag
Det kommer imidlertid i efteråret 1770 
i forbindelse med en ny stævning af bøn
derne frem, at der er ikke er gjort endeligt 
op med opstanden i 1769, kort sagt, bøn
derne udfører stadig ikke det arbejde, som 
de efter Jens Sehesteds opfattelse er for
pligtet til, og det får Jens Sehested til på ny 
at stævne bønderne og lade dem tiltale ved 
retten den 26. november 1770. Bønderne 
har nægtet at blande møget (gødningen), 
nægtet skovning og brændekørsel samt 
en lang række andre ydelser og ydermere 
nægtet at modtage deres respektive hoveri
reglement og vedhæfte det deres fæstebreve 
som angivet i regeringens forordning. Der 
holdes retsmøde den 10. december 1770, 
men igen: Ingen af de tilsagte vidner var 
mødt! Sagen blev herefter udsat i 14 dage.

Retsmøderne trak ud - flere gange er 
anført i justitsprotokollen, at ».. .sidenafte
nen paatrængte sig... « så måtte sagen gen
optages næste dags morgen, hvor vidnerne 
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og stokkemændene11 mødte i retten igen. 
Det gjaldt også ved juletid 1770, hvor 
sagen på grund af den ».. .forestaaende Juele 
Höytid... « blev udsat til januar 1771.

Peder Lund gik til stålet i sine afhøringer 
af omkring 28 vidner. Retsdagene gik med 
næsten endeløse diskussioner om, hvor
vidt bønderne havde nægtet at hente tøm
mer ved Struer til byggeri, at køre her
skabet til kirke, at være håndlangere for 
tre murere, der var beskæftiget ved byg
geri på Rydhave, at tømme herskabets toi
letter, bære brænde op til herskabet, at 
så græs i herskabets have, at lægge en ny 
stenbro på Rydhave, om de havde betalt 
penge (50 rigsdaler?) til deres procurator, 
og om alle disse besværinger ikke havde 
kostet herskabet penge til betaling af lejet 
arbejdskraft?

Også »boye-kvinderne« Else Johansdat- 
ter og Birgitte Knudsdatter blev afhørt og 
kunne bekræfte, at de havde afleveret deres 
bud til bønderne, som de skulle. Det kom 
frem, at de undertiden var blevet sendt 
af sted med bud op til tre gange, førend 
bønderne adlød ordrerne fra herskabet.

Også bøndernes indbyrdes slægtsforhold 
oplyses i retten.

Partsindlæg fra bønderne 
og Peder Lund
Den 21. december 1770 — altså nogle dage 
før det berammede retsmøde - skriver 
bønderne et indlæg til forsvar, underskrevet 
af Anders Lauridssøn, Jens Sørensen, Peder 
Schou og Jens Jørgensen, og sender det til 
by- og herredsfoged Curtz i Holstebro. De 
gør gældende, at de på ingen måde har 
været modvillige eller genstridige, men 
at de nok har modsat sig at vedhæfte ho
verireglementet til deres fæstebreve. Det
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skyldes dog» at hoverireglementerne, der 
er skrevet af Jens Sehested, ikke har væ
ret udformet i overensstemmelse med den 
kongelige forordning herom. De gør også 
gældende» at de slet ikke kan tro» at 
Jens Sehested virkelig vil gøre alvor af at 
fremme retsforfølgelsen af dem» og at det 
er grunden til, at de ikke har engageret en 
forsvarer» »...jow vi skal nødes til. såfremt 
søgsmål så uforskyldt imod os vont innerer. «

Peder Lund tager kraftigt til gen
mæle over for bøndernes påstand i et ind
læg dateret den 9- januar 1771 og be
skylder bønderne for intet mindre end 
»sammenrottet opsætsighed, modvillighed og gen
stridighed«. Han roser Jens Sehested for 
dennes langmodighed» idet denne som 
nævnt i al stilhed har undladt at fremme 
retssagen fra 1769 mod bønderne, samt 

bemærker, at der ikke har været pålagt 
bønderne usædvanligt hoveri, tværtimod 
har hoverier i perioden 1769-1771 været 
mindre end forhen! - Han nedlægger på
stand om, at bønderne skal »...have deres 
garde eller jæste forbrudt...« samt betale 
erstatning på mindst 140 rigsdaler for den 
udgift, som godset er blevet påført som 
følge af, at bønderne ikke har villet fore
tage gulvningen af høet. Endelig bør de 
dømmes til fæstningsarbejde, om ikke på 
livstid, så nogle år.

Hvem der er bøndernes pennefører, vides 
ikke (formentlig Jørgen Holm i Nordbro 
Mølle), men i et brev af 18. januar 1771 
til by- og herredsfogden, underskrevet af 
Peder Schou, Jens Sørensen og Anders 
Laursen, beklager de sig fortsat over, at 
»... Det har ej endnu været gørligt at optinere

Herredsting i funktion. Fra titelbladet til Christen Os tersen Ve) le: Glossarium Juridico Danicum. 
Ved bordet sidder herredsfogeden (med hat) og tingsskriveren. Foran bordet star sagens parter. 
Siddende (med hatte) ses de 12 tingmænd, og bagved (med hattene i hånden) star almuen fra
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(opnå - AV) nogen forsvar...« og fremfører 
tillige »...vi har ej nagt et, nar vi er blevet 
[tablait at forrette sådant arbejde som andre 
retsindige herskaber og husbonde i landet be
der deres hoveribønder og tjenere forskånet for. 
nemlig: at tratte klæder, plukke fjer af spurve 
og andre fugle, hækle, karte uld. binde garn, 
vaske strømper og andet tøj. skure gulv og 
trapper, sværte kakkelovne, træde læder for 
sadelmageren, opdrætte får, svin, bæster, høns, 
gæs. ænder, duer, føl og kalve ...eller opdrage 
deres hunde... «. Bønderne begærer sagen ud
sat i otte uger med henblik på at skaffe en 
forsvarer.

Bønderne søger hjælp hos amtmanden 
Nogenlunde samme argumenter fremfører 
de samme bønder over for amtmand Al- 
bertin i deres brev af 30. januar 1771, 
som derfor ikke behøver refereres her. De 
anmoder amtmanden om at beskikke dem 
en forsvarer, og hvis det ikke kan lade 
sig gøre, beder de om, at Jørgen Holm i 
Jordbromølle (Viborg amt) beskikkes til 
forsvarer. Han benyttes som prokurator 
ved retten i Viborg, og ham har bønderne 
tillid til. Anmodningen til amtmanden 
gentages i bøndernes brev af 21. februar 
1771, og amtmand Albertin, der har søgt 
at indhente en erklæring fra Jens Sehested, 
meddeler bønderne i en resolution, at »... 
den foreslagne prokurator er mig ubekendt og bor 
uden for de af mig a nfort roede amter (Bøvling 
og Lundenæs amter - AV), så bevilges an
søgningen ikke. - Slumpstrup den 23 Pebr. 
1771«.

Endnu engang - 1. april 1771 - beder bøn
derne retten om udsættelse, men 9- april 
s.å. rykker en utålmodig Peder Lund by- 
og herredsfogden for en afgørelse! Under 
retsmødet den 12. april 1771 fremlægger 

bønderne en anmodning om endnu en 
udsættelse af sagen i seks uger for at af
vente amtmandens beskikkelse af en for
svarer. Retsformanden - nu Jacob Sonius 
- bevilger udsættelse i seks uger uden, at 
det lykkes bønderne at finde en forsvarer, 
der vil eller kan repræsentere dem i ret
ten. Alt imens synes procurator Peter 
Lund belejligt at spille bønderne ud mod 
hinanden, og det synes meget vanskeligt 
for dem at klare sig mod den drevne Peder 
Lund.

Dommen
Endelig, den 21. juni 1771, falder dom
men, og den falder som en hammer på 
bønderne: Anders Laursen, Jens Jørgensen, 
Jens Sørensen og Peder Schou fradømmes 
deres gårde og skal i erstatning for næg
tet arbejde hver betale Jens Sehested 20 
rigsdaler. Herudover skal de betale sagens 
omkostninger på 20 rigsdaler, og hvis 
pengene ikke bliver betalt »...bør de lide 
straf på kroppene for det resterende enten i 
Viborg Tugt- og Manufakturhus, eller arbejde 
i nærmeste fæstning indtil samme tillige med 
deres forsendelsesomkostning, kan være af tjent. «

Forordningen af 12. marts 1773
Måske har Ryd havebøndernes og andre fæ
stebønders opsætsighed ikke været for
gæves. Den 12. marts 1773 blev der ud
stedt en forordning om »en nøjere bestem
melse af hoveriet for fæstebonden udi Dan
mark«. Regeringen ophævede bl.a. be
stemmelserne om hoveri reglementer. Bil
letsystemet skulle dog opretholdes ved
rørende små-hoveriet, men godsejerne måt
te f.eks. ikke længere forlange arbejder 
som at vaske og rulle, tvætte får, slagte, 
holde rent i haven og borggården, plukke 
nødder, samle aks, karte, vinde garn og
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spinde hør. I det hele taget mildnedes 
som nævnt forholdene for fæstebønderne i 
sidste halvdel af 1700-tallet.

Samme år, som ovennævnte forordning 
blev udstedt, døde Jens Sehested. Han 
ligger begravet i Viborg Domkirke, hvor 
hans datter i 1796 bekostede en stor gra
nitkiste til ham. Hans kone Elisabeth 
Birgitte Sehested døde den 23. juni 1804 i 
Holstebro.

Bondeopsætsigheder andre steder 
Bondeopstanden på Rydhave var ingen
lunde den eneste i tiden — det skete mange 
steder i landet, bl. a. på herregården Bu
strup i Salling i 177112 og på Landting i 
Ejsing sogn. Her gjorde Egebjergbønderne 
i 1790 oprør mod herremanden Peder 
Hansen grundet hans efter deres opfattelse 
hårde fremfærd mod dem.15

Om sproget i denne artikel
Oplysninger om de begivenheder, der be
skrives i denne artikel, er hovedsageligt 
hentet i kilder, der er skrevet for omkring 
250 år siden. Den tids skrevne sprog var 
anderledes end det sprog, vi benytter i dag. 
For at lette læsningen af de gamle kilder, er 
de her i et vist omfang søgt omskrevet til 
en mere nudansk form, men dog således, 
at meningen og indholdet stadig fremstår 
troværdigt. Læseren vil forhåbentlig vise 
forståelse herfor; skulle hun/han imidlertid 
ønske at læse de originale tekster, kan 
henvendelse herom ske til mig.

Afslutning
Set med nutidens øjne kan det vel antages, 
at fæstebønderne tilbage i tiden har siddet 
på deres gårde under hårde vilkår, men en 
helt objektiv bedømmelse herafer vanskelig 

at foretage. Det står dog fast, at bøndernes 
vilkår blev mærkbart forbedret op gennem 
1700-tallet, dels i kraft af reformer fra 
en til tider bondevenlig regering, dels på 
grund af gode priser på landbrugsvarerne. 
Udviklingen bidrog formentlig til, at 
godsejerne efterhånden var i stand til at 
inkassere en ikke ubetydelig gevinst ved at 
sælge fæstegårdene til bønder, der havde 
penge nok til udbetalingen. Niels Sehested 
på Rydhave (Jens Sehesteds efterfølger) 
ejede i 1795 ikke færre end 74 gårde, som 
han satte til salg. I oktober 1804 solgte 
han Hasselhol tgård ” til min slægtning 
Lars Laursens søn, Villads Lirsen, for 
1.350 rigsdaler. Det var en betingelse 
ifølge de kongelige anordninger, at går
den ingensinde måtte afhændes til hoveri, 
men det blev dog aftalt mellem køber og 
sælger, at sidstnævnte - mod en godt
gørelse - skulle vedblive at forrette hoveri 
til Vinderupgård, indtil bygsæden var 
lagt i 1805. Købesummen blev betalt 
dels kontant med 550 rigsdaler, dels ved 
udstedelse af pantebrev på 800 rigsdaler.

Jeg bringeren tak til museumsinspektør 
Jens Aage Søndergård på GI. Estrup Land
brugsmuseum for velvillig udlån af fotos 
og bidrag til tekster til disse.
Skulle læseren ønske at kommentere denne 

artikel, er vedkommende velkommen til at 
rette henvendelse til mig.

Noter

1. Oplysningerne stammer fra artiklerne »Land
boreformer« og »Hoveri« på www.Danmarks- 
historien.dk (Institut for Historie og Om
rådestudier, Aarhus Universitet). Se også Fried- 
lev Skrubbeltrang »Fortid og Nutid 1941 «og 
Lotte Dombernowskys artikel i »Det danske 
landbrugs historie 1536-1810 II« redigeret af 
Claus Bjørn.

http://www.Danmarks-historien.dk
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2. Se Fridlev Skrubbeltrang, s. 26.
3. Landgilden bestod i et antal tønder kom at 

aflevere til godsejeren, men landgilden kunne 
også betales med et kontant beløb omregnet 
efter det pågældende års kaptitelstakst. Land
gilden svarer nærmest til nutidens forpagt
ningsafgift, der afregnes som et kontant beløb 
svarende til et antal tønder korn til den så
kaldte kapiteltakst = en af kapitlet (bispesædet 
og stiftamtmanden) fastsat takst for kornydelser, 
se Historisk Tidsskrift, bind 11. række, 4. Nu 
til dags fastsættes kapitelstaksten af Danmarks 
Statistik på grundlag af gennemsnitlige korn
priser.

4. Rigsarkivet, Rentekammeret 30.3, Landvæsens- 
komm. og Generallandvæsenskollegiet 1769- 
1771. Generalhoverireglementer, Lundenæs og 
Bøvling amter m. 11. 432.63-432.64, læg XVI 
32-36, Ltr. V.

5. Ringkøbing amtsarkiv, Generaltabel over det 
den 1. april 1774 befundne hornkvæg, B 8 - nr. 
1055.

6. Ifølge ORDBOG OVER DET DANSKE 
SPROG (ODS) er en gangdag = en dag, på 
hvilken der udføres tjeneste uden heste og 
vogn. En spanddag = en dag, på hvilken land

ejendomsbesiddere mødte med et spand heste 
og vogn.

7. Rigsarkivet, Rentekammeret 303, Hoveripro
tokol 1773-74, Bøvling amt, nr. 2485.91.

8. Ifølge ODS er smårædsel en mindre afgift 
eller ydelse, især bestående af fjerkræ eller 
husdyrprodukter.

9. Akterne i denne sag findes på Landsarkivet 
for Nørrejylland, Hjerm-Ginding Herreder, 
dokumenter til justitsprotokollen 1769-76, B 
78 A, pakke nr. 23.

10. Ifølge ODS er en oppermand en formand, leder, 
ordfører, anfører, anstifter, ophavsmand eller 
person, som er en anden overlegen.

11. Ifølge ODS er stokkemænd dem, der sidder på 
samme tingbænk; hver af de 8 mænd, der mødte 
på tinge (og sammen med fogeden og skriveren 
sad på bænkene) som bisiddere eller for at be
vidne, hvad der foregik på tinge.

12. Se Jeppe Aakjærs artikel »Fra det gamle Bu
strup« i Skivebogen 1916.

13. Se»Vinderup Egnshistoriske Arkiv«, 1976-2001, 
side 31, ISBN: 87-89775-26-0.

14. Landsarkivet for Nørrejylland, Hjerm-Ginding 
Herreders skøde- og panteprotokol 1804-1808, 
B78 A-SP 12.

Anders Villadsen, født 1940 
Fhv. kommunaldirektør. 
Byens Mose 15, 
4400 Kalundborg.



Religionen på Harboør
Belyst gennem »Dagen bryder frem« og »Skyggespil«, 

Erik Bertelsens roman og Hans Kirks erindringer

A/Jon Høgh

Døm ikke, for at l ikke skal dømmes, 
thi den dom, I dømmer med, 
med den skal l selv dømmes.

Matt. 7.1.

Ægteskabsbrydersken
En dag sad Jesus ved Helligdommen. Man
ge mennesker kom for at se ham og tale 
med ham. Pludselig blev der larm og op
standelse, fordi nogle farisæere og skrift
kloge kom slæbende med en kvinde, som 
de havde grebet på fersk gerning i hor.

Mester, mester, råbte de, denne kvinde er 
taget pa fersk gerning i hor. Den slags kvinder 
har Moses i Loven befalet os at stene.

For at stille en fælde for ham og even
tuelt også at fa noget at anklage ham for, 
spurgte de ham: Hvad siger du?

Jesus sagde ingenting, men bøjede sig 
og skrev med en finger i sandet.

Men da de blev ved med at spørge ham, 
rettede han sig op, og uden at tage stilling 
til Moseloven sagde han: Den af jer. der er 
syndfri. lad ham vatre den første, der kaster sten 
på hende.

Jesus bøjede sig igen ned og skrev i 
sandet.

Da de havde hørt og forstået hans svar, 
gik de bort, de ældste først, den ene efter 

den anden, og han blev alene tilbage med 
kvinden.

Da rettede Jesus sig op og sagde til 
hende: Kvinde, hvor er de andre? Var der 
ingen, som fordømte dig?

Hun svarede: Nej. Herre! Ingen fordomte 
mig.

Jeg fordømmer dig heller ikke; gå hort og synd 
fra nu af ikke mere, sagde Jesus.

Indledning
I denne artikel drager vi til Harboør for 
i et par fiktive litterære tekster at se lidt 
på folke- og dagliglivet dér i det halve 
hundrede af år, der forløb fra omkring 
I860 til 1910. Som artiklens titel lover, 
bliver der især sat fokus på det religiøse 
liv og den handlingslammelse, som dét 
befordrede de troende Guds Børn i mod
sætning til de vantro Verdens Børn, efter 
at Den Indre Mission omkring det Her
rens år 1880 havde indtaget egnen.

1 korthed erdet vigtigst-bærende i Indre 
Missions forkyndelse, at enten er du et 
Guds Barn, og så hører du til de hellige, 
eller også er du et Verdens Barn, og som et 
sådant er du vantro og fortabt.

Man må altså se at finde ud af, hvor 
man hører til, for efter døden er der ikke 
mulighed for omvendelse. Det er nu, her i 
livet, som vi, der lever og virker og omgås
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hinanden og tror og tvivler, at det hele af
hænger. Ved det alt sammen vandrer du 
enten mod det evige liv i Paradis eller mod 
fortabelsen i Helvede. Sådan siger og så
dan tror missionsfolkene. Synger du med 
på Brorsons salmer, kan du nogle skrift
steder udenad og helst også dele af Luthers 
Katekismus, eller læser du bøger fra Lohses 
Forlag, så går du hjem til Gud. Lever du i 
bund og grund anderledes, så kan du godt 
belave dig på, at vejen går i en helt anden 
retning.

Sådan så missionsfolkene på Harboør og
så på det, men på begge sider af året 1880 
i en så outreret form, at alle kirkeretninger 
tog afstand til bevægelsen, således at der 
rejste sig en national misstemning mod 
Indre Mission.

Fiskerbefolkningen derude, hvor hav og 
himmel ofte står i et, var særpræget, den 
var rundet af netop den barske natur, der 
gjorde fiskerierhvervet farligt. De stærke, 
selvgroede fiskeres moral kendtes som me
get flosset i kanten. De fleste stjal, hvad 
der i pålandsvind drev til lands, og som
metider opstod slagsmål, hvis flere var 
opsatte på at få del i de opskyllede vær
dier. Voldsomt, uhæmmet drikkeri med
førte også ofte, at drukkenboltene blev 
slagsbrødre, og så forlød det viden om, at 
Harboørfiskerne førte et usædeligt liv, men 
det har nu nok ikke været mere udpræget 
her end så mange andre steder.

Fiktionsdigterne er ikke et par herrer 
Hvemsomhelst.
Erik Bertelsen, der i 1938 skrev romanen 
Dagen bryder frem som første del af en trilogi 
— og året efter naturstemningsdigtet, som 
alle kender, Blæsten går frisk over Limfjordens 
vande, kendte egnen, både som folklorist 
og naturbeskriver, fordi Harboør var hans 

hjemstavn: Bertelsen fødtes på Harboør i 
1898 som søn fisker af Søren Bertelsen og 
hustru Kristine Louise. Digteren var for
trolig med stedet og dets befolkning. Han 
kendte fra barnsben egnen som sin egen 
bukselomme.

Noget anderledes forholder det sig med 
Hans Kirk, der kun kom på Harboør i 
skoleferier, som han tilbragte hos faderens 
strengt missionske forældre, der altid havde 
levet her, og hvis søn, Kresten Kirk, var 
blevet læge i Hadsund. De indtryk, som 
Kirk tog med sig fra ferierne herude, om
satte han til romanen Fiskerne fra 1928. 
Men han inddrog dem også i et par kapitler 
i sine erindringer, Skyggespil.

Erik Bertelsen: Dagen bryder frem
Harboør er et fladt og fattigt land, der ligger 
bredt nd som et forrevet hjørne mellem Vesterhav 
og Limfjord, åbent for alle vinde, åbent for 
solen, åbent og modtageligt som et barnesind, 
men også barsk og alvorligt som en gamlings 
fnrede ansigt.

Denne topografiske skildring udgør ind
ledningsordene til Eriks Bertelsens store 
roman Dagen bryder frem.

Romanen er på 223 tætskrevne sider, 
persongalleriet er meget stort i antal; hver
ken læserne eller jeg gør os derfor fore
stillinger om, at et fuldgyldigt referat vil 
være muligt på den trange plads her i 
bogen.

Muligt derimod er det at fremkalde nog
le få af de vigtigste personer, det er hoved
personen Gjertrud og flere af dem, som 
hun omgås, og som omgår hende, og som 
tilsammen er repræsentative for emnet, for 
at se og prøve på at forstå historieforløbet 
igennem deres tanker, handlen og gøren.

Dagen biyder frem er en historisk roman. 
Handlingen begynder i 1858 med pastor
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Vaupells kaldelse som sognepræst for de 
mange fiskere og få landbrugere derude 
på det flade og fattige land. Den dag, hvor 
han ankom med postdiligencen fra Lemvig 
og undervejs var kommet i snak med en 
landbo, som han af interesse udspurgte om 
forholdene derude, fik han at vide, at der 
ikke fandtes skorsten på så nær alle husene, 
og at komøg sammenæltet med marehalm 
anvendtes som brændsel. Samstemmende 
med, hvad der er fortalt, tilføjede land
boen: Alligevel er ct Fattigdom o Harboør ett 
saa stor som den ser ud til. Folk derude Uder 
saanuend ingen Nød. St jade og røve, det gør de 
hver jen, i det mindste ved ce Hav. Sådan en 
anbefaling af en flok sognebørn kunne have 
fået mangen en sjælehyrde til at opgive på 
forhånd. Men ikke pastor Vaupell. Lad os 
bare ikke blive alt for hellige, sagde han, og 
det sommetider med en tilsat trumf affødt 
under præstekjolen.

Denne indstilling gav sig blandt andet 
udtryk i, at han ikke afskyede søndagsar
bejde. En søndag eftermiddag i høstens tid 
kom han således ridende hjem til Harboør 
fra Engbjerg, hvor han med indsigt i vejr
liget indser, at hans præstegårdsagres hø
stede korn omgående burde køres ind.

For at få det arbejde udført henvender 
han sig til Gjertrud, der gerne hjælper 
ham med, hvad hun ikke finder kristeligt 
forkert, fordi de fleste ikke fandt det 
forkert at arbejde om søndagen.

Efter endt slid og hjemme på sit værelse 
hos moderen Ann Vcever kommer hun til 
at tænke på sin far, der for længe siden 
var druknet på havet. Hun erindrede ham 
kun svagt. Således huskede hun, at han 
engang havde fortalt hende en gammel 
spådom, der sagde, at der ville komme en 
tid, hvor Harboør atter ville blive opslugt 
af havet. Af frygt for, at det måske kunne 

ske allerede den følgende nat, foldede 
hun, før hun gik i seng, sine hænder, bad 
Fadervor for derpå at fremføre denne bøn: 
Aa. bette Vorherre, hold di beskcermende hånd 
øver Harboør og ivos hver jen herude.

Gjertrud er tydeligvis et religiøst men
neske, men her i hendes unge alder bun
der hendes religiøsitet i frygt for det over
naturlige og for det overnaturliges halv
søskende - de onde spådomme.

Gjertrud havde i nogen tid boet hos sin 
mor, fordi hun i syg tilstand havde måttet 
forlade sin tjenestepigeplads. Men nu er 
hun blevet rask, og hun længes efter atter 
at komme i arbejde.

Det bekommer hende derfor vel, da 
Lars Rud en dag fortæller hende, at Sidsel 
Mari og Lauge på Rønland mangler en pige 
til november. Dagen efter går hun til Røn
land for at søge tjenesten, som hun får. 
Ved sin indtræden i stuen træffer hun 
som den første den blinde Stougaard, der 
byder hende Guds fred. Så henter han 
gårdfolkene ude i stalden. De giver ud
tryk for, at de er glade for, at pigen, under
forstået tjenestepigen, af sig selv er kom
met til dem. Og da Gjertrud fortæller, 
hvorfor hun har været uden arbejde de 
sidste måneder, siger Lauge, at hun nu ser 
frisk og sund ud, så det skal nok gå. Sidsel 
Mari siger det samme, men føjer til, at 
helbredet råder Vorherre for.

Gjertrud blev og spiste middagsmad 
sammen med folkene, der denne dag og
så talte en fisker, Mikkel Pib, der var kom
met vester fra med nogle flyndere. Under 
måltidet spørger han Sidsel Mari og Lauge, 
hvorfor de, som han har observeret, går i 
kirke hos provsten i Hygum i stedet for 
hos Vaupell i Harboør Kirke. Lauge og Sid
sel Mari svarer, at det gør de, fordi de bedre 
kan lide provsten, der ikke bander, sådan
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som Vaupell gør. Dec får Stougaard til ac 
ytre, at han heller ikke kan lide den megen 
banden, fordi han ikke tror, at Vorherre 
kan være med os, når vi bander.

Gjertrud, der ikke var vant til at lytte 
til eller deltage i samtaler om Vorherre, 
havde aldrig tænkt over, at det kunne være 
ligefrem syndigt at bande, når det vel at 
bemærke bare ikke blev alt for grimt i den 
ondes navn.

Indirekte erkender hun dermed, at hun 
har haft banderiet til eftertanke i sit stille 

sind. Men nu føler hun med et, at Scou
gaard har ret, og hun blev i det hele taget 
optaget af og lyttede opmærksomt til, hvad 
disse troende mennesker mente om det 
jordiske og det hinsidige. Hun troede sig 
også sikker på, at Scougaard, hvis hun 
skulle få det svært med sig selv i pladsen, 
ville lære hende, hvad hun skulle gøre for 
at have Vorherre med sig.

De er stærkt troende her på Rønlands
gården, og de udlægger gerne deres kriste
lige tanker. Men det sunde ved dem er, at

Den smakke Harboør Kirke med nordlig korsarm set fra nordvest. Kirken er opført i 1909- /0 på 
samme sted, som den middelalderlige kirke lå. Denne begyndtes nedbrudt i juli 1909. Tårnets 
nederste dele er de eneste rester, der er tilbage af den gamle kirke.
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de ikke dømmer og fordømmer nogen. Det 
bemærker vi snart, når vi er i deres selskab 
og lytter til deres gudelige tale.

Men vi bemærker også dette væsentlige, 
at Gjertrud ved middagsbordet er blevet 
religiøst vakt. Hun er med et kommet der
til, at skulle der ske hende noget, et eller 
andet udefinerligt, så vil hun lære at gøre 
det, som skal til, for at hun kan slå følge 
med Vorherre.

Men den før nævnte overtro har også 
magt over hende. Hun er bange for at 
skulle møde Knopmanden ved Knopdiget 
midtvejs mellem Knopper og Langerhuse, 
en genganger, som - efter hvad der var 
blevet fortalt - ledte efter de penge, han 
havde gravet ned, efter at han havde slået 
en skibsdreng ihjel. For at undgå mødet 
med ham måtte hun af sted hjemad, før 
det mørknede.

På det nævnte sted blev hun opmærksom 
på en mørk skikkelse, der lå ved nogle 
tjørnebuske på klitsiden. Skikkelsen viste 
sig at vitre ingen andre og ringere end 
ALzr//7/, som hun havde gået i skole sam
men med, og som ofte havde været i hen
des tanker, ligesom hun i hans. Kort for
talt: Da de er færdige med at tale om lige
gyldigheder, fjaser og fjanter de, trimler 
omfavnende hinanden rundt i græsset; de 
kysser hinanden og taler om, at deres børn 
burde være søskende. Og da de skal passere 
Knopdiget, slog Gjertrud armene om ham 
og trykkede ham ind til sig. Så forlyder 
det alvorstungt: Inden hun rigtig vidste af 
det. havde han varet sådan mod hende, at hun 
matte grade.

Da G jet rud havde siddet sammen med 
Stougaard på Røn land, havde hun beslut
tet, at hun allerede denne aften vil begynde 
ar bede Fadervor, før hun lagde sig til at 
sove. Men efter det, som var hændt hende 

på hjemvejen, kunne hun alligevel ikke.
Det var første, men ikke sidste gang, at 

Martin var sådan mod hende, at hun måtte 
græde. På Rønlandsgården besøgte han 
hende naturligvis ofte, især om aftenerne. 
1 laden tog de afsked med hinanden, og 
her føjede Gjertrud sig efter hans ønsker. 
Hen mod jul gik det op for hende, at hun 
var med barn, og det var i gamle dage, i 
denne fortælling omkring I860, ligefrem 
forfærdeligt galt for en ugift kvinde, idet 
mange troende kristne anså seksuelt sam
vær før ægteskabet som meget syndigt. I 
en lille flække som Harboør ville der givet
vis snakkes om det, og det var det aller
værste at tænke på. Hvad ville folk dog 
sige! Fordømmelse? Nej, så galt ville det 
vel ikke gå. Ingen kunne fordømme Gjer
trud. Ingen gør jo klogt i at kaste med 
sten, når man selv bor i glashuse.

Martin var ikke nogen letsindig natur, 
men han havde et let sind. Et sådant sind 
lader sig ikke plage af bekymringer, ... 
han lod tiden og vejret skride hen over sig uden 
at forbitre sig mod noget, som ikke kunne vare 
anderledes..., skriver forfatteren om ham. 
Sådan kend tes han af dem, blandt andre den 
meget fordrukne Lars Rud, som han var i 
bådelav med. Og sådan kendtes han mere og 
mere af Gjertrud, hvis sind med opholdet 
hos de stærkt religiøse Rønlandsfolk lige 
så stille efter vækkelsen forandrer sig fra 
det tilsyneladende lettere til det tunge og 
mørke. Sindenes forskellighed skabte med 
tiden en afgrundsdyb afstand mellem 
Gjertrud og Martin, der på en måde gjor
de dem bange for hinanden, så at de kun 
havde almindeligheder at snakke med hin
anden om. Alligevel er de hengivne over 
for hinanden; de kan bare ikke sætte ord på 
deres følelser, fordi de begge er for stolte og 
for stenhårde i sindet dertil. Men efter at
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Gjertrud har født deres barn, der opkaldes 
efter Gjertruds far, Anton, bliver de for 
barnets skyld nødt til at tale om dette 
vigtige: Enten matte de flytte sammen eller 
skilles for bestandigt. Enden blev, at Mar
tin og Gjertrud giftede sig kort tid før 
julen 1861.

Egentligt flyttede de kun sammen; på 
sigt var der ingen glæde i deres ægteskab, 
fordi det svælg, der var opstået imellem 
dem, fortsætter - trods drengen i vuggen 
- ind i deres samliv.

Men allerede i foråret 1860 havde Gjer
truds mor, Ann Væver, indgået ægteskab 
med den drikfældige Lars Rud, der havde 
lovet hende, at han herefter ville skikke sig 
ordentligt og ikke drikke mere, end han 
havde godt af. Så havde han ikke lovet for 
meget og slet ikke mere, end han kunne 
holde! I oktober fødte Ann en pige, der fik 
navnet Trine, som altså var lidt yngre end 
nevøen Anton.

I 1862 skulle Gjertrud og Martin have et 
barn mere. Da jordemoderen nåede frem, 
hun skulle hentes i Thyborøn, var barnet 
allerede født, døbt og afgået ved døden. 
Tabet af barnet forandrede ikke forholdet 
til det bedre mellem de to unge. De er 
naturligvis dybt ulykkelige efter at have 
mistet barnet, men Gjertrud tager dets 
død som Vorherres straf, fordi hun længe 
havde været umedgørlig og misfornøjet og 
ikke havde skønnet på den nåde, at Mar
tin var sluppet frelst i land, efter at han 
et årstid tidligere havde deltaget i en red
ningsaktion på havet, der havde kostet 
flere redningsfolks liv, men altså ikke hans.

Her gør romanen et tigerhop omkring 
året 1863 og fortsætter med Martins ind
kaldelse som soldat i 1864, hvor han skulle 
deltage i forsvaret af Dannevirke. Under 
krigstjenesten dør Martin på lazarettet, 

ikke fordi han var blevet truffet af en kugle, 
men af mavesår. Denne meddelelse får 
Gjertrud i et tilsendt brev, der er skrevet 
af Martins soldaterkammerat, som han var 
indkaldt sammen med, Iver fra Haarrim.

Missionen tager til på Harboør
Efter Martins død far Gjertruds dreng An
ton ophold hos bedstemoderen Ann Væver 
og Lars Rud i Langerhuse, mens Gjertrud 
for anden gang bliver tjenestepige hos Sid
sel Mari og Lauge. Samtidig med hende an
kommer også Mikkel Pibs søn, Søren, der 
er nær de 30, og som nu skal være karl på 
Rønlandsgården. Folkeviddet kaldte ham 
Søvren Sjøkok, fordi hans tale var utydelig 
og mindede om lyden fra en sjøkok, som 
på Harboør var navnet på en knurhane, 
der blev trukket op af vandet. Han havde 
længe drevet fiskeri, men det sagdes om 
ham, at han var lige så ked af havet som 
en kat af sennep, fordi han let blev søsyg. 
Men det blev også snart bemærket, at han 
var langsom, sen og udygtig til arbejdet på 
landet. Hertil kom, at han, som andre svage 
mennesker, førte sig frem som en farlig 
karl, der gjorde sig klog på mange ting, 
på alting, som ingen andre havde forstand 
på. Gjertrud skønnede, at det alt sammen 
beroede på, at han havde det værst med sig 
selv - og det påkaldte hendes medlidenhed 
med ham.

Engang hen på vinteren vover han sig 
i overmod ud på den alt for tynde is, som 
han gik igennem. Mens han kæmpede for 
at redde sig, bad han: A. kåre Gud i ce 
himmel. Vil du ta mce ud af den her klemme, 
sd skal ce forandre mce. Men han holder ikke 
sit løfte. Tværtimod klapper han i sin ene
tale sig selv på skulderen, da han efter 
store anstrengelser vader op på det tørre: 
Du er alligevel ett sd ringe en karl. Det var
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ett enhver knægt, der ku ha klaret det her. Så 
hvorfor skulle han blive gudfrygtig til 
vrængeskæmt for folk?

Yderst ude på Harboør Tange ligger 
Thyborøn, der kirkeligt set hører til det 
nordligere Agger Sogn. Men det urolige hav 
havde først, i 1825, dannet Aggerkanalen, 
og ved et nyt gennembrud i 1863 var Thy
borøn Kanal opstået. Men navnlig i dår
ligt vejr var det forbundet med stor fare 
at ro over de to farvande, og thyborøn- 
boerne, der var mere gudfrygtige end andre 
beboere på vestkysten, valgte i stedet for at 
tage den lange vej til Harboør Kirke. Dog 
fandt de det næsten ikke umagen værd, 
fordi pastor Vaupells forkyndelse ikke gav 
dem noget, som de kunne tænke på, indtil 
de skulle i kirke igen. Af den grund brød 
flere af dem hjemturen med et hvil hos 
Sidsel Mari og Lauge på Rønland, hvor 
Lauge læste en af Luthers prædikener for 
dem. Oplæsningen varede et par timer, og 
i al den tid sad de med foldede hænder og 
bøjede hoveder, og engang imellem sagde 
de: Hun/! eller: Hum! Ja. så sød!

Gjertrud og Søren deltog altid i disse 
sammenkomster, og Gjertrud mente, at 
han tog ordene til sig for at lære at blive 
et bedre menneske. Selv fandt han prædi
kenerne kedelige, men han kunne, efter 
at have tvunget sig til at lytte til dem, 
berolige sin samvittighed med, at han 
søgte underretning om, hvordan han kun
ne forbedre sig. Men se! Det betyder jo, at 
Søren havde lyst til at ændre adfærd efter 
Skriftens Ord.

I november har Søren et ærinde at ud
rette i Lemvig. Før han ind under aften vil 
påbegynde hjemturen, søger han ind på 
et gæstgiveri for at få noget at spise. Her 
træffer han Iver fra Haarrim, der er blevet 
meget alvorlig efter sin deltagelse i krigen, 

og som opfordrer Søren til at gå med til 
et gudeligt møde, hvor et par udsendinge 
fra Indre Mission taler. På mødet synges 
salmer og læses skriftsteder, blandt andet 
dette fra Efeserbrevet: Vågn op, du, som 
sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse 
for dig. Derefter sagde missionæren: Er vi 
vågne over for Dommen? Har vi en vågen sam
vittighed?. ..Er vi vågne nok til at se os selv som 
arme syndersjæle. der trænger til at høje knæ 
for den levende Gud?

Ordene ramte Søren som piskesmæld; 
han følte i den grad, at de var rettede mod 
ham, og han forstod, at han ikke kunne 
blive ved med at opsætte det løfte, han 
engang havde givet Gud. Iver kunne ikke 
lide missionærernes tale; han sagde, at han 
hellere lyttede til præsten i sognet. Søren 
derimod gav missionærerne ret, fordi de 
beder til Gud, hvad han og Iver ikke gjorde. 
Vi er ugudelige, sluttede han.

For Sørens vedkommende må der ske 
forandring. Ved Gjertruds hjælp opnår han 
den fred med sin Gud, som han havde 
længtes efter. I samdrægtighed lover de 
Gud, te vi ett vil synde mer. At afgive et 
sådant løfte, der er umuligt at efterleve, er 
en synd i sig selv, fordi det er selvfrelse. Et 
selvfrelst menneske vil altid og har altid 
let ved at få øje på splinten i sin broders 
øje, men bjælken i sit eget øje kan han 
ikke se. Er det ikke nogenlunde sådan, at 
Mattæus udtrykker det i sit evangeliums 
syvende kapitel?

For Søren og Gjertrud, der giftede sig, da 
Gjertruds søn, Anton, var syv år, var livet 
blevet alvor, tør siges. Og forpligtende. De 
skulle engang stå Gud til regnskab for, hvad han 
havde betroet dem, skriver digteren. Åh ja, åh 
ja! De, eller i hvert fald den nyomvendte 
Søren, tager ordene til sig, efter at han af 
Gjertrud mindedes om sin nære pligt til at
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tage sig af Antons opdragelse: Mz glemmer 
du val ett a vare en rar dreng og lyde di mor? 
Du ved nok, te helsen a Gud ett gid ve da: og 
sd ka du ett komme op i a himmel.

Efter Antons eget ønske kunne det gerne 
vare nogen tid, før han skulle nå derop. 
Han længtes derimod efter at komme til 
bedstemor Ann og Lars Rud i Langerhuse, 
hvor han var fri og ikke hele tiden blev 
formanet om det ene og det andet og det 
tredje. Lars Rud havde jo i sin tid og i gif
telysten tilstand lovet sin halvgamle brud, 
Gjertruds mor, Ann Væver, at han frem
deles ville opføre sig sømmeligt. Til en 
begyndelse gik det også godt, men på sigt 
måtte han erkende, at han ikke kunne holde 
det lovede. Han og hans bådelav søgte 
fremmede fiskepladser langs de sjællandske 
kyster, og i havnene gik Lars ikke af vejen 
for at dyrke kæresteri med kvinder, som 
falbød sig, han turede og drak og hentede 
fortsat strandingstømmer eller strændede, 
som det kaldtes, langs den hjemlige kyst. 
Hertil fik han hjælp af Anton, der på en 
strændingsaften hørte Lars mumle noget 
uforståeligt, der viste sig at være en tak
sigelse til Vorherre for alt det skønne træ, 
som han sendte dem. Hvordan gik det dog 
til, at Lars kunne takke Vorherre for sin 
synd — at stjæle ved havet?

Indre Mission. Pastor Carl Julius Moc 
I vinteren 1869 fødte Gjertrud en søn, 
som fik navnet Mikkel efter bedstefaderen 
Mikkel Pib. Hun er meget glad for den 
lille dreng, som hun jo fik som gift kone. 
Anderledes var det med Anton, som hun 
bar i skam. Det giver hende voldsomme 
skrupler: .. .hvis det var sandt, at foraldrenes 
synd skulle hjemsøges pd børnene, havde hun 
grund til at frygte for, hvordan det skulle gd 
ham, tænker hun. Hun og Søren vil også 

gerne føre et bedre liv - det vil sige mere 
regelret efter Bibelens ord. Men de formår 
det ikke, for de kunne jo ikke sælge alt 
for at følge Jesus. Endvidere har de i deres 
timelighed svært med at bryde helt med a 
døwl og al hans vasen, som Søren udtrykker 
det. Hvis det skal lykkes, må de blive hel
lige! Det bliver de så, og de står ved det. 
Sammen med tilflytteren Jens Toft arran
gerer Søren missionsmøder i hans og Gjer
truds hjem.

Men de får snart andet at samles om! Den 
lille Mikkel bliver alvorligt syg, og lægen 
fra Lemvig konstaterer, at der ikke kan 
stilles noget op for at redde hans liv. Den 
blinde Stougaard fra Rønland har i nogle 
dage været Søren og Gjertruds gæst, og 
nu tror Gjertrud, at denne redelige mand 
ved bøn kan få Mikkel til at overleve: Åh. 
Stougaard, du hår den bedste tro af u os alle 
sammen. Bed endelig ret sd hårdt til vor frelser, 
bed, bed, Stougaard. Æ kan ett tale, te a dreng 
dør. Men sådan kan Stougaard ikke bede, 
og han har i øvrigt den tro, at Vorherre vil 
have Mikkel hjem nu. Da Mikkel var død, 
tog den hårdt prøvede Gjertrud det som en 
tugtelse fra Gud, fordi hun ikke levede, som 
hun burde. Det mente Søren, at hun havde 
ret i, og de lagde deres tanker frem for de 
andre hellige, der sagde, at Gud bestemt 
måtte have en hensigt med dødsfaldet. Det 
forstærkede deres salvelsesfulde bønner, 
hvor de søgte at få Gud til at oplyse deres 
hjerter, så de kunne se, hvordan de rigtigst 
fulgte hans vej. Men han oplyste ikke deres 
hjerter, så de måtte stride alene med deres 
tvivl og anfægtelser. De var enige om, at 
det ikke nyttede at gå til pastor Vaupell. 
Men så var de så heldige, at Indre Missions 
formand, Vilhelm Beck, i december måned 
skulle prædike i Vandborg Kirke. Hans 
tale var så flammende og gribende, at de nu
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forstod at leve som Guds Børn, skønt også 
det krævede strid og tårer. På hjemvejen 
besøgte de alle sammen Jens Toft, hvor de 
til langt ud på natten sad og sang Brorsons 
salmer af »Troens rare Klenodie«.

11872 fik pastor Vaupel andet embede og 
efterfulgtes af den tillukkede tørvetriller, 
pastor Johnsen, i hvis prædikener hverken 
Guds Børn eller Verdens Børn fandt megen 
opbyggelse. Men så var det jo godt, for det 
var det vel, at Gud havde selvudnævnte 
apostle i Harboør, der kunne gå rundt og 
fortælle folk, hvordan de skulle være. Der 
var Jens Toft, som sagde til en ung mand, 
at han skulle omvende sig, før det blev for 
silde, der var Kre Maae, som lod folk vide, 
at når de bandede ved djævelens navn, så 
kan Gud Helligånd ikke være med dem, 
der var Søren, og der var Gjertrud, der 
hævdede, at vi alle engang skulle bøje os 
for Vorherre - som om hun ikke allerede 
havde gjort det efter at have mistet sin 
første mand og to børn!

Tidligt på året 1877 tog pastor Johnsen 
sin afsked.

Der var ikke en ledig siddeplads i Har
boør Kirke den søndag eftermiddag, hvor 
den nye sognepræst blev indsat i embedet.

Han hed Carl Julius Moe, og det gik 
snart op for sognets hellige, at ... pastor 
Moe var den mand, de havde ventet.

Da han ankom, var han et alvorligt og på 
mange måder usikkert menneske, der som 
sognepræst ikke revsede og fordømte sine 
sognebørn. Men han ændrede sig snart, 
fordi han hurtigt blev grebet af de pie
tistiske strømninger. Efter tre år i embedet 
havde han erfaret, at der mange steder blev 
drukket ganske umådeholdent. De hellige 
tog stærkt afstand herfra og forkyndte 
streng omvendelse eller fortabelse. Moe 
tænkte, at der måtte ske forandring, og

Herrens Øjne se efter 
de trofaste i Landet, 
for at de skulle bo 
hos mig. Ps. 101. 6.

♦
Fra de Hellige

i Harboøre.

M indeplade for et medlem af De Helliges 
Samfund.

da han havde fået et godt kendskab til 
sine sognebørn, vidste han, at der skulle 
skrappere sager til end søde talemåder! I 
1881, tredje søndag i fasten, fremstillede 
han i et malende sprogbrug det daglige 
drikkeri og drikkeriet ved festlige lejlig
heder, hvorpå han skildrede drankerens 
fremtid i Helvede. Se bare her, hvad Moe 
ifølge Erik Bertelsens roman blandt andet 
sagde fra prædikestolen hin fastesøndag, 
hvor kollekten omhandler Jesu menneske
bi i velse for at hindre Djævelens tyranni og 
evangelieteksten om onde ånder: Z dag vil 
jeg omtale en djævel, der særlig har magten her 
i sognet, og det er brændevinsdjævelen ... Jeg 
har blot i få år været jeres præst. Men i næsten 
alle buse, hvor jeg er kommet, har jeg fundet 
brændevinsflasken som en prydelse ... Vil I ikke
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Kirkerummet i Harboør 
Kirke med bænke, 
pulpitur krucifiks, 
kirkeskib og smukke 
lysekroner set fra 
prædikestolen. Men det 
er ikke det kirkerum, 
som Vaupell. Johnsen og 
Aløe skuede ud over, når 
de talte Guds Ord til 
menigheden. A len stolen, 
som de stod på og talte — 
og hvad angår en enkelt 
tordnede - fra, erden 
samme.

undvære denne dræbende gift, så synes jeg, at I 
skulle sørge for at få den i maden også ... Ikke 
sandt, vi skal have brændevin, når vi er kolde, 
og når vi er varme. Når vi er tørstige, må vi 
have en snaps, og når vi trætte, må vi have en 
snaps at styrke os på. Når vi er forknytte, kan 
kun en snaps slå sorgen til side, og når vi er 
glade, skal glæden sættes op med en snaps, ja, 
helst to. En snaps må der til, når vi lægger os, 
og en, når vi rejser os. Besøger vi hinanden, må 
vi have en snaps til en kage og mindst to til 
smørrebrødet ...

Moe har, skønt første del af »Brænde
vinsprædikenen« her sikkert er stærkt og 
unødvendigt generaliserende, en del ret i 
sine udtalelser. Der blev drukket meget.

Skønt det er og må være en privatsag, 
hvordan man vil leve sit liv, kan det nok 
være på sin plads at advare et menneske, 
der er på vej ud på et skråplan. Men ikke 
ved anvendelse af spottende sarkasme, så
dan som Moe gjorde i fasten 1881 i Har
boør Kirke.

Fortsættelsen gør Moes udfald til en 
»Helvedesprædiken«, da han siger:... Her

ren vil straffe jer for disse væmmelige skikke 
med legemlig og åndelig død. Kære sjæl, ved du 
ikke, hvor drankeren ender? Dersom brændevin 
er det første om morgenen og det sidste om aftenen, 
vil du vel forstå, at du må ende i Helvede ...

Her g jorde han et ophold, hvor der hørtes 
mumlen og knurren fra bænkerækkerne. 
Jens Toft og Søren sad dybt alvorlige og 
med en egen glød i øjnene. De fleste sad 
med bøjede hoveder, så det ikke var til at 
udlæse, hvad de tænkte. Det kan være, 
at de har håbet på, at Carl Julius Moe 
snart havde talt færdig; han fortsatte og 
afsluttede korteligt sine udfald med et 
sidste udbrud: Hvor Jesus bygger en kirke, 
der bygger Djævelen et kapel ved siden af. Det 
har han også gjort her ved kirken, og ve den 
mand, der har ladet det hus opføre for flere år 
siden. Moe hentydede med den afsluttende 
bemærkning til bageren i Harboør, som 
havde ladet bygge en sal, hvor de unge 
kunne samles til drikkeri og dans.

Mange styrtede ud af kirken efter præ
stens tordentale. Blandt dem var Lars Rud, 
der trængte til at komme hjem til Lan-
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gerhuse og ß skyllet halsen med et or
dentligt glas brændevin. Bandende og 
svovlende nærmede han sig hjemmet.

Efter pastor Moes voldsomme udfald fandt 
de hellige tiden inde til at afholde møder 
og trænge ind og gå på mission i hjemmene 
for at omvende beboerne. Moe syntes ikke 
selv, at han kunne bidrage med mere, end 
hvad han sagde i kirken - og det var vist 
også mere end nok - men han hjalp gerne 
mødelederne, de kendte, Jens Toft og Sø
ren, samt et par stykker flere med at finde 
bibeltekster til møderne.

Nogle, der efter »Brændevinsprædiken« 
gerne ville tilslutte sig de hellige og for
sage enhver livsudfoldelse som Verdens 
Børn, havde før fastesøndagen i 1881 ind
budt til gilde med alt det sædvanlige - 
underforstået spiritus. Kunne vi ikke, bare 
denne ene gang. servere en punch, som skik og 
brug er? spurgte de Moe. Siden vil vi forsage 
alt drikkeri! Nej, nej, nej, svarede præsten, 
og han tilføjede, at hvis man ville bryde 
med djævelen, så måtte det ske absolut 
straks. Kan vi ikke i det mindste byde et glas 
kirsebærvin? spurgte en anden, der skulle 
holde bryllup. Moe var ubønhørlig, for 
han vidste, sagde han, at de egentligt var 
ligeglade med, hvad han mente. Det var 
deres egen samvittighed, som de ville have 
beroliget.

Det var ikke kun Gjertrud, enke efter 
Martin, Sørens hustru, to døde børns og 
Antons mor, som havde døjet og været 
meget igennem. Det havde Anton afgjort 
også. Alderen og livet, der vel er ét og 
det samme, havde modnet ham. Han var 
ikke gået over til de hellige, og han deltog 
heller ikke i deres møder. Han opførte sig 
og regnedes af sin egen ny generation som 
et mønster for alle dem, der mente, at en 

god gammeldags gudsfrygt var til at have 
med at gøre, fordi den tog det for givet, at 
Vorherre var nådig og tog imod en synder 
ikke blot i den ellevte time, men også fem 
minutter i tolv. Derfor spurgte han: Hvorfor 
skal man baste sd vældigt med at omvende sig, 
før man bar smagt ordentligt på livets lyst?

Nej, vel? Der var alt for mange, som ikke 
turde leve livet af frygt for at blive dømt til 
Helvede af Guds Børn. Men når det forlød, 
tog de til genmæle med et bibelcitat: Det 
er ett tros, der dømmer jer; det er Guds ord. der 
sej jer: Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men 
sværd.

Sværdet, pastor Moes sværd, blev sande
lig svunget over Laj, en af de uom vendte 
og drikfældige, der også ulovligt havde 
hentet masser af standingstømmer, da han 
efter et længere sygeleje, som førte til 
døden, blev begravet på Harboøre Kirke
gård. 1 talen ved den åbne grav sagde sog
nepræsten: Hvis den mand, der ligger her i 
kisten, kunne stå op og tale, kunne han fortælle 
os, hvordan der er i Helvede. For han døde med 
disse ord: Nu går jeg til Helvede. Det var rig
tigt, sådan havde Laj sagt lige før, at han 
drog sit sidste åndedrag. Men han har ikke 
ment det i bogstaveligste forstand. Han 
har derimod med ordene udtrykt, at han 
godt selv vidste, at han ikke altid havde 
opført sig sømmeligt. Som det sidste sagde 
han det selv. Så behøvede andre ikke at 
bore i det. Men det følte Carl Julius Moe 
alligevel, at han burde på denne sorgens 
dag.

Hos de gammeldags gudfrygtige vakte 
præstens udtalelse megen røre og uvilje 
mod ham. De syntes, at han moralsk var 
gået meget for vidt, men det forstod de 
hellige slet ikke - de sagde, at Moe ville 
have svigtet Vorherre, hvis han havde for
tiet, hvad Laj selv havde sagt på dødslejet!
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Missionshuset i Harboør. Erik Bertelsen fort cel 1er. som vi ved. om bageren, der lod opføre en sal, hvor 
de unge kunne more sig. Men det kunne de kun. indtil bageren blev omvendt og tilsluttede sig de 
hellige. Derefter blev salen brugt til missionsmøder. Sd skriver digteren: »Bagerens sal var blevet for 
lille til at rumme de mange mennesker, der samledes til møderne. Og trods de små pengemidler, der 
stod til rådighed, tog man fat pa at opføre et missionshus. Hen pa efteråret efter fiskernes hjemkomst 
blev det indviet. Det var en meget stor festdag. Over tusinde mennesker fra andre sogne var kommet 
som gæster. Og samme dag blev hele restgælden betalt, sd huset kvit og frit kunne tilskødes Indre 
Mission. Årstallet var 1884.«

Det kan man have svært ved at forstå, når 
man erindrer den lille smukke historie, 
som indleder denne artikel. I hvert fald 
medvirkede talen til, at skellet blev skar
pere mellem Guds Born og Verdens Børn; 
det gik endog så vidt, at de i lang tid ikke 
kunne være sammen, hverken når familie
skab eller naboskab krævede det. På havet 
og på landjorden førtes kampen med drøje 
hug fra begge sider.

Men det kan ikke nægtes, at de hellige 
fik flere og flere over i deres lejr. Bageren! 

Ham med dansesalen til drikkeri og dans! 
Ham lykkedes det de hellige at omvende 
til deres tro, hvorefter dansesalen blev til 
et bedehus. Det var et hårdt slag for de 
vantro, som de hellige, som vi ved, kaldte 
alle dem, som smagte på livets lyst. Men 
tabet af dansesalen gjorde dem ikke for
knytte; de flyttede bare over i kroen, hvor 
deres festligheder fortsatte, indtil også 
kromanden blev indhyllet i de helliges 
spind.

Lars Rud havde ikke haft det godt siden
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den dag, Laj blev begravet. Det er for
ståeligt, for Lars og Laj havde været gode 
fiskerkolleger, strændere og svirebrødre. 
Sådan tænker man. Men det var noget helt 
andet, som havde fået tag i Lars Rud. Han 
havde kort fortalt fået øjnene op for, at 
missionsfolkene, og med dem pastor Moe 
i spidsen, havde gennemskuet ham. En dag 
samler han alligevel en del fiskere i hans 
og Anns hjem. Glassene fyldtes og tømtes 
flittigt, mens de talte om, hvordan de kun
ne komme de helliges frygtelige vidnen til 
livs. Anton havde råd herfor: Ku vi ett be til 
Vorherre, om han ett ku lukke djer mund?

Måske har Anton kun ment det som et 
skæmtende forslag, men fakta er, at det 
blev optaget i fuld alvor af de andre.

Men se nu! Lars var mand i huset, hvad 
sagde han til forslaget fra sit halvt om 
halvt barnebarn? Først rejste han sig, så 
foldede han hænderne og lukkede øjnene. 
Derpå oplod han sin røst, der dunstede af 
brændevin: kh, Herre, hvis du er til, sa hjælp 
mæ. Hvis du endnu hår den mindste smule 
barmhjertighed  for mæ elendige synder, så se til 
mæ i di nåde. Han fortsætter med at bede 
om forbarmelse og udslettelse af synder, 
for han kan ikke mere holde ud at leve, 
som han gør. Han har fået nok af sig selv. 
Ja, Herre, om du så fordommer mæ långt væk, 
æ tigger dæ, æ ber dæ, her kommer æ, ligeså 
beskidt og solle, som æ er.

Så går han og Ann Væver til Søren og 
Gjertrud. Men Anton og hans ligesindede 
kunne missionsfolkene på ingen måde om
vende. De dannede på Langerhuse deres 
eget fiskerlav, »Det unge Lav«, og sammen 
vovede de sig i 1883 på fiskeri en søndag 
i november. De havde heldet med sig og 
kom hjem med en stor last. At de havde 
drevet det til noget på hviledagen, ærgrede 
pastor Moe, der ellers til sin tilfredshed 

havde erfaret, at de vantro, efterhånden som 
vækkelsen havde fået magt, var holdt op 
med at fiske om søndagen. Fra prædike
stolen angreb han på sin hvasse og uslebne 
facon de unge menneskers umoral, da han 
sagde: Jeg horer, at nogle ugudelige langer
husboer atter har begyndt at stjæle fisk om søn
dagen. De blev altså beskyldt for tyveri, 
og det ville de ikke uden videre lade gå 
upåtalt hen. Men da de henvendte sig til 
herredsfogeden i Lemvig, rådede han dem 
fra at gøre noget ved sagen ud fra den be
tragtning, at præsterne kunne anvende al
ting åndeligt, og derfor ville det være umu
ligt at få Moe straffet for sin udtalelse.

Den 26. marts 1885 var »Det unge Lav« på 
fiskeri. Pludselig rejste en voldsom storm sig, og 
på få øjeblikke havde den pisket havet så hvidt 
af brod, så at det lignede et snelandskab. »Det 
unge Lav« forsøgte at nå i land, men på den 
inderste revle kæntrede båden. To unge 
mennesker af mandskabet blev derude. 
Anton var den ene af dem. Da Gjertrud 
fik det forfærdelige budskab, gjorde hun 
noget, som ingen ville have troet kunne 
tillægges hende. Hun vendte sig i sin 
fortvivlelse mod Gud. Hun råbte, at hun 
ikke mere troede på hans kærlighed! Men 
Søren og flere andre af de hellige sad hos 
hende hele natten og fik hende igen til at 
forstå, at Guds visdom strækker sig over al 
menneskelig forstand.

Husker læseren, at Gjertrud havde haft 
skrupler angående Antons tilblivelse i la
den på Rønlandsgården? ... hvis det var 
sandt, at forældrenes synd skulle hjemsøges på 
børnene, havde hun grund til at frygte for, hvor
dan det skulle gå ham.

Det kom jo ak i alt slet ikke til at gå 
ham godt. Han døde alt for tidligt. Men i 
sit korte liv havde han smagt på livets lyst 
og vovet at stå frem foran forældrene og
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bedsteforældrene og deres medsammen- 
svorne, der også talte pastor Moe. Med sin 
død varslede han en ny dags frembrud.

Hans Kirk: Skyggespil 
Nøjsomhedens Kyst
I essayet Bondelægen, der er en meget smuk 
historie om Hans Kirks far, Kresten Kirk, 
der var født i Harboør af strengt missionske 
forældre, men som absolut ikke på nogen 
måder sympatiserede med missionen, for
tæller Hans Kirk, hvordan han oplevede 
guderiet, når han som dreng og ung be
søgte bedsteforældrene. Han skriver, at / det 
fattige Harboør er det forfærdeligt svært at 
undgå Helvede og Djævelen, ug man må to sig i 
lammets blod, det har jeg lært af bønnerne, når 
vi er på besøg.

Men på hvem beror det, at det er sådan? 
Det beror på præsten. Det siger Hans 
Kirks farfar med stolthed i stemmen i es
sayet Nøjsomhedens Kyst, der er identisk 
med hele Harboør-området. Under en af 
barnebarnets ferier i Harboør-landet tager 
bedstefaderen ham med på togtur til Lem- 
vig-kanten for at besigtige en storbonde 
og politiker, som der er blevet talt en del 
om på egnen i den seneste tid. På den an
den side Lemvig kommer de til at følges 
med en gammel knark af en landpost, som 
farfaderen udspørger om sognets præst. Er 
han troende? Jo, det mener landposten da, 
at han er, for det skal en præst vel være, 
det kræver hans bestilling vel. Nåh, godt 
ord igen, bitte mand! Der findes så mange 
slags tro. Men hvad er nu din? Her går du 
på vejen, men ved du, hvor den fører hen? 
Underforstået til Himlen eller Helvede. 
Posten har såmænd nok at gøre med at 
finde de rette adressater på ruten; det an
det har han ikke spekuleret videre over, 
men han tilkendegiver dog, at han ikke er 

hellig. Farfaderen sukker: Nej, nej, hvem 
på denne syndefulde jord tør sige det om 
sig selv!

Efter besøget hos storbonden, der faldt 
godt ud, får Hans Kirk den gamle mand 
til at fortælle, og han beretter blandt andet 
om den ugudelige præst, som engang kom 
til Harboør for at kæmpe med Guds Børn. 
Deres tro kaldte han overtro.

Han ville udbrede oplysning, sagde farfa
deren, og så tilføjede han: ... som om der 
findes anden sand oplysning end vor viden om 
troen og nåden.

Og så forkastede denne syndige og uvi
dende præst Helvede og Djævelen, som 
også børnene var bevidste om eksisterede, 
i hvert fald fætter Theodor, der lignede 
pastor Moe deri, at han dømte sin fætter 
ril Helvede, når han bandede: - Nej, do 
må sandelig ett band, siger fætter Theodor. 
- Hvis do kalder o æ døwl, så kommer han å 
henter dæ. Men tænk! præsten var så ukri
stelig og gudsforladt, at han forkastede 
både den onde og hans hjemsted, som kun 
missionsfolkene, og ikke Vorherre Jesus 
Kristus, kunne fordømme nogen til ophold 
i. Men vi har jo lige hørt digteren sige, at 
det i Harboør var forfærdeligt svært at 
undgå Helvede og Djævelen. De kan vel 
ikke både være og ikke være i fiskerlejet 
eller på Harboør Tange.

Nej, for de var der, det har Theodor jo 
også lige bekræftet. De missionske, og de 
har været i flertal, tillod ikke denne mær
kelige præst at sætte sig op imod deres 
opfattelse af, hvad der var Guds gerning, 
og derfor havde han ikke noget at gøre i 
den del af Vestjylland, der ligger syd for 
Limfjorden, og af den grund måtte han 
forlade embedet og sognet. Og så kom 
pastor Moe med åndens ild og sværd og 
førte sjælene hjem til Herren, og med ham
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var det slut med brændevin og alskens 
skørlevned.

Farfaderen kan ikke lade være med ar 
fortælle barnebarnet, om dengang Kresten 
gik på Latinskolen i Viborg for at blive 
student. Han var et svært dygtigt hoved, 
men der kom alligevel engang en anmærk
ning om, at han ikke var flittig i latin. 
Bedstefaderen vidste ikke, hvad latin var, 
men det var jo sikkert noget godt, siden 
hans søn skulle kunne det. Men han vidste 
ikke sine levende råd, og derfor søgte han 
dem hos pastor Moe. - Giv knægten en 
ordentlig dragt prygl, tilrådede den Herrens 
tjener. Det var ikke noget godt råd, mente 
farfaderen, der så opsøgte rektor. Efter no
gen snak viste det sig, at det slet ikke så så 
galt ud, som anmærkningen ellers kunne 
tyde på.

Gamle Kirk har været havbonde, men 
i sin alderdom følte han ikke, at han var 
til megen nytte. Men et kunne han, eller 
rettere: Et kunne han ikke lade være med. 
Når det blæste op, måtte han til stranden 
for at være rede med påkaldelse og forbøn, 
dersom nogen skulle være i livsfare på 
havet, og når han atter var hjemme, satte 
han sig med andagtsbogen, som han læste 
store stykker i; drengen lagde mærke til, 

at han sommetider bevægede læberne, som 
om han bad.

Farmoderen er ikke Hans Kirks rigtige 
farmor. Gamle Kirk har nemlig været gift 
med to søstre. Den ældste, der var den rig
tige farmor, døde ganske ung, men efter 
nogen tid giftede den gamle sig med søste
ren. Kirk fortæller, at denne stokdøve, 
magre og voksgule farmor som regel var 
sengeliggende i et lillebitte, yderst nøjsomt 
og lavloftet kammer i aftægtshuset over 
for gården, hvor hun engang havde været 
kone. Som alle andre var hun meget hellig, 
og over hendes seng hang et indrammet 
billede - Hans Kirk kalder det et skilt - 
med ordene: Jesus er min hyrde. Af til
svarende mesterværker fandtes billeder af 
forblæste kirker og missionshuse, skæggede 
og strenge præster og olietryk i guldram
mer af Jesus, der finder det vildfarne lam, 
og der er også et, der viser ham på korset, 
mens hans mor knæler ved korsets fod.

Kirk erindrer, at når han kom ind i 
værelset, hvor hun lå, så lagde hun salme
bogen fra sig og smilte sit gode smil. De 
kunne ikke tale sammen, men hun var god 
til at fortælle, og det gjorde hun gerne. 
Hun havde to brødre, Grejs og Kre Smej. 
Den sidste havde under en storm mistet

Et ældre alterntaleri, 
der er udfort i 1845 af 

Lenivig-ma leren 
J. B. Gjornp. Maleriet, 

der var storfeltet i den 
tidligere altertavle, 

er opsat på korsarmens 
nord væg. Det forestiller 

Den Hellige Nadver 
efter Leonardo da Vincis 

forlæg
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sine ro drenge på haver. Som dreng var 
Hans Kirk bange for Kre Smej, fordi han 
i er og alt var så nådeløs alvorlig. Når de 
var sammen, rettede hans blik sig altid 
efter drengen, som om han ville udæske 
ham svar på, om han var en synder, eller 
om han havde fred med Jesus. Han var en 
streng mand, som dømte hårdt, og som var 
mærket af hårdt slid på det lille sted yderst 
på Thyborøn og af mange og farefulde 
rejser på havet efter fisk, ofte sammen med 
sine to drenge, som nu var forliste, men af 
en eller anden grund havde Kre Smej ikke 
selv været med på det togt.

Do ska ett var rad for ham. Han er en gne 
minnisk, sagde farmoderen. Og så fortalte 
hun om broderen, der altid havde været 
strengest i kravet til sig selv, og hun beret
tede om, hvordan han og Grejs og farfa
deren engang var gået i kompagniskab 
for at tage bygning af høfder i entreprise. 
Efter at kontrakten var underskrevet, satte 
det ind med dårligt vejr, og der kunne 
ikke arbejdes i havet. Det så ud til, at de 
tre ikke kunne holde kontrakten, og det 
ville blive den rene ruin. Men så blev vejret 
bedre, og Grejs mente, at de kunne nå det, 
hvis der blev sat fuld fart på arbejdet. Hver 
lysskabt time måtte udnyttes. Alle ugens 
dage måtte tages i brug, også søndagen!

Du fredsens! At han kunne få sig til at 
sige det! For Herrens egen lov befaler at 
komme hviledagen i hu, at du holder den 
hellig. På Harboør holdt de loven, i hvert 
fald den lov. Kre Smej og farfaderen ville 
ikke være med, men så lejede Grejs nogle 
arbejdsfolk, der nok mente, at Vorherre 
ville lukke det ene øje, når han så, til hvil
ket formål søndagsarbejdet bestod. Det 
lykkedes Grejs og hans ugudelige mand
skab at blive færdige til den fastsatte tid. 
Fortjenesten var 30.000 kr. Dem lagde han 

på bordet foran Kre Smej og farfaderen. 
Skønt de ikke havde været med til at fær
diggøre arbejdet, ville han dele med dem. 
Men de nægtede at tage imod a døivlspang, 
som var tjent ved ugudeligt søndagsar
bejde.

Sådan var de, og det var jo redeligt nok. 
Men omvendt var det vel også redeligt af 
Grejs at tilbyde dem hver 10.000 kr.

V/ må ikke lade os lokke vak fra Guds 
veje af håbet om at vinde gods og gnid, sagde 
farmoderen. Nej vist ikke, og det gjorde 
de hellige heller ikke, efter at de havde 
oprettet et mejeri på Harboørland. Bøn
derne malkede deres køer om søndagen, 
det søndagsarbejde var ikke en syndig ger
ning, men at behandle mælken på mejeriet, 
det gik ikke an efter loven. De må vel have 
smidt mælken på møddingen eller hældt 
den i kloakken. Det fortæller Hans Kirk 
ikke.

Men hvis de har gjort det ene eller det 
andet, har de jo nok ventet, til det blev 
mandag.

Tabitha
Hnn er stor og lys, faster Tabitha, den yngste 
af farfars store børneflok, med et markeligt 
mnt vasen, som om der er noget, hnn stadigt 
protesterer imod.

Med disse ord indleder Hans Kirk det 
lille og smukke essay om sin kære faster. 
Hende og hendes bror Kre Røn kan de 
hellige ikke få til at makke ret. De to sø
skendevil ikke have noget med de hellige at 
gøre i kirken, missionshuset og ved bønne
møder andre steder. Hun holder hus for 
forældrene, men når der bliver sunget sal
mer, synger hun ikke med, og hun folder 
ikke hænderne, når farfaderen anråber Je
sus. En dag spurgte Kre Smej hende om, 
hvordan hun havde det med Jesus, men
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Prædikestol og kor med alteropsætning i Harboør Kirke.

Tabitha svarede ham, at det kom ikke ham 
ved. Det var Kre Smej ikke helt enig med 
hende i. Var dæ, Tabitha, do æ o fortabelsens 
vef siger han.

Det er jo ganske forfærdeligt, at Tabitha 
og Kre Røn ikke vil vandre ad Herrens 
veje, mener en tredje søster, Kjesten, der 
er gift med den lokale købmand. Hun og 
med hende flere andre i fiskerlejet beslutter 
at gå i forbøn for de to fortabelsens børn.

Men Tabitha er fuldstændig ligeglad 
med from omsorgsfuldhed. Engang, hvor 
hun og drengen Hans er ude i den smukke 
have, som Tabitha har anlagt i læsiden af 
forældrenes hus, kommer Ma Trilling for 
at se den vidunderlige rosenbusk, som det 

er lykkedes Tabitha at få til at vokse. Al
drig før er set en rose så smuk på denne 
egn. Ma Trilling, der hvisler af fromhed og 
aldrig bruger andet end en missionstraktat, 
når hun går på det bitte hus, begynder, 
straks hun ser den smukke blomst, at syn
ge om Den yndigste rose er fanden, blandt stin- 
deste torne oprunden.

Tabitha ved, at der er en skjult hensigt 
med det her, og derfor er hun den første 
til at angribe. Hun siger, at det kan godt 
være, at Ma Trilling har ret, men det må 
så være, fordi rosen og de st i ndes te torne 
hører sammen. De er vel også ud af samme 
familie. Længere er den ikke. Der lukker 
ikke munden på konen. Hun har Jesus,
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siger hun. Så hold dig til Jesus, svarer Ta
bitha. Det har Ma Trilling altid gjort, siger 
hun, og tilføjer, at det er Tabitha, talen er 
om, og at mange kerer sig om hende. Lige
frem og nøgternt replicerer Tabitha: Sd kan 
du vel lade dem om det.

Ma Trilling har to sønner, en hellig og en 
ugudelig, Jens hedder han. Fætter Theodor 
vidste at fortælle, at Jens havde forsøgt at 
blive hellig; men så sås han pludseligt ikke 
mere i missionshuset, men nu ved ingen 
rigtigt, hvordan det står til med ham. Men 
der var noget, som ikke var så godt. Hvad 
da? Jo, fortæller Theodor, Jens er vistnok 
kæreste med Tabitha. Jamen, hvorfor er det 
ikke godt? Det er det ikke, fordi Ma Tril
ling er vred over det. Men det er dog 
alligevel det mindste. Guds Bom og Verdens 
Born kan ikke have noget med hverandre at 
skaffe ... hvis de to bliver gift, og Jens engang 
bliver vakt og omvendt, sd vil der blive splid 
mellem atgtefad lerne. for Tabitha bliver aldrig 
et Guds Barn.

Det gør hun ikke. Men hun bliver gravid 
med Jens.

Fadrenes synder skal nedarves pd børnene 
indtil sjette og syvende led. Det står skrevet, 
og så er det sikkert og vist. Gamle Kirk 
bliver da også helt ude af sig selv af sorg 
over Tabithas synd, og han anråber Herren 
om at straffe ham, som ikke har formået at 
opdrage og belære hende, siden hun har 
fejlet. Det er mig. som straffen skal ramme, og 
det bonfalder a dig om. Herre, om det ikke kan 
vatre andet, sd beevn dig pd mig. Veer barnet 
nådig, Jesus, for dit kors' skyld.

Tabitha vil ikke gifte sig med Jens, fordi 
han er for vag, siger hun. Denne store for
urettelse i livet bringer Jens til Jesus.

År senere rejser Tabitha til Amerika. Far
faderen er blevet gammel, og han har stået 
meget igennem. Til hans dødsleje, hvor han 

ligger så smukt og værdigt, kom fra fjern 
og nær mange unge og gamle havbønder 
og fiskere for at sige ham et sidste farvel.

Ved hans dødsleje står Tabithas datter, 
som den gamle var parat til at ofre sin 
evige salighed for.

Hun bøjer sig over ham og kysser hans 
stride og grå hår lige før, kistelåget skal 
lægges på.

Afrunding
Vi har i det foregående intensivt beskæf
tiget os med to stykker fiktiv litteratur 
af de helt tunge af slagsen inden for ka
tegorien vestjysk missionslitteratur.

I 1928 havde forfatteren Hans Kirk ud
givet nøgleromanen Fiskerne. Den oprinde
lige tanke var, at denne roman og de to 
kapitler, Nøjsombedens Kyst og Tabitha, i 
Skyggespil skulle have været gjort til gen
stand for en afhandling om missionens 
tag i en vestjysk fiskerbefolkning på Har
boør. Men det forhold, at romanens stærkt 
indremissionske fiskere havde slået sig 
ned på Gjøl mellem Brovst og Ålborg, 
skrinlagde tanken om at udlægge kon
flikterne i Fiskerne til brug i en årbog, der 
omhandler Hardsyssels historie. Tilmed er 
romanens livshungrende Tabita, hvis navn 
skrives uden h, et sidestykke til digterens 
faster Tabitha. Så - alt i alt - det var umu
ligt at indpasse Kirks ellers så succes
ombruste bog, som i missionskredse vakte 
vældig forargelse, da den udkom. Størst 
forargelse vakte netop de afsnit, der for
tæller om Tabita, fordi hun blev gravid, 
før hun blev gift.

Missionsfolkene sagde, at den historie 
var løgn og opspind, og at Kirk selv havde 
fundet på den. En af dem hævdede endog, 
at han kendte sandheden, som han let 
kunne fortælle. Men det ville han ikke -
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Harboors nuværende trefløjede altertavle, malet / 1910 af Axel Hoa. »Og han tog dem i favn og 
lagde hænderne på dem og velsignede dem«, står der som den allersmukkeste tekst under midterfeltet, 
hvor Jesus holder sine udbredte arme over en flok born, der alle sammen er iklædt hverdagstøj. som 
born gik klædt i i 1900-tallet s begyndelse. Bagest står to kvinder med spædbørn. Disse to kvinder 
står i midten af den kreds af voksne og born. som pryder sidefelterne. Personerne er antageligt 
portrætter af medlemmer af menigheden. Himmel og hav udgør billedfelternes rette baggrund.

og det forstår man jo ikke, når man i livets 
små og store anliggender ellers gerne vil 
have sandheden frem. Man kan forundre 
sig over, hvordan Kirk turde skrive og 

udgive afsnittet om sin kære faster, hvis 
det havde været løgn og opspind.

En pendant til Fiskerne er imidlertid 
Erik Bertelsens roman Dagen bryder frem,



50 JON HØGH

der, udover at være en historisk roman, 
også er en nøgleroman, hvor personerne, 
bortset fra præsterne, Lauge og Sidsel Mari 
og den blinde Stougaard, optræder under 
andre navne og i let forklædning.

Bertelsens omfangsrige roman er slet 
ikke så kendt som Piskerne, men dens tema 
- at fastslå virkningerne af en yderliggå

ende retnings hele virksomhed - er præcis 
den samme. Af Tabita’er, med eller uden 
h, er der flere. Hovedpersonen Gjertrud er 
netop en af dem. Hun angrer som moden 
kvinde sin og Martins synd, og hun frygter 
mest af alt, at den skal ramme Anton.

Sådanne tanker gør ingen Tabitha sig i 
Hans Kirks digterværker. I Fiskerne skal 

Tabitas barns far komme på besøg, sejlende 
i en båd, til fiskerlejet. Hun triller af sted 
over de skumplede veje med barnet i en 
barnevogn. De når stranden, og hun giver 
det bryst.

Imens de sad der, øjnede Tabita et 
sejl øst i fjorden. Hnn lagde drengen ned i 
vognen... som en stor, mørkeblåflage og vinkede 
til båden med sit lommetørklæde. En sky 
gik for solen, og skyggen drev hen over 
vandet som en stor, mørkeblå flage.

Nu fik vi alligevel Fiskerne inddraget, 
og ovenstående citat er romanens sidste 
ord.

Dagen bryder frem. Også blandt Har- 
boør-fiskerne på Gjøl.

Jon Høgh.
Født i Ebeltoft 1946.



Husmand på Borris Fattighede
Af Ove Navntoft Enevoldsen

Jeg kom på sporet af denne historie i 2002, 
da jeg fik en henvendelse fra Benny Boysen, 
der havde påtaget sig at finde oplysninger 
om forfædrene til nogle beboere i Nebraska, 
USA, der havde danske aner. To af dem var 
fra Borris.

Jeg gik straks i gang og fandt nogle 
børnefødsler og et pigebarn, der var død 
13*/2 år gammel. Men anmærkningen, der 
stod ved dødsfaldet, var alarmerende: Død 
efter revselse. Som det kan ses, fandt jeg 
meget om den sag, som jeg sendte til 
Benny Boysen med kommentaren: Somme 
tider kunne man ønske, at der var noget, man 
ikke vidste, og at det jo nok ikke var noget, 
efterkommerne i Nebraska ville blive glade for 
at fa at vide. Benny oversatte det til engelsk 
og sendte det til dem. De blev selvfølgelig 
ikke glade i Nebraska, men var dog godt 
tilfredse med, at de havde faet sandheden at 
vide. Benny syntes ikke, at det, jeg havde 
fundet, skulle med i den bog, han var ved 
at skrive om familien, men opfordrede mig 
til at skrive en historie om det, og det er så 
det, jeg har forsøgt at gøre.

Baggrundshistorien
I 1829 døde husmand Christen Andersen, 
hvor vides ikke, og kort efter begravelsen 
flyttede hans gravide enke, Maren Niels- 
datter, med tilnavnet Boling, til gården 
Brunbjerg i Borris, hvor hun den 1. no
vember 1829 fødte deres søn, Christen 

Christensen. Maren Nielsdatter havde sit 
tilnavn fra gården Boling i Sønder Lem. 
Ifølge folketællingen i 1845 er hun født 
i Ringkøbing, hvor den eneste, der passer 
med navn og alder, er Niels Hansen og 
Anne Pedersdatters datter Maren, der er 
døbt den 9. maj 1791. Navnet Boling næv
nes ikke her, men ved moderens skifte 
10.5.1800 nævnes enkemand Niels Bo
ling med to døtre, Maren på ni og Inger 
Kirstine på to år. Marens far, Niels Hansen, 
er født i Sdr. Lem den 23. april 1766, søn 
af Hans Boling, der må være identisk 
med den daværende ejer af gården Boling, 
Hans Madsen, der var gift med Maren 
Lauri tsdat ter.

Grunden til, at hun flyttede til netop 
Brunbjerg i Borris, kendes ikke, men er 
formentlig, at gårdejeren og hans kone en
ten var slægtninge, gode venner eller også, 
at de godt vil have en kvinde med et barn 
til at arbejde i huset.

Christen Andersen og Maren Nielsdat
ter var blevet gift i Borris den 21. septem
ber 1828, hvor de begge tjente i Gjaldbæk 
og begge var 39 år gamle. På deres bryl
lupsdag meddelte de sognepræsten, at de 
flyttede til Hanning. I Hanning er der ikke 
spor af dem som tilflyttere eller efter Chri
sten Andersens død. Christen Andersen 
findes ikke på tilflytterlisten i Borris og er 
formentlig født i Borris. Den eneste dreng, 
der passer i alder og navn, er Christen An-
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Huset red Borris Kirke har skiftet ejere jlere gange gennem tiderne og ind imellem varet udlejet. Det 
ubeboede hus blev i august 1968 af kredslagen erkläret uegnet til menneskebolig og reret ned året 
efter til fordel for den nuvarende parkeringsplads. Huset angives at rare bygget omkring 1820. Da 
menighedsrådet ikke onskede, at der skulle opfores et nyt hus på grunden, fik det en aftale med den 
sidste ejer, gående ud på. at han skulle afstå grunden mod at få et familiegravsted, formentlig med 
renholdelse i et längere antal år. Fotograferet 1937. Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

dersen, født uden for ægteskab den 23. 
august 1889 i Færgehuset af Maren Res- 
strup. Til barnefader udlagdes Anders An
dersen fra Sdr. Felding, der havde tjent 
sammen med hende på en gård i Dalager, 
Borris.

Sønnen Christen Christensen blev gift 
med Sidsel Marie Nielsdatter, født 1822 
i Brejning, og boede blandt andet i Sdr. 
Felding, før parret flyttede til Borris igen. 
I Borris boede de 1858 i kirkehuset umid
delbart vest for kirkediget ved kirkens 
hovedindgang, i 1861 boede de på Ahier- 
gårds Mark.

To fattigfogeder ansættes
På et møde den 4. september 1862 blev 
medlemmerne af Borris-Faster Sognefor- 

standerskab enige om at tilbyde Chr. Chri
stensen Boling og Eske Heldgaard, der 
begge havde ansøgt om at blive ansat i 
Borris og Faster sogne som fattigfogeder, 
hver 1 tønde rug og 3 rigsdaler for at holde 
omløbende betlere ude af pastoratet, og de 
skulle da gå hver to dage hver anden uge, 
således at der bliver gået to dage hver uge. 
De skulle begynde den 1. november og gå 
til den 31. oktober 1863.

Chr. Christensen Boling 
flytter ud på Fattigheden
Den 29. april 1863 findes følgende indfør
sel i Borris-Faster Sog nefors tanderskabs for
handlingsprotokol: Efter Christen Christen
sen Bolings ønske tillades det ham selv at 
bebygge og bebo Fattigheden, dog således at han
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selv opfører huset og bebor det, så længe han 
lever. Det tillades ham ikke at tage andre end 
hans kone og børn ind i huset. Ved hans død 
skal huset nedrives og borttages, hvis det da
værende sogneforstanderskab ikke træffer anden 
bestemmelse.

Ejendommens hedejord må han lade opdyrke, 
men det derpå avlede foder tillades det ham ikke 
at sælge eller lade føre bort fra stedet, ligesom 
det heller ikke tillades ham at bjerge mere lide
brændsel (lyngtørv), end han selv bruger. Som 
årlig af&ft bestemmes det, at han betaler skatten 
af ejendommen til sogneforstanderskabet. Hvis 
han ikke opfylder de foranstående betingelser, 
da opsiges han med l/2 års varsel, og da skal han 
være pligtig til den tid, han bliver opsagt, at 
fjerne huset. Det bemærkes, at de pligtarbejder, 
der pålægges hartkornet, såvel med hensyn til 
hegn mod naboer som oprydning og i andre hen
seender, pålægges ham så længe, han beboer 
huset. I overensstemmelse hermed tildeles ham 
af sogneforstanderskabet en instruks, som han 
har at underskrive i vitterligheds vidners over
værelse.

Chr. Bolings hus på Borris Factighede 
var formendig beliggende, enten hvor 
ejendommen Ahlervej 5 ligger i dag eller 
lige der i nærheden. Det vides fra uover
ensstemmelser om skeldragning, at Chr. 
Bolings lejede jord grænsede op til de to 
sydligst beliggende gårde på Gåsdalvej, 
hvoraf den ene har navnet Duedal. Den 3. 
sydligste ejendom er Brunbjerg, hvor Chr. 
Boling jo var født og voksede op.

Mor flytter ind
Den 18. maj 1865 findes denne indførsel: 
E/hr forud gået bekendtgørelse på kirkestævne 
ved begge sognes kirker søndagen d. 21. maj, 
ville man have almisselem Maren Boling ind- 
tinget hos en familie, da hun på grund af al
derdom og svaghed ikke længere kan være alene 

i Fattighuset. Christen Christensen Boling, hos 
hvem hun for tiden opholder sig. tilbød at 
beholde hende til næstkommende 1. november for 
10 skilling daglig, tilligemed den hende for 
dette tidsrum tildelte understøttelse af korn og 
mælk. Da intet underbud skete, blev Chr. Bo
lings bud godkendt.

Som det erindres, måtte Chr. Boling 
ikke tage andre end sin kone og sine børn 
ind i huset - men som det ses, når det var i 
sognets interesse, kunne han godt få lov til 
at tage en logerende ind. For sognet var der 
to fordele ved det: Man fik Maren Boling 
anbragt, og Chr. Boling fik en ekstra ind
tægt, som gjorde, at man eventuelt ville 
kunne give ham mindre i fattighjælp.

Da man antog, at der ved fattighuset i 
Borris er en del aske, som ikke brugtes på 
stedet, ville man søge den del, som måtte 
være tilovers, bortsolgt ved auktion på 
næstkommende søndag efter endt guds
tjeneste. (Aske var værdifuld som gød
ning).

Den 26. september bevilgede man tillige 
Maren Boling efter forlangende to skæp
per kartofler, som formanden vilde levere 
hende for 12 skilling skæppen.

Hvad pryglestraf kan føre til
Sidsel Nielsdatter havde fra før ægteskabet 
med Christen Christensen en datter Inger 
Marie Poulsen, født den 26.5.1852 i Brej- 
ning. Hun døde l V/z år gammel i 1865 
i Borris, og i anmærkningsrubrikken har 
præsten skrevet: »Død af smerter ved revselse 
med et reb på den blotte krop og en derpå følgende 
indgnidning af huden med saltlage«.

I politirapporten findes følgende brev fra 
Bøl ling Nørre Herreders kontor i Skjern: 

Jeg må herved tjenstligt anmode Hr. Distrikts
lægen om i morgen formiddag, onsdag den 8. 
novbr. kl. 9. at gøre mig følge i en kriminalsag
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af atroce (grusom) natur for foreløbig og indtil 
obduktions forretning kan finde sted at tage 
Icegesyn over et pigebarn, Inger Marie Poulsen 
af Borris, l3l/2 gi., hvis død den 5. denne 
maned efter de tilvejebragte oplysninger må an
tages at vcere fremkaldt ved hendes moders og 
stedfaders mishandling samme dags formiddag.

Hvis De matte vcere i stand til at møde hos 
mig til den anførte tid, vil jeg herfra kunne 
afgive befordring for Dem.

Jeg dags dato har skrevet til justitsråd, dok
tor Holst i Ringkøbing, om sammen med Di- 
striktslcegen at foretage obduktions forretning 
på fredag den 10. november, formiddag kl. Il 
på gerningsstedet. Jeg har kun at tilføje, at dette 
er hos Christen Christensen på Skobek Hede i 
Borris Sogn, men at huset på grund af forbry
dernes arrestation er aflukket og ikke vil kunne 
åbnes uden min tilladelse.

På grund af de trufne foranstaltninger og en 
tilforhørets foretagelse i morgen på gerningsstedet 
foranstaltet tilsigelse, forventer jeg endnu i aften 
eller senest inden min afrejse i morgen tidlig kl. 
9, hr. Distriktslagens tjenestelige meddelelse om, 
hvorvidt De måtte se Dem i stand til ved den 
anførte tid at gøre mig følgeskab.

Indkaldelse til politiretsligt møde
Også fra Herredskontoret i Skjern har man 
den 17. nov. 1865 skrevet til sognefoged 
Mads Peder Jørgensen i Borris således: Til 
et politiretsligt møde som holdes på gårdmand 
Chr. Rahbeks gård i Skobek onsdagen d. 22. 
december formiddag kl. 11 tilsiges følgende per
soner herved med aftens varsel:

1. Skolelcerer Jepsen.
2. Mathias Christensen, Sønderskov.
3. Dennes søster Mette Christensdatter.
4. Enken Maren Boling.
5. Gårdmandskone Ane Else Mortensdatter.
6. Gårdmand Chr. Rahbek, Skobek.

7. Arrestanten Christen Christensens børn, 
Niels Christian Christensen og Ane Marie 
Christensen.

Sognefogeden ville tillige have beskikket 
Peder Nansen hos Lars Hansen i Stoustrup 
og gårdmand Mads Madsen, Klokmose, til 
at møde til ovenanførte tid og sted.

Som det ses, er Christen Christensens 
ældste børn (det ældste var blot 10 år) 
også indkaldt til mødet på Skobæk. Hvad 
de her har sagt om deres far, vides ikke, 
men som det ses af følgende udskrift af 
dommen over Christen Christensen, må de 
have udtalt sig positivt om deres far.

DOM i justitssagen mod arrestanten 
Chr, Christensen Boling, 
afsagt den 24. marts 1866
I narvarende sag tiltales arrestanten, husmand 
Chr. Christensen Boling af Borris Sogn, ifølge 
amtets ordre af 19. februar dette år, for med 
mishandling at have bevirket pigebarnet Inger 
Marie Poulsens død.

Ifølge den af arrestanten under de foretagne 
forhør afgivne tilståelse og det i øvrigt senere 
oplyste er sagens omstændigheder følgende: Det 
afdøde 13-årige pigebarn, Inger Marie Poulsen, 
en uagte datter af arrestantens nu ligeledes af
døde hustru, Sidsel Nielsdatter, der torsdagen 
den 2. november samme år var kommet hjem fra 
hendes sommertjeneste hos gårdmand Cornelius 
Christensen i Sønderskov, Borris. Inger Marie 
Poulsen blev den følgende søndag den 5. samme 
måned af arrestanten sat til at samle strå af 
et opbrakket (pløjet, opdyrket) østen for huset 
beliggende stykke hedejord, medens det var for
budt hende at gå ind i en ager med rug ved 
siden af.

Da Inger Marie Poulsen imidlertid på trods 
af dette forbud gik ind på rugageren, besluttede 
arrestanten, der var beskæftiget med at grave
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en grøft i nærheden, at tildele hende en revselse 
for hendes ulydighed, og til det brug tog han et 
sont bæresele til en trillebør benyttet treløbet Va 
tomme tykt stykke reb, som han lagde dobbelt i 
en længde af ca. 1 '/> alen, og hvor han for at 
holde disse ender sammen forsynede dem med en 
knude. Efter at Inger Marie Poulsen kom ind 
i huset og var bleven klædt fuldkommen nøgen 
af, af hans afdøde hustru, blev hun ført ud i det 
rum af huset, hvor arrestantens ko og får stod. 
Med det sammenslaede reb tildelte arrestanten 
hende en betydelig del slag over ryggen og læn
den, idet han med sin vetts tre artn holdt Inger 
Marie Poulsen bøjet ned mod sin venstre hofte. 
Efter at han var vedblevet dermed en tid, tog 
hans hustru fat og tildelte ligeledes Inger Marie 
Poulsen en betydelig del slag, hvorefter arre
stanten atter slog hende, og han blev ved med 
det, indtil han mærkede, at hendes skind på 
flere steder var itu.

For at de således fremkomne sår hurtigere 
skulle læges, vaskede arrestanten sammen med 
sin hustru Inger Marie Poulsen i saltlagevand, 
som havde været benyttet til kødlage.

Da barnet under denne forehavende segnede 
om, blev det bragt til sengs. Klokken kunne da 
være mellem otte og ti formiddag. Efter at bar
net var bragt til sengs, lå det ganske stille, idet 
det dog af og til stønnede sagte.

Barnet blev flere gange på forlangende givet 
vand at drikke, såvel af arrestanten som dennes 
hustru. Da arrestanten, der efter revselsen havde 
været 2 d 3 timer borte fra huset, derpå atter 
kom ind, mærkede han, at Inger Marie Poulsen 
var bleven noget dårligere, og hun sov derefter 
ind omtrent kl. tre eftermiddag.

Såvel da revselsen foregik, som senere indtil 
barnet var død, var der i huset foruden arre
stanten og hans hustru kun tilstede deres tre 
yngste børn, af hvilke det ældste var syv år gi.

Efter de således oplyste omstændigheder, såvel 
som efter det over barnet afholdte foreløbige syn og 

den senere foretagne obduktions forretning samt 
Sundhedskollegiets i sagen afgivne erklæring, 
må det anses for at være in con fesso (at alle er 
enige om), at Inger Marie Poulsens død har 
været en naturlig og ligefrem følge af den hende 
af arrestanten og hustru, Sidsel Nielsdatter, til
føjede mishandling. Det oplyses, at arrestantens 
hustru, Sidsel Nielsdatter, efter at være indbragt 
i arresten har begået selvmord ved hængning.

Inger Marie Poulsens død synes ikke at være 
fremkaldt ved en af en ved noget enkelt slag 
bevirket beskadigelse af nogen af de ædlere le
gemsdele, men som resultat af den hele hende 
af moderen og plejefaderen i fællesskab begåede 
mishandling og den derved fremkaldte rystelse i 
nervesystemet. Imidlertid vil der i al fald ikke 
for arrestanten Chr. Christensen Bolings ved
kommende kunne statueres et forsætligt drab.

Dels har arrestanten vedholdende og bestemt 
påstået, at det hverken før eller under revselsen 
har været hans hensigt at slå barnet ihjel, dels 
bestyrkes hans påstand også ved de under sagen 
oplyste omstændigheder og forbrydelsens deraf 
fremgåede karakter.

Det må siges, at arrestanten ikke har be
handlet det afdøde barn med den kærlighed, 
som med rette kunne forlanges af en stedfader, 
men snarere har været hård mod hende. Så 
må det dog på den anden side antages, at dette 
ikke har været en følge af ondskab eller had til 
barnet, men fremkaldt ved de vanskeligheder, 
som der efter de afgivne vidnesbyrd i det hele 
må anses som en for sine børns opdragelse og 
uddannelse omhyggelig fader har haft at over
vinde hos Inger Marie Poulsen, der må antages 
at have haft tilbøjelighed til dovenskab, uly
dighed og småt tyveri samt ved tilskyndelse 
af hans hustru, det afdøde barns egen moder, 
der efter det oplyste tnå antages at have været 
af en hård og ond karakter og at have haft en 
dårlig indflydelse på arrestanten. At det ikke 
har været arrestantens hensigt at dræbe Inger



56 OVE NAVNTOFT ENEVOLDSEN

Marie Poulsen. derpå tyder også valget af det 
til mishandlingen benyttede redskab, samt at 
mishandlingen er udøvet på de legemsdele, som 
efter deres natur er i stand til at udholde en 
voldsom mishandling, uden at derved nogen de
struktion af den menneskelige organisme frem
kaldes.

Ville man uagtet det valgte redskab og mis
handlingens beskaffenhed i nærværende tilfælde 
statuere et bestående drabsforsæt, måtte man 
tillægge arrestanten en så barbarisk og unatur
lig ondskab, som man efter de optagne forhører 
ikke er berettiget til.

Endelig kan man mod arrestantens påstand 
ikke antage, at benyttelsen af saltlagevandet i 
al fald fra hans side er brugt i nogen anden 
hensigt end for at helbrede de ved mishandlingen 
forvoldte sår. 1 henhold til foranstående vil ar
restanten, som er langt over den kriminelle lav
alder og ikke findes tidligere at være tiltalt, dømt 
eller straffet, som den, der uden bestemt forsæt 
ved personlig vold har forårsaget drab, være at 
dømme efter forordningen af 4. oktober 1833, 
§ 2, sidste afsnit, og det findes, at straffegraden 
kan fastsættes til fire års strafarbejde. Når der 
tages hensyn til, at arrestanten, såvel på grund 
af den af Inger Marie Poulsens udviste ulydig
hed, som efter hvad hans afdøde hustru har 
fortalt om, at hun i sin sidste sommertjeneste 
havde gjort sig skyldig i rapseri, vel kunne have 
grund til at tildele hende en revselse. Men at 
den af ham tilsigtede revselse kun ved den under 
udførelsen opståede effekt, der yderligere må 
antages at være forøget ved tilskyndelse fra hans 
hustru, er gået over til den mishandling, der 
bevirkede barnets død. At arrestanten i øvrigt 
har ført et ordentlig og retskaffent liv. at han 
under forhørene har afgivet en åbenhjertig og 
oprigtig tilståelse, og at han må antages oprig
tigt at angre sin gerning.

Arrestanten vil tillige have at betale alle 
sagens og hans arrestations omkostninger, der

under i salær til den beskikkede anklager 5 rd. 
og Ttl forsvareren 4 rd. samt diæter.

Tbi kendes for ret
Arrestanten husmand Christen Christensen Bo
ling af Borris Sogn bør hensættes til arbejde i 
forbedringshuset i fire år. Så udreder han og alle 
af denne aktion og hans arrest lovlig flydende 
omkostninger, derunder i salær til anklageren 5 
rd. og til forsvareren 4 rd.

Det idømte er at udrede inden 15 dage efter 
denne doms lovlige forkyndelse og dommen i 
øvrigt at efterkommes under adfærd efter loven.

0. Lund

Skiftesamling 
over Chr. Christensens bo 
Som det fremgår af det følgende, havde 
Borris-Faster Kommune vanskeligheder med 
at få sit tilgodehavende ved skiftet, efter 
at Christen Christensen Boling var indsat i 
forbedringshuset.

I anledning af kommunens fattigvæsens 
tilgodehavende beløb i Chr. Christensen 
Bolings bo, som det ikke har været muligt 
at få udbetalt af skifteretten, er der under
8. august 1867 tilskrevet amtet således:

Ved en under 23- marts forrige år her på Ting
huset i Skjern afholdt skiftesamling angående 
delingen af arrestant Christen Christensen Bo
lings og afdødes hustrues bo i Borris blev der af 
skifteforvalter hr. overauditør, justitsråd rid
der Lund, fremsat det ønske og forslag, at boets 
kreditorer hver for sig skulle eftergive det halve 
af deres respektive tilgodehavende, herved ville 
opnås, at debitor ved sin hjemkomst fra straf
feanstalten kunne erholde en lille kapital på 
omtrent 8Q rigsdaler.

Foruden de private kreditorer, der alle 
gik ind på forslaget, var Borris-Faster Fat
tigvæsen lodtager i boet med en fordring 
på 123 rd. 3O!/2 sk., hvoraf jo så også det
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halve skulle eftergives. På en sådan måde 
at boregive af factigvæsenets midler kunne 
sogneforseanderskabec jo i grunden ikke, 
men i betragtning af den smukke tanke, 
der syntes at ligge til grund for forslaget 
og i betragtning af, at hvad der kom 
C.C. Boling umiddelbart til gode, kom i 
virkeligheden fattigvæsenet middelbart til 
gode, idet han ved sin hjemkomst var 
ganske blottet for subsistensmidler, så gik 
også sogneforstanderskabet ind for for
slaget, nemlig således, at Borris-Faster Fat
tigvæsen kun skulle have kontant udbetalt 
61 rd. 63 ’/j sk., og det, som derefter blev 
tilovers i boet, skulle afgives til sognefoged 
Mads Peder Jørgensen i Borris og af ham 
gøres frugtbringende (sættes på rente), ind
til C.C. Boling ved sin hjemkomst kunne 
modtage beløbet eller i al fald komme til 
at nyde godt af det.

De private kreditorer havde, så vidt vi
des, alle faet de deres tilgodehavende beløb 
udbetalt, hvorimod fattigvæsenet, uagtet 
gentagne ærbødige anmodninger derom er 
sket, endnu ikke har erholdt beløbet og 
ligeledes også beløbet til C.C. Boling end
nu er i skifterettens varetægt. Men da sog
nerådet ikke tror at kunne forsvare at lade 
denne sag således upåtalt henstå længere, 
så tillader det sig allerærbødigst at anmode 
om det høje amts medvirken til, at sagens 
endelige ordning må blive foretagen.

Udbetaling trækker ud
Under 14. januar er skrevet til herreds
kontoret således: »Idet Sognerådet herved er
klærer sig tilfreds med den af Skifteretten un
der 23. marts f å. foretagne deling af Chr. 
Christensen Bolings bo, forventer det beløbet, 
61 rd. 4 mk. 15 sk., som direkte skal tilfalde 
Borris-Faster Fattigkasse, venligst tilsendt«.

Sognerådets svar på et afslag på 
at få udbetalt tilgodehavende
Men om end også skifteretten var kommet 
til den anskuelse, at fattigkommissionen 
eller sogneforstanderskabet havde misfor
stået de tagne bestemmelser, så er den i 
sidste møde omhandlede skrivelse til amtet 
angående fattigvæsenets tilgodehavende i 
Chr. Bolings bo, under 6. okt. d.å. afsendt 
til amtet sålydende:

Da Sognerådet aldeles ikke kan finde sig 
tilfredsstillet ved den af hr. justitsråd Lund 
anførte erklæring, i hvilken det slet ingen grund 
synes at kunne finde til at forhale ordningen af 
den omhandlede sag. så tillader det sig atter 
hoslagt at tilstille det høje amt en anmodning 
med fornyet underdanig begæring om snarest at 
foranstalte sagen ordnet således, at Borris- 
Faster Fattigvæsen kan få sit formentlig ret
mæssige tilgodehavende udbetalt lige såvel som 
boets øvrige kreditorer.

Hvad det er for en misforståelse af Borris- 
Faster Fattigkommission, der har forårsaget ud
sættelsen af skiftet slutning, er vanskeligt at be
gribe, eftersom der ved skiftesamlingen d. 23. 
marts få., hvor, så vidt vides den endelige be
stemmelse angående boets deling blev taget, der 
var et medlem af sogneforstanderskabet tilstede 
med fuldmagt til at afhandle sagen på Borris- 
Faster Fattigvæsens vegne, og denne mand, der 
endnu er i Sognerådet, kender ligeså lidt som 
de øvrige medlemmer af rådet til nogen sådan 
misforståelse og endnu mindre til, af hvad art 
den skulle være, synes det mere rimeligt, at den 
havde søgt at oplyse Sognerådet om dets urigtige 
opfattelse af sagen end at benytte en sådan om
stændighed som et påskud til at lade sagen hvile 
og forblive i besiddelse af penge, over hvilke 
Skifteretten dog vist kun i såre indskrænket 
betydning kan have rådighed.

Når værdien af Chr. Christensen Bolings 
solgte ejendele ikke skal tilflyde Justitsfonden
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c//tr andre Retsplejen vedrørende indretninger, 
sd synes det ikke vel tænkeligt, at den kan komme 
andre til gode end hans kreditorer. Men af disse 
kunne nappe nogen have mere retsmæssig krav 
til boet end Borris-Faster Fattigvæsen, eftersom 
dette ikke blot har måttet forsørge Chr. Chr. 
Bolings fire ukonfirmerede born. siden han begik 
sin misgerning, men end også for denne tid har 
ydet ikke ubetydelig understøttelse. Derfor synes 
der også at være lidt eller ingen mening i at 
opsætte skiftets slutning, indtil han hjemkommer 
fra Straffeanstalten, thi når alt kommer til alt, 
vil Chr. Boling vist nok komme til at modtage 
det ham ved sin hjemkomst tiltænkte beløb som 
en gave og ikke som tilgodehavende fordring.

Efter disse udsættelser håber vi, at det hoje 
amt hurtigt vil finde anledning t il at foretage det 
fornødne til denne sags endelige ordning og der
ved forskåne sognerådet for det ubehagelige og 
fortrædelige i at søge til andre høje vedkommende.

Christen Christensen Boling 
kommer hjem
Efter formandens opfordring var sognerådet 
samlet hos Jens Kjær i Debelmose onsdag 
d. 10. marts 1869, hvor følgende forhand
ledes:

OVE NAVNTOFT ENEVOLDSEN

Christen Christensen Boling mødte og 
anmodede om, at det af ham i sin tid på 
den fattigvæsenet tilhørende hedelod tid
ligere opførte hus måtte overlades ham til 
købs og hedelodden i leje. Man vedtog, at 
huset skulle sælges til ham for den pris, 
som kommunen gav for det ved auktionen 
afholdt over det 9. februar 1866.

Hedelodden ville man lade ham leje i tre 
år fra 1. april i år at regne for en årlig afgift 
af 1 rd., skriver én rigsdaler, og i øvrigt 
skulle han svare alle skatter og afgifter af 
lodden.

Når de tre år er gået, skal Christen 
Christensen tilbydes ejendommen enten 
til købs eller fremtidig leje således, at hvis 
der skulle være flere, der ønsker at leje den, 
så skal Chr. Christensen have ejendommen 
for en købesum af 25 rd. mindre, end andre 
ville give for den eller for 2 rd. mindre i 
årlig leje, end der kan fås af andre. I øvrigt 
skal aftalen fornyes efter de tre års forløb.

Skulle sognerådet efter de tre års forløb 
afhænde ejendommen til andre, forpligter 
kommunen sig til at modtage huset igen 
for den sum, C.C. nu betaler for det, hvis 
han ikke foretrækker at flytte.

Et hus på den 
jyske hede, som 
måske kunne ligne 
Chr. Bolings hus.
Postkort fra 1913-
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Den på denne aftale nødvendige kon
trakt vil formanden nærmere affatte og 
indføre i protokollen, hvor den da skal un
derskrives af Christen Christensen.

Chr. Boling får sit sengetøj tilbage 
Efter forud tagen bestemmelse afholdt sog
nerådet sit 2. ordinære møde lørdag d. 26. 
marts 1869 hos Jens Kjær i Debelmose og 
forhandlede da følgende:

Chr. Boling havde anmodet om, at nogle 
ham forhen tilhørende sengeklæder måtte 
mod en billig betaling blive ham overladt. 
Man vedtog, at han måtte fa den dyne, 
som var overladt Peder Høghøj til brug, 
men hvis denne ikke kunne undvære den, 
skulle Chr. Boling hente en dyne i Faster af 
Maren Hansdatters efterladenskaber, som 
så skulle overlades Peder Høghøj i stedet. 
Jens Kjær vilde i øvrigt have at undersøge, 
hvorvidt P. Høghøj længere måtte have 
brug for de ham overladte sengeklæder el
ler ej.

Af en fortegnelse over formandens lø
bende udgifter og indtægter for kommu
nevæsenets vedkommende i året 1869 ses 
det, at Christen Boling har betalt 18 rigs
daler og 13 skilling i afdrag på købesum
men for huset på Fattigheden, og at købe
summen var 28 rd. og 13 sk.

Chr. Boling med kone og børn 
flytter ind på fattiggården
Den 7. dec. 1869 blev Chr. Christensen 
Boling gift igen med Dorthea, kaldt Dorte 
Nielsdatter, født 1827 i Ejstrup i Faster 
Sogn. Den 11. juni 1873 meddeltes det, 
at Christen Boling havde meldt sig med 
sin familie til optagelse på fattiggården, og 
at han var flyttet dertil den 2. juni med 
sit hele bohave, hvorover der var lavet 
en fortegnelse, som var afleveret til be

styreren på fattiggården, ligesom der også 
var lavet en fortegnelse over Christen Bo
lings gæld, som beløber sig omtrentlig 
til 130 rd., hvoraf ca. 50 rd. skyldes til 
sognerådet eller kommunekassen. Da det 
måtte anses som tvivlsomt, at hans bohave 
ville være tilstrækkelig til at dække hans 
gæld, blev det vedtaget at optage en vur
deringsforretning derover, inden man ville 
påtage sig at udbetale hans gæld. Til at op
tage denne vurderingsforretning blev ud
nævnt fattigudvalget. Det viste sig, at hans 
formue oversteg hans gæld med 5 rd.

Chr. Boling flytter ud igen
Den 28. marts 1874 meddelte Christen 
Christensen Boling sognerådet, at han øn
skede med hustru og det mindste barn at 
forlade fattiggården til 1. maj samme år, 
idet at han oplyste at have lejet sig ind 
hos Mads Gosvig i Dalager, ligesom han 
nu også mente at have genvundet sit fulde 
helbred igen og at være i besiddelse af 
evner og kræfter til at forsørge sig selv og 
familien.

Den 25. april godkendte fattigudvalget, 
at Christen Christensen Boling efter at 
have dokumenteret, at han havde et sted, 
hvor han og familien kunne bo, måtte 
flytte 1. maj med sin kone og det mindste 
barn fra fattiggården, og man tillod ham 
at medtage de genstande, han havde 
medbragt til fattiggården ved sin ankomst 
dertil den 1. juni året forinden. Indtil 
videre ville man dog forbeholde sig ret 
til de penge, som var blevet tilovers fra 
hans gæld af det for hans ejendele ind
komne beløb, som blev bortsolgt ved hans 
ankomst til fattiggården, hvorfor det blev 
bestyreren tilladt, at han måtte køre et læs 
flyttegods for Chr. Boling fra fattiggården 
til hans ny bopæl. Huset på Fattigheden
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havde kommunen også forsøgt at sælge, 
men da det højeste bud, man fik, var 31 
rd., opgav man det og besluttede i stedet 
at forsøge at sælge det sammen med 
Fattigheden.

Christen Christensen Boling døde den 
14. juli 1899, 69 år gammel på fattiggår
den Mosegård. Hustruen Dorthea Niels
datter var død nogle år tidligere.

Fattiggården blev nedlagt i 1911 og be
boerne flyttet til den nedlagte Degneskole 
ved Borris Kirke, der blev kaldt Asylet. 
Mosegård, der var beliggende ved Skjern 
Å over for Sønderbygård på den modsatte 
side af åen, blev solgt (ejeren udlejede 
under 2. verdenskrig jord og bygninger til 
den tyske værnemagt. I de ubeboede byg
ninger havde de tyske soldater et fristed, 
hvor de kunne mødes med danske piger. 
På væggene havde soldaterne skrevet nav
ne og tegnet deres fantasier. 1 1952 blev 
bygningerne revet ned, efter at staten havde 
overtaget gården og andre gårde i områ
det, da Danmarks medlemskab af NATO 
krævede et større øvelsesterræn i Borris
lejren. Fundamenterne af gårdens bygnin
ger ligger der stadig).

Næste generation
Pigen Inger Marie Poulsen, der fik så kort 
et liv og en tragisk skæbne, var født uden 
for ægteskab den 26.5.1852 i Brejning af 
Sidsel Nielsdatter og døde den 5.11.1865 
i huset på Fattigheden i Borris. Udlagt til 
barnefader blev Poul Jensen, formentlig 
fra Brejning i Ringkøbing Amt.

Christen Christensen Bolings børn med 
Sidsel Nielsdatter: Niels Christian Chri
stensen, født på Skovbjerg Mark i Sdr. 
Felding den 3.8.1855, død 2.9.1929 i 
Maxwell, Nebraska, USA. Er begravet på 
kirkegården i Brady, Nebraska. Vibeche 

Ane Maria Christensen, f. 20.6.1858 i 
kirkehuset i Borris. Nielsine Marie Chri
stensen, f. 3.8.1861 på Ahlergaard Mark 
i Borris. Hans Andreas Christensen, f. 
18.8.1864 på Fattigheden i Borris.

Den 7. dec. 1869 var Chr. Christensen 
Boling blevet gift med Dorthea, kaldt 
Dorte Nielsdatter, født 1827 i Faster. Dor
te Nielsdatter havde uden for ægteskab 
datteren Else Kirstine, hvis far var sko
mager Hans Christensen. Desuden fik de 
sammen datteren Sidsel Marie Christensen, 
født på Fattigheden i Borris den 18.2.1872, 
død 1889 i Gothenburg, Nebraska, USA.

Sidsel Marie Christensen, der i Nebraska 
kaldte sig Mary, blev som 17-årig (men løj 
sig et år ældre) gift med Anders Pedersen, 
født 1857 i Klaptoft, Velling, der ændrede 
sit navn til Henry Peterson. I begge tilfælde 
skyldtes navneændringen, at amerikanerne 
havde svært ved at udtale de danske navne. 
Sammen fik de fem børn.

Halvbroderen Niels Christian Christen
sen blev i Nebraska gift med Caroline 
Hansen, født i Danmark 1851. Parret fik

F

Sidsel Alarie 
Christensen.
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seks børn, hvoraf de fire ældste druknede i 
en flod samme dag i 1899.

Om Sidsel Marie Christensen og Niels 
Christian Christensens videre skæbner i 
Nebraska, USA, kan læses i Benny Boysens 
bog: Nannie F. En fortælling om skæbne 
og slægt, 2003.

Hvad der blev af Chr. Bolings øvrige 
børn, hvis skæbne ikke er beskrevet her, 
vides der ikke noget om.

Kilder:
Borris-Faster Sogneforstanderskabs protokol.
Borris-Faster Sogneråds protokol.
Borris Kirkebog.
Sdr. Felding Kirkebog.
Brejning Kirkebog.
Ringkøbing Kirkebog.
Sdr. Lem Kirkebog.
Benny Boysen: Nannie E En fortælling om skæbne 
og slægt, 2003.

Ove Navn toft Enevoldsen, 
f. 1935 i Torsbæk, Hoven. 
Tidligere stålværks-, teglværks-, 
skibsværfts- og farveriarbejder samt 
landmand i 30 år, fra 1996 
arkivleder ved Borris Sogns 
Lokalhistoriske Arkiv.
Solparken 12, Borris 
6900 Skjern.



Historien om en voldsom politisk kamp 
i Ringkøbing Amts 5. valgkreds

Da skolelærer og kirkesanger i Sædding, Jens Pedersen, 
blev medlem af Den Grundlovsgivende Rigsforsamling 1848-1849

Af Poul Moesgaard Thomsen

Jens Pedersen blev født d. 11. september 
1818 i No Anneks Præstegård. Han døde 
74 år gammel i Sædding ved Skjern d. 
15.11.1892. Jens og hans yngste broder 
Christian blev begge hjemmedøbt da
gen efter fødslen, men alle de fem brødre 
fra præstegården voksede til, blev voksne 
og dannede familier. Faderen Peder Mik
kelsen blev 81 år gammel. Præstegården 
i No var blandt det store hartkorn i sog
net, og dette var nok medvirkende til, at 
sundhedstilstanden i den gamle præste
gård var god. De fire af brødrene blev gård-

/ k

No Gamle P rast égard omkring 1900. Nu vå
rene/c ejer: Leif Ha a bjerg, der er medlem af Jens 
Pedersens slagt. Garden bar varet i familiens 
eje fra begyndelsen af 1600-tallet. 

mænd på egnen: Mikkel Pedersen (f. 1814) 
i Thim, Niels Bork Pedersen (f. 1816) fik 
en gård i No udstykket fra fødegården, 
Niels Clausen Pedersen (f. 1821) overtog 
No Anneks Præstegård efter faderen, og 
Christen Pedersen (f. 1825) blev gårdmand 
i Øster Lem.

Jens Pedersen blev konfirmeret knap 15 
år gammel i 1833 og startede straks det 
forløb, der i maj 1842 førte ham til em
bedet som skolelærer og kirkesanger i Sæd
ding ved Skjern. Den 29.9.1838 fik han 
efter to års studier afgangsbevis fra Det 
Kongelige Skolelærerseminarium i Lyngby 
ved Århus. På afgangsbeviset fra seminariet 
har han noteret, at han de to første år efter 
sin konfirmation om sommeren hjalp for
ældrene på gården og samtidig forberedte 
sig til seminariet, om vinteren underviste 
han privat på Voldbjerg mark og på godset 
Voldbjerg. Det sidste år, før han som 18- 
årig startede på seminariet, brugte han 
udelukkende tiden til at forberede sig til 
seminariet.

Jens Pedersen forberedte sig således 
grundigt til skolelærerembedet efter den 
tids forhold. Efter to års studier på Lyng
by Seminarium var han uden tvivl vel-
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Voldbjerg Mølle, hvorJP's far Peder Mikkelsen 
er født. Farfaderen Michel Pedersen var gift 
med Kirstine Lanridsdatter fra No GI. Præ
stegård. som hun og Michel Pedersen overtog og 
frikøbte kort før år 1800 efter at de havde haft 
møllen gennem en årrække.

kvalificerer sammenlignet med lærerstan
den omkring 1840 i almindelighed. Af
gangsbeviset fra Det Kongelige Skolelæ
rerseminarium gav hovedkarakteren »me
get duelig«. Den dårligste karakter var 
»godt« i dansk stil og retskrivning, den 
bedste var regning med »udmærket godt«, 
alle øvrige karakterer var »meget godt«. 
Han kan forestå kirkesang, men ikke or
gelspil!

Jens Pedersens første ansættelse som 
uddannet lærer var i Rærup, Lydum sogn, 
hvor han blev huslærer for to familiers 
otte børn i alderen fra 7-17 år. Han bo
ede hos gårdmand Knud Jacobsen, hvis 
kone Kirsten Marie Bech var født på Ly
dum mølle. Jens Pedersen var jo selv af 
møllerfamilien fra Voldbjerg mølle, og 
eftersom møllerfamilier for det meste 
kendte hinanden, ofte over store afstande, 
har et sådant kendskab sikkert været med
virkende til, at han kom til Rærup. I fol
ketællingen 1840 for Lydum sogn står 

han anført som seminarist og huslærer hos 
Knud Jacobsen. Som nyuddannet semi
narist var han pligtig til at holde for
bindelse til seminariet gennem de første 
seks år som lærer og i givet fald søge råd 
og vejledning hos seminariets lærere. Han 
skulle efterkomme Danske Lovs paragraf 
3-13-18 og lægge i det mindste fem hum
lekuler (en gruppe humleplanter), plante 
tre æble-, pære- eller andre gode træer. 
Seminariet skulle have attest på, at op
gaven var udført. Hvis han ville stoppe 
med at undervise børn og unge, skulle han 
tilbagebetale seminariet 150 rbdlr sølv og 
være pligtig til krigstjeneste indtil sit 36. 
år1.

I Rærup befandt Jens Pedersen sig blandt 
den velsituerede del af bondestanden, folk 
der interesserede sig for, hvad der rørte 
sig, landboreformer, kampen for frihed og 
politiske reformer. Efter to år som huslærer 
i Rærup og knap to år som substitut for 
sognedegnen i Haelby, Hee sogn, kom han 
i maj måned 1842 til Sædding som sko
lelærer og kirkesanger.

Jens Pedersens gård på Søndergårds Mark i 
Sædding. I 2009 var gården revet ned og er
stattet af en ny bygning. Foto fra sidste halvdel 
af 1900-tallet.



POUL MOESGAARD THOMSEN64

S (lidding kirkegård.

To år senere gifrede han sig med Johanne 
Olesdacter fra Haelby i Hee sogn. Jens og 
Johanne fik 11 børn, hvoraf tre af dem 
døde før voksenalderen. To piger og seks 
drenge voksede op og blev høje af vækst. 
Man sagde om degnen i Sædding, at han 
havde 18 alen sønner! De tre af sønnerne 
blev skolelærere og kirkesangere som deres 
far: Niels Peter Hansen Pedersen2 i Lunde, 
Jeppe Pedersen i Vonsild, og Michael Kir- 
kegaard Pedersen efterfulgte faderen i em
bedet i Sædding. De fem øvrige af søsken
deflokken blev ved landbruget.

Efter knap 6Yi år i Sædding som sko
lelærer og kirkesanger blev Jens Pedersen 
d. 5. oktober 1848 valgt ind i Den Grund
lovgivende Rigsforsamling som repræsen
tant for Ringkøbing Amts 5. valgdistrikt.

Efterfølgende var JP medlem af Rigs
forsamlingen indtil Grundlovens givelse 
5. juni 1849- Derefter stillede han sig til 
valget til det første folketing d. 4. de

cember 1849, men han blev suspenderet 
umiddelbart før valget, mistænkt for 
smugleri, men blev dog fuldstændig fri
kendt. Han opstillede aldrig igen der
efter'.

Medlem af Den Grundlovgivende 
Rigsforsamling
Ved valget 5. oktober 1848 var Jens Pe
dersen fyldt 30 år 14 dage forinden, så 
han var netop gammel nok til mandatet, 
idet valgrets- og valgbarhedsalderen var 
30 år. Han var ung og havde haft em
bedet i Sædding i kun godt 6 år. Der 
fandtes ingen form for partier eller nogen 
organisation, der kunne opstille ham. Hvad 
var baggrunden for, at han kunne samle 
stemmer nok fra hele 5. valgdistrikt til at 
blive valgt? Kun 44 af de afgivne stemmer 
på ham kom fra Sædding sogn, hvor der var 
indskrevet 89 vælgere (der sandsynligvis 
ikke alle deltog i valgmødet og afgav deres 
stemme). 73% af de afgivne stemmer på 
Jens Pedersen kom udensogns fra, sikkert 
fra folk, der på én eller anden måde har 
kendt ham eller har hørt om ham. Hvordan 
var han blevet en kendt person?

Allerede godt et årstid efter ansættelsen 
i Sædding i maj 1842 blev han involveret 
i et stort projekt gående ud på at købe og 
opdyrke et mose- og hedeareal nord for 
Videbæk, der blev kaldt Videbæk Mose.

De drivende kræfter bag projektet var 
gårdmændene Jens Andersen Clausager, 
Sædding, sognefoged Jan Lauridsen fra 
Faster samt mølleren fra Rækker Mølle
gård i Sædding, Niels Jensen. De antog 
Sæddings nye skolelærer og kirkesanger 
Jens Pedersen som ansvarlig for det ad
ministrative arbejde og for regnskabsfø
ringen.
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Disse fire foregangsmænd udformede en 
meget udførlig udviklingsplan ud fra deres 
egne erfaringer med opdyrkning efter 
»afbrændings-metoden«. Til planens udfø
relse skulle der dannes et aktieselskab med 
300 aktier à 5 rigsdaler, og dette selskab 
skulle indkøbe 300 tdr. land hede og mose. 
Der blev søgt støtte til planen på et møde 
i Ringkøbing Amts Landøkonomiske Sel
skab, og mødedeltagerne gav straks planen 
kraftig støtte, især formanden etatsråd 
A.E.W. Tang på Nr. Vosborg4.

På et møde i Holstebro i 1844 tegnede 
Landøkonomisk Selskabs medlemmer sig 
for 200 aktier, og det blev besluttet at 
udvide aktieudbuddet med 300 aktier til 
i alt 600, og at der skulle købes yderligere 
300 tdr. land af Videbæk Mose.

I februar 1845 konstituerede aktiesel
skabet sig under navnet »Aktieselskabet 
til rå Jorders Opdyrkning i Ringkøbing 
Amt«. Direktionen kom til at bestå af Jens 
Andersen Clausager, Niels Jensen og Jan 
Lauridsen (de tre idémænd) samt etatsråd 
Tang fra Nr. Vosborg og amtmand Schu
lin. Suppleanter blev Ole E. Kirk, Ebbens- 
gaard, og pastor Ove Krarup. Skolelærer 
Jens Pedersen, Sædding, blev antaget som 
kasserer og ansvarlig for administrationen. 
Alle i bestyrelsen blev senere politik aktive 
forud for valget til Rigsforsamlingen i 
1848.

Allerede samme år startede opdyrknin
gen med afbrænding af et areal på 70 tdr. 
land samt køb af 16 trækstude, og der blev 
opført bygninger og ansat folk.

I 1851 købte de to reformvenlige gods
ejere, etatsråd Tang på Nr. Vosborg og 
grev Knuth på Knuthenborg, alle akti
erne. Pris 6 rigsdaler pr. aktie. Dette var 
lidt mindre end forventet, men salget gav 
dog aktionærerne en tilfredsstillende for

tjeneste. Nogle år senere solgte etatsråd 
Tang og grev Knuth hele arealet med går
den »Ryesminde« til deres bestyrer på går
den.

Gennem arbejdet som kasserer og ad
ministrator for »Aktieselskabet til rå Jor
ders Opdyrkning i Ringkøbing Amt« har 
Jens Pedersen fået en stor kontaktflade til 
aktionærerne og til medlemmer af Det 
Landøkonomiske Selskab rundt om i amtet, 
altså til folk, der måske kan betegnes som 
den tids opinionsdannere. Hvis ikke de 
fleste af dem havde sagt god for ham, og 
hvis han ikke var blevet støttet solidt af 
bønderne fra Sædding, ville han ikke have 
kunnet opnå valg - som det vil fremgå af 
det følgende.

Valget i Skjern den 5. oktober 1848 
af Ringkøbings Amts 5. valgdistrikts 
repræsentant i Den Grundlovgivende 
Rigsforsamling

Min indtil dato ret begrænsede viden om 
Jens Pedersens liv og virke har jeg fra hans 
ti børnebørn hos sønnen i Lunde, skole
lærer og kirkesanger Niels Peter Hansen 
Pedersen og hustruen Kathrine Nielsen, 
først og fremmest fra deres ældste søn, min 
morfar Jens Pedersen, der blev gårdejer på 
Hundstoft, Lunde sogn. Hvad jeg har fået 
fortalt begrænser sig stort set til følgende:

Jens Pedersen var degn i Sædding. Han 
havde tre sønner, der blev degne som ham: 
Jeppe i Vonsild, Mikkel i Sædding og Niels 
Peter Hansen Pedersen i Lunde. For at 
finansiere sine studier solgte Jens Pedersen 
sig selv på aktier til gårdmændene i No; 
aktierne tilbagekøbte han efter studieti
den. (Den historie tror jeg nu ikke på. Der 
var velstand i fødehjemmet i No Gam
le Præstegård, som nævnt en gård af det
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score hartkorn i sognet. Jens Pedersens 
fire brødre fik alle passende gode gårde, 
så forældrene havde sikkert også midler 
nok til kunne støtte Jens under studierne. 
Historien er snarere en myte, der er opstået 
som en forvanskning af den faktiske ak
tietegning, der skete i forbindelse med op
dyrkningen af Videbæk mose).

Jens Pedersen byggede en gård til sig 
selv i Fyrstenborg i Sædding. Den skulle 
stå til syv uger efter dommedag, havde 
han sagt. Han var medlem af Den Grund
lovgivende Rigsforsamling 1848-49, men 
fortsatte ikke i politik, vistnok fordi han 
blev udsat for falske anklager. Alle Jens 
Pedersens børnebørn i Lunde var natur
ligvis stolte af deres farfar, der havde været 
med til at skrive Grundloven, men ingen 
vidste, hvorfor han ikke fortsatte sit poli
tiske virke derefter5.

Hvad skete der, hvilke anklager blev der 
rejst mod ham i 1849? Hvorfor/hvordan 
blev han valgt 1848 og hvorfor ikke i 1849 
til det første folketing? Litteraturstudier 
førte kun frem til, at han kandiderede til 
folketingsvalget i 1849, men blev suspen
deret og aldrig senere opstillede derefter6.

Søgning i Landsarkivet i Viborg og i 
Folketingets bibliotek og arkiv førte i før
ste omgang ikke frem til materiale om 
valgene, hverken til Rigsdagen i 1848 el
ler til Folketinget i 1849. Der måtte dog 
findes materiale om valget i Ringkøbing 
Amts 5. valgdistrikt oktober 1848, idet 
Jens Andersen Clausager fra Sædding i et 
indlæg i »Fædrelandet«, refereret i Ring
købing Amtstidende d. 22.1.1849, hen
viser til en klage fra herredsfoged Jansen 
i Skjern over valghandlingen 5. oktober 
1848. Herredsfogeden ønsker valget af 

Jens Pedersen kasseret. Herredsfoged Jan
sens andragende er besvaret og afvist, re

fereret i Rigsdagsberetning nr. 5 b A, op
lyser Jens Clausager i sit indlæg i avisen. 
Jens Clausager skriver desuden kort om en 
aktion to år tidligere (i 1847), hvor her
redsfogeden på grund af ulovlig handel 
konfiskerede varer hos Christian Hansen 
Kjærgaard i Sædding.

Begge forhold: Herredsfogedens aktion 
i Sædding mod Chr. Hansen Kjærgaard og 
klagen over valget afslører sammen med 
flere hændelser en voldsom politisk kamp 
i Ringkøbing Amts 5. valgdistrikt, hvor 
en af repræsentanterne for de højere stæn
der, herredsfoged Jansen i Skjern, allerede 
i 1848 tog grove midler i brug for at for
hindre, at Jens Pedersen blev valgt. Af ind
læggene i debatten fremgår det ret så 
tydeligt, at selv med nok så megen lærer
uddannelse var Jens Pedersen dog efter 
herredsfoged Jansens opfattelse kun en re
præsentant for bondealmuen, ikke særlig 
begavet og helt uden relevant viden om 
juridiske forhold.

Andre medlemmer af de højere stænder 
havde en anden opfattelse af ham, de ar
bejdede sammen med ham og almuen i 
øvrigt for en modernisering af samfundet, 
for en demokratisk udvikling. Der er man
ge eksempler herpå, f.eks. etatsråd Tang på 
Nr. Vosborg og andre med ham!

Søgning på Lokalhistorisk Arkiv på bib
lioteket i Ringkøbing havde første del af 
svaret på, hvordan og hvorfor Jens Pe
dersen kunne opnå valg og desuden spor, 
der pegede i retning af, hvorfor han blev 
suspenderet til folketingsvalget 4. decem
ber 1849. Første »hit« fandtes i Ringkø
bing Amtstidende (R.A.), der udkom fra 
1842 ff. Gennemgangen af årgangene 
1848 og 49 resulterede i 22 relevante kil
desteder, indlæg, der dels er fra navngivne 
indsendere, dels er anonyme, men næsten
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alle kommer fra deltagere i valgmødet d. 
5. oktober 1848 i Skjern, altså fra pri
mærkilder.

Det første indlæg kom 7. august 1848 - 
knap to måneder før valget - fra gårdmand 
Ole E. Kirk på Ebbensgaard. Han opfordrer 
alle landboere, navnlig af bondestanden, til 
at sørge for at blive skrevet på valglisten for 
ikke at tabe valgretten til det forestående 
valg til Rigsforsamlingen. Derefter følger 
en række indlæg med overordnede over
vejelser over, hvad en konstitutionel rege
ringsform er, og om hvem der kan have 
erfaring og klogskab nok til at skrive loven 
om statens konstitution.

En del af indlæggene kommer fra em- 
bedsmænd og præster m.fl. fra de øvre 
stænder. Disse indlæg er belærende og ta
ler ret så meget ned til bondealmuen og 
borgerstanden. Bønderne har dog deres 
egne velformulerede talsmænd, især gård- 
mændene Christen Høy fra Sædding og 
Ole E. Kirk fra Ebbensgaard samt Jens 
Andersen Clausager fra Sædding. De to 
sidste blev begge valgt ind i Folketinget 
1849.

Den 9.10.48 bringer R.A. en meddelelse 
om valgets resultat i Ringkøbing Amt. De 
fem valgte er: Justitsråd Tang, Nr. Vosborg: 
342 stemmer. Pastor Schøler, Stabye: 303 
stemmer. Skolelærer J. Fjord, Holmsland: 
39 stemmer. Bølling og Nørre Herreder: 
Skolelærer Petersen, Sædding. Skodborg 
og Vandfuld Herreder: Justitsråd Ridder 
Petersen, Hjørring. Stemmetallet er ikke 
angivet for de to sidste7.

Samme dag, d. 9-10.1848, bragte R.A. 
en såkaldt »forlangt indrykkelse«, det før
ste anonyme angreb på Jens Pedersen. Ind
senderen beklager kraftigt, at Jens Peder
sen er blevet valgt i Ringkøbing Amts 5. 
valgdistrikt med 163 stemmer mod hans 

egen kandidat, justitsråd og borgmester 
i Aarhus, Hertz, der fik 152 stemmer. 
Pedersen er inkompetent, da han selv ud
talte, at han ikke vidste så meget om 
juridiske forhold som den anden kandidat, 
og da han i diskussionen udviste en høj 
grad af mangel på kundskaber af den art, 
der er nødvendige for at kunne bedømme 
et lovudkast til en forfatning. Valget af 
ham kan næppe kaldes heldigt. Jens Pe
dersen repræsenterer ikke hele herredets 
opfattelse af, hvilke evner og egenskaber et 
rigsdagsmedlem bør have.

Desuden beskylder indsenderen sogne
fors tanderskabet i Sædding for at have 
snydt med indskrivninger af vælgere på 
valglisten, idet der er 89 navne på listen 
for Sædding sogn, hvilket er flere end an
tallet i de tre største sogne i herredet 
tilsammen. Indsenderen insinuerer, at der 
ikke var fornøden kontrol med indskriv
ningen, og at enkelte medlemmer af sog- 
neforstanderskabet har indtegnet navne på 
egen hånd. Indrykkeisen er dateret den 5. 
oktober 1848s.

Fjorten dage efter, den 23.10.1848, af
viser sogneforstanderskabet i Sædding an
klagen om fusk med valglisten. I indlægget 
forklares, hvorledes indtegningen på valg
listen er foregået fuldstændig efter be
stemmelserne, og desuden afvises klagen 
om Sædding og Bølling sognes overre
præsentation med 89 i nd teg nede vælgere 
med, at kun 44 af dem stemte på Jens 
Pedersen. Alle 89 var indtegnet korrekt på 
valglisten.

Indsenderen opfordres til at indgive en 
klage, da sogneforstanderskabet ikke vil 
indgå i en avisfejde med en anonym!

Otte navngivne medlemmer af sogne
forstanderskabet underskriver indlægget, 
deriblandt formanden, sognepræst A.F.
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Udsnit af det kendte Konstantin Hansens store maleri 1860-64 af Den Grundlovgivende 
Rigsforsamling. Maleriet findes på Nationalhistorisk Museum. Frederiksborg Slot. En rakke 
personer, heriblandt Jens Pedersen, er ikke identificeret pa dette billede, hvorimod en rakke personer, 
der ikke var medlemmer af forsamlingen, er med på billedet.

Phister, samt Jens Clausager og Niels Jen
sen, begge idemænd fra projektet i Vide
bæk Mose.

Omtalen af sagen fortsætter i R i ngkøbing 
Amtstidende gennem en række indlæg, 
hvoraf det bl.a. fremgår, at Jens Pedersen 
er opstillet på et meget sent tidspunkt - 
højst et par uger før valgdatoen.

Indlæg i R.A. d. 23.10.48:
Påstanden om, at valget af Jens Petersen 

næppe var heldigt, idet han selv erkendt at 
stå langt tilbage for de andre kandidater i 
kundskaber og indsigt, afvises af en ano
nym indsender med, at der var fem kandi

dater til valget, heriblandt justitsråd Mertz 
og pastor Bloch. At Jens Pedersen anså sig 
selv for at stå tilbage for dem i kundskaber 
og indsigt var kun en rigtig beskrivelse 
af, hvordan det forholder sig. Det er et 
udtryk for en passende ydmyghed fra Jens 
Pedersens side. Skulle han have sagt, at han 
var bedre rustet på det juridiske område 
end dem? Kritikken gående på, at Jens Pe
tersen ikke repræsenterer alle vælgere i 
kredsen, er uden mening, det fremgår jo af 
stemmetallene.

R.A. d. 2.11.48:
Formanden for valgbestyrelsen, pastor
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J.M. Valeur, Stauning præstegård, afvi
ser enhver kritik af valghandlingen d. 
5.10.48, der er foregået helt efter valg
lovens bestemmelser. Han omtaler, at »et 
vist nævestærkt parti«9, der brasede ind ad 
døren, da valgbestyrelsen skulle optælle 
stemmerne, og at der samtidig var kraftig 
larm i lokalet udenfor. Er man i tvivl om, at 
alt gik rigtigt til, er man velkommen til at 
se referatet, der ligger hos ham i Stauning. 
»Skulle sæddi ngenserne atter rejse sig i 
masse for at fægte lige så tappert i avisen 
som på valgdagen, vil jeg med største for
nøjelse overlade dem sejren!« - slutter Va
leur.

Den dramatiske valghandling i Skjern 
den 5. oktober 1848
En indsender bemærker om valgmødets 
forløb i R.A., at »efter at de, der i forvejen 
var blevet behørigt forsynede med frokost 
og dertil hørende ingredienser af snapser, 
vin og kaffepuncher, alt med orden og tar
velighed, indfandt sig«, gik valgmødet i 
gang.

Valgbestyrelsens formand startede mø
det med en kort tale. Dernæst talte først 
de vælgere, der havde stillet kandidater, og 
efterfølgende talte kandidaterne selv. Jens 
Pedersen kom til at tale sidst, formentlig 
fordi man talte i alfabetisk orden.

Derefter var der valg ved håndsopræk
ning. Afstemningen førte til valg af her
redsfoged Jansens kandidat, nemlig ju
stitsråd og borgmester Hertz i Aarhus, der 
ifølge Jansen nød hele jurisdiktionens ag
telse og tillid. (»Jurisdiktionen« omfatter 
sikkert ikke alle fra almuen, hverken hos 
»De Gudelige« i Skjern eller bønderne i 
Sædding. Se Jens Clausagers indlæg her
under).

Efter 1. valgrunde holdtes en times 

pause, hvor forsamlingen fik mulighed 
for at overveje, om man skulle stemme til 
protokollen (dvs. med navneopråb og no
tering af den enkeltes stemme). Allerede 
efter få minutter af pausen kom »de brave 
sæddingboere« tilbage fra en nabogård og 
forkyndte, at de ville have afstemning til 
protokollen. Jens Clausager var meget ak
tiv for at overbevise folk om, at man i 2. 
afstemning godt kunne afgive sin stemme 
på en anden person end i 1. afstemning.

Ved mødets genoptagelse fandt afstem
ningen med navneopråb til protokollen 
sted, og valgbestyrelsen gik derefter ind i 
et andet lokale for selv at stemme og for at 
optælle stemmerne. Sæddingboerne fulg
te efter valgbestyrelsen ind i sidelokalet, 
beskrevet i avisen som den illegale frem
gangsmåde, sæddingboerne benyttede, sik
kert fordi valgbestyrelsen gik ind i side
lokalet. Sæddingboerne med deres egen 
Jens Clausager i spidsen beskrives som 
brave fribårne mænd, djærve og raske, der 
ikke kom listende som tyve og skjælmer 
om natten, forstået på den måde, at de 
blot ville sikre sig, at optællingen gik 
rigtigt til. Jens Clausager hævdede over for 
valgbestyrelsen, at den ikke kunne stem
me, hvilket formanden afviste med valg
loven i hånden. Derefter stemte valgbe
styrelsen, sammentalte alle stemmer afgi
vet til protokollen, og sæddingboerne og 
valgbestyrelsen gik så ud til den store for
samling for at kundgøre valgresultatet, 
nemlig at den samme person, som var valgt 
ved håndsoprækning ved første afstemning 
- altså Hertz - havde fået flest stemmer 
afgivet til protokollen. Dette førte straks 
til nye protester og krav om omtælling. 
Den viste, at man havde placeret en del 
stemmer i »en forkert rubrik«, hvilket før
te til et nyt afstemningsresultat, det of-
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Jens Pedersens 
fødegård, No garnie 
Præstegård.
Foto 2008.

ficielle resul rat, hvorefter Jens Pedersen er
klæredes valgt som 5. valgdistrikts repræ
sentant i Rigsforsamlingen.

Det sidste indlæg i R.A. vedr. valgmødet 
i Skjern og herredsfoged Jansens rolle er fra 
Jens Clausager d. 22.1.1849 (Clausagers 
indlæg i R.A. er citeret fra »Fædrelandet«, 
hvori det blev bragt 17. november 1848).

Clausager refererer i sit indlæg til rigs
dagsberetning, hvoraf der fremgår, at her
redsfoged Jansen har klaget til justits
ministeriet over valget af Jens Pedersen. 
Citeret fra RA: »(Jansen) har næppe tænkt 
på, at nævnte klage ville blive et akt
stykke, der læses hele landet rundt, og 
hvorover enhver kunde fælde dom. Hr. 
Jansen ønskede sagen undersøgt af amtet; 
men hver, der kender vor gode amtmand, 
greve v. Schulin10, vil være enig med mig 
i, at han ej holder meget af slige for
retninger, og at der er al grund til at for
mode, at undersøgelsen, hvis han skulle 
have foretaget den, først ville være bragt 
til ende, efter at Rigsdagen var sluttet. 
Muligt har hr. Jansen også forud tænkt 
sig dette, idet han har opstillet det andet 
alternativ, at lade undersøgelsen foretage 
ved en anden mand, og hvem skulle da 
denne snarere være end canselliråden selv 
i hans egenskab som herredsfoged. Man 

vil her måske indvende, at hr. Jansen som 
klager er interesseret i sagen, og altså 
ikke kunne foretage undersøgelsen; men 
jeg antager ikke, at der hertil ville være 
blevet taget hensyn; thi forrige år af
holdt hans søn, controlleur Jansen, en in- 
quisitionsforretning her i sognet11, og an
holdt hos en mand en del varer; broderen, 
cand. juris. Jansen fungerede som const, 
politimester. Politisagen, som i denne an
ledning rejstes, førtes af disses fader, can- 
selliråd Jansen, der afsagde dom i sagen, 
hvorefter varerne blev confiskerede til for
del for anholderen. Altså: Broder afholder 
forretning under broders opsyn, og faderen 
tilkender sønnen det beslaglagte. Sagen 
blev i september måned f. A (1847) - ind
anket for overpolitimesteren. Endnu har 
jeg ikke hørt noget om dens afgørelse.

Jeg må endelig tillade mig den be
mærkning, at hvis der er nogen, som har 
virket for valget på upassende måde og 
imod valglovens ånd, da er det hr. Jansen 
selv; han har nemlig i skrivelse (dateret 
23dc september 1848) til sognefogederne 
her i jurisdictionen søgt at påvirke væl
gerne ved følgende ord: »Idet jeg nu også 
er overbevist om at have ved min opfor
dring til hr. Hertz imødekommet manges 
ønske, betvivler jeg ikke, at sognefogden
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vil ved snarest muligt at underrette sog
nets vælgere herom (nemlig at hr. justits
råd Hertz ville stille sig som valgcandidat) 
virke efter bedste evne til at se valgdi
striktet repræsenteret af den mand, der 
besidder så megen dygtighed og er juris- 
dictionen så hengiven.« Der kan næppe 
betvivles, at en sådan opfordring omtrent 
ville af sognefogeder ne anses som en be
faling, og altså ved deres virken udøve en 
temmelig afgjort indflydelse på de mindre 
selvstændige vælgere.«

Jens Clausager kunne give svar på tiltale 
ud fra holdbare præmisser, indlægget mod
svares ikke af Jansen eller andre i Ring
købing Amtstidende.

Herredsfoged Jansens klage til 
justitsministeriet 
over valget af Jens Pedersen
Behandlet i Rigsforsamlingens andet møde 
d. 24. oktober 184812. Efter at Rigsfor
samlingens formand havde givet ordet til 
etatsråd Tage Algreen-Ussing15, oplæste 
denne den fulde ordlyd af herredsfoged 
Jansens klage til justitsministeriet, dateret 
Petersminde, Skjern, d. 12. oktober 1848. 
(Jansen havde brugt de syv dage fra valg
dagen til den 5. oktober til at finde flere 
klagepunkter end dem, han anfører i sit 
anonyme indlæg i Ringkøbing Amtstid
ende). Hovedindholdet kan opsummeres i 
4 punkter:

1. Valglisten for Sædding/Bølling sogne 
er ikke blevet til efter bestemmelserne i 
valglovens §, idet der ikke konstant har 
været to sogneforstandere til stede ved 
fremlæggelsen, hvor vælgere kunne skrives 
på listen. 2. Der er vælgere på listen, som 
hverken selv eller via andre har ladet sig 
indtegne på valglisten. 3. Sogneforstander 
Jens Clausager i Sædding siges at have 

gået fra hus til hus med listen og derved 
fået lov til at indtegne vælgere på listen. 
4. Der er for Sædding sogn indskrevet to 
gårdbrugende enkers sønner, uden at disse 
er gårdejere, men gårdbestyrere for deres 
moder, hvorfor de er tyende og således ikke 
stemmeberettigede.

I slutningen af klagen skriver Jansen, 
at listen mangler både lovformelighed 
og troværdighed. Sogneforstanderskabets 
utilbørlige og ulovlige fremgangsmåde 
ved indskrivningen på valglisten har ført 
til, at valget er faldet på degnen i sognet, 
hvorfor dette valg må anses for ugyldigt. 
Han anmoder justitsministeriet om, at 
amtmanden eller en anden af ham beskik
ket mand udpeges til at undersøge valget, 
og at indtil undersøgelsen er foretaget, da 
skal Jens Pedersens kandidatur være su
spenderet. Efter oplæsningen af klagen 
redegør T.Algreen-Ussing for valgkomite
ens indstilling til forsamlingens beslut
ning:

Citat: »Forsamlingen vil have hørt, at 
der er anført fire ankeposter, hvilke jeg skal 
tillade mig nærmere korteligen at berøre. 
Den første er nemlig den, at der ved listens 
henlæggelse ikke efter valglovens §9 be
standig havde været to sogneforstandere 
tilstede. Efter denne paragraf skal nemlig 
i løbet af en uge to medlemmer af sogne- 
forstanderskabet være til stede på et be
kvemt sted.

Jeg må bringe en stor del af forsam
lingens medlemmer i erindring, at den op
rindelige bestemmelse var, at hele forstan
derskabet skulle være til stede, men at 
dette, med hensyn til det store besvær for 
disse mange medlemmer, den hele uge at 
sidde samlede for at modtage anmeldelse, 
senere modificeredes på den måde, som 
nu i loven er bestemt. Nu hedder det i
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skrivelsen, at af vedkommende er bragt i 
erfaring, at disse to sogneforstandere ikke 
bestandig have været til stede der. Men 
forsamlingen indser, at der må indtræde 
omstændigheder, som kunne bevirke, at 
disse to sogneforstandere »ikke bestandig 
kunne være til stede«, og det skønnes hel
ler ikke, hvilken væsentlig indflydelse det 
kan have i denne sag, at et medlem for en 
kort tid er fraværende. Det er derfor en 
omstændighed, som komiteen ikke har 
ment at kunne tillægge nogen betydning.

Den anden anke er den, at vælgere er 
opførte på listen, som hverken selv eller 
ved nogen anden person have ladet deres 
navne indtegne. Valgloven bestemmer, at 
de enten selv eller ved andre kunne lade sig 
indtegne, og hvorledes skulle nu vælgerne 
være i nd tegnede på listerne, når de ikke 
enten selv eller ved andre er indtegnede? 
På en eller anden måde må det dog være 
sket. Om ikke den omstændighed, som an
ordningen har lagt særlig vægt på, at de 
enten selv personlig skulle møde eller godt
gøre deres fraværelse, er bleven iagttaget, 
så er dette dog en sådan mindre formfejl, 
som ikke kan siges at have nogen væsentlig 
indflydelse.

Som den tredje anke anføres der, at en 
sogneforstander skal have gået fra hus til 
hus og således fået lov til at indskrive de 
fleste vælgeres navne. Det siges ikke at 
være sket efter de otte dage, da listerne 
var henlagte til påtegning; der må altså 
være sigtet til, at dette skal være sket i 
løbet af de befalede otte dage. Det ville 
vistnok have været en omstændighed, som 
kunne have noget mere på sig, når det var 
oplyst, under hvilke nærmere forhold det 
havde fundet sted; men det er mig meget 
påfaldende, at den embedsmand, som til 
justitsministeriet indsender en sådan anke, 

ikke mere bilægger denne med de fornødne 
beviser og yderligere godtgør, på hvilken 
måde disse uregelmæssigheder skulle være 
foregåede.

Hvad den sidste anke angår, da er det 
ikke ganske tydeligt, hvad andrageren sig
ter til. Han siger, at der, således som den 
vedlagte liste oplyser, er for Sædding sogn 
opført tvende gårdbrugende enkers søn
ner, og at disse have afgivet stemmer. 
Valglisten, som er underskreven af ved
kommende, indeholder under de to nr. 73 
og 74 to personer, som begge have den 
befalede alder; de er 31 år, og i rubrikken 
om „Stilling og Opholdsted« står bog
staverne Gb. E. S., som skal være gård
brugende enkes sønner; en omstændighed, 
som andrageren udhæver som en, der skal 
gøre dem uberettigede til at stemme. 
Grunden hertil måtte da være den, at de, 
som gårdbrugende enkes sønner, står i 
et privat afhængighedsforhold til deres 
moder og ikke selv holde dug og disk, 
men dette forhold, hvori sønnerne bestyrer 
gården for moderen, kan ikke identificeres 
eller ganske falde sammen med privat 
tjenesteforhold, og derfor har komiteen 
ment, at der med hensyn også til dette 
valg ikke var tilstrækkelig anledning til at 
annullere det.«

Efter Ahlgreen-Ussings fremlæggelse 
spurgte formanden forsamlingen, om no
gen ønskede ordet, hvilket ikke var til
fældet, og man gik så videre til næste 
punkt på dagsordenen.

Altså var herredsfogeds Jansens klage 
fuldstændig faldet til jorden. Han led et 
klart nederlag og blev direkte desavoueret 
af en højt estimeret juridisk kollega, der 
fandt det meget påfaldende, at en juridisk 
embedsmand ikke bilagde klagen med 
de fornødne beviser eller godtgjorde,
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hvorledes uregelmæssighederne skulle 
have fundet sted. - Jansens klage til ju
stitsministeriet rummer flere passager, 
der ordret svarer til dele af det anonyme 
indlæg i Ringkøbing Amtstidende den 
9.10.48, som han således også har forfattet, 
dog uden at ville lægge navn til.

Hans modanereh efrrr R icroT.»«/»™ of

73

»en greb i stokken bagfra,« dernæst gik 
han løs på en af lægprædikanterne og trak 
ham ved håret hen over gulvet og for
langte, at de to andre lægprædikanter 
skulle følge med; samtidig blev de alle tre 
behandlet med stokken.

Undervejs i vognen til Skjern sang ar-
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Politi- eller Herredsrets arkiv, i Viborg 
landsoverrets arkiv og i Højesterets arkiv. 
Problemet med at finde kilderne skyldes, 
at sagen første gang er noteret i Skjern 
Herredsrets arrestantprotokol under året 
1847, hvor der samme sted i protokollen 
efterfølgende er noteret henvisninger til 
dommene i de senere retssager, der star
tede knap tre år senere, nemlig ved Skjern 
Herredsret i maj 1850. De første omfatten
de søgninger i domsprotokoller for 1848 
og 49 gav derfor naturligvis ikke noget 
resultat. Alle retssager fandtes i domspro
tokoller fra Herredsret, Landsret og Høje
steret for årene 1850 og 51.

Lidt efter lidt lå det klart, hvordan 
kronologien i forløbet var, hvad anklagerne 
mod Jens Pedersen gik ud på, og hvorfor 
han blev suspenderet kort forud for valget 
til det første folketing i december 1849.

Hele sagskomplekset hænger sammen 
med den »inkvisitionsforretning, der blev 
afholdt her i sognet«, altså i Sædding, som 
Jens Clausager skriver i »Fædrelandet« 17. 
okt. 1848, det indlæg, som bringes ufor
kortet i Ringkøbing Amtstidende 22. jan. 
1849. Manden, der omtales, og som fik 
konfiskeret »en del varer« af herredsfoge
dens søn, var Chr. Hansen Kjærgaard i 
Sædding16. Dette førte til en retssag mod 
ham i aug. 1847. Chr. Hansen Kjærgaard 
blev anklaget for at have drevet ulovlig 
handel med købmandsvarer, dvs., at han 
i Skjern havde købt diverse varer, især ko
lonialvarer, for at sælge dem videre hjem
me i Sædding, f.eks. ved at indkøbe stør
re kvanti og så selv ompakke og udveje 
købmandsvarerne i mindre portioner og 
derefter videresælge dem, hvilket var ulov
lig handel. Derimod var det lovligt, hvis 
han medtog forudbestilte mængder af va
rer fra købstaden til naboer og venner.

Købsradsprivilegierne var stadig gæl
dende, næringsfrihedsloven kom først i 
1857. Herredsfoged Jansen fulgte nid
kært lovbestemmelserne til beskyttelse 
af købstaden og dens borgeres økono
miske interesser, hvilket ikke var til land
befolkningens tilfredshed, og det er sand
synligt, at Jens Pedersen har gjort, hvad 
han kunne, for ikke at skade Chr. Hansen 
Kjærgaard med sit vidneudsagn, da han 
blev retsligt forhørt omkring august 1847 
med henblik på at få afklaret, om Chr. 
Hansen Kjærgaard havde handlet ulovligt 
med købmandsvarer.

Referatet af disse forhør brugte Jansen i 
oktober-november 1849 til at »arrestere« 
Jens Pedersen igen og nu anklage ham 
»for under eds påbud at have afgivet 
falsk forklaring for retten« i sagen mod 
Chr. Hansen Kjærgaard i 1847, hvorefter 
hans kandidatur til Folketinget så blev su
spenderet lige før valget. Efter herreds
fogedens henvendelse til justitsministeriet 
om at anklage Jens Pedersen for falsk for
klaring for retten gav justitsministeriet i 
januar måned 1850 jvnf. retsreferater or
dre til, at Jens Pedersen skulle anklages 
for mened. Sagen førtes første gang for 
Herredsretten i Skjern den 24. maj 1850.

Det videre forløb kom til at vare et års 
tid og omfatte fem retssager for endelig 
at slutte med Højesterets fuldstændige 
frifindelse af Jens Pedersen ved dom af 
25. marts 1851l7. Inden første anklage om 
»falsk forklaring for retten« var Jens Pe
dersen blevet afhørt flere gange som vidne 
i sagen mod Chr. H. Kjærgaard sidst på 
året 1847. Jens Pedersens vidneudsagn fra 
disse forhør er grundlaget for, at Jansen 
anklager ham for mened.
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Forhørene 10. og 26. oktober samt den 
23. november 1849
De første nye afhøringer af Jens Pedersen i 
forbindelse med anklagen imod ham blev 
foretaget af søkrigskommissær og proku
rator Bagge d. 10. og 26. oktober og igen 
d. 23. november 1849, to år efter sagen 
mod Chr. Hansen Kjærgaard i 1847. Sam
me Bagge var sættedommer i den efter
følgende retssag, altså var han både under
søger og dommer, hvilket ikke var i over
ensstemmelse med procedurereglerne18.

Hovedindholdet af første forhør af Jens 
Pedersen 10. okt. 1849 er spørgsmålet 
om, hvorvidt Chr. Hansen Kjærgaard har 
ageret som købmand, altså handlet uden 
lovlig hjemmel. Havde han afvejet og ind
pakket varer, hvilket er afgørende for, om 
han handler på ulovlig vis?

Jens Pedersens vidneudsagn indeholdt 
den afgørende påstand, at Chr. H. Kjær
gaard kun handlede på den måde, som alle 
bønder gør, nemlig med sine egne varer, 
dvs. produkterne fra gården. Mht. om Chr. 
H. Kjærgaard havde »udmålt eller afvejet« 
varer, siger Jens Pedersen, at dette havde 
han »higen erindring om«, Måske havde hans 
kone eller pige (Johanne Olesdatter og 
datteren Bolette, evt. mener han tjeneste
pigen) hentet en mindre portion, hvis de 
stod og manglede noget. Men ellers havde 
Chr. H. Kjærgaard altid medtaget varer fra 
Skjern efter bestilling, og Jens Pedersen 
havde aldrig set dem indpakket anderledes, 
end som købmanden selv havde gjort det. 
Denne påstand fastholdt Jens Pedersens 
gennem alle de fem retssager, og den af
gørende påstand i hans vidneudsagn er, at 
han ved det første forhør siger, at »sd vidt 
han erindrer« har han aldrig set Chr. H. 
Kjærgaard foretage ulovlig handel - i de 
7 år, han har været i Sædding, har han kun 

modtaget varer på den beskrevne måde.
Dette tilbyder Jens Pedersen ar aflægge 

ed på. Søkrigskommissær og prokurator 
Bagge (der er et af direktionsmedlem
merne i Selskabet til de Rå Jorders Op
dyrkning og derfor arbejdede tæt sammen 
med selskabets sekretær og kasserer, nem
lig samme Jens Pedersen) vil ikke modtage 
eden fra ham, sikkert fordi et andet vidne, 
proprietær Koefoed, har hævdet, at Jens 
Pedersen over for ham har fortalt, at han i 
al almindelighed ikke har bestilt varer 
hjem i afmålte mængder, men blot har 
bedt Chr. H. Kjærgaard om at forsyne 
sig med, hvad han havde brug for. Dertil 
forklarer JP i retten, at han blot gav pro
prietær Koefoed »noget at løbe med«, alt
så en sludder for en sladder.

Edsaflæggelsen ved det første forhør den 
10. oktober 1848 blev således udskudt 
til et efterfølgende forhør, der fandt sted 
den 26. oktober. Jens Pedersen sagde nu, 
at han til tider havde fået varer af Chr. 
Hansen Kjærgaard uden forud at have 
bestilt dem, og at dette var sket efter, at 
der i 1847 var sket vareanholdelse hos 
Chr. Kjærgaard. Han havde også enkelte 
gange betalt kontant eller ladet varerne 
skrive, og han havde set, at Chr. H. Kjær
gaard selv havde opmål t og ud ve jet varer
ne. Han fastholdt, at han stadig ikke 
erindrede at have handlet uden forud- 
bestilling hos Chr. Kjærgaard i årene før 
1847. Han sagde og fastholdt dermed, at 
han ikke havde afgivet falsk forklaring for 
retten. Han »vil ikke vedgå, at den først 
afgivne forklaring indeholder usandheder.«

På et tidspunkt umiddelbart efter for
høret må herredsfoged Jansen have valgt 
at anklage Jens Pedersen for falsk for
klaring for retten og har meldt dette til 
justitsministeriet, der derefter har suspen-
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deret hans kandidatur til folketingsvalget 
den 4. november 1849. Desværre er en 
sådan indberetning fra Jansen ikke fundet 
i justitsministeriets arkiv (endnu?). En 
nærmere analyse kunne sandsynligvis af
sløre, at Jansen har udnyttet sin position 
i retssystemet og sin direkte adgang til 
ministeriet, måske til bestemte personer 
i samme, hvilket sandsynliggøres af, at 
Jens Pedersen blev frikendt i alle de fem 
retssager, der fandt sted. Dette viser klart, 
at grundlaget for at rejse anklagen mod 
Jens Pedersen var meget tyndt. Man kan 
formode, at herredsfoged Jansen handlede 
ud fra et hævnmotiv, og man må gå ud fra, 
at juristerne i ministeriet, hvis de havde 
fået alle relevante oplysninger i sagen, ikke 
ville »give ordre til at rejse tiltale mod 
Jens Pedersen«, som ministeriet gjorde 16. 
januar 1850.

Jens Pedersen blev stævnet til det tredje 
forhør den 23. november 1849, og han for
klarede nu, at han helt fra sin ansættelse i 
Sædding i 1842 har handlet med Christian 
Kjærgaard, men »han ville ikke indrømme, 
at hans først afgivne forklaring indeholdt 
usandhed, idet at den, da den blev aflagt, 
efter hans overbevisning var rigtig, og at 
det først var senere, at han ved at samtale 
med sin kone og pige kom efter, at den var 
urigtig«.

Kernen i alle senere retsbehandl i nger er 
netop, at han efter sin overbevisning ikke 
erindrede at have handlet ulovligt og 
derfor ikke havde talt mod bedre vidende. 
Først efter det første forhør, hvor han havde 
»talt med sin kone og pige«, blev han 
klar over, at han (familien) havde handlet 
købmandsvarer uden forudbestilling hos 
Chr. Hansen Kjærgaard. Han havde således 
ikke afgivet falsk forklaring for retten og 
dermed begået mened.

De fem retssager
Skjern Herredsret 24.5.185019
Justitsministeriet gav den 16. januar 1850 
Skjern Herredsret ordre til at »tiltale sko
lelærer og kirkesanger Jens Pedersen af 
Sædding for under eds tilbud at have af
givet falsk erklæring for retten.« Den 13. 
april 1850 fremlægges sagen i retten, og 
ved samme lejlighed fremlægges en attest 
fra pastor Phister i Sædding/Bølling (med 
skudsmål om JP samt med Phisters vid
neudsagn i sagen), der beskriver Jens Pe
dersen som en begavet og sandfærdig 
mand20. Pastor Phisters attest får afgørende 
betydning for vurderingen af Jens Peder
sens troværdighed i de efterfølgende rets
sager.

Anklagen mod Jens Pedersen er, at 
»han under ed tilbud har afgivet falsk 
forklaring for retten«. Aktor (anklager) i 
første retssag er søkrigskommissær pro
kurator Bagge, forsvarer er prokurator 
Repsdorph. Retten gennemgik grundigt, 
hvad der er kommet frem i de tre forhør 
af Jens Pedersen, og fastslår, at man ikke 
kan udelukke, at han talte sandt, og retten 
fastslår desuden, at han har udmærkede 
vidnesbyrd fra sin foregående vandel, og 
at han aldrig tidligere er straffet. Derfor 
frikender Herredsretten ham. Dog burde 
han ved første forhør have husket, at han 
havde handlet med Chr. Hansen Kjærgaard 
uden forudbestilling, Derfor dømmes han 
til at udrede alle af sagen flydende om
kostninger, derunder også salæret til an
klager og forsvarer.

Viborg Landsoverret 22. juli 1850
Fra Herredsretten i Skjern appelleres 
sagen til Landsoverretten i Viborg, for
modentlig af anklagemyndigheden, dvs. 
i dette tilfælde herredsfoged Jansen (kilde-
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belæg herfor mangler indtil videre). Lands- 
overretten konstaterede, at sagen er ukor
rekt behandlet i Skjern, idet søkrigskom
missær og prokurator Bagge dels har op
taget forhørene, dels har været sættedom
mer i sagen21. Derfor tilbagevises sagen til 
ny behandling i Herredsretten, og Lands
retten forlanger, at Jens Pedersen skal gen
forhøres og redegøre for:

Ø hvorfor han i sidste forhør d. 23. no
vember vedgik, at han i hele perioden 
i Sædding (1842-1849) havde købt køb
mandsvarer ulovligt af Chr. H. Kjær
gaard, men at han først vedgik dette, 
efter at han havde talt med sin kone og 
pige, og altså ikke har indrømmet, at 
hans første forklaring indeholdt usand
hed, men blev aflagt efter hans bedste 
overbevisning.

0 Jens Pedersen opfordres til yderligere 
og med største nøjagtighed at oplyse, 
hvor ofte i hvert af de omhandlede år 
han har købt varer ulovligt af Chr. Han
sen Kjærgaard, hvorom hans kone også 
skal afhøres.

Ø Jens Pedersen skal gøre vitterligt, hvor
for han ikke i første forhør erindrede 
korrekt, hvordan han havde drevet han
del med Chr. H. Kjærgaard.

Ø Desuden skal han forklare, hvordan han 
vil forsvare, at han i første forhør så be
stemt nægtede at have handlet ulovligt 
ud fra, hvad han erindrede.

Skjern Herredsret 19. oktober 1849 
Der er nu en ny anklager, prokurator 011- 
gaard. Forsvareren er den samme, proku
rator Repsdorph. Jens Pedersen er blevet 
genafhørt den 12. september 1850 og har 
oplyst, at han har købt lidt båndjern og 
salt samt krudt og hagl i 1846 eller 47 og 

samme år eller året efter 1 pund sukker 
og kaffe. Hans »kone og pige« har afgivet 
vidnesbyrd, der styrker JP’s forklaring om, 
at han ikke erindrede bedre korrekt22.

Herredsretten resolverer som i første 
retssag, at Jens Pedersen er uskyldig i an
klagen, han bør være fri for anklagers 
videre tiltale om falsk forklaring for retten. 
Han fritages for at betale omkostningerne 
fra første retssag. Disse skal udredes af det 
offentlige. Da han burde have erindret kor
rekt i første forhør, skal han betale om
kostninger ved 2. retssag, herunder salær 
til anklager Øllgaard og forsvarer Reps
dorph.

Viborg Landsoverret 2. december 1850 
Alle oplysninger i sagen bliver igen fore
lagt Landsretten, også de nye udsagn fra 
JP’s kone og pige. Retten finder det be
tænkeligt at anse tiltalte som den, der for
sætligt har afgivet urigtig forklaring for 
retten, og tiltalte bliver derfor frikendt. 
Dog skal han fortsat udrede salær til de
fensor Repsdorph og aktor Øllgaard ved 
Herredsretten. De øvrige udgifter skal ud
redes af det offentlige. Amtet appellerer 
dommen til Højesteret.

Højesteret 25. marts 1851
Aktor eller anklager ved Højesteret er ju
stitsråd Liebenberg og forsvarer er advokat 
Buntzen. Dommen er ganske kort: Jens 
Pedersen bliver frikendt for anklagen om 
mened. Det offentlige skal udrede om
kostningerne ved alle retssager.

Der er ni dommere på sagen. Den ene 
dommer, Bretton, forelægger sagen for 
de øvrige dommere forud for voteringen, 
der er særdeles grundig og fylder fire 
tætskrevne foliosider og rummer 2800 
ord. Af voteringen fremgår det, at Jens 
Pedersen den 1. marts 1850 var blevet
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suspenderet i sin stilling, altså fra stil
lingen som skolelærer og kirkesanger. Med 
andre ord, hvis han blev dømt for falsk 
forklaring for retten, ville han også mi
ste sin stilling, så en dom ville have vold
somme konsekvenser, og som en af dom
merne sagde det, så ville han i så fald have 
vanskeligt ved at forsørge sin familie.

Desuden omtalte den samme dommer, 
Koefoed, at Jens Pedersen har aquiesceret 
ved overrettens23 dom, dvs., at han ikke 
har anket dommen, men dette anser han 
som et ønske fra Jens Pedersens side om 
at undgå muligheden for at blive idømt 
en straf ved Højesteret og således også 
miste sin stilling, men han mener ikke, at 
Jens Pedersen dermed har accepteret en af 
Landsoverrettens præmisser, nemlig at han 
burde have husket korrekt i første forhør og 
altså derfor skulle betale sagsomkostninger. 
Alle dommerne tilsluttede sig Koefoeds 
bemærkninger og Brettons præmisser og 
forslag til dom, og Jens Pedersen blev der
efter fuldstændig frikendt i højesteret.

Efterfølgende må justitien i Skjern, dvs. 
herredsfoged Jansen, tage til efterretning, 
at Jens Pedersen er frikendt ved allerhøje
ste instans. Forinden havde Jansen som be
skrevet angrebet Jens Pedersen, dels med 
sit anonyme indlæg i Ringkøbing Amts
tidende og dels med klagen til justits
ministeriet over valget af Jens Pedersen i 
oktober 1848.

Jansens aktion i slutningen af 1849, 
hvor han anklager Jens Pedersen for falsk 
forklaring for retten i den to år gamle sag 
med Chr. Hansen Kjærgaard, synes at 
være magtmisbrug, hvor Jansen bruger sin 
position i retssystemet til en hævnaktion 
mod Jens Pedersen og hans fæller.

Jens Pedersens lokale bekendtskabskreds 
i Ringkøbing Amt var stor, bønder og 

ledende repræsentanter for de andre stæn
der i Ringkøbing Amt. Set i den sammen
hæng var Jansen ude af trit med det lokale 
samfund, og afvisningen af hans anklager 
både i Rigsforsamlingen d. 24. oktober 
1848 og senere den 25. marts 1851 ved 
landets højeste retsinstans viste, at han 
også var ude af trit med lov og ret.

Tiden efter Rigsdagen og retssagerne
I årene 1847-51 fortsatte Jens Pedersen 
med at være regnskabsfører for Selskabet 
til de rå Jorders Forbedring i Ringkøbing 
Amt, herunder også for projektet med 
opdyrkningen af Videbæk Mose. De tre 
foregangsmænd Niels Jensen, Jens Ander
sen Clausager og Jan Lauridsen udgjorde 
direktionen sammen med proprietær Tang 
fra Nr. Vosborg og amtmand Schulin, 
Ringkøbing. Suppleanter var Ole E. Kirk, 
Ebbensgaard, og sognepræst Ove Krarup, 
Ulfborg. Direktionen havde åbenbart til
lid til Jens Pedersen på trods af her
redsfoged Jansens anklager mod ham for 
mened. På generalforsamlingen i septem
ber 1850 besluttedes, at man ville sælge 
»Olav Ryesgaard«, den ny gård i den ny- 
opdyrkede del af Videbæk Mose. Året 
efter på generalforsamling i maj måned 
blev gården solgt til en pris, der gav ak
tionærerne en mindre fortjeneste. Sand
synligvis har Jens Pedersen haft en mindre 
aktiepost, men mon ikke hans aflønning 
som kasserer for selskabet har været tem
melig ringe og fortjenesten på aktierne 
ligeså, derfra kan finansieringen til hans 
nye projekt ikke være kommet, nemlig at 
bygge en gård til sig selv på Søndergårds 
mark.

Måske har JP allerede, mens retssagerne 
kørte, haft planer om selv at opdyrke 
hede og forbedre jordens bonitet, måske
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Jens Pedersens »holstenske 
gård«, nuværende adresse 
Astnipvej 2. Sønnen Ole 
Pedersen overtog garden. 
Hele Oles bitsstand står 
på rad og række: Jens 
Rakhæk. Jens. Johanne. 
Ole og /Mariane Pedersen 
samt en medhjælper. 
Fotoomkr. 1915.

har han gjort sig overvejelser om, hvad 
han skulle gøre for at forsørge sin familie, 
hvis retssagen mod ham sluttede med, at 
han blev afskediget fra sit skolelærer- og 
kirkesangerembede. 1 1862 fik han skøde 
på et udstykket areal fra Søndergård, og på 
et eller andet tidspunkt efter 1862, men 
før 1870, flyttede han med hele familien 
fra »sognets skolebolig« godt en halv kilo
meter østpå til det udstykkede areal på 
heden fra »Søndergårds Mark«, hvor han 
havde bygget en helt ny gård til sig selv, 
indrettet og bygget efter holstensk for
billede. Så solid, at »den kunne stå til 
syv uger efter dommerdag«, som Jens Pe
dersens børn og børnebørn har citeret ham 
for at have sagt.

Familien på gården var stor med otte 
børn, hvoraf de fire var over 18 år i 1870. 
Ved tællingen i 1870 var gården forment
lig nybygget eller endnu ikke helt fær
digbygget, og opdyrkningen af heden var 
sikkert ikke afsluttet. Den ene søn, Ole 
Pedersen, var vin ter lærer, men derudover 
var der tre voksne børn hjemme, hvilket 
kan forklares med, at der må have været 
ekstra arbejde med opdyrkning af heden 

og med færdiggørelsen af byggeriet. Dette 
er formodninger, idet det ikke har været 
muligt for forfatteren præcist at fastslå, 
hvornår gården blev opført. Opdyrkningen 
af heden og bygningen af gården hænger 
måske sammen med, at han fortsat følte 
sig forpligtet af, hvad han skulle og ville 
som ung lærer og senere i Selskabet til de 
rå Jorders Forbedring i Ringkøbing Amt: 
Plante nyttige træer og buske og opdyrke 
og forbedre jorden.

Som nævnt har Jens Pedersens børne
børn i Lunde så vidt vides aldrig talt om 
årsagen til, at Jens Pedersen ikke fortsatte 
i politik efter 1848 - måske fordi de ikke 
kendte årsagen dertil. Der er berettet om, 
at han var medlem af Rigsforsamlingen, 
naturligvis fortalt med en vis stolthed, 
men at han så skændigt blev standset af 
beskyldninger, der skulle vise sig at være 
grundløse anklager, er gået i glemmebogen 
i familien. Årsagen hertil er måske, at 
blot dette at blive anklaget for mened 
har været så ærekrænkende, at man ikke 
talte om det, selv om Jens Pedersen blev 
fuldstændig frikendt ved alle retsinstanser. 
Hvad Jens Pedersen kan have haft af grunde
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Jens Pedersen, slutningen af 1880'er ne. Kgl. 
Biblioteks Portrætsamling. foto. Samme billede 
rar ophængt i Bolket inget sammen med billedet 
a fandre medlemmer a f Rigsforsamlingen.

til ikke at lade sig opstille igen, ligger 
hen i det dunkle. Da han blev frikendt i 
Højesteret i marts 185 1, havdejens An
dersen Clausager været Ringkøbing Amts 
5. valgdistrikts repræsentant i folketinget 
i halvandet år. Clausager og Jens Pedersen 
havde arbejdet tæt sammen gennem 5-6 år 
i »Selskabet til de råjorders Forbedring i 
Ringkjøbing Amt« og var bysbørn hjem
me i Sædding. Jens Clausager blev valgt 
til Folketinget tre gange, var en periode 
medlem af Ringkøbing Amtsråd og var 
således en fremtrædende mand. Skulle 
Jens Pedersen have haft planer om at fort
sætte sin politiske karriere efter den trau
matiske periode med retssagerne, er det 
sandsynligt, at han ikke ønskede at stille 
op mod Jens Clausager, der havde været 

hans gode støtte ved valget i 1848, og som 
repræsenterede 5. valgdistrikt udmærket 
på tinge.

Jens Pedersen blev i sit embede som sko
lelærer og kirkesanger i Sædding hele sit 
liv. Som det var almindeligt, var lønnen i 
embedet et mindre landbrugsamt naturalier 
i form af f.eks. brødkorn og brænde, som 
betaltes efter hartkornet (afløst af pengeløn 
i slutningen af 1800-tallet). Dertil kom de 
ofre, som kirkegængerne betalte til degnen 
i forbindelse med kirkelige handlinger så
som vielse, barnedåb, kirkegangskone, be
gravelse samt ved de kirkelige højtider. 
Indtægterne var ikke store, og husstanden 
i degneboligen var stor, ri børn kom der 
til, to døde som små. Jens Pedersens bør
nebørn i Lunde21 har fortalt, at Jens Pe
dersens børn både skulle lære noget og 
bestille noget, altså bidrage til familiens 
økonomi. Indimellem beklagede de sig til 
faderen, hvorfor skulle de lære dette eller 
hint, som ikke interesserede dem, eller 
som de ikke havde brug for. JP svarede så: 
»Det skå-er et o kunet«.

Et af børnebørnene fra Lunde, Else Marie 
Sand Pedersen, formulerede i et vers, hvad 
hun og hendes søskende har faet af på
virkning fra deres farfar i Sædding:

Ja 1000 ting må du ove dig i, 
for det fors te det. som du bedst kan li. 
og så det, du har bedst af, for det andet — 
for det skå'er jo et o kun et.
som uor bedstefar i Sædding han al tier såe.

Jens Pedersen blev boende på gården 
gennem mange år, indtil han i slutningen 
af 1880’erne blev ramt af et slagtilfælde. 
I 1886 skrev han et brev til sin søn, Niels 
Peter i Lunde, og fortalte, at den yngste 
søn, Michael, nu snart var færdiguddannet
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som lærer og ikke havde problemer med ar 
få en stilling, idet han kunne komme hjem 
til Sædding skole. JP’s skrift i brevene er 
normalt klar, tydelig og letlæselig, men i 
et brev skrevet senere end 1886 er skriften 
vanskelig at tyde, dog er indholdet klart 
og præcist formuleret. Brevet må være 
skrevet efter slagtilfældet. Omkring den 
tid, før eller efter slagtilfældet, skulle 
Jens Pedersen fotograferes, sandsynligvis 
for at billedet skulle ophænges i Rigsdagen 
(Christiansborg var brændt i 1884), sik
kert i en speciel anledning, f.eks. Grund
lovens 40 års jubilæum i 1889. Det var 
nødvendigt, at børnene Ole og Margrethe 
hjalp til ved fotograferingen af den svage 
mand, som et af børnene har skrevet til 
broderen i Lunde. Portrætfotoet, der se
nere blev placeret foran tilskuerlogen i det 
nuværende Folketing, viser tydeligvis en 
ældre og ikke den unge Jens Pedersen.
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Da krigen tvang ungarerne til Danmark
I besættelsens sidste uger oplevede sogne langs vestkysten 

en sand invasion af ungarske soldater og deres familier. 
Da krigen var slut, var de atter over alle bjerge, 

men de personlige kontakter fortsatte og satte varige spor

Af Søren Peder Sørensen

1 ugerne op til påske i foråret 1945 fik 
sognepræsten i Lønborg-Vostrup, Anders 
Bork Hansen, til opgave sammen med en 
ungarsk officer at sørge for indkvartering 
til en ungarsk bataljon på 550 mand. Det 
var næsten lige så mange, som der boede 
i sognet. Nogle kunne bo på de to skoler, 
i forsamlingshuset og missionshuset. Al
ligevel var der brug for en hel del privat 
indkvartering.

Folk brød sig ikke om at have fremmede 
soldater boende, og undskyldningerne var 
mange. Heller ikke sognepræsten var be
gejstret. Den normalt så talende og hu
mørfyldte præst var fåmælt og reserveret. 
Han var ikke stolt ved at rejse rundt i 
sognet i selskab med en officer fra besæt
telsesmagten. Hvad kunne folk ikke tæn
ke? Men der var ingen vej udenom. Han 
var én af de få i sognet, der talte og forstod 
tysk. Det var derfor, sognerådet havde 
sendt ham af sted. For plads skulle der 
skaffes. Det var en ordre fra den tyske 
værnemagt.

Den ungarske officer Zoltan Vilagi, der 
var et følsomt og begavet menneske, mær
kede mistroen og kunne se, at folk var 

bange, når de dukkede op. Efter den første 
dags møjsommelige arbejde besluttede of
ficeren at lægge kortene på bordet. Han 
fortalte Anders Bork Hansen sin personlige 
historie. Derved fik han også gjort præsten 
begribelig, at ungarerne ikke var her med 
deres gode vilje. De var lede og kede af 
hele situationen. De savnede deres familier. 
Frygten for, hvad der hændte dem i deres 
hjemland, holdt dem vågne om natten. De 
havde kun dette ene ønske: At leve i fred 
og fordragelighed med lokalbefolkningen, 
indtil krigen fik en ende, og de kunne ven
de hjem.

»Vilagi fortalte om den klemme, som 
de var i: Kommunismens pres fra øst, na
zismens fra vest. Hvad skulle de gøre?« 
erindrede Bork Hansen mange år senere.

Dagen efter genoptog de to mænd ar
bejdet med indkvarteringen. Nu gik det 
hele lettere. »Folk var ikke mere så stive 
og forskrækkede«, bemærkede Zoltan Vi
lagi. Også præsten virkede mere afslappet 
og munter. Og på gårdene kunne der 
pludselig skaffes plads til både den ene og 
den anden.
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De ungarske rekrutter stod tinder kommando af deres egne officerer, som var underlagt den tyske 
bar ledel se. Her venter en ungarske enhed i grænsebyen Sopron, på vej til Danmark. Januar 1945-

Omtumlet tilværelse
Episoden er karakteristisk for den usikker
hed, som opstod, da ungarske militære 
enheder i krigens sidste uger væltede ind 
over landsdelen og krævede både kost og 
logi for dem og deres heste. De kom, uden 
at nogen havde spurgt eller forberedt dem 
på det. Der blev rift om vinterens forråd af 
kartofler, hø og halm. Samtidig er episoden 
usædvanlig på grund af den tillid, der 
opstod mellem de to mænd i hestevognen. 
Det venskab, der kom ud af det, fik ind
flydelse på, at vi i dag snart 70 år efter kan 
få et indblik i én af besættelsestidens mest 
underlige hære, og på, hvordan de blev 
mod faget.

Hvad den ungarske officer Vilagi den
gang ikke kunne vide, var, at Anders Bork 
Hansen ikke bare var præst. Han var også 

meddeler til modstandsbevægelsens mili
tære efterretningstjeneste, og det var hans 
pligt at indberette, hvad han så og hørte, 
blandt andet om ungarernes forhold til 
tyskerne. Omvendt vidste Bork Hansen 
ikke, at manden ved hans side, Zoltan 
Vilagi, var næstkommanderende i en re
krutbataljon, 4. telegrafistbataljon fra Pécs 
i det sydlige Ungarn. Bataljonen havde 
bragt sig på kollisionskurs med tyskerne 
på grund af dens manglende vilje til sam
arbejde. Tyskerne stolede så lidt på dens 
officerer, at de havde indsat egne folk i 
bataljonen, så de kunne holde øje med, 
hvad de foretog sig.

Det var om den bataljon, at en dansk 
forbindelsesofficer efter krigen oplyste til 
Ministeriet for særlige Anliggender i Kø
benhavn, at den var ankommet til Dan-
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mark den 27. januar 1945 fra Pécs i Un
garn.

»29. januar kom bataljonen til Jægers
pris, hvor den straks blev sat i forbindelse 
med danske fiskere for eventuelt at blive 
sendt til Sverige. Herom erfarede tyskerne, 
hvorefter bataljonen den 2. februar 1945 
blev sendt til Herning. Senere til Borris 
og senere igen til Lønborg ved Tarm. Var 
her i nær forbindelse med modstandsbe
vægelsen.«

Anders Bork Hansen fik nok at se til i 
de følgende uger med at indberette alt det, 
som han så og hørte.

Ubevæbnede og sultne
1 historiens bakspejl havde hverken Vest
jylland eller det øvrige Danmark den 
store erfaring med ungarere som besættel
sesmagt. Det betød dog ikke, at de ikke 
havde været her. Under invasionen i 1864, 
da Jylland var besat af fjendtlige tropper, 
opholdt der sig nogle hundrede ungarske 
infanterister og noget kavaleri i Jylland. 

De gik under navnet »de spidsbenede«, 
fordi officererne havde snævre benklæder, 
som gik ned i et par snørestøvler. Skønt de 
dengang, i 1864, havde ry for at stjæle, blev 
de beundret for deres flotte kropsbygning, 
for deres evne til at danse, »ikke alene med 
benene, men også med hele kroppen, med 
arme og hoved, med fagter og miner.« Om 
deres heste hed det, at de var hverken store 
eller svære, men tætbyggede og smukke, 
og rytterne talte til dem, som var de deres 
børn.

Det var et noget andet syn, der mødte 
befolkningen, da ungarske tropper 80 år 
senere meldte deres ankomst. De gjorde 
ikke noget imponerende indtryk, og deres 
heste var magre og trætte. Et karakteristisk 
syn var de lange kolonner af soldater i 
slidte uniformer med sammenrullede tæp
per lagt hen over deres skuldre.

»Ved ankomsten var de meget sultne og 
undersøgte affaldsspande og lignende på 
en måde, der tydede på, at det var en dag
ligdags ting, og de var fulde af lus,« skrev

Ungarske 
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march til deres 
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det tidlige fordr 
1945.
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en lokal meddeler i Bedsred i Thy til den 
militære efterretningstjeneste den 27. fe
bruar 1945. Han tilføjede: »Endnu færdes 
de uden for tjenesten kun i flokke på 8 til 
10 mand, hvoraf som regel én af dem kan 
brokke lidt tysk af sig.«

Brugsuddeleren i Vostrup, Tage Flyt- 
kjær, skrev om en ungarsk enhed, der i 
begyndelsen af februar 1945 ankom med 
toget syd fra. Fra Tarm vandrede de til fods 
ad landevejen mod Nørre Nebel.

»De kom med enkelte kærrer med for
skelligt grej på. Hestene var magre og 
udasede, enkelte af dem styrtede om på vej 
op ad Bøel Bakke,« skrev han og tilføjede: 
»De har nok ikke haft megen proviant 
med, for de spurgte til mad både i huse og 
på gårde, nogle var så sultne, at de så efter 
føde i stalde og roekuler.«

Lokalbefolkningen havde svært ved at 
hitte rede i, hvem de var, og hvorfor de var 
her. Man var på det rene med, at de måtte 
være en del af den tyske besættelseshær. 
Men de opførte sig ikke som sådan. Kyn
dige iagttagere bemærkede, at de ikke bar 
våben, og at der blandt soldaterne sås 
kvinder, børn og ældre mennesker.

I ugerne, der fulgte, fik danskerne lej
lighed til på nærmere hold at studere de 
fremmede, når de var indkvarteret privat, 
i skoler, forsamlingshuse, missionshuse og 
andre offentlige steder. Eller når de duk
kede op på gårdene for at købe mælk og 
æg, hvis de da ikke frimodigt tog plads ved 
køkkenbordet i forventning om, at hus
moderen ville sætte noget spiseligt frem. 
Således berettede nu afdøde gårdejer Carl 
Jeppesen i Lønborg mange år senere, at 
han en aften bød nogle ungarere indenfor 
til aftensmad.

»Da de sad ved køkkenbordet, var der 
én af ungarerne, der tog kniven og skar 

smørret i skiver og lagde det på rugbrødet. 
Hans kammerater gjorde det samme. Da så 
de, hvordan vi bar os ad, og så skrupgrinede 
de. De troede, at det var ost.«

På flugt fra krigen
Hvorfor kom de? Spørgsmålet finder sit 
svar i de kaotiske og voldsomme begiven
heder, som hændte i Ungarn. Landet havde 
under 2. verdenskrig været en allieret part
ner med Nazi-Tyskland. I foråret 1944 
valgte Hitler for en sikkerheds skyld at 
besætte landet, og i oktober 1944 blev 
den ungarske regent, rigsforstander Mik
los Horthy, afsat, og Hitler indsatte de un
garske Pilekors-folk ved magten og med 
et rædselsregime til følge. Tyskland havde 
total kontrol over landet og dets nationale 
hær Honved. Udviklingen i det sene efterår 
1944 spidsede til, da den sovjetiske Røde 
Hær rykkede ind over grænsen østfra og 
i de kommende uger løb hele landet over 
ende. I det kaos blev ungarske hærenheder 
ført ud af landet. Det hed, at formålet var 
at bringe dem i sikkerhed i det tyske bag
land, så de kunne få militær træning og 
vende tilbage som kampklare tropper. I 
praksis blev de anvendt som erstatning for 
tyske tropper.

De ungarske hærenheder, der kom til 
Danmark, var i hovedsagen rekrut-enhe
der, der var en broget sammensætning af 
unge drenge og halvgamle mænd, der i 
hast var blevet rekrutteret til hæren i efter
året 1944. De havde ikke den ringeste er
faring i krig og militær. Mange var land
arbejdere, der aldrig havde været uden for 
den egn, hvor de boede med deres familier. 
De vidste ikke noget om, hvordan de skulle 
betjene et våben. De havde ikke holdt en 
granat i hånden før.
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Rekrutterne blev sendt med tog ud af 
landet. De rejste via Østrig og videre op 
gennem Tyskland. Deres rejse var yderst 
farlig, for de var under konstant fare for 
at blive udsat for engelske og amerikanske 
flyangreb. Den korridor, som de rejste 
igennem, blev stadig smallere på grund af 
de allierede troppers indtrængen fra øst, fra 
vest og fra syd. Ungarerne blev så at sige 
presset nordpå, skønt det ikke fra starten 
stod klart, at det var Danmark, de skulle 
til. Derfor var deres ankomst uforberedt, 
da de dukkede op ved grænsen. Tyskerne 
var ikke informeret, og de vidste ikke, 
hvad de skulle stille op med dem.

En planløs modtagelse
Fra slutningen af januar til langt hen i 
februar 1945 strømmede de ungarske en
heder ind over den tysk-danske grænse. 
De udgjorde tre regimenter, 12 bataljoner 
med 42 kompagnier samt to artilleriaf
delinger med 4 batterier. Tilsammen ud
gjorde de et mandskab på omkring 12.000 

mand inkl. de civile, der fulgte med. De 
blev spredt over hele landet, men den 
største koncentration fandt sted langs den 
jyske vestkyst, fra Fanø i syd til Hanstholm 
i nord.

Den planløse modtagelse førte til, at un
garernes ophold blev en rodet affære. Me
ningen var, at de skulle have militær træ
ning. Men ofte blev det ikke iværksat, 
fordi der ikke var undervisningsudstyr, og 
tyskerne turde ikke udlevere våben til un
garerne af frygt for, at de skulle blive rettet 
mod dem selv.

Ungarernes opgaver blev typisk at pa
truljere på jernbanestrækninger og bevog
te kystområder. De blev anvendt som ar- 
bejdssoldater, hvor tyskerne havde brug for 
»et par stærke mænd«. Flere af enhederne 
blev af samme grund flyttet rundt mellem 
landsdelene med få ugers mellemrum.

Ungarerne selv frygtede mest af alt, at de 
skulle blive sendt til fronten. De ungarske 
officerer gjorde alt for at beskytte sig selv 
og deres mandskab ved ikke at påkalde sig
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tyskernes opmærksomhed efter devisen, at 
den, der levede skjult, levede bedst. Og 
når det nu skulle være, var det ikke værst 
at bo her, hvor alt syntes så fredeligt og 
rart, og hvor der var nok at spise.

At der var et spændt forhold mellem 
de ungarske og de tyske tropper, kunne 
dog ikke skjules. Det blev blandt andet 
observeret af danskere, der arbejdede ved 
den tyske flyveplads ved Rom syd for 
Lemvig. De berettede efter krigen om et 
nærmest eksplosivt forhold. Det tyske 
Waffen SS-personale havde over for dan
skerne begrundet det med, at ungarerne 
ikke besad den nødvendige selvdisciplin. 
Samstemmende gav de danske arbejdere 
udtryk for, at ungarerne fik en ydmygende 
behandling, som gjorde dem bitre og 
triste.

Det spændte forhold kom i sidste ende 
til at kræve dødsofre, også blandt dansker
ne. I slutningen af april kom det til væbnet 
sammenstød, da en ungarsk hærenhed i 
København blev beordret til Berlin for at 
deltage i de heftige kampe mod russerne. 
I panik flygtede ungarerne alle som én fra 
Rosenborg Kaserne og ud i de omliggende 
gader. Tyskerne kørte hele deres tunge 
skyts i stilling, og i flere timer blev der 
skudt i kvarteret omkring Nørreport Sta
tion, hvorved otte tilfældigt passerende 
danskere blev skudt og dræbt. Antallet af 
døde og sårede på ungarsk og tysk side 
blev aldrig oplyst.

Frygt og sympati
Det var i den højspændte situation, at be
folkningen i de vestjyske sogne skulle tage 
bestik af den fremmede invasion. Hos nogle 
meldte en øjeblikkelig forskrækkelse sig 
ved mødet med de fremmede. I Lønborg 
Missionshus, Betania, var omkring 70 sol

dater blevet indkvarteret. Mette, som be
styrerinden hed, var utryg ved situationen 
og tilkaldte sin søn Harald, som arbej
dede i Sønder Omme. Han kom til et mis
sionshus, der stod på den anden ende. I 
mødesalen var halm bredt ud over gulvet, 
og der var soldater overalt.

»De ungarske soldater var høflige, og de 
forulempede ikke min mor på nogen måde. 
Da en soldat blev nærgående over for hen
de, tog hans kammerater affære og gav 
ham bank,« erindrede sønnen Harald Jen
sen mange år efter.

»Min mor var betænkelig ved den ræk
ke af bibelske skriftsteder, der var hængt 
op på væggen i mødesalen. Hun kendte 
ikke soldaternes religiøse tro og fandt det 
klogest at blænde skriftstederne af, så de 
ikke blev udsat for hærværk. Men solda
terne var katolikker, som, da det blev på
ske, gjorde meget ud af påskefejringen. 
De værdsatte skriftstederne, skønt de ikke 
forstod dansk.«

I løbet af ugerne op til befrielsen opstod 
der mange steder en gensidig sympati og 
forståelse. Lokalbefolkningen var på det 
rene med, at ungarerne ikke var her med 
deres gode vilje. »Vi opfattede dem som 
krigsfanger. Det var den eneste forklaring, 
som vi kunne finde på, at de var her,« 
fortalte gårdejer Peder Christensen, Faare 
ved Bøvlingbjerg, der huskede, hvordan 
ungarerne, da han var dreng, kom til 
hans fars gård for at købe mælk, mens de 
åbenlyst demonstrerede deres had vendt 
mod Hitler.

På trods af sympatien var det indi
skutabel t, at ungarerne tilhørte en fjendtlig 
besættelsesmagt. Den side indgik også i 
den danske opfattelse, som kunne antage 
et direkte fjendtligt udtryk. Én af de mest 
omtalte episoder i den sammenhæng var
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Den ungarske 
militcertransport 
havde vieret 
undervejs fra 
Amstetten i Østrig 
i tre døgn, da den 
sent om aftenen den 
19. februar 1945 
blev bomberamt ved 
Godstrup.

den sabotage, som modstandsbevægelsen 
rettede mod en ungarsk troppetransport 
uden for Herning sent om aftenen den 
19- februar 1945. Ved den voldsomme ek
splosion blev toget afsporet, og fem un
garere, blandt dem en far og hans lille 
søn, omkom, mens op mod 30 passagerer 
blev kvæstede eller hårdt sårede. Den 
togsabotage chokerede ungarerne. Men 
den ændrede ikke grundlæggende deres 
opfattelse af, at danskerne var dem venligt 
stemt.

Lige efter Amerika
Karakteristisk var, at der blandt ungarerne 
bredte sig en følelse af, at de var kommet 
til et land, hvor der ikke var krig. Den 
opfattelse kommer til udtryk i både dag
bøger og andre optegnelser. De havde væ
ret igennem et inferno af bombeangreb, 
brændende byer og luftalarmer, som 
havde skræmt dem. De havde med gru 
under deres rejse op gennem Tyskland set 
ødelæggelserne, hvor især Hamborg, der 

var forvandlet til et ruinhob, gjorde et 
voldsomt indtryk. De havde levet i dette 
pres af frygt for luftangreb i ugevis. Så 
meget større var lettelsen, da de under 
rejsen op gennem Jylland kunne iagttage 
byer, hvor ingen huse var ødelagte. Ingen 
bombede byer. De iagttog begejstret bu
tikker, der var fyldte med varer, og deres 
jubel ville ingen ende få, da de erfarede, at 
de hos en bager kunne købe flødeskums
kager og wienerbrød.

»I skolen havde vi lært, at Danmark var 
et lille land, der ernærede sig ved landbrug 
og fiskeri. Vi vidste, at tyskerne havde ero
bret Danmark i 1940, og at kongen havde 
besluttet sig for ikke at gøre modstand,« 
erindrede Tibor Strasser mange år efter 
krigen. Han var dengang kun 16 år og 
med i det sabotageramte tog ved Herning.

Ungarerne kunne ikke blive trætte af at 
iagttage danskerne og deres levevis. Det 
kommer til udtryk i rekrut Zoltan Csa- 
kanys dagbog. Han var tilknyttet 4. te
legrafistbataljon fra Pécs, 36 år, og én
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En ungarsk militurtransport under en pause på 
dens vej op gennem Jylland. Soldater og officerer 
var begejstrede over modet med det danske land
brugsland.

af dem, der var blevet indkaldt til mi
litærtjeneste uden at vide, hvad den in
debar. Han savnede sin kone og sine tre 
døtre, som hans tanker ofte kredsede om. 
Men i dagbogen glemte han for en stund 
sin hjemlængsel i benovelse over alt det 
smukke og fremmedartede, som mødte 
hans øjne. Om de danske kvinder skrev 
han under et ophold i Herning:

»De er smukke, velskabte, i god form, 
slanke, og jeg har aldrig set én med dårlig 

figur.« Som eneste indvending havde han, 
at de brugte for meget make-up. Alligevel 
var han imponeret. »Landmændene lever 
ude på gårdene, men der findes også alle 
former for bekvemmeligheder som f.eks. 
telefon, badeværelse og radio,« skrev han 
under et ophold i stationsbyen Borris og 
fortsatte: »Jeg ville være lykkelig, hvis li
vet hjemme hos os var lige som her. Dan
mark kommer lige efter Amerika. Her le
ver de på samme måde,« konstaterede Zol- 
tan Csakany, skønt han ikke havde været 
i Amerika. Opholdet i Danmark var hans 
første udenlandsrejse.

Hans kammerat Istvan Boros benyttede 
opholdet til at studere landbruget, først i 
Bedsted i Thy og senere i Lønborg, hvor 
han opholdt sig, da befrielsen kom. Der fik 
han nær kontakt med en familie, hvor han

Istvan Boros benyttede opholdet i Vestjylland 
til at studere landbruget og den tids moderne 
maskiner.
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kom og spiste og talte med familiefaderen 
Peder Hundebøll, der gerne ville dele sin 
viden om Ungarn ud fra det, som han 
havde læst i bøger og i dagbladet.

»På grund af sprogproblemer kunne vi 
ikke forstå hinandens tanker i detaljer, 
men vi mærkede hans sympati med os«, 
erindrer Istvan Boros fra Budapest: »Hans 
sønner viste os ejendommen frem, som var 
fuld af den tids moderne maskiner. Her så 
vi det moderne landbrug, som også skulle 
virkeliggøres i Ungarn. Når vi havde fri, 
arbejdede vi hele tiden på at lære mere om 
det danske folk og det danske land«, siger 
Istvan Boros. Han og hans kone Ibolya har 
i alle årene bevaret venskabet med familien 
Hundebøll.

Aftaler om at kæmpe sammen 
Besættelsestidens sidste uger skal ses i lyset 
af, at alle vidste, at tyskernes kapitulation 
var nært forestående, men ingen vidste, 
hvordan krigen ville ende. Ville tyskerne 
overgive sig frivilligt, eller ville de kæmpe 
til sidste patron og sidste mand, som det 
hed? Ville en allieret invasion komme på 
tale, eller skulle Danmark uden væsentlig 
hjælp fra de allierede komme til at stå alene 
med en tysk hær på omkr. 233-000 mand?

Frygten for, at Danmark i krigens sidste 
time skulle blive forvandlet til en blodig 
slagmark, var udtalt. I den situation var 
det vigtigt at sikre sig støtte fra de mange 
fremmede tropper i tysk tjeneste, enten 
som partnere i aktiv kamp eller ved, at de 
forholdt sig passive. Det var i den sam
menhæng, at stiltiende aftaler med ungar
ske officerer om at kæmpe sammen fik en 
stor betydning.

At disse tilnærmelser mellem ungarske 
officerer og modstandsbevægelsen fandt 
sted, vidneren rapport, som politimesteren 

i Lemvig i maj 1947 sendte til rigs
politichefen i København. Af den fremgik, 
at chefen for de ungarske tropper på Lem- 
vig-egnen havde tilbudt sin assistance i 
tilfælde af en allieret invasion, eller hvis 
det skulle komme til en åben konflikt 
mellem modstandsbevægelsen og de tyske 
tropper i området.

»Kontakten med ungarerne blev dog 
ikke yderligere oprettet dels på grund af 
stor travlhed ved modstandsbevægelsen i 
dette tidsrum og dels, fordi man stolede 
på ungarernes fulde støtte i påkommende 
tilfælde, hvilket også var den almindelige 
opfattelse i den danske befolkning her på 
egnen,« hed det i politirapporten.

Rapporten kunne i øvrigt tilføje, at un
garerne ved den tyske flyveplads ved Rom 
havde ydet hjælp ved fjernelse af våben 
og ammunition samt håndgranater og 
sprængstoffer, som blev gemt hos danske 
borgere til evt. senere brug mod tyskerne. 
Det var ikke så mærkeligt, at der var et 
spændt forhold mellem ungarerne og ty
skerne på flyvepladsen.

Den sværeste fred
Med tyskernes kapitulation og Danmarks 
befrielse den 5. maj 1945 fik ungarernes 
ophold her i landeten brat afslutning. Mens 
vi jublede over friheden, sank ungarerne 
ned i mismod og forbitrelse og med bange 
anelser om fremtiden. Ifølge engelsk ordre 
skulle alle tropper af fremmed nationalitet 
i den tyske værnemagt, herunder ungarere 
og russere, i alle henseender betragtes og 
behandles som tyske tropper og straks for
lade landet til fods.

Den britiske ordre skabte stor uro. I 
Thy kom det til opstand, fordi ungarerne 
under ingen omstændigheder ville udmar
chere sammen med deres tyske våben-
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Bataljonen i Lønborg-Vostrup gør klar til fodrejsen bjem, mens hornene flokkes om dem. 
Vostrup Skolegård den II. maj 1945.

brødre. En forstandig klirfoged fik dog 
afværger konflikten ved sin diplomatiske 
indsats. I Lønborg-Vostrup søgte sogne
rådet efter anmodning fra Vilagi og hans 
chef Jenö Steiner om tilladelse til, at 
ungarerne kunne hjælpe til med høbjærg
ningen i Skjern Enge og på den måde ß 
forlænget deres ophold med nogle uger.

Men det hjalp ikke. Ud skulle de, og 
ud kom de. I løbet af maj måned forlod de 
fleste ungarske enheder Danmark og blev 
sendt i allieret krigsfangenskab i Slesvig- 
Holsten. Tilbage i Danmark blev nogle 
hundrede kvinder og børn, som var fulgt 
med herop. De blev midlertidigt anbragt 
i Røde Kors lejre, blandt andre Tannishus 
i Tværsted i Nordjylland og i Pal lisbjerg 
ved Ulfborg, før de i løbet af 1946 blev 
sendt tilbage til Ungarn.

Mændene gik en sørgelig skæbne i møde.

Først sad de i krigsfangenskab på egnen 
omkring Husum i Slesvig. Senere blev de 
ført til bevogtede fangelejre i Eselheiden i 
Midttyskland. Først i løbet af 1946 kun
ne de vende hjem til deres fædreland, 
men for blot at møde nye vanskeligheder. 
De blev mod taget af de kommunistiske 
sejrherrer med mistro. De kom i forhør og 
blev stemplede som utroværdige, fordi de 
havde opholdt sig i vesten i så lang tid. Et 
var, at de havde deltaget i krigen på tysk 
side. Værre var, at de havde siddet i britisk 
fangenskab og sikkert var kommet under 
skadelig vestlig påvirkning. Den kolde 
krig havde afløst den varme krig.

»Desværre har vi fået den sværeste fred,« 
skrev en resigneret Zoltan Vilagi i et 
brev fra Budapest i maj 1947 til sin ven i 
Lønborg, Anders Bork Hansen. »Det ville 
være godt at drøfte det, men brevpapiret
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er ikke duelige til dec,« skrev han på 
dansk, hvormed han lod forstå, at han var 
underlagt brevcensur.

Kontakterne fortsatte
Ungarernes ophold i Vestjylland i krigens 
sidste uger kom til at trække dybe spor, 
usynlige for de mange, men nærværende 
for de involverede. Under min research i 
1990’erne til min bog om de ungarske sol
dateropdagede jeg, at kontakten mellem de 
hjemvendte ungarere og lokalbefolkningen 
i Lønborg-Vostrup var forblevet opretholdt 
i mange år efter krigen. De hjemvendte 
blev ved med at sende breve til deres 
danske kvarterværter. Fælles for dem var, 
at de bad om hjælp, fordi de befandt sig 
i stor social nød. Brevene var skrevet på 
gebrokkent dansk eller tysk.

En hjemvendt berettede til sin kvarter
vært om en stor elendighed. Om lands
byen, der lå i ruiner. Om alt for høje priser 
på mad og tøj. »Da jeg kom hjem fra fan

genskab, var mine møbler, mit tøj, alt 
var forsvundet under krigen. Min elskede 
familie har ikke andet tøj end det, som 
de går med, gamle klude, og de har ikke 
andet at sove på end hø.«

En anden hjemvendt skrev: »Min kære 
hustru har født en lille pige for to uger 
siden. Hun ligger svøbt i lånte klude, 
sover på hø og græder hele tiden. Min 
søn er underernæret, hans tøj er slidt, og 
jeg har ikke råd til at købe livgivende 
medikamenter. Om jeg så skulle knokle 
dag og nat, på bare fødder og med nøgen 
overkrop, så kan jeg ikke skaffe de vigtigste 
fornødenheder, kun tørt brød,« sluttede 
han med en bøn om at sende gamle sko og 
tøj til dem.

En tredje skrev: »Kære Jakob. De vil vide, 
hvordan det føles at have en kommunistisk 
regering. De må endelig ikke tro, at alt er 
kommunistisk i Ungarn. Den største del 
af statsembedsmændene er indmeldt i Par
tiet på grund af deres stillinger, som de
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jo ikke vil miste,« skrev han og fortsatte: 
»De store godser blev uddelt til de fattige, 
hvilket der ingen grund var til. De fik 
også redskaber, heste og køer, så de kunne 
bearbejde markerne. Nu vil regeringen til 
at indføre kollektive brug, så flere bønder 
skal arbejde sammen.«

Béla Eck, som han hed, sluttede brevet: 
»Forholdene i verden skifter hele tiden, 
så vi har kun den tredje verdenskrig at 
vente på, og hvis den bryder ud, bliver 
brevet holdt tilbage.« Brevet slap igennem 
censuren, men i senere breve undlod Béla 
Eck at omtale politiske forhold i landet. 
Han var blevet ramt af en lungesygdom, 
tryglede om medicin fra vesten, men 
overlevede ikke kampen. I et senere brev 
meddelte hans sørgende forældre, at deres 
elskede søn var død.

Familiens formue i en kuffert
4. telegrafistbataljons to officerer, Zoltan 
Vilagi og Jenö Steiner, samt deres familier 
fulgtes ad i krigsfangenskab i Tyskland, og 
begge familier vendte hjem til Ungarn i 
1946. Hvor alvorlig situationen var, frem
går af en række breve, som Jenö Steiner 
sendte til sin kvartervært på Lønborggaard 
i 1947.

1 et brev fra august 1947 bad han i en 
desperat tone om at fa tilsendt den kuffert, 
som han havde efterladt, og som trods 
dens beskedne indhold med blandt andet 
et ur, sko og tøj »udgjorde hele familiens 
formue.« Han skrev, at trods hårdt fysisk 
arbejde var det ikke muligt at skaffe føde 
om vinteren, og konstaterede, at der ingen 
udsigt var til, at han kunne vende tilbage 
til de tidligere gode forhold i militæret.

»At være uden stilling med hustru og 
barn hos ens svigerforældre, som også er 
uden arbejde, er meget sørgeligt. Vores 

eneste glæde er vores lille Bandika, som 
1er hele dagen.« I et efterfølgende brev 
oplyste Jenö Steiner, at han havde mod
taget kufferten. Han havde måttet betale 
toldmyndighederne en formue for at fa 
kufferten udleveret. Men da han åbnede 
den, var den tømt for værdier.

Brevene vidnede om, at ungarerne var 
vendt hjem til »den sværeste fred«, ramt 
af krigens og fredens hårde virkelighed 
i en grad, som nok kunne skabe en stor 
bekymring. Jerntæppet havde sænket sig 
over Europa. Men kontakterne fortsatte. 
Breve fra Ungarn kom til jul og påske. 
Det kunne hænde, at kuverter dukkede op 
med ungarske frimærker og med stempler. 
De bar såvel modtagers som afsenders 
adresse, men kuverterne var uden indhold. 
Var kuverten blevet åbnet og tømt for 
indhold? Eller havde afsenderen blot sendt 
kuverten for at bekræfte venskabet? Det 
fik modtageren ikke svar på.

De vestjyske kvarterværter fik på den 
måde et uofficielt og personligt indblik i 
1 i vet bag jerntæppet og fulgte med voksende 
uro og bekymring den spændte militære og 
politiske situation, da ungarerne i efteråret 
1956 gjorde opstand mod den sovjetiske 
overmagt. Atter begyndte togene at rulle 
fra Ungarn til Danmark. Denne gang med 
1.400 flygtninge, inviteret af den danske 
regering - 11 år efter, at ungarerne havde 
forladt Danmark i 1945.

En ordbog kom til hjælp
Livet igennem bevarede Anders Bork Han
sen og Zoltan Vilagi det venskab, som blev 
grundlagt, da de rejste sammen på heste
vogn for at skaffe indkvartering i marts 
1945. Vilagi var den eneste blandt de 
un-garske officerer, der efter krigen talte 
om sine oplevelser på dansk og i en dansk
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med lokalbefolkningen i Lønborg, fordi 
både han og hans bataljonschef Steiner var 
på det rene med, at det var deres eneste 
redning, hvis det skulle komme til en åben 
konfrontation med tyskerne. Kontakten til 
Anders Bork Hansen muliggjorde dette, og 
det førte til, at samarbejdet med den lille 
uofficielle modstandsgruppe i sognet med 
Anders Bork Hansen, sognerådsformand 
Laurids Thomsen, smedemester Peter 011- 
gaard og teglbrænder Søren Jensen kom på 
en hård prøve.

Ungarerne var så ivrige på dette sam
arbejde, at de i nattens mulm og mørke

Ordbogen blev et af de fa synlige beviser på 
ungarernes ophold, og i mange år cirkulerede den 
blandt de hjemvendte ungarske veteransoldater.

offentlighed, blandt andet i et TV-program 
»Besættelsestidens profiler« i Danmarks 
Radio i juli 1965. Han var da i en position, 
hvor han kunne. Han havde på alle mulige 
tænkelige måder sikret sig attester fra 
modstandsbevægelsen og englænderne, 
der kunne dokumentere, at han havde 
været anti nazist. Siden opnåede han en 
stilling som direktør for den statslige 
levnedsmiddelforsyning i Budapest uden 
at være medlem af det kommunistiske 
parti.

Ved den lejlighed løftede han sløret for, 
at han fra starten havde tilstræbt en kontakt

Zoltan Vilagi opnåede efter krigen at blive di
rekter for den statslige levnedsmiddelforsyning i 
Budapest, og han besøgte flere gange Danmark 
som privatperson og som officiel udsending.
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Sognepræst Anders Bork Hansen fortalte mange 
ar senere, at han konstant var bange i de tiger, 
hvor ungarerne var her, fordi han frygtede, at 
det illegale samarbejde skulle blive afsløret.

og med den sprogbegavede Zoltan Vilagi 
som hovedredaktør, udarbejdede en dansk- 
ungarsk, ungarsk-dansk ordbog, som blev 
trykt i dagene før tyskernes kapitulation 
på et lokalt trykkeri i Vostrup.

En fortrolighed og en stiltiende aftale, 
som sognepræsten også havde en interesse 
i som meddeler til efterretningstjenesten. 
Fra samtaler med Zoltan Vilagi kunne han 
rapportere om ungarernes sindelag, og at 
de i påkommende tilfælde af åben krig 
ville kæmpe på danskernes og de allieredes 
side.

Tavshed blev brudt
Det illegale samarbejde havde sine om
kostninger. Anders Bork Hansen, der se
nere kom til Løgumkloster og blev lands

kendt som gøglerpræst, fortalte mange år 
senere, at han konstant var bange i de uger, 
hvor ungarerne var der. Han frygtede, ar 
det illegale samarbejde skulle blive af
sløret. Han og hans to fortrolige venner, 
sognerådsformanden og smedemesteren, 
valgte efter krigen at lade tavsheden råde. 
Men sognerådsformand Laurids Thomsen 
gemte sine papirer, som efter hans død 
kom frem for en dag. Sognepræst Anders 
Bork Hansen og smedemester Øllgaard 
tog bladet fra munden, da de på deres 
gamle dage blev opfordret til at tale om 
det.

Ved den lejlighed fortalte Bork Hansen, 
at han efter krigen var blevet bedt om at 
indberette, hvad der var hændt. Men han 
lod være, for han vidste ikke, hvad han 
skulle skrive. Han formulerede det på den 
måde, at han ikke vidste »hvilken rubrik 
ungarerne skulle placeres i.«

Med det mente han, at de faldt uden 
for de kendte og accepterede kategorier, 
som herskede efter befrielsen. De var en 
besættelseshær, men alligevel var de ikke. 
De udgjorde formelt en fjendtlig hær
styrke, men de optrådte som de slagne, 
som dem, der tryglede om hjælp hos dem, 
som var de besatte. Ungarerne passede 
ikke ind i historien om besættelsestiden. 
De gled ud af historien, som om de slet 
ikke havde været her.

De sande helte
Ungarernes ophold ved krigens afslutning 
er historien om mennesker, der uden at 
være blevet spurgt, blev revet med ind i 
krigens malstrøm. Derigennem kommer 
det frem, hvor skånsomt danskerne kom 
igennem krigsårene sammenlignet med, 
ja, i dette tilfælde ungarerne. En skæbne, 
der blev sat i relief i forhold til det liv, som
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de vendre tilbage til, under trange forhold 
og under en ny besættelse, der skulle vare 
næsten 45 år.

Der er et andet aspekt, det med kon
takterne, der varede ved. Ingen har nok 
udtrykt det bedre end Tibor Györfi. Han 
var 1 Vi år gammel, da han den 19. februar 
1945 mistede sin tvillingebror og sin far 
ved togsabotagen ved Herning.

Vanskelige år fulgte for mor og søn. 
Moderen Grethe Györfi var resten af livet 
mærket af ulykken, men midt i tragedien 
oplevede de to et dybtfølt venskab med 
de danskere, der havde hjulpet dem i 

Danmark, og som trådte til flere gange, 
efter at mor og søn i 1949 var vendt hjem 
til Ungarn og til dyb armod.

I et interview med Tibor Györfi i 1996 
sagde han, at set med krigens øjne er hel
tene dem, der ser tingene i sort/hvide far
ver. Enten er man ven eller fjende. Sådan 
var det under 2.verdenskrig, sådan er det i 
alle krige, konstaterede han. For hans mor 
og ham blev de sande helte dem, som så, at 
der bag fjendens uniform var mennesker, 
som var i en desperat stor nød, og som 
handlede derefter.

Ungarske enheder i landsdelen
91. regiments 2. bataljon med et mandskab på omkring 1.000 mand. Bataljonen 
blev bombesprængt sent om aftenen den 19. februar 1945 ved Gødstrup, da 
særtoget 9919 var på vej til Struer. Bataljonens mandskab blev midlertidigt 
indkvarteret på blandt andet Vestergades Skole i Herning, hvor de opholdt sig til 
efter begravelsen af deres omkomne landsmænd. To dage senere blev dele af 
bataljonen indkvarteret i Lyngs og Hvidbjerg på Thyholm. Senere blev bataljonen 
overflyttet til egnen omkring Thisted.

4. telegrafistbataljon fra Pécs. Cirka 550 mand. Bataljonen opholdt sig et par 
uger i Herning, før den blev transporteret til militærlejren ved Borris. En må
ned senere, den 24. marts 1945, blev bataljonens to kompagnier samt en 
uddannelsesenhed indkvarteret i Tarm, Lønborg og Vostrup, hvor de opholdt 
sig indtil efter befrielsen. Også Lyne, Hemmet og Nørre Bork havde ungarske 
tropper indkvarteret.

10. artilleriafdeling havde hovedkvarter i Fabjerg ved Lemvig og bestod af 
mellem 700 og 800 mand. Mandskabet var indkvarteret i blandt andet Fabjerg, 
Engbjerg, Rom, Lomborg, Faare og Bøvlingbjerg.
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91. regiments 1. bataljon havde hovedkvarter i Ulfborg. Dens fire kompagnier 
lå i Ulfborg-Kirkeby, Tim og Vedersø, Hee og Rindom. Mandskabet kom blandt 
andet fra Jåszsåg ved Szolnok øst for Budapest, og mange af dem var bønder.

Leventerne: I den militære baraklejr ved Rom Flyveplads syd for Lemvig befandt 
sig en deling, der alene bestod af 200 drengesoldater, de såkaldte Leventer. Den 
yngste, som vi har kendskab til, var Slezåk Mihåly, som var 15 år. Den 11. april 
1945 omkom han, formentlig som følge af en minesprængning. Hans gravplads 
kan ses på Lemvig Kirkegård.

Søren Peder Sørensen (f. 1955).
Journalist og forfatter.
Håbets Allé 47, 2700 Brønshøj.
e-mail: spsfreelance@mail.dk

Født og opvokset i Kyvling i Lønborg Sogn. Uddannet på Ringkjøbing Amts Dagblad 1978-1979 
med praktik i Lemvig og Ringkøbing. Siden begyndelsen af 1990'erne har han beskæftiget sig med 
de ungarske soldaters skæbne og udgav i 2005 den dokumentariske bog »De ungarske soldater — en 
glemt tragedie fra den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig«. Museet for Varde By og 
Omegn. På hjemmesiden unviv.deungarskesoldater.dk kan man læse mere.
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Adolph Lauritz Hansen 
og skolerne i Nørre Nissum

Af Henning Fogde

Lidt historie
Året 1864 var et skæbneår for Danmark. 
Efter nederlaget til Det tyske Forbund våg
nede danskerne op til en helt ny og an
derledes verden. Ikke blot måtte man se i 
øjnene, at Danmark stod i fare for at blive 
en tysk provins. Den gamle samfundsorden 
var under stærk forandring. Landbruget 
havde ændret sig fra godsejervælde til en 
ny livsform med gårdmænd og husmænd, 
byerne var begyndt at vokse med et helt 
nyt proletariat til følge, og verden uden for 
Danmarks grænser var kommet tættere på 
end nogen sinde før.

Når det gjaldt kirken og dens orden, 
var tingene også anderledes end før. Stats
kirken var blevet folkekirke. Der var ble
vet religionsfrihed, og kirken var ikke 
uden videre statens og præsternes kirke. 
Også her kunne man tydeligt spore på
virkninger udefra, bl.a. fra Herrnhutismen, 
en vækkelsesbevægelse, der med kongens 
billigelse var kommet til Danmark allerede 
i 1700-tallet. Her som der ville lægfolk selv 
tage stilling til de store spørgsmål. Det var 
begyndt med de gudelige forsamlinger, og 
det var ved at blive tydeligt, at vækkelsen 
med penneførere som først Grundtvig og 
senest Vilhelm Beck havde fået tag i mange 
og var ved at dele sig i en grundtvigsk fløj 
og i en mere pietistisk indremissionsk fløj.

Samtidig hermed var en stadig mere 
aggressiv ateisme på fremmarch. Også den 
kom udefra og gjorde sig stærkt gæl
dende ikke mindst på Københavns Uni
versitet, hos arbejderne og hos ikke så få 
skolepolitikere.

Manden og historien
Det var den verden, den unge student 
Adolph Lauritz Hansen skulle være med 
til at erobre og sætte sine spor i, da han 
20 år gammel forlod sin egn og det nær
liggende gymnasium på Herlufsholm for 
at læse teologi i København i 1877. Når 
skomagersønnen fra Borup, en landsby i 
nærheden af Ringsted, kom så langt, var 
årsagen nok, at han i opvæksten var blevet 
»opdaget« af herskabet på det nærliggende 
gods Svenstrup. Her havde nogle fået øje 
på den videbegærlige og energiske dreng 
og havde hjulpet ham på vej.

Der var ikke mange fra landsbyen, der 
gjorde ham selskab på den rejse! Han var 
helt fra de unge år en mønsterbryder, men 
årene på Herlufsholm var hårde. Ikke blot 
var han ved at læse sig halvt ihjel. Han var 
fortumlet over fra landsbyskolen at blive 
omplantet til den lærde skole og en helt 
anden verden, også når det gjaldt troen. 
Barndommens katekismus-fromhed blev 
en tid lang rystet og stuvet af vejen. Men
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så stiftede han ved et møde bekendtskab 
med en af tidens markante kirkelige pro
filer, missionæren Hans Peter Børresen, 
der sammen med nordmanden Lars Olsen 
Skrefsrud havde startet et missionsarbejde i 
Indien. På tværs af vækkelsesbevægelserne 
herhjemme havde de skabt interesse for 
missionen ude i verden. Det særlige ved 
Børresen var, at han forbandt sit ønske om 
at prædike kristendom med en opfattelse 
af, at den skulle gå hånd i hånd med 
folkelig oplysning og hjælp til bedre livs
vilkår. Det var en problematik, den unge 
Hansen kendte fra sin egen tilværelse. 
På Herlufsholm havde han alt for tit følt 
afstanden mellem sig og kammeraterne 
fra de bedrestillede lag i byen. De havde 
noget, som han ikke havde. Selv om Bør
resen ikke brugte sætningen, var der ikke 
langt til det grundtvigske »Menneske 
først og kristen så.«

Den endelige eksamen på Herlufsholm 
og i sidste ende en slem tyfus var lige ved 
at vælte ham, og det var en meget lille 
Hansen, der syg og skrantende indtog 
København. Men det var også en ung 
mand, der vidste noget om, at han havde 
fået en chance, som mange andre ikke fik. 
Han vidste, hvad han ville bruge sit liv til. 
Adolph Lauritz Hansen ville være teolog, 
og han ville være præst. Det var ikke 
mindst mødet med den store missionær, 
der havde bragt ham dertil. »Jeg blev al
deles betaget af ham, og det fik afgørende 
betydning for mig,« sagde han selv mange 
år senere.

Meget mere ved vi ikke, men der er 
ikke tvivl om, at det var mødet med denne 
stærke personlighed, der havde fået ham 
til at opleve kristendommen som noget 
stærkt befriende langt fra den lidt grå 
landsbyfromhed, han havde mødt hjemme, 

ikke mindst gennem sin mor. Her var en 
begejstring og en tro på, at kristendom 
skulle afføde handling også i forhold til 
den ateisme, der udfordrede den. Det 
passede tilsyneladende godt med den unge 
Hansens temperament.

Denne begejstring og ildhu tog Ad. L. 
Hansen med sig ind i teologistudiet på Kø
benhavns Universitet. Han var ikke mere 
blot »Lille Hansen,« men også blandt kam
meraterne kendt som »Glade Hansen« og 
»Jern-Hansen,« en fyr, der ikke uden vi
dere lod sig standse, når han havde fået fat 
i en idé.

Han blev missionsmand, men på sin 
egen måde. Sammen med ligesindede var 
han med til at stifte Københavns KFUM, 
og han bankede på døren til Indre Missions 
bestyrelse og foreslog, at man startede et 
»Kristeligt Dagblad«, så ateisterne kun
ne møde kvalificeret modstand, men blev 
afvist. (Det kom først 20 år senere ved 
helt andre menneskers hjælp). Han blev 
søndagsskolelærer og opdagede, at han 
kunne begejstre de unge, og sammen 
med andre fra KFUM begyndte han en 
hospitalstjeneste. På sygehusene mødte han 
så en side af tilværelsen, han ikke før havde 
kendt til. Her var ikke blot sygdom
mene, men også fattigdommen og under
ernæringen, her var arbejderbevægelsen, 
og her var også hadet til de velbjergedes 
kristendom. Det sidste fik ham til at spe
kulere over, om det ikke var muligt at 
genoplive noget af det liv, de første kristne 
levede med hinanden, i hvert fald hvis man 
skal tro Det nye Testamente i »Apostlenes 
Gerninger«. Han drømte om at overhale 
socialismen indenom!

Da han var færdig med studiet, fik 
han Københavns Indre Mission overtalt 
til at ansætte ham som diakon, en slags
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Adolph Lauritz Hansen ( 1836-1909), grund- 
lægger af Nørre Nissum Højskole ( 1887) og 
Nørre Nissum Seminarian ( 1892).

sognemedhjælper hos sognepræsten i Tri
nitatis Kirke. Her stod de fattige tilflyttere 
i kø i midtergangen, mens borgerskabet 
bredte sig på kirkebænkene. Alt det no
terede den unge kandidat sig. Skulle det 
mon føre til, at han viede sit liv til stor
byen og al dens elendighed? Der var jo 
unægtelig nok at tage fat på. Men nej. Igen 
overanstrengte den lille mand sig. Han blev 
syg, og en god ven foreslog ham noget helt 
andet. »Ovre i Tørring ved Lemvig sidder 
en af mine gamle slægtninge. Han er ved 
at køre træt i sit embede som sognepræst 
på grund af svagelighed,« lokkede vennen. 
»Der er hus og have, og der er både liv og 
udfordringer til dig og din kone.« Ordene 
om konen blev muligvis afgørende. Ad. L. 
Hansen havde nemlig mødt Thora, som 

han blev gift med på sin 28 års fødselsdag. 
Hun blev hele livet hans bedste ven og 
støtte både i hans sejre og hans nederlag, 
hun tog vare på den efterhånden store bør
neflok, og hun tog vare på et hus, hvor 
dørene gik på lette hængsler!

Ad. L. Hansen havde aldrig før været 
i Jylland, men trætheden og tanken om 
at få en lidt mere rolig tilværelse og et 
lille præstehus til sig og familien fik ham 
til at slå til. To år blev det til i Tørring. 
Her mødte han så igen Indre Mission, 
men en noget anden Indre Mission end i 
København, hvor det sociale spillede så 
stor en rolle. Men Adolph Lauritz Hansen 
tog hele denne tankegang med til Jylland. 
Han brændte for at fortælle unge om, 
hvordan kristne ude i verden forsøgte at 
komme mennesker i møde, så de med den 
nye tro kunne få et nyt og bedre liv uden 
sygdom og elendighed.

Skoletanken bliver til mursten
I Jylland mødte Ad. L. Hansen ikke stor
byens nød. Men han mødte mangel på ud
dannelse og på perspektiv. Måske var høj
skolen en mulighed? Der var unge fra Lem- 
vigegnen, der tog på højskole, men Han
sen erfarede, at de, når de kom hjem, havde 
lært nogle helt nye sange. De kom på 
afstand af Indre Mission, som den tog sig 
ud derhjemme. Ad. L. Hansen begyndte 
at studere højskolebevægelsen, både i 
grundtvigsk og i den mere kunskabsori- 
enterede Lars Bjørnbaks regi, og i 1885 
havde han et plan liggende i skuffen. Der 
var bare ikke nogen, der gad høre på hans 
planer. Det slog ham imidlertid ikke ud. 
Han søgte fra Tørring til Nørre Nissum. 
Her var præsteembedet blevet ledigt, og 
det tiltalte ham. Her var kun én kirke og 
måske lidt bedre tid til at få sat gang i de
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nye ideer. Højskoleplanen blev tager op af 
skuffen og forelagt først Vilhelm Beck, så 
Indre Missions bestyrelse, og endelig trykt 
i Indre Missions Tidende. Ude omkring 
gik rygtet om den underlige præst, man 
havde fået i Nørre Nissum. »Fyldt med sære 
ideer« sagde folk, og postbudet sagde, at 
han endog abonnerede på »Socialdemokra
ten!« Men Ad. L. Hansen skrev ufortrø
dent: »Vi laver søndagsskole for børn og 
foreninger for de unge, men der mangler 
en skole for de voksne unge, hvor de kan 
møde et sundt kristenliv, få nyttige kund
skaber og hente viden om religion og ikke 
blot historie!«

Der var hos Ad. L. Hansen noget, der 
lignede Grundtvig, men også en vægt på 
de »nyttige« kundskaber og på den religi

onsundervisning, som de færreste grundt
vigske skoler havde. Der var samtidig en 
bekymring for den fremtrængende ate
isme, der også havde fået øje på skolen.

Vilhelm Beck tilsluttede sig ideen. »Vi 
konkurrerer ikke med de grundtvigske, 
men supplerer med skoler, der passer vore 
unge,« skrev han og føjede så til som den 
gamle snobbede akademiker, han også var: 
»Bare man ville lade være med at kalde 
det for højskole. Det er jo dog kun nogle 
måneders skolegang. Hvad med at kalde 
det for en lavskole?«

Højskole eller lavskole? Ideen var solgt, 
og Ad. L. Hansen kunne gå i gang. Fore
løbig havde han ikke noget hus til sin 
højskole. Han brugte præstegårdens stor
stue og fik eleverne indkvarteret rundt om

Pastor Adolph Lauritz Hatisen i sit arbejdsværelse.
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Seminariet i Nørre Nissum 1896. / midten de første seminariebygninger, opført 1892-94, nærmest 
gymnastiksalen opført 1896. Bagest skimtes blandt andet byens gamle missionshus.

i sognec I 1889 rejste han for egne midler 
en ny stor skolebygning.

Nu kunne man tro, at Ad. L. Hansen 
ville koncentrere sig om at få den nye høj
skole til at trives. Men nej! Hansen var 
altid på vej mod det næste og altid med 
nye ideer i ærmet.

Allerede da han sad og forberedte høj
skolen, kom han til at spekulere over, om 
man ikke kunne bruge skolen til også at 
uddanne både unge piger og mænd som 
»vinterlærere« eller »biskolelærere,« til de 
vestjyske skoler, hvor det mange steder 
stod skralt til med »rigtige« lærere.

Arbejdet med at uddanne lærere til al
mueskolen, som det hed dengang, hvilede 
på en lov fra 1857. Fem kongelige semi
narier med eksamensret og dertil en række 
småseminarier, først og fremmest skabt 
omkring præstegårde. De sidste havde in
gen eksamensret. Man sendte de unge til 
eksamen i en statslig eksamenskommission 
sammen med andre unge, der på helt egen 
hånd prøvede lykken.

Selvfølgelig var kvaliteten rundt om 
stærkt svingende. Uddannelsen, hvis den 
fortjente at blive kaldt sådan, var meget 
tilfældig og af forskellig længde. Og aller- 
værst var nok strømmen af privatister, der 
efterhånden belastede systemet og dum

pede i massevis. Sådan ønskede Ad. L. 
Hansen ikke, det skulle være i Nørre Nis
sum. Her skulle være kvalitet. Han var 
helt enig med de folk i København, der 
samtidig arbejdede på at få skabt en helt 
ny læreruddannelseslov, der byggede på en 
fast studieordning, godkendte faciliteter 
og eksamensret til den enkelte institution.

Men Ad. L. Hansen kunne ikke vente. 
I 1892 havde han for egne midler bygget 
et læreruddannelseshus i Nørre Nissum. 
Det ligger her endnu midt på den store 
græsplæne og midt mellem de mange 
skolebygninger, der er kommet til senere. 
Det var ikke stort, og man forstår ikke i 
vor tid, hvordan man med det hus kunne 
hævde at have både undervisningslokale, 
elevværelser og plads til en enkelt ugift 
lærer. Der var virkelig tale om vestjysk 
nøjsomhedskultur. Husets grundmål var 
simpelthen indrettet efter længden på det 
strandingstømmer, man havde kunnet få 
fat i ude ved havet.

I 1892 startede her Vestjyllands eneste 
seminarium, men altså foreløbig uden ek
samensret. Selv om Indre Mission kun 
støttede med pæne ord, og han selv ejede 
huset, kaldte han stædigt stedet »Indre 
Missions Seminarium i Nørre Nissum.« 
Han ønskede at fastholde Indre Mission på
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Skriftlig eksamen på Nørre Nissum Seminarium 1904. Eleverne medbragte selv borde og stole samt 
de uundværlige lange piber. Disen i salen er tobaksrøg.

uddannelsesforpligtelsen og indbød folk 
til at sende deres sønner (de første år var 
der ingen piger i Nørre Nissum), der øn
skede at blive lærere, for at de her kunne 
få en grundig undervisning og samtidig 
få vakt og næret »et alvorligt og sundt 
kristenliv,« som han udtrykte det. Det si
ges, at eksamenskommissionen havde sine 
bange anelser, da man modtog »de hellige« 
fra Vestjylland, men de klarede sig flot, og 
Ad. L. Hansen fik mod til at gå videre. 
Der skulle bygges igen. To nye huse, lidt 
større og lidt flottere, for nu vidste man, at 
der ville blive stillet krav til bygningerne 
med hensyn til loftshøjde, vinduer, døre 
osv., hvis man fremover skulle kunne aner
kendes og få eksamensret efter den nye 

læreruddannelseslov, man ventede. Loven 
kom i 1894, og Hansen fik sin eksamensret 
uden problemer.

Livet i Nørre Nissum i halvfemserne
Med to skoler under sig havde pastor Han
sen mulighed for at kunne samle en for
holdsvis stor gruppe lærere om sig, selv 
om der kun var én seminarieklasse om 
året. De meget forskellige forudsætninger 
hos ansøgerne fik man også rettet op på 
ved straks at etablere en etårig forbe
redelsesklasse, så man fik sorteret ansø
gerne og skabt nogenlunde fælles forud
sætninger hos dem, der kom ind i 1. se
minarieklasse. Pastor Hansen underviste 
aldrig selv regelmæssigt. Han var jo også
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sognets præst. Men erindringer fra gamle 
elever fortæller om, hvordan han brugte 
megen tid til samtaler på tomandshånd, 
lige som præsteboligen var sted for mange 
kopper »dejlig kaffe«, som Hansen kaldte 
den eftermiddagschokolade, fruen søndag 
efter søndag serverede for de unge. De 
Heste havde jo langt hjem, og rejsen med 
dagvogn og tog var både dyr og besværlig, 
så lidt hjemlig hygge var ikke af vejen.

Selvfølgelig var der kritiske røster rundt 
om. Folk kunne hviskende fortælle om, at 
man endog på seminariet læste den ugude
lige Georg Brandes. Var det ikke netop for 
at holde ugudeligheden fra døren, at man 
havde faet et seminarium her? Uroen kan 
fornemmes i Indre Missions Tidende. Men 
det er også her, at den magtfulde formand 
Vilhelm Beck tager Hansen kraftigt i 

forsvar. Man må ikke forstyrre hans ar
bejde. »Vi har brug for Ad. L. Hansen og 
hans arbejde i en tid, hvor fritænkeriet 
borer sig ind alle vegne,« sagde Vilhelm 
Beck.

Overgangen til en ny og bedre lærerud
dannelse gik forbavsende godt mange ste
der, også i Nørre Nissum. Mest indvik
let var det at fa etableret en fornuftig 
praktikordning på seminarierne. Også i 
Nørre Nissum var man betænkelig. Ville 
det ikke skabe alt for megen uro således at 
have unge mennesker løbende på skolen? 
Det hjalp dog, at biskoppen kom på visitats 
og udtalte sig meget rosende til lærere og 
skolekommission om det, der skete i Nørre 
Nissum. Så var også det problem løst.

Det største problem viste sig et helt an
det sted. Det var afgørende at fö en god

Dtfgrøgzzew Hnmlum/Lemvig. Der blev kørt to dobbelture hver dag. Her har vognen gjort boldt ved 
mejeriet Elmely ved landevejen. Derfra matte passagerer til seminariet og højskolen tilbagelægge de 
sidste to km til fods.
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og solid lærerflok. Men den var ikke uden 
videre nem ar holde fasr på. Teologer kunne 
Ad. L. Hansen nok få, men de søgte snart 
videre til præsteembeder, og for alle lærere 
gjaldt det, at de ville have en vis tryghed 
i jobbet. At skaffe tryghed var ikke Ad. L. 
Hansens stærke side. Knap havde han sat 
sine skoler i gang, før han nu overvejede 
at supplere dem med en kristelig latin
skole. Kunne man stole på Hansen, og 
hvilke konsekvenser ville det få for folk, 
hvis der kom endnu en uddannelse til 
Nørre Nissum? Dertil kom, at Ad. L. 
Hansen så lidt stort på aflønningen af sine 
medarbejdere. Arbejdet var hårdt, syntes 
de, og lønnen ikke større end den, man fik 
i et almindeligt førstelærerembede. Selv
følgelig kunne man bygge sit eget hus, 
indrette et af værelserne til en seminarieelev 
og tjene lidt ekstra, men alligevel.

Tilsyneladende var det ikke meget an
derledes her end andre steder. Og i hvert 
fald havde Ad. L. Hansen ikke nogen særlig 
indlevelse i de unge læreres problemer. 
»De forstår nok ikke helt sagens alvor,« 
svarede Hansen en udsendt deputation. 
»Men De må have tillid til, at forholdene 
vil ændre sig efterhånden!«

Folk skumlede, og nogle begyndte at 
overveje at flytte til bedre græsgange.

Midt i det hele havde Ad. L. Hansen 
kastet sig ud i noget helt andet, dannelsen 
af Kristeligt Dansk Fællesforbund, der se
nere blev til den kristelige fagbevægelse. 
Fra de unge år havde han blik for skellet 
mellem rig og fattig, og han var bange for, 
at arbejderne skulle forbinde sig med den 
ateisme, der fulgte den socialisme, der var 
begyndt at marchere i Europa. Det måtte 
være muligt for arbejdsgiver og arbejder 
at mødes og tale sig til rette. Bevægelsen 
blev oprettet i 1899, Ad. L. Hansen blev 

tilsyneladende kuppet ud af ledelsen. Men 
hundrede år efter ønskede bevægelsen al
ligevel at fejre ham i Nørre Nissum som 
bevægelsens stifter og betaler fortsat for 
pasningen af hans gravsted.

Brydningerne
Det kunne for nogle se ud, som om 
forstanderen havde tabt interessen for det 
hjemlige. Det havde han måske også. Men 
måske ville uroen have lagt sig efterhån
den, hvis ikke andre vanskeligheder havde 
meldt sig. Det var med årene blevet ty
deligt, at Ad. L. Hansen med sin for
tid havde et bredere og friere syn på til
værelsen end mange af dem, der omgav 
ham. Hans ønske om at involvere sig i det 
kulturelle, politiske og sociale liv forstod 
man simpelthen ikke. Og nogle begyndte 
at spørge: »Er pastor Hansen med alle 
sine ideer og flyvske sind virkelig en af 
vore?« For Ad. L. Hansen var spørgsmålet 
chokerende. Måske blev tonen også skærpet 
på grund af alt det røre, Harboøreulykken i 
1893 havde skabt. Kræfter i Indre Mission 
mente, at nu måtte skellet mellem de 
sande troende og de vantro tegnes tydeligt 
op. Og det var måske også denne strid og 
usikkerhed, der førte til, at nogle af hans 
stærkeste lærere forlod skolerne. Selv om 
Ad. L. Hansen ikke deltog i hele denne 
diskussion, frygtede mange, at uroen og 
brydningerne ville skade interessen for 
skolerne i Nørre Nissum. Det skete dog 
ikke. Tværtimod blev der fra alle sider 
udtrykt anerkendelse af Ad. L. Hansen og 
hans virke. Alligevel skete der noget med 
den før så initiativrige mand i disse år. 
Han blev en stille og vel også bitter mand 
uden den gnist og den jernvilje, der havde 
præget hans liv indtil da. I 1896 solgte han 
simpelthen skolerne til en af sine gamle
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For dr tilbage blev Nørre Nissum Seminarium og HF en del af Professionsbøj skolen VIA University 
College og bar nu som sit officielle navn: Livreruddannelsen og HF i Nørre Nissum. Bag indgangen 
ber gemmer sig kontorer, mediatek og studenterbotel til brug for de fjernstuderende.

elever, nemlig Janus Andreassen. Han var 
dog fortsat præst i Nørre Nissum nogle år, 
indtil han blev forflyttet til et embede i 
nærheden af Haslev.

Mere end hundrede år efter
Da Ad. L. Hansen rejste fra Nørre Nissum, 
var han en træt og udslidt mand. Måske var 
det ungdommens sygdomme, der havde sat 
sig varige spor, måske var det de mange års 
slid og slæb med skolerne, måske var det 
skuffelserne over omgivelserne. Måske var 
det lidt af det hele, der førte til hans tidlige 
død i I909. Han vendte aldrig tilbage til 
Nørre Nissum i levende live. Men efter 
hans død blev båren ført til Nørre Nissum. 
Her ligger han og hans kone begravet lige 

inden for kirkegårdslågen. Uanset alt det, 
han havde oplevet her, var Nørre Nissum 
hans sted, og det var herfra hans ideer blev 
videreført og fik konsekvenser for mange 
mennesker. Derfor ville han tilbage.

Seminariet? Ja, det blev liggende, vide
reført og udbygget først som en enkelt 
mands ejendom, så som aktieselskab og 
senere som selvejende institution. Gennem 
årene blev det udvidet til også at omfatte 
et stort HF-Kursus. 1 dag er HF og læ
reruddannelsen i Nørre Nissum en del af 
VIA University College, der samler de 
mange videregående uddannelser i Midt
og Vestjylland under én hat.

Skolebyen Nørre Nissum rummer sam
tidig en række andre skoler og institutioner.
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Det gælder Nørre Nissum skole, der er 
udbygget til også at modtage en del af 
egnens specialundervisning, Nørre Nissum 
Efterskole, Kongensgaard og Fenskjær Ef
terskoler samt Seniorhøjskolen, der samler 
ældre fra hele landet til korte højskolekur
ser. Der er historier at fortælle alle vegne. 
Men historien om Ad. L. Hansen og hans 
tid er ikke den mindst spændende.

Litteratur:

Andreassen, J.: En banebryder. Kbh. 1952.
Hauge Nielsen, J.: Nr. Nissum Seminarium 1892- 
1992. Nørre Nissum 1952.
Gjelstrup, P.C.: Nørre Nissum Seminarium 1892- 
1942. Nørre Nissum 1942.
Nørre Nissum Højskole 1887-1987. Nørre Nissum 
1987.
Tekster om folkehøjskolen. Kbh. 1974.
Wåhlin, V. (red.): Skolevirke og trosliv I. Århus 
1990.

Henning Fogde: Født 1932, lærereksamen 
fra Silkeborg Seminarium 1955, cand. pæd. 
i kristendomskundskab - religion 1980, 
lærer ved Sundby Hvorup Skolevæsen 
1955-62, viceskoleinspektør ved Bedsted 
Centralskole 1962-64, ansat ved Nørre 
Nissum Seminarium 1964-94, senest som 
rektor 1985-94. Skolebogsforfatter m.v.



Nøj er møj’
- underdrivelsen er en fælles værdi

Af Michael Ejstrup

En stannpunkt
* Det vil a Hi veær ( vædde) all det, a ejerå hår, o. « 
»Det ska do eet lille Marie, for så hår do slet 
eet i morgen. Ja. hun er sommsinn liie ual haste 
te ta en stannpnnkt. «

Vi er i Ringkøbing i 196()’erne i Vester 
Strandgade, stuen er lavloftet, og røgen 
bølger i tykke tåger halvt ned i rummet, 
som er vildt overmøbleret. Eneste lyskilde, 
som er tændt her kl. 2 om natten, hvor 
kortspillet er godt i gang og har været det 
i mange timer, er et uafskærmet lysstofrør 
over bordet, hvor kampen foregår. Det er 
praktisk og godt, når kortene skal kunne 
ses tydeligt. Fejl accepteres ikke.

Der diskuteres højlydt, og både den 
sene nattetime, den vældigt stærke kaffe 
og flyversjusserne har gjort både Marie 
(udtales uden stød i modsætning til, hvad 
sjællænderne gør), Kronborg og de andre 
kortspillere forholdsvis indædte og kon
centrerede. Marie finder sig ikke i noget. 
Ikke i noget som helst. Hun har ret, det 
har hun altid; det ved hun helt sikkert, og 
derfor er hun villig til at vædde alt, hvad 
hun ejer på, at hun - har ret! Kronborg 
er hendes diametrale modsætning og lige 
så vestjysk som Marie, bare omvendt. Hun 
er galsindet, stolt, højrøstet, velargumen
teret og særdeles sikker i sine argumenter. 
Han er afdæmpet, fåmælt og taler med 

lav stemme. Men de er ens i det grund
læggende. De er begge stolte og sikre i 
deres sag. Så hans svar, hvor hun med 
underdrivelsens fineste kunst får at vide, at 
hun godt kan holde op og give sig, klarer 
han med få ord. Lad være, for ellers har du 
ingenting i morgen. Og konkluderende si
ger han for sig selv som en slags forklaring 
på hendes galsind, at hun altid har været 
(for) hurtig til at beslutte sig. Hun tænker 
sig ikke om og overbyder for hurtigt.

Hold da nu op for en lang forklaring, der 
skal til for de udenforstående. Taler man 
vestjysk og er knyttet ti) kulturen i det 
vestjyske samfund, er Kronborgs og Maries 
ord alt rigelige til at tegne hele og meget 
klare billeder af to vestjyder, som på hver 
deres måde udtrykker en stærk forankring 
i både vestjysk sprog og vestjysk kultur.

Vestjysk for begyndere
Det vestjyske sprog er på den måde særligt, 
og af og til har det givet anledning til sjove 
episoder, hvor øst- og vestdanskere taler 
helt forbi hinanden, som når vi i min egen 
barndom i 60’erne fik besøg af fætre og 
kusiner, der boede helt ovre i København. 
Vi var ganske vist vant til, at sprog kunne 
antage flere former, som når Otto Leisner 
og Ingrid og Lillebror slog sig løs i den 
eneste tv-kanal, vi gennem en lang årræk
ke havde adgang til. Det gik fint, og vi
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var glade til. Men en gang, hvor min ti år 
ældre kusine fra København besøgte os i 
Videbæk, gik det galt. Vi blev nærmest 
uvenner i et kort øjeblik. Hun skulle passe 
mig, der var 5 år, og hun ville vide, hvor 
servicet stod i vores køkken. Det svarede jeg 
hurtigt og husvant på med et »det star d’p 
i ce skan«. Hun gloede og spærrede ørerne 
ekstra meget op. Så spurgte hun igen - og 
igen. Og jeg blev faktisk temmelig sur, for 
hun ku vel forstå, hvad jeg sagde. Men det 
ku hun altså ikke. Først da jeg kravlede 
op på køkkenbordet og halede servicet 
frem, gik der et lys op for hende, og hun 
knækkede koden. Hun så overrasket og for
stående på mig og gentog. oppe i ska
bet! Siden er det gået uden den slags pro
blemer; men starten på vestjysk var ikke 
let for en indfødt københavner helt ude fra

Tre ting
I dette kapitel skal vi se specielt på vest
jysk sprog. Teknisk, formelt og med ek
sempler på både meget overordnede træk 
og på mere finurlige detaljer, som mange 
sprogforskere ofte overser, men som er af
gørende for, at vestjyder accepterer, at 
sprog kan kaldes ordentligt vestjysk.

Sprog er to ting: form og indhold. Beg
ge dele er særligt for vestjysk, som det 
er det for alle andre sprog. Vestjysk er 
særligt i forhold til meget grundlæggende 
former, som for en dels vedkommende kun 
findes i vestjysk; hvis vi altså tager (fælles) 
dansk som udgangspunktet. Nogle af dem 
skal vi se nærmere på i dette kapitel. 
Flere af elementerne er særdeles udbredte 
i verdens sprog, og globalt er flere af de 
formelle vestjyske træk mere normale, end 
de er sjældne. Fællesdansk til gengæld har 
ret specielle træk, som vestjysk så ikke har.

Også indholdet er på sin vis særligt i 
vestjysk sammenlignet med fællesdansk, 
for sammenkædningen mellem sprog og 
tanke er dybt forankret i kulturen. En 
kultur, som er særlig, og som i mange 
henseender hylder det afdæmpede, fåmælte 
og meget præcise. Vestjysk sprog har en 
del måder at sige tingene på, som hænger 
sammen med, at befolkningstætheden 
gennem tiderne ikke har været tæt, og 
at man har haft brug for hinanden hele 
livet igennem. Derfor er det i Vestjylland 
særlig vigtigt ikke at støde nogen med sit 
sprogvalg og at passe på med de store ord, 
som kan give anledning til ufred. ...d vce 
ira! haste te nøj eller te en ska vce lidt forsigtig 
nuej ved alle vestjysktalende, at det er 
ganske stærke udtryk, som betyder at være

Vestjysk tilfredshed med eget sprog lyser tul af 
teksten pa denne pose fra bageren i Stadil anno 
2013.
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Karup hede anno 
2013: ganske vist er 

flere flyttet til. men 
befolkningstætheden 
er stadig lav mange 
steder i Vestjylland.

Det spejler sig 
i sproget, og det 

afdæmpede og præcise 
er stadig af gorende 
for at blive forstået 

og accepteret.
Foto:

Michael Ejstrup 
2011.

for hurtig, og at man skal være rigtig meget 
forsigtig med noget. Det er underdrivelsens 
kunst, som det kan være svært at sætte sig 
ind i og at både forstå og at mestre som 
aktiv sprogbruger, hvis man ikke har det 
med fra barnsben. Men det bliver man 
altså nødt til at lære sig, hvis man vil 
leve et godt og lykkeligt liv i Vestjylland.

Sprog, tænkning og kultur hænger sam
men, og det er en uløselig del af vestjysk 
liv og kultur, at sådan siger man tingene. 
Ikke for voldsomt og gerne med en fi
nurlig omskrivning. Så har vi det bedst; 
så kan alle være her og leve med selv ret 
kraftige irettesættelser, som alligevel af og 
til må ryge af fadet som finker af en pande. 
Men vejet på en guld vægt og tonet helt 
ned skal de være for at kunne indgå som 
accepterede dele af vestjysk sprog.

I dette kapitel skal vi således først se på 
nogle formelle former, som skiller vestjysk 
grundigt ud fra resten af fællesdansk sprog. 
Bagefter ser vi på en undersøgelse fra 
2011, hvor det viser sig, at andre danskere 
ikke ved ret meget om vestjysk, og til slut 
ser vi på nogle vestjyske talemåder, som i 

den grad er sigende for, hvordan vestjysk 
kultur fungerer og har det godt.

Formelle forskelle
Først noget om særlige vestjyske sprog
former, som ikke kendes i fællesdansk 
sprog.

Æ ting og sager
Noget af det, som ikke-vestjysktalende 
danskere ofte lægger mærke til, er, at 
bestemthed udtrykkes anderledes end i 
fællesdansk. Vestjyderne bor vest for ar
tikelgrænsen, og det har ikke noget med 
hverken journalisters eller videnskabs- 
mænds skriftlige værker at gøre. Det be
tyder, at bestemthed i navneord udtryk
kes ved at stille bestemmeren foran navne
ordet. Det er en gammel ting, som gen
nem tiden har udviklet sig anderledes i 
vestjysk end i fællesdansk. Ligesom resten 
af verdens sprog med undtagelse af nogle 
ganske ß som svensk, islandsk, norsk og 
rumænsk udtrykker vestjysk, at noget er 
kendt af mig og også forudsættes kendt 
af dig som modtager ved at sætte noget
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foran bund. ce mand og æ fædreland er 
bestemte former, som fællesdanskerne vil
le udtrykke som hunden, manden og fædre
landet. Det vestjyske system er magen til 
naboernes som tyskernes der Hund, der 
Mann og das Vaterland og englændernes the 
dog. the man og the homeland. Slægtskaberne 
fornægter sig ikke, og det er tydeligt, at 
påvirkningen fra syd og vest er stor, når det 
gælder vestjysk sprog. At grundstammen 
er nordisk, skinner tydeligt igennem i ord
forrådet, men når det kommer til gram
matikken, er det anderledes; her er slægt
skabet med nordisk noget mindre, og na
boernes måde at organisere sig på skinner 
tydeligt igennem.

Nogen har noget
Når nogen har noget, og vi skal udtrykke 
det grammatisk i forhold til stedord og 
navneord, kalder vi det gerne for genitiv. 
Det er en meget spændende ting i vestjysk, 
for her foregår det jævnligt omvendt af, 
hvad der sker i fællesdansk. Vi er vant til 
at acceptere, at det skal hedde f.eks. smedens 
kones cykels klokke. Det hedder det bare ikke 
på vestjysk, hvor det hedder ce smed hans 
kone hinne cykel si klo’k. Hvad sker der lige 
her? Jo, der sker lige det omvendte af, 
hvad der sker i fællesdansk. I stedet for at 
markere det afhængige led smedens, kones 
og cykels, der alle får hæftet en s-lyd på, 
så markerer man i vestjysk alle hovederne 
i ordsammenstillingerne som te smed hans, 
hinne og si(n). Betydningen er nøjagtig den 
samme i den fællesdanske sætning som i 
den vestjyske sætning, men måden, man 
markerer sammenhængene i tingene på, er 
den totalt omvendte. Det er det samme, 
der sker, når vestjyder siger Maren til Mads’ 
eller Jens til Sørens og mener AW’ kone. 
Maren eller Sørens søn, Jens. Markeringen 

sker omvendt af, hvad vi er vant til at 
acceptere i fællesdansk. Systemet ligner i 
nogen grad det, vi kender i tysk med die 
Klingel der Frau des Schmiedes. I tysk er det 
også hovederne i ordsammenstillingerne, 
der markeres.

Den, det og dem
Når man bor i København og møder men
nesker på sin vej og taler vestjysk med 
dem, så spærrer de ørerne op, og der går 
nogle sekunder, inden de lige er med på, 
hvilken kode der gælder nu. Det er både 
forståeligt og helt naturligt, at der lige 
skal tunes ind på kanalen. Der går aldrig 
mange sekunder, før de siger til mig, at 
det, der undrer dem mest, er, at der på 
vestjysk kun er ét køn i navneordene, så 
vi siger dén tree, den brød og den lys i stedet 
for at sig dét træ. dét brød og dét lys. Og 
her kommer en spændende misforståelse 
så ind i billedet, fordi vestjyder faktisk 
bruger udtrykkene dét træ, dét brød, og dét 
lys. Det betyder bare noget helt andet på 
vestjysk end på fællesdansk. På vestjysk 
er der faktisk to køn i navneordene. Her 
bruger man én og dén om ting, som man 
kan tælle, og man bruger dét om ting, som 
er utællelige størrelser. Så på vestjysk er 
dén træ en træ, der står ude i haven med 
blade på, mens dét træ er en ubestemmelig 
mængde stumper eller stykker af træ, som 
man ikke umiddelbart lige kan tælle. Det 
samme gælder én og dén brød, som er en 
enkel brød, mens dét brød er en utællelig 
mængde af en eller anden slags brød. Dén 
lys er på vestjysk en enkel stearinlys eller 
lignende, mens dét lys er en ubestemmelig 
mængde af lys, der kan være alle mulige 
forskellige slags lys. Så der er to køn i 
Vestjylland; de er bare fordelt på en anden 
måde end i de østre egne af landet, hvor
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man taler fællesdansk. I fællesdansk er der 
en tendens til, at et system, der minder 
meget om det vestjyske, vinder indpas, 
så næsten alle nye ord, der kommer ind i 
fællesdansk er fælleskønsord med en og den 
som kendeord; og der er en skelnen mellem 
f.eks. den øl og det øl, og mellem den pølse og 
det pølse osv., hvor det tællelige er fælleskøn 
med en og den, mens det utællelige er 
intetkøn med et og det. Og så er der oven i 
købet nogle enkelte ord i vestjysk, som er 
fødte flertalsord som suppe og grød. Her 
vil det være helt naturligt og korrekt på 
vestjysk at tale om dem sop og dem grør. 
Noget lignende findes i fællesdansk, hvor 
penge altid er flertal og i engelsk, hvor f.eks. 
ashes og brains optræder som fødte fler
talsord. Den slags findes i alle sprog; 
vestjysk har sine særheder. Også her.

Det her her
Vi bruger stedord, når vi skal udpege 
mennesker, ting og steder i vores mere 
eller mindre almindelige verdener. Jeg, du, 
den, dem, disse og hine er stedord. Denne, hin 
og hine er gammeldags og hører nok mest 
til i skriftsproget. En gang var dit og dat 
mulige i dansk sprog på linje med brugen 
af this og that i engelsk i dag. Sådan er det 
ikke mere. På samme måde er det med en 
skelnen mellem denne og hin, I dag bruger 
vi ordene den hér og den dér, når vi skal skelne 
mellem ting, som er tæt på os modsat 
ting, som er længere fra os. Det er en del 
af en helt naturlig sprogudvikling, at vi 
har valgt at bruge andre ord. Og så er der 
oven i købet forskel på, hvordan vi bruger 
stedordene i moderne dansk. I fællesdansk 
vil det i dag være almindeligt at sige den 
her om nære ting, mens vi siger den der om 
noget, der er fjernere fra os. I Vestjylland 
vil det derimod være helt almindeligt at 

bruge udtrykket den her her om noget, der 
er tæt på os; som eksempelvis den her her 
kapitel, som jeg er ved at læse lige nu. Men 
mærkeligt nok, så siger vestjyderne aldrig 
den der der om noget, der er længere væk. 
Det er i grunden mærkeligt, men sådan 
er det med sprog. Det er hverken særlig 
stringent eller logisk. Selv om jeg lige har 
ladet mig fortælle, at man på Ærø kender 
begge udtrykkene den her her og den der der.

A, at, fløj og fiiøj
Noget af det mest karakteristiske for vest
jyder fra Hardsyssel er, at vi siger a om 
os selv; undtagen selvfølgelig lige dem 
fra Thyborøn, som har for vane at sige a 
om sig selv, og på den måde kan vi altid 
kende dem. Østdanskerne siger ja, ja, 
jar om sig selv. Denne j-lyd i starten er 
en ret nytilkommen ting i nordisk, som 
kaldes for en diftongering; den er speciel 
for øst-nordisk. Derfor siger dem fra Vest- 
norge også ek, eg eller a om sig selv. Lige
som tyskerne siger ich og englænderne
l. Disse tre relativt nære naboer gør som 
vestjyderne og har beholdt stedordet for 
første person ental uden diftong. Så der 
er mange, der gør som vestjyderne; alene 
det engelsktalende folk med det sprog 
som modersmål udgør ca. 360 millioner.

/Mø/’ (udtales med stød) og nøj (udtales 
uden stød) er to særdeles hyppige ord, som 
vi bruger hele tiden, og dem hører man i 
dag jf. forskning fra 2009 vestjyderne være 
meget sikre på at holde fast i. Ikke noget 
med noget og meget - nej, vestjyder siger nøj 
og møj.

Og så er der nægtelsen på vestjysk, som 
er helt særlig, den hedder a’t, a’ eller ’. 
Det sidste tegn (’) angiver det helt særlige 
vestjyske stød. Ingen ved helt, hvad det er, 
der sker med taleorganerne, når vestjyderne
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siger dec, men det er en supervigtig lyd. 
Sandheden er måske, at stemmelæberne 
lukker helt sammen og lukker af for luft
strømmen for ret hurtigt at åbnes igen. 
Det er der noget, der tyder på, men vi 
ved det ikke. Det findes i alle ord, hvor en 
stavelse med trykløst -e er væk i forhold 
til sproget for mange hundrede år siden. 
Disse trykløse -e’er findes stadig i vores 
fællesdanske skrift, og tv-speakere og kø
benhavnere kan stadig finde på at udtale 
dem. Vestjyder gør det ikke. Det er flere 
hundrede år siden, man holdt op med det. 
Så på vestjysk hedder det ka’t, so’p og ta'ker, 
når tv-avis-speakeren insisterer på at sige 
katte, suppe og takker. Og så er der det med 
nægtelsen, for den kan som sagt hedde 
at, ce' eller bare ’, og det sidste betyder, 
at nægtelsen kan reduceres til kun at være 
et vestjysk stød, som placeres i et andet 
ord. Så forskellen på f.eks. a og a' eller du 
og du’ er altafgørende og stor, da det er 
henholdsvis ja eller nej. Og sådan er det 
hele vejen igennem. Det er intet problem, 
når man spørger en vestjyde, for forskellen 
er ualmindelig let at høre, og man kan ikke 
tage fejl. Ikke hvis man er indfødt! Men 
udefrakommende har et problem, for de 
hører ikke det vestjyske stød, som de ikke 
er vant til. Derfor lyder omtalen af vestjysk 
af og til i folkemunde, at det er umuligt at 
vide, hvornår man skal sige ja og nej. Og 
det er måske ikke så underligt, at vestjysk 
har fået det prædikat. Dem udefra kan 
simpelthen ikke finde rundt i, om det er 
positivt eller negativt - ja eller nej. Og 
så kan dem udefra, når de bliver grovere 
i tonen, finde på at karakterisere vestjysk, 
som når man slår to våde sælhunde mod 
hinanden. Nok igen et udslag af, at de 
hører det særlige vestjyske stød, men de 
forstår ikke betydningen. Det betyder fak

tisk, at vestjyderne hele tiden skiller fire 
ordformer fra hinanden bare ved hjælp af 
vokallængde og stød som:

0 Dra 'ceb (bydeform med lang vokal og stød). 
0 Drææb(e) (bydeform med lang vokal uden 

stød).
0 Dryp, der udtales dræb (navneord med kort 

vokal uden stød).
0 Dryppe, der udtales dræb (navneform med 

kort vokal og stød).

Det kender de ingen andre steder i dagens 
Danmark, men vestjyderne gør, og det vir
ker fantastisk. Man sku tro, det var løgn, 
men det betyder, at vestjyder nok skelner 
mellem 53 forskellige vokaler (korte, lange 
og med og uden stød). Vi har kun ni vo
kalbogstaver, og de kan slet ikke dække 
alle lydene; derfor er det også ret svært ar 
skrive vestjysk, når alle disse forskelle ikke 
har særlige tegn. Forskellene er der, og de 
danner fundamentet i sproget.

Sjove ord
I vestjysk findes særlige ord, der fungerer i 
hverdagen, som f.eks. forskellen mellem en 
fejekost, en ståkost ogen stiv kost, hvor ståkosten 
er det, man i andre egne og på fællesdansk 
kalder for en gulvskrubbe. Det tænker de 
færreste vestjyder over, men det er svært 
for københavneren at finde æ ståkost, når 
han ikke lige ved det. Det samme gælder, 
når nogen østerfra skal vælge deres favorit 
ved morgenbordet og får spørgsmålet om, 
hvorvidt de vil ha æ ka vep heller æ ka æ 
vep. For vestjyder er spørgsmålet simpelt, 
men for en ikke vestjysktalende kræver det 
en stund til efterrationalisering at finde 
ud af, at de er blevet spurgt om, hvorvidt 
de vil ha et over- eller et underrundstykke.
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En anden lidt særlig ting i dagens Vest
jylland er, at et fænomen som biler nok 
findes, men de omtales ikke som sådan. 
En vestjyde kører i at Mercedes. ce Volvo, ce 
Fiat, eller hvilket bilmærke han nu har 
valgt. Så på spørgsmålet om, hvorvidt den 
vestjyske familie kommer i bil, kan man 
meget vel ß et lidt overbærende smil og en 
bemærkning om, ar de jo da nok er kyeren i ce 
nøj' Vovlvo det haner gang.

Vestjyder har et helt særligt forhold 
til udsagnsordene ligger og Iccgger; de bru
ger dem på en helt anden måde end i 
fællesdansk. På spørgsmålet om, hvorvidt 
vestjyske høns så ligger eller Icegger æg, 
er det enkle svar - ingen af delene. I 
Vestjylland gjøræ høns ieg. Og så er der lige 
det der med bagerens brød. I Vestjylland 
spiser man snitter og ikke overskeirne, og 
man spiser heller ikke spandauere, men 
derimod kjøvenbavnere\ for, som de siger i 
Vestjylland, »de ska sd ai' snak nice dem i 
Hi godt. «

For eller med
I Videbæk er det helt normalt at sige med 
eftertryk, at det skal jeg lige love dig med. 
Det der med med synes man ikke, at der 
er noget særligt ved. Dem fra Videbæk 
og omegn, som så holder fast i udtrykket, 
når de rejser østpå, vil opdage, at der nok 
alligevel er noget særligt ved at sige: det 
skal jeg lige love dig med. Man kan både se 
og høre, hvordan andre spærrer ørerne op, 
når de gør det. Dem, der ikke kommer fra 
egnen omkring Videbæk, synes mærkeligt 
nok, at det da skal hedde: det skal jeg lige 
love dig for. De synes så også, at det skal 
hedde: at de er glade for noget, og at de er 
henne hos dem, de besøger. Det synes dem fra 
Videbæk og omegn ikke, for vi er belt sikkert 
glade ved noget, og vi er omme ved dem, vi 

besøger. Sådan er der så meget, og nogle vil 
nok mene, at bestemte former og udtryk er 
»rigtigt dansk«, mens andre former må ind 
under betegnelsen »forkert dansk«. Men 
hvad er så rigtigt, og hvad er forkert? Det 
hænger uløseligt sammen med Danmarks 
geografi. I dele af Vestjylland vil det være 
rigtigt dansk at sige »det skal jeg lige love dig 
med«, hvorimod man med rette kan mene, 
at det vil være forkert at sige »det skal jeg 
lige love dig for«. Så hvis man synes, man 
hører noget, der er »forkert dansk«, skal 
man måske overveje, om man ikke snarere 
selv bare er det forkerte sted ...

Holdninger til sprog
Et er, hvordan vestjysk er formet og fun
gerer som sprog, noget helt andet er, hvor
dan danskere generelt forholder sig til 
andre sprogformer end fællesdansk. Det 
går vi nu over til og ser på, hvad vi egent
lig ved om sagen.

Uden at vi rigtig ved det, og i hvert 
fald uden at vi rigtig vil vide af det, har 
vi alle holdninger til det danske sprog. Og 
der er brug for, at vi bliver mere bevidste 
om, hvad det er, vi gør, når vi dømmer og 
fordømmer dansk sprog. Forskning vi
ser, at vi ubevidst går rundt og tildeler 
hinanden stereotype roller på baggrund 
af vores talesprog. Sproget, stemmen, på
klædningen, makeuppen og udseendet 
i det hele taget er alt sammen med til at 
skabe vores selvopfattelse, og opmærk
somheden herpå er specielt stor i ung
domsårene. Det er en vigtig del af det at 
skabe sin egen identitet at sætte ekstra pris 
på egne og in-gruppers særlige kendetegn. 
Sprog er et identitetssignal på linje med tøj, 
frisure, briller og biler. Nogle elementer 
er dog mere faste, uforanderlige og uden 
for viljens kontrol end andre, og sprog er
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en rec fase del af vores identitet, som vi 
ikke lige så let kan forandre som eksem
pelvis påklædning eller frisure. At sprog 
kan blive en del af vores identitetssignal 
er baseret på vores opfattelse af bestemte 
grupper og de værdier, vi knytter til de 
grupper. Eller det modsatte. Vi er som 
danskere på linje med mennesker i andre 
lande meget villige til at arbejde med 
stereotype opfattelser af både os selv og 
vore omgivelser, og vi har således masser af 
prototypiske forestillinger om danskere fra 
alle egne af Danmark, når de taler dialekt. 
Og de er ofte ikke så vældig positive.

Likes og don't likes
Når vi spørger til danskeres holdninger 
til forskellige former for dansk talesprog, 
kan vi give danskerne en liste, hvor de ßr 
lov til i forvejen at vide, hvad de egentlig 
svarer på. Vi ßr på den måde kendskab til 
bevidste holdninger til forskellige danske 
talesprog, og de holdninger er vi sjovt nok 
ret enige om i forskellige egne af Dan
mark. Vi rangerer hinandens sprog ind på 
følgende liste med henholdsvis høj- og lav
københavnsk som klar vinder og taber:

1. Højkøbenhavnsk.
2. Dialekterne vest for Storebælt.
3. Dialekterne øst for Storebælt.
4. Lavkøbenhavnsk.

Listen harstor betydning foros allesammen, 
idet den er med til at afgøre, hvilke stereo
type kasser vi har lov til at placere hinanden 
i. Den er med andre ord afgørende for 
vores ret til at vurdere og nedvurdere hin
anden. Vi associerer høj københavnsk med 
individuel kompetence og social dominans 
hos dem, der mestrer det sprog, mens 
lokalt sprog fra provinsen eller bestemte 

ikke-højkøbenhavnske områder er lig med 
stor personlig integritet og socialt sam
menhold. Men nu er det ikke alt det, vi går 
og gør til daglig, som er lige velovervejet 
og underlagt refleksion, og der er væsent
lige uoverensstemmelser mellem vores be
vidste og ubevidste holdninger til for
skellige former for dansk. Det ser ud til, 
at unge danskere vurderer lavkøbenhavnsk 
højt i forhold til både status og solida
ritet. Her ses den samme tendens, som ses 
i sprogudviklingen i København generelt. 
Eksempelvis kan man selv opleve, at det 
nyligt tilkomne indvandrer-inspirerede 
sprog på Nørrebro i København synes at 
have opnået en så høj status, at skolebørn 
med alle hudfarver, øjenkulører og frisurer 
med stor fornøjelse taler netop den toneart, 
som slås an i det sprog, der er udsprunget 
af indvandrernes farvning af dansk på Nør
rebro. Samme tendens kan spores i be
stemte områder i både Aarhus og Odense. 
De unge mennesker i de østlige dele af 
den sjællandske region har altså en klart 
positiv holdning til lavkøbenhavnsk (inkl. 
det moderne indvand rer-inspirerede sprog), 
og sådan har det været i mange år. Værdier 
som effektivitet, dynamik og selvsikkerhed 
knyttes til netop de talesprog.

Den evige kamp om sproget
Sprogets indhold kræver ensartethed for 
at opnå fælles forståelse, mens udtrykket 
og identiteten for den enkelte kræver stor 
respekt for mangfoldighed. Indholdet kræ
ver altså en stor grad af standardisering 
for at kunne lykkes, mens udtrykket og 
identiteten kræver stor grad af variation 
for at kunne lykkes. Sprogpolitik drejer 
sig om at håndtere de konflikter, som disse 
modsatrettede kræfter medfører. Vi kan 
se, at standardsproget har vundet terræn
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igennem mange år. Og det kan enhver 
vestjyde forsikre sig om ved at besøge en 
af handelsbyerne i Hardsyssel og opholde 
sig i offentligt tilgængelige områder som 
busser, cafeteriaer, kassekøer og bodegaer. 
Her tales der noget anderledes end for 
50 år siden. Om det så er godt, er det op 
til hver enkelt af os at vurdere. At vi har 
holdninger til forskellige former for tale
sprog er ikke underligt, for det er over
hovedet ikke sprogene som sådan, vi vur
derer, men menneskene, vi bedømmer. 
Hvis danskere således bliver bedt om at 
vurdere personer, som taler forskelligt, 
men som siger det eksakt samme budskab, 
så får vi at vide, hvordan forskellige danske 
talesprog på det ubevidste plan vurderes, 
og dermed hvordan vi som danskere vur
derer hinanden i dagligdagen. Og det er 

faktisk ikke så positive resultater, forsk
ningen viser. Vi ser gang på gang, at dan
skere er enige om, at:

0 De, der taler københavnsk, er velud
dannede, smarte og intelligente. De er 
upålidelige, ikke særlig hjælpsomme, og 
de er uøkonomiske.

Ø De, der taler dialekt, er dårligt uddan
nede, snæversynede, gamle, grimme, og 
de er ikke vældig kloge. De er til gen
gæld flinke og hjælpsomme. De er til at 
stole på, og de har forstand på penge.

Denne ubevidste rangorden, som dansker
ne benytter, når vi går rundt og sætter hi
nanden i sproglige båse, er følgende (med 
den øverste sprogform som den, vi bedst 
kan lide):
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O Lavkøbenhavnsk.
Ø Regionalsproget tættest på 

bedømmeren.
Ø Højkøbenhavnsk.
0 Dialekten tættest på bedømmeren.
0 Dialekten længst væk.

Sprog og ytringsfrihed
Vi kan bedst lide lavkøbenhavnsk og synes 
dårligst om de dialekttalende, som bor 
længst væk fra os selv. Målet for et godt 
og demokratisk sprogsamfund må være, at 
den enkelte medborger, uanset hvor han 
bor, og hvordan hans sprog er, skal føle sig 
fri til at tage ordet og tilkendegive sine me
ninger. Det er målet for et samfund, hvor 
ytringsfrihed værdsættes som en væsentlig 
værdi. Ingen skal holde sig tilbage, fordi 
han føler, at hans sprog ikke er godt nok, 
men det ser ikke ud til, at vi er i nærheden 
af dette mål på trods af vores selvopfattelse 
som et veludviklet og meget demokratisk 
samfund. Hvordan når vi så frem ril det? 
Der er en vigtig og altafgørende spænding 
mellem lighed og forskel, hvor sprogets 
form og funktion kan splittes op i to:

0 Indholdet (den kommunikative funktion
- det, vi vil sige).

0 Udtrykket (identitetsfunktionen - den 
måde, vi taler på, eller den sprogform, vi 
bruger).

Standardsproget har som nævnt vundet 
terræn igennem mange år. Medier og især 
de elektroniske medier spiller en væsentlig 
rolle, og journalister har stor magt, når de 
vælger, fravælger, dømmer og fordømmer 
sprog. Sprog er et af demokratiets vigtigste 
redskaber, og den enkeltes ret til og mu
lighed for at komme til orde afhænger 
blandt andet af mediers og journalisters 

villighed til at acceptere en sproglig mang
foldighed, som synes at være mere eller 
mindre konstant til stede i vores samfund.

Fællesskabets sprog
Mennesker, der har et fælles sprog, byg
ger dette på en fælles opfattelse og struk
turering af den virkelighed, som vi mener 
er rundt om os; det spejler sig blandt an
det i sprogets ordforråd, hvordan informa
tion struktureres, høflighed og talemåder. 
Forkærligheden for sprog med minimal 
mængde af variation i udtrykket er frem
herskende i danske medier. Enhvers per
sonlige baggrund er aflejret i det sprog, han 
opfatter som sit eget, og som han taler som 
modersmål. Ordforrådet far vi fra blandt 
andet uddannelse og interesser, udtalen får 
vi fra socialt og regionalt tilhørsforhold, 
mens det omfang, vi knytter til de enkelte 
begreber og den indre repræsentation, vi 
har af ord og begreber, kommer fra vidt 
forskellige og helt individuelle erfaringer. 
Hver enkelt persons sprog er en spejling af 
den enkeltes historie, og vores individuelle 
sprogbrug afslører jævnligt mere, end vi 
umiddelbart ønsker: Vores humør, stem
ning og følelsesliv er indlejret i vores stem
me og dens klang og styrke. Netop fordi 
sproget både er et fælles anliggende og no
get meget personligt, er vi alle følsomme 
over for kritik af især vores talesprog. Når 
vi tillader os at pille ved og kommentere 
hinandens sprog, risikerer vi at ramme 
voldsomt og dybt, fordi vi - og med rette 
- føler, at vi bliver ramt på vores person
lighed. Ser vi tilbage på denne artikels ind
ledning, vil moster Maries og onkel Kron
borgs sprog og sprogbrug uden tvivl 
have haft en indflydelse på dig som læser. 
Opnåede de din respekt? Din sympati? 
Din afstandtagen? Hvilke følelser kunne
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deres sprog skabe hos dig? Glæde? Foragt? 
Medynk? Eller ...?

Talesprog i Vestjylland anno 2013
Taler danskerne så dialekt i 2013? Det 
kan der gives ret forskellige svar på, alt 
efter hvordan definitionen på dialekt op
stilles. I årene 2006 til 2009 blev en stor 
undersøgelse af talesproget gennemført i 
seks byer i Danmark fra vest til øst med 
nedslag i Skjern, Sønderborg, Nyborg, 
Næstved, Østerbro i København og Rønne. 
Undersøgelsen er en kortlægning af tale- 
produktion og del af en ph.d.-afhandling, 
der er forsvaret ved Syddansk Universitet 
ultimo 2009. Undersøgelsen er gennem
ført med digitaliserede lydoptagelser, som 
efterfølgende er elektronisk analyserede 
med digitalt baseret software. Den konklu
derer, at de 70 personer, der er med i 
undersøgelsen, taler ret forskelligt og med 
klare relationer til de geografiske områder, 
de stammer fra og bor i. De grammatiske 
systemer og den særlige sprogbrug a la 
moster Maries og onkel Kronborgs i ind
ledningen er forskellige de seks regioner 
imellem; og især de lydlige forskelle er 
ganske tydelige og har klare relationer 
til de dialektbeskrivelser, man har udført 
for 80-120 år siden. Det gælder altså også 
for de vestjyder fra Skjern, som var med i 
undersøgelsen.

Kend din nabo på sproget
Et er således sprogproduktion, et andet 
er sproggenkendelse, og det er jo et in
teressant emne, når vi nu ved, hvor mange 
stereotype og ikke så vældig positive kas
ser vi går og stopper hinanden i på bag
grund af vores talesproglige formåen. I 
2011 blev den hidtil største undersøgelse 
af, hvor gode danskere anno 2011 er til at 

genkende hinanden på talesproget, gen
nemført. Næsten 30.000 danskere deltog i 
undersøgelsen, som Forsknings- og Inno
vationsstyrelsen, videnskab.dk gennem
førte i samarbejde med Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole. Resultaterne viser, 
at både køn, alder og landsdel gør en forskel 
i, hvor gode danskerne er til at genkende 
hinandens dialekt. Danskere fra hele landet 
blev via internettet inviteret til at lytte til 
talesprog fra forskellige egne af Danmark 
og give deres bud på, hvor i landet de 
enkelte talere kom fra. Sprogeksemplerne, 
som var med i undersøgelsen, er, hvad del
tagerne selv angav som deres daglige tale
sprog anno 2007, hvor optagelserne er 
lavet; sådan som de unge voksne taler det 
i seks almindelige provinsbyer.

Undersøgelsen var netbaseret og inter
aktiv. Deltagerne i undersøgelsen fik til 
opgave at placere en prik ud for den by, 
han/hun mente, lydprøven stammede fra. 
Der var mange valgmuligheder, og mæng
den var med vilje stor for at undersøge, 
hvor detaljeret deltagerne kunne kende 
sprogprøverne. Det var altså ikke nok at 
kunne genkende en sjællænder eller en 
vestjyde for at ß point; man skulle kun
ne placere sprogprøven mere præcist. Er 
der mon så forskel på, hvor præcist del
tagerne fra de enkelte regioner kunne 
placere sprogprøverne?

Generelt er de centrale regioner i Dan
mark bedst til at placere sprogprøverne 
præcist, og det er herefter de vestlige 
egne, som vinder over de østlige egne. 
Sønderjyderne er absolut de bedste, og 
lige i hælene på dem har vi vestjyderne og 
midtjyderne. Alligevel må vi konstatere, 
at vestjysk sprog, der er repræsenteret 
ved sprogprøver fra Skjern, nærmest er en 
hemmelig dialekt. Både internt i området

videnskab.dk
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og generelt i Danmark er deltagerne dår
lige til at bestemme og placere prøverne 
fra Skjern. Det er et problem i forhold til 
at få egenskaber klistret på sig, når no
gen bare tror, at nogen kommer fra Vest
jylland. De ved det faktisk ikke, og de kan 
ikke med sikkerhed genkende sproget.

Sønderjyderne til gengæld præsterer 
topkarakterer både internt og i Danmark 
generelt. De kender hinanden og sproget 
i Sønderjylland, og andre genkender dem. 
Sønderjyderne kan føle sig mere sikre på, 
at dem udefra genkender dem, og de får 
de prædikater knyttet til sig, som de ved 
noget om. Figur 1 og 2 illustrerer nogle 
af resultaterne grafisk som heat maps, hvor 
det vises, at jo mørkere farven på kortet 
er, jo højere pointscore har informanterne 

generelt opnået i den region, der har den 
mørke farve.

Resultaterne er bemærkelsesværdige, 
både fordi de, i modsætning til hvad ofte 
hævdes, viser, at moderne danskere kan 
genkende dialekter, og fordi de bygger 
på næsten 30.000 deltagere fra hele lan
det og dermed er statistisk signifikante. 
Vestdanskerne bor og lever sammen med 
de moderne dialekter, vi generelt i medi
erne hører mindst til, og de lytter til dem 
hver dag, så derfor er deres ører uden tvivl 
meget vant til at høre forskellige former for 
dansk talesprog. Dermed er det naturligt, 
at vestdanskerne har et mere præcist bud 
på, hvor sprogformerne stammer fra, end 
tilfældet er eksempelvis i Nordsjælland og 
på Østsjælland.

Billedet viser ved den ret lyse farve og den 
sorte prik, der symboliserer Skjern, at hverken 
vestjyderne selv eller resten af Danmark kender 
dialekten i Skjern. Sproget i Skjern er næsten 
hemmeligt.

Billedet viser ved den meget mørkegrå farve 
rundt om den sorte prik, der symboliserer Søn
derborg, at sønderjyderne selv er meget sikre i 
at kunne kende deres egen dialekt, og resten af 
Danmark kender også sproget i Sønderborg gan
ske godt. Sønderjysk i Sønderborg er veletableret 
og kendt.
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Mand er hedre end kvinder
Det viser sig, at mænd er signifikant bedre 
end kvinder til ar genkende moderne dia
lekter. Et andet markant resultat fra un
dersøgelsen er fordelingen af point på al
dersgrupper, idet det ofte antages, at de 
ældre danskere »da må være« meget bedre 
end de unge generationer til at skelne dia
lekterne, fordi dialekt jo ikke rigtig findes 
mere, og hvis der endelig skulle vise sig at 
være til stede, såerdet de gamle menneskers 
sprog. Men det kan ikke eftervises her - 
tværtimod. De midaldrende informanter 
klarer sig bedst, og de unge generationer

er en anelse bedre end de ældste, hvis man 
fraregner gruppen på under fjorten år, hvis 
sprogtilegnelse næppe er afsluttet. z\lders- 
grupperne fra femogtredive til fireogtres år 
scorer således allerbedst, og de femog ty ve
di fireogtrediveårige scorer bedre end de 
femoghalvfjerds- til fireogfirsårige. De helt 
unge og ældre fremstår mere usikre; måske 
i forhold til om deres sprog er på vej ud af 
eller ind i varmen, kunne man godt spe
kulere på. Undersøgelsen bekræfter en 
hypotese om, at folk i en region er gode til 
at stedfæste de lokale dialekter helt præ
cist, idet der i testen var både et lydklip

Originalt 
stemnings billede 

jr a en midtjysk og 
i el stående hedegård 

jra 1850'erne, hvor 
om rådets bejolk ning 

boede spredt og 
milevidt fra hinanden 
pci garde, de selv ejede. 

Foto: Nationalmuseet 
1950'er ne.
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Genskabt stemning fra 
en midtjysk, hedegård 
fra 1850'er ne.
Pot o: A nker Tiedeman 
2010.

fra Aabenraa og er fra Sønderborg. Og her 
lykkedes der rigtig mange sønderjyder ar 
pinpointe’ de rigtige byer, og under

søgelsen bekræfter således fordomme om, 
at jo længere væk folk bor fra os selv, jo 
dårligere er vi til at kende deres dialekt. 
Til gengæld kan vi høre detaljerne og 
genkende folk ret nøjagtigt, hvis vi bor 
tæt på dem. Og på den måde bekræfter un
dersøgelsen, at moderne dialekter faktisk 
findes, og vi kan genkende dem. Dog er 
vestjyderne som før nævnt ikke ret gode til 
ar genkende dem fra Skjern, som nærmest 
må siges at tale en hemmelig dialekt.

Sprog, tanke og kultur
Der er ingen tvivl om, at ethvert sprog er 
forankret i den kultur og den virkelighed, 
hvor det skal fungere. Sprog er en social 
overenskomst, som dets brugere har med 
hinanden. Der er i alle sprog fokus på de 
ting, som er af afgørende betydning for 
sprogbrugerne. Eksempelvis har vi i de 
fleste danske sprogvarianter fokus på en 
meget stor mangfoldighed af bondegårds
dyr og landbrugsformer. Der er helt natur
ligt, eftersom Danmark indtil for ganske 
nylig og gennem mange hundrede år 
har været et udpræget landbrugssamfund,
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hvor op mod 80-90 procent af befolk
ningen boede i det åbne land eller i lands
bysamfund, hvor hovederhvervet var land
brug med agerdyrkning og husdyrhold.

Vi har ord for landbrugsdyrenes hunner, 
hanner, børn, afstamningsforhold og me
get mere i form af hingste, hopper, føl, val
lakker, nordbagger, ponyer og arabere. I sam
me forbindelse skal det nævnes, at vi ikke 
har særlige betegnelser for hverken hanner, 
hunner eller unger, når det gælder slanger. 
Hvad hedder f.eks. slangers børn? Vi har 
ikke et særligt ord, og det er også ret 
lige meget, for slanger betyder næsten 
ingenting i vores hverdag. Det forholder 
sig helt anderledes i områder ude i verden, 
hvor slanger udgør en væsentlig fare. Det 
samme gælder planter, insekter og andre 
dyr, der enten er ligegyldige og derfor ikke 
har særlige betegnelser i sproget, eller som 
er vigtige og har sproglige betegnelser. 
Heste er heller ikke betydningsfulde i så 
vældig høj grad i dag, men det var an
derledes for bare 75 år siden. Derfor findes 
der en del kulturelle elementer og værdier 
gemt i vores sprog. Og vi har i forskellige 
egne af Danmark forskellige talemåder, 
som vi lægger vægt på, og som på den 
måde fortæller noget om de mennesker, 
der bor der.

Vestjysk stolthed
Lad os derfor se på nogle gammel safer 
(gamle talemåder) fra Vestjylland, som 
fortæller noget om kulturen og de vær
dier, som vestjyder sætter i højsædet.

* Te ful pris ka en jo køøfdet hiele« og »a håjj 
raijnd nue å få li i lidt mier, en te a haj gi in« 
viser vestjydernes gamle og hæderkronede 
handelstalent. At det hele handler om at 
sikre sig en indtægt og at klare sig selv 
ved at være gode handelsmænd, kommer 

i den grad til udtryk i disse to gamle 
talemåder, og jeg har hørt min vestjyske 
far og mange af hans familie sige det ofte. 
Og de mente det; alvorligt. Det var det, 
de skulle leve af; og det har skabt vel
stand i en egn, som meget vel kunne være 
endt som udkants-Danmark, men som i 
stedet voksede sig rig og fik anseelse som 
dem, der kan det der med penge.

»Det kommer jo nøj an o hu en rcejner free« 
er et udtryk, som jeg ofte har hørt, når folk 
fra østre egne har sagt, at vi i Vestjylland 
bor langt ude. Og her ses igen vestjysk 
tilfredshed med egen bopæl og placering på 
verdenskortet. Stoltheden og tilfredsheden 
lyser ud af denne underspillede måde at 
afvise en ringeagt på.

»Det bly iver i hvcerr fald æ't ce arbejde, dee 
kommer te å slii ham op« er et udtryk for 
vestjysk foragt for dovenskab. Det er en 
dyd at arbejde meget. Ingen får lov til at 
nyde uden at yde i vestjysk kultur, uden 
at de får et bebrejdende blik og en skarpt 
formuleret reprimande med på vejen. Tale
måden er ret skarp i forhold til, hvad vest
jyder ellers plejer at ville gå med til. Tale
måden ligger på linje med en anden vest
jysk måde at sige omtrent det samme på, 
når det lyder, te her plejer vi eet å sejj nue 
Hier (ledige) hinner« om en person, der ikke 
laver noget. I tråd med de første talemåder 
ses, at du må sørge for at holde dig i gang 
og hjulene kørende, for intet kommer af 
sig selv. Du må selv skabe det, du har brug 
for, og ikke forfalde til dovenskab.

000

Til slut nogle humoristiske udtryk, som 
jeg har hørt i min barndom, og som stadig 
er med i min sproglige rygsæk. De viser 
vestjysk sprog og kultur i en sammenhæng,
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når det erallermest vestjysk og underspiller. 
Som da min kusine fra Thorsted i 70‘erne 
sagde til en anden kusines københavnske 
mand, at »bves do kommer tit nok, ska vi sam
men nok fa en kdrlminnisk uhe a dat«. Eller 
da min morfar i 40’erne sagde til mormor, 
der stod med et barn på armen, der kom til 
at dryppe en tår ned i gryden på komfuret, 
» st ræv a rør om, st ræv d rør om. Grete er sd 
pene'ten mæ æ grør. Samme morfar sagde til 
naboens kone, der klagede over, at hen
des mand havde slået hende over hele 

kroppen, at »te det md ha warn en stuer støk 
arhær« Eller onkel Kronborgs finurlige 
kommentar til Marie om »te bun er Hi 
ual haste te d ta en stannpunkt. En noget 
anderledes værdifastsættelse end den, vi 
møder i dagens politisk korrekte debat. En 
måde at se verden på, som vi uden tvivl 
vil have gavn af at se mere til i medier, så 
korrekthed og livsværdi kan træde frem i 
et andet lys, som i dag og for mange vil 
være nyt, men som egentlig er gammelt 
og ret vestjysk.

Michael Kjær Ejstrup. 
Forskningschef i sprog 
ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole.
Ph.d. og cand.mag.
Nordre Frihavnsgade 50, 5.th. 
2100 København 0.
Michael.ejstrup@hotmail.com
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Med Gud i grundpakken
— en fortælling om vestjysk identitet

Hvorfor er troslivet forskelligt fra by til by 
inden for korte afstande? Kan vi lære noget af det? 

Og kan det bruges i en tid med globalisering? 
En ung journalist kom til Skjern og mødte en fremmed verden. 

Forundringen blev en rejse ind i det, der bliver kaldt bibelbæltet.

Af Christian Baadsgaard

»And Jesus says he loves you...«
En velklædt, karismatisk og meget højt
råbende amerikansk prædikant toner frem 
på mit 21 tommer billedrørsfjernsyn. Det 
er i begyndelsen af 2007, og jeg er flyttet 
til Vestjylland for at være i praktik på 
Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Flyttekas
serne er pakket ud - og så kommer det al
lervigtigste: Fjernsynet.

Min opgave lige nu er at indstille fjern
synet til Skjern Antenneforenings kanal
grupper, og det er her, jeg støder ind i 
God Channel, der på alle måder bekræfter 
eventuelle fordomme - eller mere diplo
matisk: forventninger - man måtte have 
om kristne i USA’s bibelbælte

At jeg selv står over for noget, der på 
mange måder er sammenligneligt, har jeg

Skjern Kirke er et naturligt 
samlingspunkt for de forskellige 

trosopfattelser, der i Skjern tceller 
hele tre missionsforeninger og en 

grundtvigiansk forening. 
Faktisk holder en frimenighed 

også til i kirken. Årsagen til det 
rige kirkeliv i området 

begyndte i 1897, 
hvor den store vækkelse kom.
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ikke den fjerneste idé om lige den dag, 
hvor vinterkulden hærger, og der synes 
langt til foråret.

Få måneder før, på Journalisthøjskolen i 
Århus, er der flere, der spørger mig, om der 
ikke er mange missionske i Vestjylland, 
og da jeg selv er fra Vestjylland, nærmere 
betegnet Thy, mener jeg ikke, at det er 
tilfældet som sådan. Den dag kommer jeg 
lidt i tvivl. Har jeg alligevel været for 
skråsikker, da jeg afviste det spørgsmål?

Lige det øjeblik, da prædikanten og hans 
disciple har overtager min skærm i et 
veritabelt religiøst festfyrværkeri, ærgrer 
jeg mig lidt over, at jeg skal betale for en 
kanal, som jeg bestemt ikke har til hen
sigt at se. Da jeg boede i Århus, var der 
også kanaler, som man kun så, hvis man en 
søndag vågnede op med hovedpine, men 
netop denne kanal tror jeg ikke, der kom
mer til at indgå i mit tømmermands-be
redskab. Alligevel er det denne situation, 
jeg husker. For fintuningen af fjernsynet 
er efterhånden blevet endnu en oplevelse 
i en lang række, som praktikanten studser 
over. Jeg er selv vokset op som nabo til et 
missionshus i Thy. Når vi legede, skete det 
ofte ved siden af, hvor der var den herligste 
trærod at klatre på for en knægt på otte år. 
Vi listede også sommetider hen til huset 
og kiggede ind ad vinduet. Her så vi en sort 
talerstol, en række sorte skilte på væggen 
med Gud og Jesus i gotisk skrift - og ellers 
nogle hårde, flødefarvede bænke, der næp
pe kunne være ergonomiske for en slidt 
ryg. I vinduet stod en negerdreng, og smed 
man penge ned til ham, ville han nikke. 
Det var sjældent, at der kom folk. Var 
der møde en gang om måneden, var det 
højt sat, og var gennemsnitsalderen på 
deltagerne på 60 år, var det lavt sat. Det 
var mit billede af Indre Mission.

Men billedet krakelerede en dag. »Jeg 
skal godt nok lige love for, at de der 
missionsfolk er aktive her. De har da noget 
hele tiden,« bemærker jeg en eftermiddag 
på Videbæk-redaktionen, da jeg skal for
omtale endnu et arrangement i et mis
sionshus. »Ved du ikke det,« spørger min 
redaktør mig. »Hvad for noget?« »Du er 
kommet til bibelbæltet,« svarer han.

Snart er det mig, der sidder og skal lave 
reportager fra teltmøder, missionsmøder 
og i kirker, og jeg gør store øjne, som 
tingene skrider frem.

Jeg er vokset op med, at troen er en 
privat sag, og jeg må erkende, at jeg nok 
er noget blufærdig i den retning. Således 
bliver det noget af en øjenåbner, når jeg 
eksempelvis sidder i en kirke og ser, at 
kirkegængerne her sænker hovedet og luk
ker øjnene, når bønnen lyder. At sidde i et 
telt til et missionsmøde forekommer mig 
temmelig eksotisk. Da jeg tager blokken 
og sætter mig ud i min bil, tænker jeg, at 
det nok ikke er særligt omfattende. Stor 
er min overraskelse, da jeg kommer til 
parkeringspladsen og ser, at der er spækket 
med biler, som var cirkus kommet til byen. 
Jeg undrer mig over, hvorfor de har en fisk 
på bagklappen. Selv har jeg mit Stelton- 
DK-mærke og tænker, at det nok er fordi, 
at man er meget interesseret i lystfiskeri. 
Lige indtil jeg finder ud af, at fisken var 
kristendommens første symbol. Og når 
jeg hører den hidkaldte missionær tale 
om synd og nåde, så lyder det ikke som 
klokkeklangen af den kirkegang, jeg er 
vokset op med. Det er en ny verden, som 
jeg ikke troede eksisterede længere, der 
lige pludselig står foran mig. Mit spørgs
mål er et ord: Hvorfor...

Jeg spørger mig frem, selv om det er 
lidt af en overvindelse, for jeg tror, at troen
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er noget meget privat. Jeg lytter til de 
venlige svar, og stik mod forventningerne 
er folk ganske åbne for at fortælle om det, 
der betyder noget for dem. Igen: Min blu
færdighed i forhold til troen er ikke gæl
dende her.

Og der bliver missionsfolk, der får sig 
et godt grin, som den dag jeg spørger, om 
de så drikker alkohol. Mit billede af den 
strenge faster Anna fra Matador plus Tea 
Røn fra Fiskerne er på nethinden, da jeg 
formulerer mit spørgsmål.

»Ja, det gør vi da,« lyder svaret - plus en 
pædagogisk forklaring om, at alt ikke er 
helt, som det var engang - i dette tilfælde 
for op mod 80 år siden.

Jeg husker et par hænder, og jeg kan 
tydeligt se dem for mig endnu. Det var 
en dag, jeg var ude at dække et møde i et 
missionshus. Et par meter foran mig sad en 
ældre mand, der hele livet havde slidt på 
sin gård. Hans hænder var så forknoklede. 
Havde hænderne kunne tale, ville de have 
fortalt om et liv, hvor de sjældent havde 
hvile, og hvor det daglige brød ikke kom, 
uden at de havde båret deres tunge del af 
det. Alligevel blev de foldet. I hengivenhed. 
Og i dybeste tillid til, at også denne dag 
ville bringe noget godt.

Forundringens tid
Da jeg efter halvandet års praktik på 
Dagbladet vender tilbage til Journalisthøj
skolen, er det en af de sager, der aldrig er 
blevet helt afsluttet. Jeg må finde ud af 
hvorfor.

Selv er jeg vokset op i et hjem, der ikke 
bekendte sig til nogen særlig kirkelig ret
ning, men nok hælder mest til det grundt
vigske. Jeg var elev på en grundtvig- 
koldsk efterskole, og de værdier, jeg fik 
med derfra, er en del af min allervigtigste 

bagage i livet - og som ingen nogensinde 
vil kunne vriste fra mig. Noget rigtig 
godt ved at bo og arbejde i et område med 
stærke åndelige brydninger er netop, at 
man kigger indad og bliver bevidst om, 
hvad man selv har med og glædes over det. 
Forundringen over - og nysgerrigheden - 
over for de livsværdier, som andre har med, 
har været en drivende kraft i det arbejde. 
Og det passer glimrende ind som et grund
læggende element i en hovedopgave på 
Journalisthøjskolen.

Månederne går. Jeg undres stadig. Hel
digvis får mit noget antropologiske pro
jekt en fin støtte, da jeg i april 2009 
bliver fastansat på Dagbladet og får et 
par måneder til at lave hovedopgaven, 
som så senere bringes i avisen som serien 
»Vækkelsens arv«. Syv store art i kier - bragt 
over syv lørdage. Som journalist har jeg 
altid en nagende tvivl. Den dukker ikke 
altid frem i fuldt flor, men den sidder al
ligevel fem hudlag under fingrene, når de 
rammer tastaturet. Gider folk egentlig at 
læse om det? Som nyuddannet er den stær
kere, og med tiden, når man har ramt ta
staturet tilpas mange gange, så er tvivlen 
blevet til en af de udefinerbare muskler, 
som er omvendt til en styrke. Har jeg været 
i tvivl, så bliver den fornemmelse gjort til 
skamme. Allerede efter første artikel får 
jeg positive reaktioner. Og det fortsætter.

For selv om man her i området er be
vidst om troen i hverdagen, er det blevet 
til noget, man altid har gjort. Hvad der er 
sket, og hvorfor det er det, er ikke noget, 
der fylder, indtil jeg begynder at kradse i 
lakken og ser historiske tegn i grunderen. 
Så bliver folk interesserede. Jeg holder 
to foredrag om emnet - og stor er min 
forundring, da jeg en sensommeraften an
kommer til Bundsbæk Mølle for at skrive
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om dec årlige rakkerspil. På grund af mine 
artikler er spillets tema netop vækkelsen, 
far jeg at vide. Min forundring har ramt 
noget.

De kom en vinterdag
Det blev berigende måneder, fyldt med 
historisk indsigt, men også masser af stof 
til eftertanke. Men historien skal med.

Hvis vi går helt tilbage til 1600-tallet, 
sker der rørelser på Skjern-egnen, som 
egentlig blot bekræfter påstanden om, at 
historien gentager sig. I denne fattige egn 
far pietismen fodfæste. En noget stærk ud
gave af kristendommen og temmelig dog
matisk.

Senere kommer brødremenigheden ril, 
og i 1800-tallet kommer de såkaldte born
holmere til, senere kendt som Luthersk 
Mission.

Da Otto Aloe kom til Skjern i 1885. var ilet ikke 
ligefrem missionen, der [friegede byen. Der var 
bygget et missionshus, men der var ikke mange 
aktiviteter. Det cendrede sig med vækkelsen. 
Pastor Ake nåede i ovrigt at blive jar til 22 
born. Hans fors te kone dode i barselsengen.

I 1881 far Skjern pastor Otto Moe, og 
lyder navnet bekendt, så er han en bror 
til den berømte Carl Moe, der var præst 
i Harboøre, og som fik den københavnske 
presse på nakken, da han skulle begrave 
ofrene for redningsbådsulykken i 1893 
og leverede en svovlprædiken over deres 
kister. Hård og meget direkte tale var 
ganske almindelig på de vestjyske kanter, 
men det lød noget skarpt i ørerne på 
københavner-journalisterne, blandt andet 
forfatteren Hermann Bang, der var ud
sendt for Politiken. Vi er på kanten af det, 
der i litteraturhistorien hedder det mo
derne gennembrud, som Hermann Bang 
er en fornem repræsentant for, og som 
Brandes står i spidsen for. Den usminkede 
virkelighed viser sig dog at være noget 
hård, da reportagerne fra Harboøre strøm
mer ind.

Indledningsvis vil jeg godt dvæle lidt 
ved Otto Moe. Han er præst i Ærøskøbing, 
inden han i 1885 kommer til Skjern, og 
om sig selv siger han, at han er en svagelig 
person. Trods det fôr han 22 børn — med 
to koner. Første kone dør i barselsengen, 
og senere bliver han gift igen. Netop det 
dødsfald kommer til at kante sig ind i 
litteratur- og teaterhistorien på sin egen 
måde. Det nyfødte barn, en pige, kommer 
til en slægtning i Roskilde. Her huserer 
som bekendt en vis Gustav Wied, der 
med inspiration fra Roskildes eksistenser 
skriver sine satiriske historier. I dette til
fælde »Skærmydsler« fra 1901, og der er 
det altså Moes datter, der har været forlæg 
til Ellen, som søstrene Bülow - alias Tante 
Et og Tante To - har deres hyr med at holde 
styr på. På det tidspunkt er Moe rejst fra 
Skjern, for i 1900 bliver han sognepræst i 
Sønder Bjert, og inden han dør i 1930, har 
han opnået af være næstformand for Indre
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Fra præstetavlen i Skjern kirke.

Mission, hvor hans bror Carl har værer 
formand.

Vi vender tilbage ril Skjern omkring 
1890, for her er det som om, der ikke rig
tig er fodfæste for den udgave af troen, 
som Moe repræsenterer. Han får bygget et 
missionshus, men det bliver ikke slidt, for 
der er ikke mange, der tilhører missionen 
i Skjern. Det ændres markant en vinterdag 
i 1897.

De to mænd, pastor Mygind og jøde
missionær Bauer, kommer til Skjern. Om 
Bauer hedder det, at han kan spille guitar 
og synge inderlige sange, så tårerne står ud 
af tilhørerne. Det kommer de snart til. Det 
hele begynder den 24. januar 1897. Det 
er på basis af forskellige optegnelser, bl.a. 
breve, at det har været muligt at gengive 
forløbet i den uge, det drejer sig om.

»Om formiddagen prædikede pastor 
Mygind i kirken, og kl. 16 var der møde i 
missionshuset, som blev indledt med san
gen »Hvo vil med til himmerige«. Der var 
en fornemmelse af, at Herren var nær, så 
der blev indkaldt til møde igen kl. 20. Der 
er prædiken til kl. 22, hvorefter Bauer går 
ind i et værelse, hvor de, der ønsker det, 
kan få en samtale. Værelset blev hurtigt 

fyldt, og de øvrige blev i den 
store sal til bønnemøde. Der er 
en mærkelig stemning. »Det var 
en underlig nat (da for mig). 
Hvor stod jeg den første Tid med 
Vantro og tvivl i min Sjæl; det 
var saa fremmed Maade, der blev 
brugt. Jeg maatte bede, at der dog 
ogsaa maatte blive en Velsignelse 
til mig, og mit Hjerte blev ogsaa 
stille, saa jeg kunde glæde mig 
over, hvad der skete,« skriver en 
mand i et brev. Bauer og Mygind 
blev ved til kl. tre om natten.

Ugen efter, søndag den 31. januar, er 
der igen møde i missionshuset. Her var 
der ingen taler, men folk gik frit rundt og 
bad med hinanden. Både den 4. og den 
7. februar er der møde i missionshuset. 
Søndag den 14. februar begynder missions
ugen. Her er pastor Moes beskrivelse af, 
hvad der skete i den uge:

»Da brød der et Aandens Vejr løs, som 
jeg aldrig havde tænkt mig at skulle opleve. 
Om Søndagen ved Mødet om Aftenen i 
Missionshuset mærkedes Vejret som et stil
le Aandens Sus, en herlig Indledning til 
det stedse mægtigere Vejr.«

Vækkelsen tager til i omfang. Hver 
aften er der møde i missionshuset, som 
først slutter over midnat, og til sidst er 
der også møde hver formiddag. Selv de 
svageste ældre vender sig i deres senge 
mod Gud. I frikvartererne synger børnene 
vækkelsessange. I den tid står kroen tom, 
og der er ingen i forretningerne. De tro
ende går rundt på gaderne for at opsøge 
dem, som ikke er omvendt, for at få dem 
på den anden side. Det er senere blevet 
fortalt, at det store spørgsmål hele det 
forår er: »Hvordan har du det med Jesus?« 
Eller som en anden har fortalt mig: »Mine
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bedsteforældre fortalte, at det var gået helt 
vildt for sig.«

Den nye jord 
Men hvordan kunne det ske i Skjern? Iso
leret set, så er det blot, at to temmelig 
karismatiske personligheder kommer. Er 
der et par uger, og så rejser igen. Men der 
er mange flere små streger, der danner et 
mønster. Overordnet set må jorden på en 
eller anden måde have været gødet til det, 
når det har fået så meget fat. Meget tyder 
på, at det også er tilfældet.

Hvis vi ser på den tid, det skete i, så var det 
en opbrudstid. Det gamle bondesamfund 
var på vej mod industrialiseringen, og 
går man yderligt nogle år tilbage, havde 
Danmark fået en grundlov. På andre pla
ner har 1800-tal let været et massivt op
brud. Sandheder står for fald. Man får 
Darwin, og på flere måder kommer man 
til at røre ved det, der hidtil har været 
centrale sandheder i livet. Befolkningens 
oplysningsniveau når nye højder, dels på 
grund af oplysningstanken, men også det, 
at Danmark har fået en skolelov i 1800- 
tallet.

Måske har vi svært ved at se det med 
nutidige øjne, men det handler en del om 
ar finde sig til rette i en ny tid. Vi kan 
forestille os, at hvis vi altid har været 
bundet og pludselig bliver frie, må vi søge 
en tryghed for ikke at fare vild i alle de 
muligheder, der kommer.

Kigger man nogle år tilbage, da DDR 
faldt, og Tyskland blev genforenet, så var 
det for østtyskerne et spørgsmål om at 
finde en identitet. For os virker det egent
lig paradoksalt, men flere østtyskere var, 
trods utilfredshed med regimet, begyndt 
at savne den tryghed, der ligger i, at alt er 
bestemt for en på forhånd, og at der ikke 

kræves, at man selv tager stilling. Kigger 
vi på en nylig begivenhed, det arabiske 
forår, så er alt i spil. De gamle mure er 
væltet, men hvordan bygger man et nyt, 
for der skal være noget at støtte sig op ad. 
Tingene er ikke lige sådan at løsrive sig fra, 
uanset hvor nemt det umiddelbart fore
kommer.

I min optik er det de samme meka
nismer, der har spillet ind under de gude
lige vækkelser i 1800-tallet. En ny tid har 
trukket sine veksler, og det har været vig
tigt at finde sin identitet.

Noget helt andet er, at Sk jern-egnen 
ikke var ubekendt med gudelige vækkelser. 
Pietismen fik hårdt fat i Stauning i 1600- 
tallet, og senere kom de før omtalte væk
kelser med jævne mellemrum. I befolk
ningens bevidsthed var en vækkelse meget 
naturlig, fordi dens kølvand havde lejret 
sig ind i troslivet gennem generationer, og 
befolkningen stod klar, når der kom en ny 
bølge.

Interessant er det også at se, at der 
blev talt om, at Gud blev forkyndt på en 
helt ny måde. Ser man på de beretninger, 
der er om den tid, så er det ikke svært at 
drage en parallel til USA. Et væsentligt 
element er de såkaldte vækkelsessange. 
Religiøst indhold, serveret med rytmisk 
baggrundsmusik. Eller som en stor salme
digter bemærkede: Hvorfor skal kun de 
ugudelige have de gode melodier? Et 
godt eksempel på den type musik er de 
salmer, som svenske Lina Sandell (18.32- 
1903) skrev. Hun regnes som den svenske 
vækkelsesbevægelses mest betydningsfulde 
digter. Salmerne er ikke så udbredte i 
Danmark som i Sverige, men i Danmark 
er hun kendt for »Kun en dag, et øjeblik 
ad gangen«. Læser man den tekst, mærker 
man hvilken ydmyghed, at forfatteren
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havde til sin Gud. Et andet interessant 
punkt er den musikalske opbygning. De 
første fire linjer i hvert vers handler i 
grundtræk om livet på jorden, mens Guds 
styrke er beskrevet i de sidste fire linjer. 
Hører man melodien, vil man bemærke, at 
de første fire linjer spilles med dybe toner, 
hvorefter tonelejet går væsentligt op og 
fremstår noget lysere i de sidste fire linjer. 
Hendes salmer er kendetegnet ved at være 
enkle, og de har ramt folk uanset hvilken 
stand, de havde i samfundet i øvrigt.

Fakta er, at specielt baptisterne hente
de inspiration i USA, og fakta er også, at 
der var en del nye strømninger over At
lanten fra det nye land og til det gamle. Et 
meget nærliggende eksempel er Missions
forbundets udbredelse i Thy. Thisted blev 
det første sted, hvor Missionsforbundet 
kom ti), og det var den amerikanske præ
dikant Fredrik Franson, der kom til Thy 
og gav et par en oplevelse af at blive 
omvendt. Herfra var der flere, der fik 
samme oplevelse, og det, man siger, er, at 
det var en langt mere levende måde at op
leve Gud på.

1 samme ombæring kan man så tænke 
på, hvor mange lighedspunkter, der er med 
USA’s situation som helhed og så Dan
marks på den måde. USA var et helt nyt 
land, hvor man skulle finde en struktur. 
I Danmark var folket blevet frie med en 
grundlov. I det spændingsfelt har troen 
stået på sidelinjen som en ledetråd. Og 
ser man det for den enkelte, så var det en 
helt ny livssituation at brænde nærmest 
alle broer bag sig og komme til en helt ny 
begyndelse i et andet land. Her kan troen 
have været det faste holdepunkt. Omvendt 
har det nye USA ikke haft faste normer 
for, hvordan man gør, for bogstaveligt talt 
var plejer død. Det har givet mulighed 

for i den store smeltedigel at nå frem til 
helt nye og mere nærværende måder at 
forkynde på.

Netop den karismatiske udgave af kri
stendommen, som man kan sige, at Indre 
Mission har lånt lidt af dengang, var 
ganske ny på det tidspunkt og fik sin store 
udbredelse i USA med forskellige be
vægelser. Fællestrækket var, at det satte 
den personlige, religiøse oplevelse forrest, 
og kigger man på de bevægelser, så har 
de spor af det den dag i dag.

At der fandtes og stadig findes karis
matiske forkyndere, viser blot hvilken ind
flydelse, de havde i Skjern på det tidspunkt. 
For at give en forståelse for, hvilke evner, 
der kom til Skjern, vil det være oplagt at se 
på den udbredelse, som den amerikanske 
evangelist Billy Graham har haft. Jeg 
kender folk, der har mødt Billy Graham, 
og som har sagt, at hvis bare præster talte 
som ham, ville tomme kirkebænke ikke 
eksistere. Hans egen bevægelse anslår, at 
over 3,2 millioner mennesker har taget 
Jesus til sig som deres personlige frelser 
efter at have mødt Billy Graham, og i hans 
storhedstid var forskellige stadions fyldt 
med tusindvis af tilhørere. Proportionerne 
skal med. Skjern er ikke USA, men der 
er træk, der går igen, blot i en meget 
nedskaleret udgave.

En ny tid
Men hvilken betydning fik vækkelsen i 
Skjern så? Det siges, at hele foråret 1897 
var alt på den anden ende i Skjern, og 
det siges også, at der blev smadret en del 
brændevinsflasker. Der gik folk fra hjem 
til hjem for at stille det store spørgsmål: 
Hvordan har du det med Jesus?

Netop kortspil, brændevin og dans er 
blevet forbundet med Indre Missions rol-
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le i vækkelsesciderne, men faktisk er det 
noget, der ligger dybere end det, der 
gjorde, at det netop blev de ting, der blev 
symbol forden tid. Brændevin vardengang 
noget af det billigste, man kunne drikke, 
og der var hjem, der led under, at husets 
fader gik på svir. Min oldefar var med i 
den kreds, der stiftede Missionshotellet 
Vildsund Strand, og når min morfar tog 
sig en lille en, så blev han drillet kærligt 
med, at det burde han da ikke gøre med 
det ophav, han havde. Men for ham var 
det anderledes alvorligt. Han havde set fa
milier, der var havnet i fattigdom og armod 
på grund af brændevin og kortspil. Her 
kan man tale om, at missionske vækkelser 
havde et socialt sigte, lige såvel som de 
grundtvigianske vækkelser var med til at 
oplyse folket.

Noget andet er den arbejdsomhed, der 
prægede Skjern i de år. Ud over at det var 
en by i udvikling, så var der gang i tingene, 
og som det viste sig i min research, så var 
det at tjene det daglige brød den bedste 
gerning, man kunne gøre for Herren. Det 
har man i allerhøjeste grad taget til sig, 
og når der ikke skulle brændevin til, så 
var der gode muligheder for at passe sit 
arbejde. Man kan sige, at velstanden steg - 
og som grønlandsfareren Mylius-Erichsen 
bemærkede: De er raske, de Skjern-folk. 
De har penge, og de er ikke bange for at 
bruge dem!

Et aspekt heri er også et samfundsansvar, 
som bredte sig i befolkningen. I 1923 var 
Skjern Bank kommet i klemme pågrund af 
den berygtede kreaturhandler og spekulant 
Meldgaard, og banken var ß minutter fra
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at lukke ned, da det pludselig bankede på 
døren. En kreds af Skjern-borgere havde 
hørt, at banken havde problemer, og nu 
ville de stille deres hjælp til rådighed. De 
skød penge ind og reddede banken fra et 
krak. Ser man på personkredsen i dette 
redningshold, så var det missionsfolkene, 

der trak det helt store læs og skød ikke så 
få penge ind i foretagendet. Det vidner om 
den rigdom, som man havde i området, når 
man ser de beløb.

Men hvad så med konflikterne? Der har 
utvivlsomt været mange ting, der kunne 
give anledning til konflikter. Blandt andet

Når man laver sådan 
et projekt, hander det, 
at man møder nogle, 
der sidder inde med 
stor viden. Kirsten 
Kjcer i Skjern har 
foråret mig denne 
bog. Det er hendes 
faster, guldsmed Karen 
Jensen, der førte den. 
Guld-Karen, som hun 
også blev kaldt, ejede 
en guldsmedeforretning 
i Skjern og var meget 
aktiv i missionen.
Møderne her skrev hun 
referater af - og det 
er et unikt indblik i, 
hvad der blev talt om 
på disse møder. Bogen 
begynder i 1926.
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var Skjern er af de seeder i lander, der var 
totalt tørlagt for servering af alkohol, og 
den dag i dag går der historier om, hvordan 
man gik ind og købte en billet til Tarm 
for at kunne fa en øl på stationen i Skjern. 
Alkohol måtte nemlig serveres til maden, 
og på banegården vidste de godt, at når 
man bestilte en sildemad, så mente man 
i virkeligheden en øl. Derfor smurte man 
hver morgen en enkelt sildemad, satte den 
på en tallerken, som så gik frem og tilbage 
hver gang. Det store problem opstod dog 
den dag, da der faktisk var en, der spiste 
den!

Der går historier om unge kristne, der 
stod og missionerede foran indgangen til 
festerne, og hvordan der til tider var et no
get anstrengt forhold mellem de forskel
lige grupperinger.

Men kun to gange er der for alvor 
kommet brand ud af en gnist, hvor Skjern 
er kommet på landkortet. Den ene gang 
var i 1970, da Trille sang sin berømte sang 
»Øjet«, og den anden gang var i 1990, da 
den såkaldte Fomsgaard-sag kørte ved ret
ten i Skjern. Læserbrevsskribenten Emmy 
Fomsgaard havde i et debatindlæg i Ring- 
kjøbing Amts Dagblad skrevet, at »homo- 
sex var den ækleste form for hor.« Det kom 
til en retssag, og i landsretten blev Emmy 
Fomsgaard frikendt for at have tilskyndet 
til had mod en minoritet.

Det politiske spor er tydeligt i Skjern, 
hvad angår historien, og på sin vis erdet også 
et indblik i et stykke danmarkshistorie. Et 
af tidens tanker er, at politik og religion 
ikke må blandes sammen, men i Skjern har 
man gennem historien formået at gøre det 
på en balanceret måde.

Indtil kommunalreformen i 1970 be
gyndte alle byrådsmøder i Skjern med, at 
der blev læst et stykke op fra Bibelen. 

Efter reformen blev det til, at man sang 
en sang, og den tradition har overlevet til 
Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor by
rådsmedlemmer på skift vælger en sang.

Ungdomsoprøret og jorskredsvalget sat
te sine spor i Danmark, men i høj grad og
så i Skjern. I årene op til var pornoen ble
vet frigivet og aborten også fri, og det 
førte i 1970 til dannelsen af Kristeligt 
Folkeparti. En overgang var partiet faktisk 
interesseret i at få den senere stifter af 
Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, lige 
indtil Glistrup sagde, at pornoen var et af 
de sundeste ting, der var sket i Danmark, 
og kunne som eksportvare være den nye 
bacon. Indtil jordskredsvalget i 1973 var 
der politiske billede præget af de fire store 
gamle partier, men ved det valg den 4. 
december 1973 blev billedet endegyldigt 
brudt. Det nye politiske land lå nogenlunde 
således indtil slutningen af 1990 erne.

Partierne har traditionsmæssigt haft de
res højborge. De radikale havde Skive som 
deres højborg, Fremskridtspartiet havde 
Mors som højborg, og indtil jordskreds
valget sad Venstre godt på Vestjylland, 
men her blev der også plads til, at de kunne 
dele æren med netop Kristeligt Folkeparti. 
Kampen mod abort og den frie porno var 
noget, som vælgerne i Skjern-kredsen var 
enige i, og ved de sidste valg, som Kristeligt 
Folkeparti har været en del af, har det netop 
været Skjern-kredsen, der har holdt partiet 
oppe over spærregrænsen i de senere år. 
Nye tider brød dog det billede. Med tiden 
nedtonede Kristendemokraterne, som nav
net blev ændret til, kampen mod abort og 
porno, og det kostede tilslutningen fra ker
nevælgerne. En anden ting, som gik galt 
for partiet, var den ideologiske identitet. 
For hvad er mest kristelige? Er det at være 
borgerlig, eller er det at være socialistisk?
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Dec spørgsmål kan man gruble længe over, 
men da partiet gik mod venstre på skalaen, 
faldt det borgerlige Vestjylland fra.

For Venstres vedkommende kom det 
også til at koste dyrt, at daværende folke
tingsmedlem Jens Rohde meldte ud, at 
han hellere ville i Christiansborgs mo
tionsrum end til den traditionsrige åb
ningsgudstjeneste. Årsagen var, at det var 
en præst med indremissionsk tilhørsfor
hold, der skulle prædike, og det ville Jens 
Rohde forskånes for. Det kostede partiet 
500 medlemmer i Vestjylland.

Under byens tage
Går vi en tur i Skjern i dag, kan vi - med 
godt held — se spor af vækkelsen. Mest 
nærliggende er et besøg i kirken - og her 
bør man lægge særligt mærke til taget! 
For en del af Skjern Kirke har rødt tegl på, 
mens den anden del har blytag. Netop det 
røde tegl er en historie for sig selv, for med 

vækkelsen blev der for alvor trængsel i 
kirken. Det førte til, at Skjern Kirke fik et 
sideskib, og det fortælles, at inden da stod 
folk så tæt under søndagens gudstjenester, 
at der på et tidspunkt var en mand, der 
smadrede ruden, for at der kunne komme 
frisk luft ind. 1 begyndelsen af 1900-tallet 
blev sideskibet så bygget til. I folkemunde 
kaldes det Aanum Kirke, fordi området 
ligger ud til Aanum.

Skjern har endvidere en meget stor 
kristen friskole, Luthersk Mission har fri- 
plejehjemmet Klokkebjerg, en kristen lo
kalradio, og endelig er der missionshusene, 
som Skjern har tre af. Det oprindelige hus 
for Indre Mission eksisterer ikke mere. I 
199? blev det revet ned for at give plads til 
et nyt, hvor man i øvrigt formåede at rejse 
pengene ved en stor indsamling. Endvidere 
er der Evangelisk Luthersk Missions hus 
på Nørre Allé, og det mest specielle mis
sionshus ejes af Luthersk Mission, en flot

Det west synlige bevis på konsekvenserne af den store vækkelse i 1897 er tilbygningen til Skjern 
Kirke, af lokale kaldet »Aanum Kirke*. Treengslen blev sa stor i kirken efter vækkelsen, at en 
udvidelse var absolut påkrævet, og der gar beretninger om. at det nærmest var uudholdeligt at være 
stuvet så mange mennesker sammen på sa lille plads. Selve tilbygningen adskiller sig fra hoved
bygningen ved, at der er rødt tegl på denne del, hvor der på det oprindelige er blytag.
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og prægtig bygning, der velfortjent har 
fået bevaringsforeningens pris. Og så er der 
alle de små nuancer, for mens byen tæller 
tre store missionsforeninger, så har Kir
keligt Samfund en god rod i den sk jernske 
muld. Det er grundtvigianerne, og på et 
tidspunkt var det en af de største grundt
vigske foreninger i landet.

En helt anden og meget overraskende 
ting er håndbolden. Nu er sport og religion 
ikke just det, man forbinder med hinanden, 
men faktisk findes der en lille sjov detalje, 
som jeg fik fortalt af lektor Kurt Ettrup 
Larsen ved Menighedsfakultetet i Aarhus. 
I den tid, hvor der var skel mellem mis
sionsfolk og grundtvigianere, var det så
ledes, at var man grundtvigianer, spillede 
man fodbold, mens en missionsmand spil
lede håndbold. En del af de klubber, som 
klarer sig ganske godt i dag, er vokset ud 
af KFUM’s idrætsbevægelse. Således har 
Skjern Håndbold netop også rod i KFUM. 
Og så er der alle de ting, som ikke lige lader 
sig sætte i bås, men som er antydninger 
af, at her er noget, som man ikke finder 
mange andre steder.

Kigger vi på kernen i kristendommen, 
næstekærligheden, er der træk, som er 
ganske markerede i Skjern. Her har man 
altid været meget gode til at hjælpe han
dicappede for at give dem en god til
værelse. Eksempelvis var Skjern et af de 
allerførste steder i landet, hvor man op
rettede beskyttede værksteder, hvor det 
dels handlede om at give brugerne et me
ningsfyldt arbejde men også om at give dem 
gode sociale rammer. Det begyndte på fri
villig basis og er i dag vokset til en række 
værksteder. Netop det med den frivillige 
indsats er et særligt kendetegn for Skjern - 
uanset hvilken religiøs overbevisning, der 
så er. Skjern har i øvrigt et kristent hjem for 

handicappede. Netop viljen til nyskabelse 
gav et nyt element i det kirkelige liv. For 
fa år siden blev Skjern Valgmenighed op
rettet. Problemet var, at de unge ikke var 
begejstrede for at komme i kirke, og så tog 
man nye metoder i brug for at få dem af 
sted. Her blev der eksperimenteret med 
nye gudstjenesteformer, og i dag - efter 
debatten om homovielser - er det blevet 
til en ret stor frimenighed, som i øvrigt 
holder til i Skjern Kirke.

Igennem mange år var Skjern et af de 
få sogne i landet, hvor der var kamp
valg til menighedsrådet. Men ved seneste 
menighedsråds valg var der fredsvalg, og 
de forskellige anskuelser arbejder i øvrigt 
godt sammen.

Et blandet landskab
Vækkelsen i 1897 var ikke den eneste væk
kelse, der fandt sted i Skjern. Med jævne 
mellemrum kom der nye missionærer til, 
og helt op i 1960 erne foregik der deci
derede vækkelser af den kaliber, som ken
detegnede den i 1897.

I flere sammenhænge har man delt det 
nye tilhørsforhold op efter, hvilken social 
baggrund, folk havde. I en historiebog for 
de gymnasiale uddannelser læste jeg en
gang, at de velnærede gårdmænd blev 
grundtvigianere, mens den fattige land
befolkning hørte under Indre Mission.

I Skjern er der flere nuancer på. Her er 
der intet, der tyder på, at det var indkomst 
eller social status, der bestemte troen. 
Gårdmænd, husmænd, handelsdrivende, 
fattig, rig, ja faktisk alle grupper holdt til 
under Indre Missions vinge. Tager vi før
nævnte eksempel, hvor missionsfolkene 
reddede Skjern Bank, så var det store sum
mer efter datiden, som blev skudt ind i 
bankdriften. Påstanden om fattige mis-
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sionsfolk holder ikke, når man ser der. 
Møller Jens Pedersen skød 125.000 kroner 
ind. Der vil svare til 3,5 millioner kroner i 
dag, hvilket blot fortæller noget om viljen.

Ser man på det i dag, kan man ikke sige, 
at en bestemt social gruppe tilhører Indre 
Mission. I dag er billedet mere nuanceret, 
hvilket blot viser, hvor omfangsrig væk
kelserne har været i hine tider. Man ser til 
gengæld i dag, at trosforholdet går gennem 
de forskellige generationer. Er man vokset 
op i et indremissionsk hjem, er der stor 
sandsynlighed for, at man selv bærer det 
med sig, når man stifter familie.

Omgivelserne gør også, at der er mu
lighed for at leve et liv, der er rig på krist
ne værdier. I Skjern er der nemlig det sær
præg, at man inden for en radius af 25 
kilometer kan få hele sit uddannelsesforløb 
i kristent regi. Skjern har en kristen bør
nehave, en kristen friskole, flere kristne 
efterskoler inden for få kilometers afstand, 
og endelig er der i Ringkøbing et kristent 
gymnasium. Efter skoletid er der gode mu
ligheder for at komme i kristne kredse, 
hvor der er et væld af aktiviteter. Kristent 
børne- og ungdomsarbejde har et solidt 
fundament i området.

Det er heller ikke ualmindeligt, at folk 
bliver gift i en tidlig alder, og at de først 
flytter sammen efter brylluppet. Faktisk er 
det et af de sidste steder i landet, hvor man 
ser det som noget, derer lige så almindeligt, 
som at folk lever i et papirløst ægteskab.

Samme billede gør sig gældende i flere 
andre områder, hvor der har været folkelige 
vækkelser på samme tidspunkt. På Mors er 
der eksempelvis et tilsvarende rigt folkeliv 
med friskoler omkring de steder, hvor de 
grundtvigske tanker fæstnede sig, hvilket 
blot er et bevis på, at der blev sået nogle 
tanker, som rakte mange generationer frem.

Sporene kan ikke skjules
Tager man de store briller på, så er Skjern 
et levende bevis på, at de spor, der engang 
er blevet sat, bliver ved med at dukke op 
under muldlagene. Og kigger man så ud 
over det ganske land, så er der mange ek
sempler på, at de strømninger, der er gået 
gennem landet omkring århundredskiftet, 
stadig kan ses. Hovedstrømningerne i de 
folkelige vækkelser var Indre Mission og 
Grundtviganismen.

Grundtvigianeren Vilhelm Birkedal var 
præst i Ringkøbing, inden han drog til 
Ryslinge. Han havde en særlig indflydelse 
på folk og var en yderst populær skikkelse. 
I sommeren 1864 sluttede han en bøn med: 
»Gud give Kongen et dansk Hjerte, om 
det er muligt.« Det kostede ham embedet, 
men i Ryslinge ville man ikke give slip på 
Birkedal, så det førte til dannelsen af den 
første danske frimenighed, og Ryslinge fik 
både friskole og højskole. Det hører med til 
historien, at Ringkøbing den dag i dag af 
mange betragtes som grundtvigiansk. Det 
viser, hvor meget det åndelige landskab 
kan variere på 25 kilometer. Det, der har 
bestemt hvilken retning, samfundene har 
skulle bevæge sig i, har i høj grad været 
præsterne. En anden grundtvigsk højborg 
er Øster Jølby på Mors, og det er samme 
billede, der tegner sig, og som den dag i 
dag har sat et stort præg på det folkelige 
liv.

Tager vi det store danmarkskort frem og 
skraverer forskellige områder, hvor vækkel
serne har været, enten det så er grundt
vigiansk eller missionsk, vil det blive en 
mangfoldig palet. Tankevækkende er det 
også, at Otto Moe rejste fra embedet i 
Skjern for at blive præst i Sønder Bjert. 
Her var på næsten samme tid sket en stor 
vækkelse. Så stor, at den 100 år senere
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inspirerede præsten og salmedigteren Hol
ger Lissner til at skrive salmen: »Den mæg
tige finder vi ikke«, der kom med i salme
bogen i 2003.

Som thybo kan jeg da heller ikke lade 
være med at iagttage, hvad der er sket 
omkring Stagstrup, hvor en del af min 
slægt boede. I en kirkebog viste det sig, 
at der var mange forskellige anskuelser. 
Missionsforbundsfolk, baptister, missions
folk og grundtvigianere levede side om 
side. Det fik en dreng til at drømme om 
at forene alle disse grupperinger. De tan
ker tog han med sig ud i verden, og da 
han senere vendte hjem til Danmark, var 
de blandt grundstenene i oprettelsen af 
Verdensuniversitetet i Thy. Hans navn var 
Aage Rosendal Nielsen, og han blev for 
alvor kendt, da beatlen John Lennon og 
Yoko Ono besøgte Thy i vinteren 1970, 
hvor de gæstede Verdensuniversitetet.

Forfatteren Martin Jensen, der var født 
i Sundby, skildrede dette miljø i romanen 
»Med kors over døren«. Han var nabo
dreng til min morfar, og flere af episo
derne i hans bøger kunne min morfars 
familie genkende. Martin Jensen selv var 
kommunist, og var udset til at blive den 
nye Hans Kirk. Så vidt nåede det dog ikke, 
for Martin Jensen døde i en ung alder og 
ligger begravet på Stags trup Kirkegård 
- i øvrigt på samme kirkegård som Aage 
Rosendal Nielsen. På Martin Jensens grav
sten står der: »Kun den, der lytter, hører 
verdens gråd«. Man må konkludere, at det 
er store tanker, der er blevet tænkt rundt 
om i de små huse.

Det gamle missionshus i Harring er i 
øvrigt blevet overdraget til Museet for 
Thy og Vester Hanherred. Her har man 
undersøgt thyboernes forhold til tro. Det 
skete, da en flok religionsstuderende fra 

Aarhus Universitet for et par år siden gik 
i felten og undersøgte thyboernes forhold 
til troen med baggrund i blandt andet de 
store vækkelser.

Gensyn og oplevelse
Man kan ikke lade være med at tænke 
på, om den fortælling, som der i høj grad 
efterspørges i tidens oplevelsesøkonomi, 
kunne findes i de folkelige vækkelser. 
Mange vil mene, at troen er en privat sag, 
og at den ikke skal udstilles, men dengang 
mine artikler blev bragt, viste det sig, at 
mange fandt en del af deres egen identitet 
i den historie. Tiden var moden til, at man 
kunne se åbent på det - endda også se det 
med de kritiske briller, og uanset om vi 
vil det eller ej, så er vækkelserne en solid 
grundsten i den vestjyske selvforståelse.

Jeg kan i den sammenhæng heller ikke 
lade være med at citere Kaj Munk, da han 
skrev sin hyldest til Vestjylland, for den 
fortæller meget om det samspil, der net
op giver det samlede hele. »En del af 
Danmark, så skøn, at du intet begreb gør 
dig om det: Hav og klitter, søer og fjorde, 
åer og heder og frugtbart agerland, gam
meldags troende, gæstfrie mennesker, høj 
sol over øde vidder, fugletræk og farende 
vinde, i lange mørke nætter ligskarer på 
vejene, hovedløse heste i luften og gen
gangere i havbjergene.« Fortællingerne om 
vækkelserne kan være med til at fastholde 
nogle momenter i en foranderlig tid, hvor 
verden bliver mindre, hver gang man 
tænder sin i Pad.

Der er sagt og skrevet meget om glo
baliseringen, som både er positiv og ne
gativ, men det er en anledning til at lære 
sin egen baggrund at kende, for ved man, 
hvordan ens egen bagage er pakket, kan 
man gå ud i verden med tryghed. Og kan
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man vise sin egen verden frem, så er der 
basis for gensidig forståelse af, hvorfor man 
anskuer verden, som man gør.

Ville det ikke kunne blive en oplevelse 
for turisterne at opleve et vækkelsesmøde 
i et missionshus, som det så ud i begyn
delsen af det 20. århundrede? Ville det 
ikke være en oplevelse for turisterne at 
deltage i folkedansen, som den så ud på 
landet i samme periode? Begge dele med 
kaffe og kringle bagefter. Førnævnte felt
undersøgelse i Thy gjorde faktisk, at 
man fandt frem til en opskrift på »væk
kelseskage« - en slags æblekage, som i Vo- 
rupør, hvor vækkelserne også satte sit 
præg, var den lokale udgave af »Bondepige 
med slør«. Og det er måske lige her, hos 
enten det ene eller det andet, at den for
ståelse, som er en vigtig forudsætning for 
globaliseringen, kunne vokse frem

Man kan sige, at såvel den grundt
vigianske vækkelse som den missionske 
har tjent det samme formål omend med 
forskellige fortegn, netop at danne folket 
- og netop det folkelige, uanset fortegnet, 
har været en bærende bjælke i det Dan
mark, vi kender i dag.

Opvakt af alt det nye
Hvad kan de folkelige vækkelser så fortælle 
om vores liv i dag? Ikke det mindste, ville 
vi sige. Vi lever i en travl hverdag, kirken 
overrenderen stor del af befolkningen ikke 
alligevel - og alt det andet, som så hører 
med, tager vi alligevel ikke så alvorligt.

Jeg er af en anden opfattelse, og den 
baserer sig på en række iagttagelser, som 
jeg har gjort, siden jeg skrev artikelserien. 
For der sker vækkelser hele tiden. Ikke 
kun på det religiøse område, men også på 
en lang række livsområder, hvor man ikke 
kan lade være med at tænke på, om det 

egenelig er dec samme, der sker i dag, som 
der skece dengang, Mygind og Bauer kom 
til Skjern.

Kort tid efter, at min artikelserie blev 
bragt, varder klimatopmøde i København. 
En meget stærkt mediedækket begivenhed, 
og interessant var det at se, at et politisk 
møde om et emne blev så intens, at det nåede 
ned mellem middagsbordene. Budskabet 
var, at klimaets tilstand var menneskeskabt 
gennem øget CO2-udledning, og pludse
lig gik såvel virksomheder som borgere 
op i, hvor meget CO2, der bliver udledt, 
og hvordan de selv kunne påvirke det. For 
nogle blev det meget direkte nærmest til 
et religiøst dogme, hvor lidt CO2, de kun
ne udlede. Heri er nogle faktorer, som man 
også så i vækkelserne. Groft sagt var ho
vedbudskabet, at vejen til frelse gik gen
nem, at man selv tog Jesus ind og levede 
efter hans budskaber. Over 100 år senere 
blev man anset som et bedre menneske, 
hvis man selv gik ind og reducerede CO2- 
udslippet og dermed var med til at for
bedre klimaet. Min konklusion på det er, 
at målet var forskelligt, men midlet var 
det samme.

Ser vi på noget meget aktuelt, nemlig 
befolkningens sundhedstilstand, er det 
ejendommelige at iagttage hvilken æn
dring, der er sket i accepten af det usunde 
contra det sunde. For blot 10 år siden var 
der ikke mange, der lettede et øjenbryn, 
hvis en ryger tændte en cigaret. I dag er 
det ganske anderledes. Nu ses rygerne som 
et asocialt folkefærd, der ikke følger det 
officielle spor. Tolerancen over for over
vægtige er i samme periode blevet langt 
mindre. På sidelinjen er der kørt massive 
kampagner, der har gjort det, der tidligere 
var ret normalt, til noget ganske unormalt, 
og man kan sige, at den offentlige diskurs
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har ændret sig væsentligt over en kort pe
riode. For 10 år siden var der de færreste, 
der løb maraton. I dag er maratonløb på 
vej til at blive en falkesport. Det anprises 
i den offentlige omtale som vejen til et 
sundere - og dermed langt lykkeligere - 
liv.

Ganske nærværende er også den mind- 
fulness-bølge, der er blevet tidens nyeste 
rørelse. Man kan være mindful både i sit 
privatliv, i sit arbejdsliv og faktisk i stort 
set alle forhold. Det er gyldne tider for 
den kursusindustri, der blot ved at sætte 
mindful ind kan trække nye folk til, og 
alle kan løse alle problemer, hvis blot de 
er lidt mere »mindfulle«.

Det er på det overordnede samfunds
niveau. På individniveau handler det om 
at gøre en god gerning og dermed at blive 
et bedre menneske. Vejen til din egen 
frelse går gennem dig selv, og du er din 
egen lykkes smed. Din egen skæbne er dit 
eget ansvar. Det er en anden af de ting, 
som man så i vækkelserne for over 100 år 
siden, at hvis folk selv ville, stod den store 
dør åben, men hvis ikke de ville, måtte 
de selv tage konsekvenserne. Man kan 
sige, at det afslører en grundsten i tiden, 
hvor vi er vant til, at alt kan forklares. År
sag medfører konsekvens - og det er de 
færreste, der kan affinde sig med, at i nogle 
livsforhold er der en konsekvens, uden at 
der er en årsag.

Uanset hvilke strømninger, der går gen
nem samfundet, om de er religiøse, eller 
det handler om sundhed, så er der både 
positive og negative sider. Tager vi før
nævnte eksempler, så er det gode ved væk
kelserne, at de var med til primært at 
danne folket, subsidiært at de fik mange 
på ret køl. Det negative var, at der blev 
sat nogle store skel mellem de forskellige, 

som gjorde, at der blandt nogle blev set 
skævt til andre og omvendt. De træk vil vi 
også kunne se i nutidens rørelser. Tager vi 
maratonløberne, så er der på positivsiden 
utvivlsomt store sundhedsmæssige gevin
ster, mens man på negativsiden let kan 
glemme, at der er andre værdier i livet, end 
blot at leve sundt. Netop den fortælling 
viser os desuden, at der i alt findes både 
noget positivt og negativt. En erfaring, 
man kan bruge på stort set alle livsforhold.

Vi har netop fejret filosoffen Søren Kier
kegaards 200 års fødselsdag. Mange har 
fået øjnene op for den personlighed, der i 
øvrigt havde familiært ophav i Sædding, 
få kilometer fra Skjern, og grundtanken i 
hans filosofi er jo netop, at man kun kan 
blive et helt menneske, hvis man vælger 
sig selv helt igennem

Her har vækkelserne også noget at sige. 
For når man netop når det højest mulige, 
hos Kierkegaard kaldet religiøst stadie, er 
det så, fordi man af sig selv har søgt og 
valgt vejen og finder ro i balance med troen, 
eller er det, fordi man har fulgt flokken, 
for har man det, er man i virkeligheden 
ikke nået til andet end spidsborgeren, det 
laveste stadie? Man kan med Kierkegaard 
forundres over netop dette og stille spørgs
mål til vækkelserne, både i fortid og i 
nutid. Grundsubstansen i det spørgsmål 
er noget, som mennesket vil ruge over til 
alle tider, i alle sammenhænge. Vi er med 
Kierkegaards ord dømt til at vælge.

Historien bliver ekstra stærk, når den 
bliver brugbar og nærværende. Vækkelser
ne rummer så mange elementer, at der vil 
være stof til eftertanke. På samfundsniveau, 
på individniveau har vækkelserne haft 
nogle enorme kræfter, både i det ydre liv 
og det indre liv. Desto længere man kom
mer ind i det, desto mere nuanceret bl i-
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ver billeder, og man kan ikke komme 
udenom, at skal man fortælle historien om 
Vestjylland, så kan man ikke undgå at se 
det billede

Hans Kirk blev kritiseret, da han udgav 
Fiskerne. Noget af kritikken var nok be
rettiget, men der er ingen tvivl om, at nogle 
af tingene også var rigtige, set i den tids 
lys. Man kan så diskutere, hvorvidt Hans 
Kirk, der selv var kommunist og egentlig 
fortæller, at religion er opium for folket, så 
selv vil kunne sige sig fri for at være styret 
af en højere magt, og om den så var bedre 
end den magt, der styrede bogens Thomas 
Jensen eller Jens Røn. I dag kan vi bruge 
bogen som almindelig skønlitteratur, for 
hvis man tror, at billedet af familierne på 
Gjøl anno 1926 er identisk med billedet af 
missionsfolk i Skjern anno 2013, så tager 
man voldsomt fejl.

Alligevel er Fiskerne det tætteste, man 
i dag kommer på en bibliotekshylde, hvis 
man gerne vil under huden på Indre Mis
sion. Der findes ingen fremstillinger af, 
hvordan tingene har ændret sig med tiden, 
og hvordan det ser ud i dag. Der findes 
intet om, hvordan det så har påvirket, og 

de små fortællinger om alt det, der er sket 
mellem hækkene, er i overhængende fare 
for at forsvinde ud i den folkelige glemsel. 
Og det er jo egentlig en skam, at det er den 
folkelige glemsel, som bliver det mørke 
hul, for det er netop en af de ting, der har 
været med til at tegne os som mennesker 
- og de ting, som vi mennesker vil skulle 
tage stilling til, når vi møder noget nyt.

Eksistensberettigelsen for historien er, 
at vi søger i rødderne for at finde svar på 
fremtiden. Ingen har vel formuleret det 
smukkere end Jeppe Aakjær, da han i sin 
sang: »Som dybest brønd« skriver: »Hvert 
skimlet skrift, hver skjoldet alterbog / har 
gemt et gran af slægtens ve og våde / nu 
skal de røbe mig, hvad vej jeg drog /og 
løfte mig en flig af livets gåde.«

Set fra mit skrivebord fortjener frem
tidige generationer at vide, hvorfor Vest
jylland har netop de spor. En bog, en film 
eller en hjemmeside. Det er ikke mediet, 
der er afgørende. Det er historien i sig selv, 
for det er den, der skal være med til at give 
svar i fremtiden.

Ideen er hermed givet videre.

Christian Baadsgaard.
Journalist ved
Dagbladet Ringkøbing-Skjern.
Bergs Plads 5, 6900 Skjern.
Tlf. 21 47 88 24.
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Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Foreningsmeddelelser

BERETNING FOR ÅRET 2013 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
har til formål ac udbrede kendskabet til 
og øge interessen for lokalhistorien i det 
gamle amt. Historisk Samfund udgiver 
»Hardsyssels Årbog« og arrangerer hvert 
år to møder, hvor er historisk emne tages 
op. Mødet kan evt. kombineres med et 
besøg på en lokalitet, der fortæller historie 
eller lokalhistorie. Alle interesserede er vel
komne til at deltage i disse arrangementer.

Styrelsen
I 2013 afholdt Historisk Samfund årsmøde 
med generalforsamling søndag den 7. april 
på Nr. Nissum Seminarium. På general
forsamlingen var der genvalg af Jens Jo
hannesen, Knud Munk Nielsen og Bent 
Skaarup Pedersen. Hans Herping blev ny
valgt til styrelsen, og Steen Løvbjerg blev 
nyvalgt som revisor.

Styrelsen konstituerede sig med Anna 
Maria Touborg som formand, Bent Skaa
rup Pedersen som næstformand, Jens Pe
ter Andersen som kasserer og Gudrun 
Gormsen som sekretær. Jens Johannesen er 
redaktør for Hardsyssels Årbog, mens Kurt 
Guldbæk, Hans Herping og Per Lunde 
Lauridsen indgår i redaktionsudvalget. 
Knud Munk Nielsen, Jens Olufsen og Bent 
Skaarup Pedersen udgør mødeudvalget. 
Kurt Guldbæk har endvidere ansvar for 
foreningens hjemmeside.

Styrelsen har afholdt fire møder, hvor 
planlægning af årbogen og programlæg
ning af møder for medlemmerne har været 
faste punkter.

Møder
Historisk Samfund lægger vægt på at være 
synlig i alle de 18 tidligere kommuner i det 
gamle Ringkøbing Amt. Derfor afholdes 
samfundets arrangementer forskellige ste
der. I 2013 blev årsmødet afholdt på Nr. 
Nissum Seminarium i den gamle, vest
jyske skoleby i Lemvig Kommune. Som
mermødet fandt sted i Stauning på Dan
marks Flymuseum i Ringkøbing-Skjem 
Kommune, og i september gik en aftentur 
til en af Vestjyllands gamle herregårde, 
Herningsholm i Herning Kommune.

Alle interesserede kan deltage i møderne 
og andre arrangementer, og det er gratis, 
også for ikke-medlemmer.

krsmødetden 7. april2013 samlede omkring 
60 deltagere på Nr. Nissum Seminarium. 
Efter generalforsamlingen var der inden 
kaffen en tur rundt på seminariets område, 
der rummer mange bygninger fra forskellig 
tid. Der blev fortalt om de enkelte byg
ninger og om, hvordan de er blevet 
brugt gennem tiden. Efter kaffen for
talte seminariets tidligere rektor Henning 
Fogde om Nr. Nissum Seminarium og 
dets grundlæggelse i 1892. Fogde fortalte 
levende om Adolf Laurits Hansen, som fik 
gennemført idéen, og som var en virksom 
og karismatisk personlighed. Den tidligere 
rektor Børge Mikkelsen fortalte om livet 
på seminariet i 1960 erne og 70 erne og 
om, hvordan ungdomsoprøret satte sit 
præg på seminariet. Børge Mikkelsen viste 
endvidere et af seminariets klenodier frem 
for medlemmerne af Historisk Samfund,
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nemlig Christian Ill’s bibel fra 1550, som 
er den første bibel, der blev udgivet på 
dansk. Den var i dagens anledning hentet 
ud af sin sikrede boks. Til sidst fortalte 
uddannelsesleder Svend Aage Povlsgaard 
om seminariet og dets vilkår i dag, hvor 
det er en del af VIA University College. 
Det var en spændende beretning, der af
rundede historien om udviklingen af en 
skole, som har haft succes trods store 
udfordringer.

Sommermødet den S. juni 2013 fandt sted 
på Danmarks Fly museum i Stauning. Et 
halvt hundrede personer deltog i mødet. 
Museets formand Kurt Nordentoft bød 
velkommen, og herefter fortalte pilot Kar
sten Knudsen fra Flymuseet om museet 
- om baggrunden for oprettelsen af mu
seet og om, hvordan det har udviklet sig. 
Han fortalte endvidere om nogle af de fly, 
man kan se på museet, og her især om det 
såkaldte »Bernadottefly«, KZ 4, der var 
bygget som ambulancefly til Zone Red
ningskorpset. Efter foredraget var der om
visning i museet, hvor man bl.a. kunne se 
en Spitfire fra anden verdenskrig, en Ca
talina og et dansk fremstillet førerløst fly, 
en drone.

Aftenturen den 19. september 2013 gik til 
Blichermuseet på Herningsholm, hvor 
kun 20 personer mødte op. Museumsin
spektør Charlotte Lindhardt fra Museum 
Midtjylland bød velkommen og fortalte 
om herregåden, der har haft en om
skiftelig historie. Engang var Hernings
holm en stolt renæssancegård. Hernings
holm er den ældste verdslige bygning 
i Vestjylland, men i dag er kun hoved
huset fra 1754 bevaret. Det rummer i 
dag et fint interiør med vægmalerier fra 

den tid. Blichermuseet har til huse på 
Herningsholm, som også har en samling 
malerier af hedens malere.

Hardsyssels Årbog 2014
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
har siden 1907 udgivet en årbog, Hard- 
syssel Årbog. Årbogen 2014 er dermed nr. 
107 i en meget lang række af årbøger. Den 
udgives i anden række, bind 48. Hardsyssel 
Årbog rummer en guldgrube af viden for 
den, der interesserer sig for den historiske 
udvikling og gode beretninger fra det 
område, man engang kaldte Hardsyssel, og 
som i dag svarer til det gamle Ringkøbing 
Amt. Det er vigtigt, at årbogen er levende 
og taler til nutiden. Derfor er redaktøren 
altid på udkig efter beretninger og bidrag 
til årbogen, der fortæller om begivenheder, 
lokaliteter eller personer fra Ringkøbing 
Amt. Alle emner - også nutidige, vest
jyske problemstillinger - har interesse. 
Redaktionen er åben for alle ideer og 
forslag, og redaktøren melder hurtigt til
bage. Redaktørens adresse er: Jens G. 
Johannesen, Birkevej 1 1, 7830 Vinderup. 
E-mail: jjoh(J? post 10.tele.dk. Han træffes 
også på tlf. 97 44 13 93 og 60 54 97 35.

Forfattere til artikler i årbogen modtager 
10 frieksemplarer af bogen. Medlemmer 
af Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amt modtager årbogen som en del af 
medlemsskabet. Porto er blevet dyr. Derfor 
har styrelsesmedlemmer for at spare denne 
udgift i de seneste år bragt årbogen ud til 
medlemmerne i deres lokalområde.

Årbogen sælges gennem Historisk Sam
fund og hos lokale boghandlere. Flere bog
handlere præsenterer den nye årbog smukt 
og på en fremtrædende plads i deres for
retninger, når den udkommer. Det glæder 
naturligvis styrelsen at se, og det er Hi-

10.tele.dk
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storisk Samfund meget taknemmelig over. 
Ligeledes er det en glæde for styrelsen, at 
årbogen 2013 har fået pæn omtale på et 
synligt sted i de lokale aviser.

»Den friske historiske fortælling« 
Hardsyssel Årbog har en fin sammensæt
ning af artikler, som kommer vidt om
kring i regionen. I 2014 rækker emnerne 
fra tilblivelse af Lem stationsby, bondeop
sætsighed på herregården Rydhave, en hus
mand på heden, vestjysk identitet, væk
kelser, dialekter og Nr. Nissum Seminari
um til en artikel om ungarske soldater på 
Vestkysten under anden verdenskrig og 
politisk kamp i Ringkøbing Amt. 1 en og 
samme bog kan man altså læse land
bohistorie, skolehistorie, religionshistorie, 
krigshistorie og personalhistorie — alt sam
men under devisen: god lokalhistorie.

Styrelsen er stolt af hvert år at kunne 
udsende Hardsyssel Årbog. Men årbogen 
skal vurderes jævnligt. Styrelsen har der
for drøftet, om man kan tiltrække nye 
- og gerne yngre forfattere. Det er sket 
under overskriften »Den friske historiske 
fortælling«. Konklusionen er, at den lo
kale tilgang er vigtig, men at en regional 
vinkling også kan være interessant, ligesom 
man kunne opfordre unge historikere og 
studerende til at bidrage til årbogen.

Årbøger og bøger til salg
I de over 100 år, Hardsyssel Årbog er 
udkommet, har mange vestjyske lokal
historikere skrevet utallige vægtige bidrag 
til dansk lokalhistorie i den. Mange af de 
ældre årbøger kan stadigvæk erhverves, og 
for medlemmer af Historisk Samfund for 
Ringkøbing Amt er det tilmed til meget 
favorable priser. En prisoversigt kan ses på 
foreningens hjemmeside.

På hjemmesiden kan man også se andre 
bøger, som Historisk Samfund for Ring
købing Amt har udgivet, og som stadig 
kan erhverves.

Medlemmer
Medlemstallet i Historisk Samfund har i de 
sidste par år været let faldende. Styrelsen 
må desværre konstatere, at medlemstallet 
er faldet yderligere og mere markant i 
2013. Ved årets udgang havde foreningen 
791 medlemmer mod 821 ved udgangen 
af 2012.

På den baggrund har styrelsen drøftet, 
hvorledes man kan styrke interessen for 
Historisk Samfund. Der er stadigvæk almen 
interesse for lokalhistorie, og styrelsen 
vil gerne både tiltrække nye medlemmer 
og gøre mere for de medlemmer, som 
Historisk Samfund allerede har.

Nyhedsbrev og e-mail service
Styrelsen har derfor besluttet, at der et par 
gange om året skal udsendes et nyhedsbrev 
til medlemmerne, og det første nyhedsbrev 
blev udsendt i slutningen af januar 2014. 
Dog er det kun medlemmer, der har til
meldt sig ordningen om at modtage med
delelser fra Historisk Samfund pr. mail, 
der modtager nyhedsbreve. Ligeledes ud
sendes meddelelser om eventuelle arrange
menter ud over invitationerne til general
forsamlingen og årsmødet kun til med
lemmer, der har tilmeldt sig orientering 
via mail. Det er imidlertid kun 25% af 
medlemsskaren, som har tilmeldt sig den
ne service. Styrelsen vil derfor gerne op
fordre alle til at tilmelde sig ordningen. 
Forudsat naturligvis, at man har en mail- 
adresse. Man kan tilmelde sig på Historisk 
Samfunds hjemmeside eller ved at hen
vende sig til et styrelsesmedlem.
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Grundlaget for Historisk Samfund er, 
at foreningen har mange interesserede 
medlemmer. Styrelsen modtager derfor me
get gerne forslag og kommentarer vedr. 
nyhedsbreve, årbogens indhold og sam
fundets arrangementer. Det er vigtigt, at 
de tilbud, foreningen har, passer til med
lemmernes interesser. Skal foreningen være 
attraktiv for nye medlemmer, skal der 
måske tænkes nye tanker. Derfor modtager 
styrelsen også meget gerne idéer til nye 
tiltag, der kan vække interessen for at høre 
om vestjysk historie og kultur i det gamle 
Ringkøbing Amt.

Derudover håber styrelsen naturligvis, 
at alle foreningens medlemmer vil gøre 
naboer, venner eller familie opmærksom 
på Historisk Samfund og dets tilbud og 
aktiviteter. Vi kan se, at en sådan indsats 
hjælper.

Fattiggårde i Ringkøbing Amt
I 2013 nedlagde foreningen »Lokalarkiver
ne i Region Midt-Vest« sig selv og beslut
tede, at foreningens formue på 55.000 kr. 
skulle anvendes til en bog om fattighuse 
og fattiggårde i det gamle Ringkøbing 
Amt, og at Historisk Samfund skulle stå 
for udgivelsen. Styrelsen har besluttet, at 
bogen skal udkomme som en selvstændig 
publikation, som dels skal indeholde fak
tuelle oplysninger om alle fattiggårde og 
fattighuse i det gamle amt, dels skal 
bringe mere uddybende artikler om nogle 
af fattiggårdene og fattighusene. På den 
måde vil bogen både blive en opslagsbog 
med statistiske oplysninger og en bog med 
gode historier, der beretter om de men
nesker, der har haft tilknytning til ste
derne. Det er tanken, at lokalarkiverne 
skal bidrage med oplysninger til bogen. 
Derfor har redaktionsudvalget sendt et 

brev til alle arkiver, hvor der spørges om, 
hvad arkivet forventer at kunne bidrage 
med til bogen, og overveje, om der er 
nogen gode historier om fattigvæsenet i 
arkivets lokalområde. Styrelsen er glad for 
og meget taknemmelig over at have fået en 
sådan opgave og pengegave overdraget fra 
foreningen af lokalarkiver og ser frem til et 
godt samarbejde med arkiverne om bogen, 
der forventes at udkomme om ca. tre år.

Økonomi
Årsregnskabet for 2013, som kan læses 
efter denne beretning, klarlægger for
eningens økonomiske forhold. Driften, der 
er nogenlunde stabil, finansieres i vid 
udstrækning ved medlemmernes årskon
tingent. Derfor holdes bestyrelses- og ad
ministrationsudgifter og lign, på et abso
lut lavt niveau. Flere kommuner har i 
2013 ydet tilskud til foreningens drift. 
Her skal der lyde en tak til alle, som har 
støttet Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amt økonomisk i det forgangne år.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er 
medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening 
(DLF), der er en paraplyorganisation for 
lokalhistoriske foreninger. Denne forening 
stiller lokalhistoriske konsulenter til rå
dighed for dem, der arbejder med lokal
historie. Har du brug for rådgivning i 
forbindelse med en udgivelse, kan du altid 
rette henvendelse til den lokalhistoriske 
konsulent, arkivar Peter Korsgaard, Stil
lidsvej 27, 4300 Holbæk.

Medlemskab
Alle interesserede kan melde sig ind i 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. 
Kontingentet i 2014 er 160 kr. Indmeldelse
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kan ske til alle styrelsesmedlemmer eller 
ved henvendelse til kassereren, Jens Peter 
Andersen, Skråvejen 17, 6920 Videbæk, tlf. 
97 17 81 07. Indmeldelse kan også ske via 
hjemmesiden: www.historisksamfund.dk.

Alle nye medlemmer får den sidst ud
komne Hardsyssels Årbog tilsendt gratis. 
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til 
kassereren.

Oversigt over tilskud
til foreningens virksomhed

I 2013 har alle kommuner i det gamle Ring
købing Amt ydet tilskud til Historisk Samfunds 
virke.

Ringkøbing-Skjern Kommune . 5.000 kr. 
Herning Kommune................... 4.000 kr.
Struer Kommune....................... 1.000 kr.
Lemvig Kommune..................... 1.000 kr.
Holstebro Kommune................. 1.000 kr.
Ikast-Brande Kommune........... 1.000 kr.

HISTORISK SAMFUND FOR 
RINGKØBING AMTS BESTYRELSE 
pr. 1. april 2014

Per Lunde Lauridsen
Bundsbæk vej 25, 6900 Skjern
Tlf. 22 99 96 39. pll@levendehistorie.dk 
Indvalgt 2012, medlem af årbogsudvalget 
fra 2012, formand fra 2014.

Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern 
Tlf. 97 36 94 01. beskpe@hotmail.com 
Indvalgt 2004, næstformand fra 2010, 
medlem af mødeudvalget fra 2004.

Jens Peter Andersen
Skråvejen 17, 6920 Videbæk
Tlf. 97 17 81 07. jpa@post8.tele.dk 
Indvalgt 2008, kasserer fra 2009.

Gudrun Gormsen
Tjørnevej 46. 7500 Holstebro
Tlf. 51 53 65 60. GGO@billund.dk 
Indvalgt 2012, sekretær fra 2012.

Jens Johannesen
Birkevej 11, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 13 93- jjoh@postlO.tele.dk 
Indvalgt 2007, redaktør fra 2007.

Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 3601/51 28 85 54 
kurt@arkivet-vinderup.dk
Indvalgt 2006, webmaster og medlem af 
årbogsudvalget fra 2006.

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

Jens Olufsen
Marktoften 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 61 28 63 50. j.olufsen@email.dk 
Indvalgt 2011, 
medlem af mødeudvalget fra 2011.

Hans Herping
Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing 
Tlf. 97 32 50 20.
hans.herping@outlook.dk
Indvalgt 2013, 
medlem af årbogsudvalget fra 2013.

Jane Krause
Mosevænget 13, 6973 Ørnhøj
Tlf. 42 40 28 30. fru@jane-krause.dk 
Indvalgt 2014,
medlem af årbogsudvalget fra 2014.

http://www.historisksamfund.dk
mailto:pll@levendehistorie.dk
mailto:beskpe@hotmail.com
mailto:jpa@post8.tele.dk
mailto:GGO@billund.dk
mailto:jjoh@postlO.tele.dk
mailto:kurt@arkivet-vinderup.dk
mailto:akmunk@mail.dk
mailto:j.olufsen@email.dk
mailto:hans.herping@outlook.dk
mailto:fru@jane-krause.dk
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Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2013

2013 2012
Indtægter:

Kontingentindtægter vedr. 2012 kr. 1.280,00 160,00
Kontingentindtægter vedr. 2013 kr. 122.729,00 127.765,00
Tilskud fra off. Myndigheder - se note 1 kr. 13.000,00 8.000,00
Tilskud fra banker kr. - -
Salg af årbøger kr. 18.459,00 21.370,00
Renteindtægter kr. 101,97 209,39
Overskud ved møder kr. 4.095,00 -

Indtægter i alt kr. 159.664,97 157.704,39

Udgifter:
Udgifter vedr. årbøger kr. 88.105,70 88.244,90
Udgifter ved foredrag og møder kr. 17.643,30 13.486,95
Porto og fragt kr. 16.155,00 19.513,50
Kontorartikler kr. 2.593,68 1.159,45
Øvrige administrationsudgifter kr. 16.701,87 16.903,87
Kontingentudgifter kr. 2.658,25 2.500,00
Bestyrelsesudgifter kr. 2.805,05 3.442,35
PR og lignende kr. 157,90 420,00

Udgifter i alt kr. 146.820,75 145.671,02

Periodens resultat kr. 12.844,22 11.833,37

Status pr. 31. december

Aktiver:
Vestjysk Bank 76502139322 kr. 139.652,60 126.808,38

Aktiver i alt kr. 139.652,60 126.808,38

Passiven
Egenkapital

Saldo primo 

periodens resultat

kr.

kr.

126.808,38

12.844,22

114.975,01

11.833,37

Passiver i alt kr. 139.652,60 126.808,38

Videbæk, den 21.01.2014 Regnskabet er revideret 2014

is Peter Andersen

kasserer Revisorer
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Hansen Kjærgaard, Christian:

66. 74-78
Hansen Pedersen, Niels Peter:

64-65: 79
Hansen, Niels: 51
Hansen, Adolph Lauritz: 99, 102, 

104, 106-108, B101-B102
Hansen, Anders Bork, sognepræst: 

82-83,92,95,96, B96
Hansen, Caroline: 60
Hansen, H.S., smed: 8 
Hansen, Lars: 54 
Hansen, Peder: 29 
Harald Jensen: 88
Harboør Kirke: B34. 37, 39-40 
Harboør Tange: 37,44 
Harboør-landet: 44
Harboør: 32-33, 39,44,46,48
Harboøre Kirkegård: 41 
! larboøre Missionshus: B42 
Harboøre: 128 
Harboøreulykkcn: 106 
Harboørland: 46 
Hardsyssel: 113,117 
Harring: 138 
Haslev: 107
Hassel hol tgård: 18. 22, 29 
Hee sogn: 63 

Hee: 98
Heldgaard, Eske: 52 
Hemmet: 97 
Henry Peterson: 60 
Herlufholm: 99-100

Hermann Bang: 128
Herning: 84.89-90.97, Bl 17 

Hernnhutisme: 99
Herredskontor: 54, 57
Herren: 132
Herthy, Miklos, rigsforstander: 85-86
Hertz, justitsråd: 67, 69, 71 
Hitler: 85-86, 88
Hjem for Gamle: 9
Holger Lissner: 138
Holm, Jørgen: 27-28
Holmsland: 67
Holst: 54
Holstebro: 65
Honved: 85-86
Hotel Vest, Lem: Bl 1 
Hou, Axel: B49
Hoveri: 18, 20
Hoveriforordning: 20
Hoverireglement: 19, 28 
Humlekuler: 63
Hundebøll: 91
Hundstoft: 65
Hus på heden: B58
Huslejerestriktioner: 7
Husum: 92
Hvidbjerg: 97
Hygum: 33
Høghøj, Peder: 59
Højesterets arkiv: 74
1 løjmark: 9
Højskole: 101, 103
Højskolebevægelsen: 101 
Højspændingsselskabet: 11 
Høy, Christen: 67
Høygaard, Anders Christensen: 24-25
Høygaard, Knud: 24

I
Ibolya: 91
Indre Mission: 13, 31, 37-38,99-

101, 103, 106,126, 131, 135-137, 
141, B42

Indre Missions Seminarium i Nørre 
Nissum: 103

Indre Missions Tidende: 105
Inger Marie Poulsen: 53-56, 60 
Istvan Boros: 90-91, B90
Iver fra Haarrim: 36-37

J
J. Fjord: 67
J.M: Valeur, pastor: 68
Jacob Sonius: 28 
Jacobsen, Knud: 63 
Jan Lauridsen: 64-65, 78
Jansen, herredsfoged: 66,69-71, 

73-74, 76, 78
Janus Andreassen: 107
Jens Andersen Clausager: 64-70, 

73-74 78-79
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Jens Jørgensen: 25-26, 28 

Jens Kjær: 58-59 
Jens Pedersen: 68, B68,69-70, 73-78,

B78, B79, B132, 137 
Jens Rakbæk: B78 
Jens Reenberg Curtz: 25-26 
Jens Rohde: 135 
Jens Røn: 141 
Jens Sørensen: 26-27 
Jens Toft: 38-41 
Jensen, Harald: 88 
Jensen, Martin: 138 
Jensen, Niels: 64-65, 68, 78 
Jensen, Olle: 24 
Jensen, Søren, teglbrænder: 95 
Jensen, Thomas: 141 
Jenö Steiner: 92, 94 
Jeppe Aakjær: 141 
Jeppe Pedersen: 64-66 
Jeppesen, Carl: 85-86 
Jepsen, skolelærer: 54 

Jern-Hansen: 100 
Jerntæppet: 94 
Jesus: 31, 38-39,45-48, 126, 129, 

131.139
Johanne Olcsdatter: 64, 75, B78 
Johansdatter, Else: 26 
Johnsen, pastor: 39 
Jordbro Mølle: 28-27 
Journalisthøjskolen i Århus: 126-127 

Julius Moe, Carl: 39-41,43-45 
Justitsministeriet: 73, 75-76, 78 

Jåszsåg: 98 
Jægerspris: 84 
Jørgen Holm: 27-28 
Jørgensen, Jens: 25-26, 28 
Jørgensen, Mads Peder: 57

K
Kaj Munk: 138 
Karup Hede: Bl 11 
Katekismus: 32,99 
Kathrine Nielsen: 65 
Kierkegaard, Søren: 140 
Kirk. Hans: 32-46,48-49, 127. 141 
Kirk, Kresten: 32,44 
Kirk, Ole E : 65, 67, 78 
Kirkegade: B8 
Kirkegård Pedersen, Michael: 64 
Kirkeligt Samfund: 136 
Kirkesanger: 62-63: 78 
Kirsten Lauridsdatter: 63 
Kirsten Marie Bech: 63 
Kirstine, Else: 60 
Kirstine, Inger: 51 
Kjær, Jens: 58-59 
Kjærgaard, Christian Hansen:

66.74-78 
Klaptoft: 60 
Klokkebjerg: 135 
Klokmose: 54

Knopdiget: 35 
Knopmanden: 35 
Knopper: 35 
Knud Høygaard: 24 
Knud Jacobsen: 63 
Knuth, greve: 65 
Knuthenborg: 65 
Kofocd, propritær: 75, 78 
Kongensgaard og Fenskjær

Efterskolen 108 
Kortspil: 131-132 
Krabbesholm: 24 
Krarup, Ove, paston 65, 78 

Kre Maae: 39 
Kre Røn: 46-47 
Kre Smej: 45-47 
Kresten Kirk: 32,44 
Kristelig latinskole: 106 
Kristeligt Dansk fællesforbund: 106 
Kristeligt Folkeparti: 134 
Kristen efterskole: 137 
Kristen friskole: 137 
Kristendemokraterne: 134 
Kristendom: 100, 126 

Kristent gymnasium: 137 
Kristine Louise Bertelsen: 32 
Kronborg: 109.118-119, 124 
Kurt Ettrup Larsen: 136 

Kyvling: 98 
Københavns KFUM: 100

L
Laj: 41 
Landsarkivet i Viborg: 66 
Landsoverretten: 77 
Landting: 29 
Langerhuse: 35, 38,40,43 
Lars Bjørnbak: 101 
Lars Hansen: 54 

Lars Laursen: 29 
Lars Olsen Skrefsrud: 100 
Lars Rud: 33, 35-36, 38,40,43 
Larsen, Kurt Ettrup: 136 
Larsen. Villads: 29 
Lauge: 33, 37, 50 
Laurids Laursen: 22 
Laurids Thomsen, sognerådsformand:

95-96 
Lauridsdatter, Kirsten: 63 
Lauridsen, Jan: 64-65, 78 
Lauridssøn, Anders: 26-28 
Lauritz Hansen, Adolph: 99, 102, 

104, 106-108, B101-B102 
Laursen, Lars: 29 
Laursen, Laurids: 22 
Lavkøbenhavnsk: 116, 118 
Leisner, Otto: 109 
Lem Jernbanestation: 12 
Lem stationsby: B6, 7 
Lem Sydsogns Kirke, 12, Bl2 
Lemvig: 33, 37,43,88,91,97, 101

Leventer: 98
Liebenberg, justitsråd: 77 
Limfjord: 32,44 
Lina Sandell: 130
Lissner, Holger: 138 
Lomborg: 97
Louise Bertelsen, Kristine: 32 
Lund, Peder, prokurator: 24-25, 

27-28
Lund:56
Lunde: 64-66, 78-80
Luther: 37
Luthersk Mission: 128, 135 
Lydum Mølle: 63 
Lydum Sogn: 63
Lyne: 97
Lyngby Seminarium: 62 
Lyngby: 62 

Lyngs: 97
Lønborg-Vostrup: B92,93
Lønborg: 82.84-85, 86, B87, 90, 92, 

95,97
Lønborggaard: 94

M
Ma Trilling: 47-48 
Maae, Kre: 39 
Mads Gosvig: 59 
Mads Madsen: 54
Mads Peder Jørgensen: 57 
Madsen, Mads: 54
Maren Boling: 53-54 
Maren Hansdatter: 59 
Maren Nielsdatter: 51
Maren Restrup: 52 
Margrethe: 80
Mari, Sidsel: 33, 37, 50 
Marie Bech, Kirsten: 63
Marie Christensen, Ane: 54 
Marie Christensen, Nielsine: 60 
Marie Christensen, Sidsel: 60-61 
Marie Christensen, Vibeche Ane: 60 

Marie Nielsdatter, Sidsel: 52, 
53-55,60

Marie Poulsen, Inger: 53-56,60 

Marie Sand Pedersen, Else: 79 
Marie, Bodil: B7
Martin Jensen: 138 
Martin: 35-36,41,50
Matador: 127
Mathias Christensen: 54
Mattæus: 37
Mejeriet Elmely: B105 
Meldgaard: 132 
Menighedsfakultetet i Aarhus: 136 
Mette Ch ri stensdatter: 54 
Michael Kirkegård Pedersen: 64 
Michel Pedersen: B63 
Midttyskland: 92
Mihåly, Slezak: 98 
Mikkel Nielsen: 73
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Mikkel Pib: 33, 36, 38
Mikkelsdag: 21
Mikkelsen, Peder: 62
Miklos Herthy, rigsforstander: 85-86 
Militær: B20
Militærtransport: B90
Ministeriet for særlige anliggender: 83 
Missionsfolk: 32, 126-127: 133, 138 
Missionsförbundet: 131
Missionsforbundsfolk: 138
Missionshotellet Vildsund Strand: 132 
Missionshus: 126, 129, 135, 139 
Modstandsbevægelsen: 83-84, 88, 

91,95
Moe, Carl Julius: 39-41,43-45
Moe. Carl: 128-129
Moe, Otto: 128: Bl28, 137
Moe: B129,129
Mogens Glistrup: 134
Mors: 137
Mortensdatter, Ane Else: 54 
Mosegård: 60
Moseloven: 31
Munk. Kaj: 138
Museet for Thy og Vester Hanherred: 

138
Mygind, pastor: 129, 139
Mylius-Erichsen: 132
Nansen, Peder 54

N
Nazi-Tyskland: 85-86
Niels Boling: 51
Niels Bork Pedersen: 62
Niels Clausen Pedersen: 62
Niels Hansen: 51
Niels Jensen: 64-65, 68, 78
Niels Pedersen, vognmand, 6
Niels Peter Hansen Pedersen:

64- 65: 79
Niels Sehested: 29
Nielsdatter, Dorte: 59
Nielsdatter, Dorthea: 60
Nielsdatter, Maren: 51
Nielsdatter, Sidsel Marie:

52, 53-55,60
Nielsen, Anders Peter: B7, B15-B16
Nielsen, Kathrine: 65
Nielsen, Rosendal, Aage: 138
Nielsen, Søren, smed: 15
Nielsine Marie Christensen: 60
No Anneks Præstegård: 62: 65
No Gamle Præstegård: B62,

65- 66. B70
No: 62
Nordbro Mølle: 27
Nordsjælland: 120
Nr. Vosborg: 65-66, 78
Næstved: 119
Nøjsomhedens Kyst: 44, 48
Nørre Bork: 97

Nørre Nebel: 85-86
Nørre Nissum Efterskole: 108
Nørre Nissum Skole: 108 
Nørre Nissum: 99, 101 
Nørrebro: 116

o
Olav Ryelgaard: 78
Ole: B78, 80
Ole E. Kirk: 65, 67, 78 
Ole Pedersen: 78, B78 
Olesdatter, Johanne: 64, 75, B78 
Olle Jensen: 24
Ollesen, Christen: 24 
Olsen Skrefsrud, Lars: 100 
Oppermand: 25
Ordbog ungarsk-dansk: B95
Otto Leisner: 109
Otto Moe: 128: Bl28, 137 
Ove Krarup, pastor 65, 78

P
Peder Christensen: 88
Peder Hansen: 29
Peder Høghøj: 59
Peder Jørgensen, Mads: 57
Peder Lund, prokurator: 24-25, 27-28 
Peder Mikkelsen: 62
Peder Nansen: 54 
Peder Schou: 26-28 
Pedersdatter, Anne: 51 
Pedersen, Anders: 60 
Pedersen, Christian: 62
Pedersen, Else Marie Sand: 79 
Pedersen, Jens: 68, B68,69-70, 73-

78. B78, B79.B132, 137
Pedersen, Jeppe: 64-66
Pedersen, Michael Kirkegård: 64 
Pedersen, Michel: B63
Pedersen, Mikkel: 62, 65 
Pedersen, Niels Clausen: 62 
Pedersen, Niels Peter Hansen:

6-1-65: 79
Pedersen, Niels, vognmand, 6 
Pedersen, Ole: 78, B78 
Peter Børresen, Hans: 100 
Peter Hansen Pedersen, Niels:

6-1-65: 79
Peter Nielsen, Anders: B7, BI5-B16 
Peter Øllgaard, smedemester: 95 
Petersen, Ridder: 67
Pctersminde: 71 
Phistcr, pastor: 76 
Pib, Mikkel: 33, 36, 38 
Pietismen: 99, 128, 130 
Pilekors-folk: 85-86 
Poul Jensen: 60
Poulsen, Inger Marie: 53-56, 60 
Prædikestol: B47
Pécs: 83-84

R
Rahbek, Chr.: 54
Rakbæk, Jens: B78
Rasmus Christiansen: B20
Reenberg Curtz, Jens: 25-26 
Regionalsprog: 118 
Rekrutter: 82-83, B87 
Rentekammeret: 19
Repsdorph, prokurator: 76 
Restrup, Maren: 52 
Richardt, Ferdinand: B19 
Ridder Petersen: 67
Ridefogeden: 21 
Rigsarkivet: 21 
Rigsdagen: 73, 78 
Rigsforsamlingen: 78 
Rigspolitichefen: 91
Rindum: 98
Rindumgård: 73
Ringkøbing Amts Dagblad: 134
Ringkøbing Amts Landøkonomiske 

Selskab: 65
Ringkøbing Amtsråd: 79
Ringkøbing Amtstidende: 68, 74, 78 
Ringkøbing Station: 16 
Ringkøbing Sygehus: 15 
Ringkøbing-Skjem Kommune: 134 
Ringkøbing: 6, 51, 54, 109, 136 
Ringsted: 99
Rohde, Jens: 135
Rom: 88,91,97
Rosendal Nielsen, Aage: 138 
Roskilde: 128
Rout: 24
Rud, Lars: 33, 35-36, 38,40.4 3 
Ryde sogn: 24
Rydhave gods: 18, 21-22, 24 
Rydhave Slot: B19
Rydhave: 18-19
Ryslinge: 137
Rækker Møllegård: 64
Rærup: 63 
Rødkjærsbro: 8 
Røn, Jens: 141 
Røn, Kre: 46-47 
Røn, Tea: 127
Rønland: 33, 35. 37-38 
Rønlandsgaarden: 34-36 
Rønne: 119

S
Sand Pedersen, Else Marie: 79
Sandell. Lina: 130
Schou, Peder: 26-28
Schous, E., fuldmægtig: 21
Schulin, amtmand: 65, 70, 73, 78 
Schølcr, pastor: 67
Sdr. Felding: 52. 60
Sdr. Lem Andelskasse: 10
Sdr. Lem Kommune: 12
Sdr. Lem Sogn: 12
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Sdr. Lem: 51
Sehested Jens: 18-19, 21, 24-29 
Sehested, Niels: 29
Selskabet til de Rå Jorders

Opdyrkning, 75, 78-79 
Seminariet: B103 
Seniorhøjskolen: 108 
Sevel Sogn: 18 
Sidsel Mari: 33, 37. 50 
Sidsel Marie Christensen: 60-61 
Sidsel Marie Nielsdatter:

52,53-55.60
Sjøkok, Søvren: 36
Skifteforvalter: 21, 56 
Skjern Bank: 136 

Skjern Enge: 92
Skjern Håndbold: 136
Skjern Kirke: BI25, B129, 135, B135 
Skjern Kirke: B125, B129, 135-136 
Skjern politi- eller herredrets arkiv: 73 
Skjern Valgmenighed: 137
Skjern Vindmølle: Bl32 
Skjern: 128-132, 134, 139-141 
Skjern: 53-54, 56,62,65-66, 71,

73-75, 119-120, Bl20
Skobek Hede: 54 
Skovbjerg Mark: 60
Skrefsrud, Lars Olsen: 100 
Skyggespil: 31,44, 48 
Skærmydsler: 128
Slesvig: 92
Slezåk Mihaly: 98 
Smej, Kre: 45-47 
Sogneforstanderskab: 53, 57, 67, 71 
Sognepræst, A.F. Phister: 68 
Sogneråd: 13,57.59, 82,92 
Soldater: B84
Sonius, Jacob: 28 
Sopran: B83
Stadil: BUO
Stagstrup Kirkegård: 138
Stagstrup: 138 
Statskirken: 99
Stauning Præstegård: 68 
Stauning: 12, 130 
Steiner, Jenö: 92, 94
Steiner: 95
Stokkemænd: 26
Stougaard: 34, 38, 50 
Stoustrup: 54
Struense: 20 
Stubbergård: 18 
Sundby: 138 
Sundhedskollegiet: 55 
Sundhedsvedtægter, 9
Svend Hamburger, læge: 9 

Svenstrup: 99
Syddansk Universitet: 119
Szolnok: 98
Sædding Kirkegård: B64
Sædding skole: 80

Sædding: 65-67,71, 73-76. 79, 140 
Søgnedages-Mælkekørsel: 13 
Søgnedagsmælkekusk: 13 
Sønder Bjert: 128, 137 
Sønder Lem: 51 
Sønder Omme: 88 
Sønderborg: Bl20, 122 
Sønderbygård: 60 
Søndergård: 78 
Søndergårds Mark: 78 
Sønderjyder: 119-120, 122 
Sønderskov: 54 
Søren Bertelsen: 32 
Søren Jensen, teglbrænder: 95 
Søren Kierkegaard: 140 
Søren Nielsen, smed: 15 
Sørensen, Jens: 26-27 
Søvren Sjøkok: 36

T
Tabitha; 46-48, 50 
Tage Algreen-Ussing, etatsråd: 71 
Tage Flytkjær: 85-86 
Tang, A.E.W.: 65 
Tang: 66, 78 
Tannishus: 92 
Tante Et: 128 
Tante To: 128 
Tarm: 84-86,97, 134 

Tea Røn: 127
Telegrafbataljon: 89, 94 
Theodor: 44,48 
Thim: 62 
Thisted: 97,131 
Thomas Jensen: 141 
Thomsen, Laurids, sognerådsformand: 

95-96
Thorsted: 124
Thy: 85-86,90-91, 126, 131,

138-139 
Thyborøn: 46, 113 
Thyholm: 97 
Tibor Györfi: 97 
Tibor Strasser: 89 
Tim: 98 
Tinghuset: 56 
Toft, Jens: 38-41 
Trilling. Ma: 47-48 
Trinitatis Kirke: 101 
Troulsen, Christen: 24-25 
Tværsted: 92 
Tyskland: 85-87, 89 

Tørring: 101

u 

Udkant-Danmark: 123 
Ulfborg-Kirkeby: 98 
Ulfborg: 78,92,98 
Ungarere: 82, 85-88, 91,94. 96 
Ungarn: 83-84,86,92

V
Valeur, J.M:, pastor: 68
Vaupell, pastor: 33-34, 38-39 

Vedersø: 98
Velling: 60
Venstre: 134-135
Verdens Børn: 42,48 
Verdensuniversitetet i Thy: 138 
Vestdansker?: 120
Vestergades Skole: 97
Vestjylland: 14,44,84, 110-111, 

Bill, 113, 115,119, 125-126. 
134. 141, B84

Vestjysk: 110, 112, 124-125, 128 

Vestnorge: 113
VIA University College: 107 
Vibeche Ane Marie Christensen: 60 
Viborg landsoverrets arkiv: 73-74 
Viborg Tugt- og Manufakturhus: 28 
Videbæk Mose: 64-66
Videbæk: 64. 110, 126
Vilagi, Zoltan: 92,94, B95,96 

Vilagi: 83.92,94
Vilhelm Beck: 38.99, 102,105 
Vilhelm Birkedal: 137
Villads Larsen: 29
Vinderup Ladegård: 18 
Vinderupgård: 29 
Vium: 5, 14
Voldbjerg Mølle: B63,63 
Voldborg Mark: 62 
von Albert in, C.F.: 26
Vonsild: 64
Vostrup Skolegård: B92 
Vostrup: 82,85-86, 92,96-97 

Vækkelse: 125, 128-132, 
135-136. 140

Vækkelsens arv: 127
Værnemagten: 82,91 
Væver, Ann: 33, 36, 38,43

w
Waffcn-SS: 88
Wied, Gustav: 128

z
Zoltan Vilagi: 92,94, B95,96

Æ
Ærøskøbing: 128

0
Øllgaard, Peter, smedemester: 95
Øllgaard. prokurator: 77 
Ølstrup: 12 
Øster Jølby: 137 
Østerbro: 119 
Østrig: 87. B89 
Østsjælland: 120

Â
Arhus: 62
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