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Fra hedegård til flyveplads
Af Kristian Øjvind Larsen

Hedesognet
Haderup-Grove Sogn var i 17-1800 tallet
Danmarks største hedesogn. Med sine
32.000 tønder land strakte sognet sig fra
Hagebro i nord til Simmelkær i syd - og
fra Feldmosen ved Hogager i vest til Uhre
i øst. Tidligere, i 1300-tallet, var Grove
tæt bebygget, og i 1340 nævnes i Ribe
Oldemors kirkeliste, at pesten, den sorte
død, lagde området øde. Kirken har været
en trækirke og har ligget nogle hundrede
meter vest for den nuværende Grove Kirke.
De sparsomt bebyggede egne bestod
af spredte »enestegårde«, der hørte under
Hald Hovedgaard og betalte tiende der
til. Gindeskov er stedet, hvor det ældste
tingsted i fortiden har ligget, i Ginde
skov Krat. Ginding Herred er opkaldt

efter det gamle tingsted. Krattet er nu
fredet. Fra hovedvej 34, Herning-Skive,
er der skilte, som viser hen til dette ene
stående naturområde.
Vester Vis torp havde i 1683 to gårde
med hver to bønder. G råsand havde i
1683 to halvgårde, Store og Lille Gråsand.
I Grove blev i 1893 en gård købt til
præstegård. Ved kgl. resolution oprettedes
et kirkesogn sammen med Simmelkær,
som før hørte under Ørre. Grove Kirke
blev indviet 26. november 1893. Første
præst var Jens Laurits Andersen, og han har
skrevet, at når han stod på prædikestolen
i Grove Kirke, kunne han se til Herning.
Der var ingen træer, som spærrede for
udsigten. Samme år, i 1893, blev tinghuset
i Herning bygget. Og det var spiret fra

Fanger fra Horsens Tugthus arbejder med opdyrkning. IH. udlånt af Horsens Museum.
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tinghusets tårn, pastor Andersen kunne se.
I Grove fandtes desuden i 1893 en skole og
fem huse. I Hessellund var der i 1638 et
vadested over åen, fire gårde og fire huse. I
Kølvrå var der i 1895 to gårde og to huse
og en skole. Allerede i 1883 nævnes her
en mølle og en gård, der skødedes i 1490
til Vor Frue Kirke i Karup. I Uhre var der
i 1895 tre huse og fire gårde. Grove præste
bolig blev bygget i 1918.
Pilhuse havde dengang otte husparceller
fra Grovegaard, som i 1804 blev drevet af
tre familier: Chr. Madsen, Jens Eriksen og
Laust Christensen. I Hessellund lå der i
1638 fire gårde og fire huse, i Kølvrå i
1895 lå der to gårde og to huse.
Mellem Ged hus og Grove lå der en
hedesø - Kragsø. Her blev i 1899 opført
en plantørbolig, Kragsøhus, til den unge
plantør Holt. Til Gedhuset hørte 1010 tdr.
land. Holt dannede planrningsselskabet
»Steen Steensen Blicher« til minde om
Hedens digter. Da Holt kom til Gedhus,
var der kun to træer på den store hedeflade.
1 de efterfølgende år flyttede fanger fra
Horsens Tugthus ind i Gedhuset, og nu
begyndte det store plantningsarbejde med
fangerne som arbejdskraft hver sommer.
Lyngen blev slået med le og solgt, og
plantehuller blev gravet, træer blev plan
tet, og senere blev der bygget en fangebolig mellem Ilskov og Kragsøhus. Fan
gerne var med til plantningen helt ind
til først i 1950’erne.
I sommeren år 1900 opstod en mægtig
hedebrand, der strakte sig fra Ilskov Kirke
til Grove Kirke. Fra at være en brun ør
ken blev hele fladen nu til en kulsort
ørken. Ilden rasede også forbi Kragsø, og
der måtte træffes foranstaltninger mod, at
den bredte sig ind på gårdspladsen, hvor
lyngen endnu stod højt.

I 1902 blev plantør Holt assistent under
Hedeselskabet til en årsløn af 300 kr.
Samtidig begyndte Holt at holde en masse
møder rundt i egnens skoler, hvor han
agiterede for læplantning, og husmænd og
gårdmænd lyttede og fulgte hans forslag.
Snart efter begyndte de små graner og fy r
at stå i rad og række, og de groede virkelig,
de groede! De, der havde tvivlet, begyndte
at tvivle på sig selv, og så plantede de
også. Da nogle fS år var gået, sås et grønt
skær ind over egnen sommer og vinter.
I 1906 åbnedes Herning-Viborg banen.
Den bragte et mægtigt opsving med bedre
mulighed for forsyninger og afsætning.
Der oprettedes et »Alhedens Mergelsel
skab«. Fra Kølsen mergelleje, hvor man
også beskæftigede fanger, blev der udkørt
130.000 jernbanevognladninger gennem
årene.
I 1938 skrev redaktør Andreasen i en
artikel om plantør Holt: »Vi ældre, der
har set egnen for 40 år siden, da man ikke
så et træ over fladen, kan bedømme Holts
og flittige hedebønders arbejde, som ved
nøjsomhed skaffede sig føden ved egen
hjælp. Vi kan bedømme deres hårde kamp
mod lyng og al, mod storm og sandflugt,
og vi kan se deres sejr.«
Grove Hedegård
Redaktør A. Th. Andreasen, Randers Dag
blad, fik ideen til at købe et stykke hede,
og, når det var opdyrket og i drift, udstykke
det til husmandsbrug på hver 50 td. land.
Han fik nu rejst en aktiekapital på 100.000
kr., som strakte til at købe 800 tønder
land, hedelodder fra 6-7 ejendomme, bl.a.
Køl vrågård, men også et par selvstændige
småbrug ved Gedhusplantagen. Den 28.
april 1917 afholdtes den konstituerende
generalforsamling i »Hedeopdyrkningssel-
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skabet Jylland«. Drømmen om en trak
tor måtte udsættes, da det under første
verdenskrig var umuligt at skaffe brænd
stof til en sådan.
I 1918 blev det nuværende stuehus
bygget. Der var både gode og dårlige år,
nok mest dårlige, og i 1926 forsøgte man
at udstykke jorden, men sognerådet var
ikke interesseret. I august 1927 overtog
konsul Faverskjold, Randers, gården og
herefter hed den Grove Hedegaard. Grove
Hedegaard blev senere overtaget af Kirkens
Korshær, som etablerede en ungdomslejr
for unge arbejdsløse. I 1940 købte sel
skabet »Jysk Landvinding« gården.
Det var begrænset, hvad der var af
indtægter ved en hedegård ifølge første
sognerådsformand i Grove 1927, Søren
Peder Espersen, Hessellund, men udgif
terne var også små. Under den store krise
i trediverne var der tilskud til beskæfti
gelsesarbejder, og der blev da lavet en
vej fra Grove Kirke til Hessellund, op
rindeligt med det formål, at der langs
vejen skulle udstykkes husmandsbrug. Det

Møllegården,
Privat foto.
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var nok svært at klare sig på udelukkende
højtliggende jorder. Alle bebyggelser var
ellers placeret langs vandløb, så der i det
mindste var græs til en ko om sommeren og
lidt hø om vinteren, og tørvemose, så der
var i Idebrændsel om vinteren. Havde man
sådan en ejendom, var man selvforsynende
med mad, og uld fik man fra fårene, som
klarede sig udmærket med lyng. Ligeså
gravede man lyngtørv, som blev lagt som
træk bag ved køerne og derefter kørt ud
som gødning til kartofler og rug, som var
kosten dengang.

»Møllegården«
Min far, Niels Christian Larsen, blev født
i Pil huse den 18. december 1873. Han
kom ud at tjene som 8-årig, tjente i Ørre,
Simmelkær og senere i Sønderjylland og
på Fyn. I 1893 var han på Salling Højskole
i Jebjerg. I en stil derfra skriver han:
»Minder fra Julen 1893: Jeg besluttede
mig for at besøge mine forældre i julen
og rejste så fra Jebjerg den 23. december
med toget til Skive og derfra med posten
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cil Haderup. Da jeg kom dertil, havde jeg
1 Vi mil at gå over en stor hede. Ude midt
på heden lå mit hjem. Jeg fik særlig den
aften ec indtryk af ensomheden, thi der
var næsten ikke et hus den lange vej, jeg
gik. Jeg nåede ud på aftenen mit hjem og
tilbragte julen her. Jeg synes næsten, at det
er blevet helt skønt i min fødeegn, da der
er bygget en ny kirke, som er til stor glæde
for beboerne. Det er ikke så underligt, da
de før måtte gå to mil, når de ville til kirke
og ad dårlige hedeveje, så det var meget
besværligt at komme til deres sognekirke.
Jeg fik også under mit ophold i hjemmet
lejligheden til at besøge den nye kirke,
som er meget hyggelig. Niels Chr. Larsen. «
I 1902 overtager min far sine forældres
ejendom i Pilhuse, Møllegården. I de før
ste to år med husbestyrerinder. Den 3.
husbestyrerinde, Dorthea Jensen, som er
født på Øster Vistorpgård - en gård med
1.000 tønder land - giftede han sig med
den 4. maj 1905.
Der var også fanger fra Horsens Tugt
hus, som gravede mergel i Kjølsen. Det
var jo Dalgas, som efter nederlaget i 1864

sagde, at hvad udad tabes, skal indad
vindes. Dalgas var initiativtageren til Dan
marks første mergelbane fra Damholt ved
Bording til Omosegård mellem Simmelkær og Hodsager. Dalgas gik i spidsen
for dannelse af »Det Danske Hedesel
skab«, der hjalp bønderne med opdyrk
ning af heden, mergling, plantning og
engvanding. I 1896 var hedearealerne mere
end halveret. 485.000 hektar var der til
bage. I 1989 var det kun 80.000 hektar.
Her på egnen resulterede det i bygning af
Hodsager vandingskanal, Karup vandings
kanal med forsøgsparceller i Egelund og
anlæg af Damholt-Hodsager mergelspor.
Som følge af merglingen og afvandingen
blev et andelsmejeri bygget på heden ved
Omosegård. Hertil kørte min far mælk
hver fjortende dag. Jeg kan se af hans regn
skab, at han fik mælkepenge og kørepenge.
Han førte regnskab de første par år på
ejendommen, men samtidig gik han i
gang med at opdyrke og plante omkring
200 tønder land, hvoraf oprindeligt kun
ca. 20 tønder land var opdyrket. Her boede
mine forældre fra 1905, og her voksede jeg

På fotografiet fra Møllegården i PiIhnse ses min mor med Mette, min ceIdste søster, som på fotografiet
er tre årgammel, og min far Niels Chr. Larsen. Postbudet står der med sin cykel og to tjenestedrenge.
Peter Sjøbjerg med saven var tømrer på huset, som blev bygget i 1909. Han er oldefar til Bjarne
Nielsen Brovst. Manden ved vognen er en nabo, som har hentet et Ices mergel i Gedhus. Privat foto.
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Min far med
Chevrolet'en,
drgang 1929.
Privat foto.

op med far, mor og co storesøstre, Mette
og Agnes.

jo petroleumslamperne og staldlygterne
endnu.

Moderne tider
Vi havde ingen elektricitet før i 1938. Vi
havde kun petroleumslamper og stald
lygter. Men vi havde da møllen til at
tærske og male kornet, og desuden trak
den vand op i et stort kar på stald loftet, så
vi havde vand i stuehuset. Vi havde også
springvand i haven, som var meget stor
og med en pryd have foran stuehuset og en
køkkenhave med frugttræer ved siden af.
Igennem haven løb en bæk, og der var en
gangbro over til frugtbuskene: ribs, solbær
og stikkelsbær. Når vi var velforsynede,
kom nabokonerne og plukkede resten.
I 1937 kørte repræsentanter fra Odense
El-kompagni rundt og ville tegne beboerne
til at få elektricitet installeret. Der blev
dannet en forening og tegnet medlemmer
i det vidtstrakte område til el fra elværket
i Karup, hvor en mølledam fra Karup Å
leverede vand til turbinen. Imidlertid frøs
mølledammen til i 1938, så vi havde ingen
strøm den vinter, men heldigvis havde vi

Vores første radio
Vi var nogle af de første på egnen, som fik
en radio. Det var til en akkumulator, som
skulle lades op i Karup. Jeg skulle hente
en ved cykelhandleren en søndag på cykel.
Jeg var betaget af lystfiskerne, som stod
og fiskede i åen, og opdagede ikke en bil
bag mig, så jeg blev forskrækket og kørte
i grøften. Føreren af bilen var en skrædder
fra Sunds, som skulle køre en organist til
Frederiks Kirke. Han ville køre videre,
men lystfiskerne fik ham til at køre mig
hjem til Pilhuse. Når der var gammel
dansemusik i radioen, kom naboerne og
dansede i køkkenet!

Vores første bil
I 1930 købte far vores gamle Ford 1927.
Det var en stor lettelse. Før kørte vi med
heste overalt, f.eks. de syv km til Karup.
Jeg var ofte med far til møllen i Karup
efter korn og foderstoffer og fik lejlighed
til at se fiskene, der svømmede rundt i de

10

KRISTIAN ØJVIND LARSEN

mange fiskedamme ved møllen. Det var
nok en af de første møller i Danmark, som
havde eksport til Frankrig.
I 1938 kom så en bilhandler fra Lem
vig med en Chevrolet 1929, som havde til
hørt manufakturhandler Toft. Det var en
rigtig flot bil med seks cylindre, så den var
næsten lydløs, når den gik. Forhandleren
fortalte, at han havde været i Vedersø for
at præsentere bilen for Kaj Munk, og han
sagde: »Den mand er ikke rigtig klog.«
Han løb ti gange rundt om bilen og råbte:
NEJ, NEJ, NEJ. Så det var åbenbart ikke
noget for ham, men vi var meget glade for
den.

Besættelsestid
Vinteren 1939-40 var usædvanligt kold
og hård med meget sne og snefygning.
Landevejen fra Grove til Køl vrå skulle hol
des farbar for sne, men vejen føg hele ti
den til, og først omkring 1. april 1940
holdt snefygningen op.
Den 9. april begyndte vi at så kunst
gødning. Før vi kunne blande superfosfat
kali med 18% superfosfat og lidt blåsten,
skulle kali-sækkenes indhold, der var
klumpet sammen, slås i stykker. Når det
var blandet, kom det i en Villemoes gød
ningsspreder. Så var vi klar. Den 9. april
om morgenen var jeg ved at blande sådan
en omgang gødning. Vores karl, Martin, var
allerede kørt ud med den første spredefuld.
Sneen lå endnu langs læhegnene, så det
var et sent forår. Pludselig hørte jeg støj en mærkelig støj fra luften. Jeg gik udenfor
og så nu nogle store flyvemaskiner. Jeg
vidste, at de ikke var danske, for vi havde
jo kun nogle små en-motorers militærfly.
Jeg gik ind og hørte i radioen, at Dan
mark var blevet besat af tyske tropper - og
at regeringen og kongen opfordrede be

folkningen til at holde sig i ro og passe
deres arbejde. Jeg blev inde ved radioen
hele dagen. For nu var der da ikke mere
at arbejde for. Jeg var lamslået. Næste
dag begyndte vi igen med forårsarbejder,
men hestene blev sky af de mange flyve
maskiner, som nogle gange fløj så lavt,
at de gik under eltrådene.
Soldaterne så vi ikke noget til den første
måneds tid. Men en dag først i maj landede
et lille fly på heden øst for vores gård. Jeg
kravlede op i møllen og så to mænd stå ud
og se sig omkring. Lidt efter startede de
igen og fløj bort.
Anlægningen af flyvepladsen
»Fliegerhorst Grove«
En uge efter skete der noget. På vejen fra
Kølvraagaard over Ansgaard bakke til
Hessellund hede blev der kørt i hundre
devis af læs grus til forstærkning af ve
jen. Det var det tyske arbejdshold »Orga
nisation Todt«, der var i aktion. De havde
selv materiellet med: Deutz- og Lanz Bul
dog-traktorer på gummihjul og tilhørende
vogne med gummihjul, og de kørte stærkt,
så snart var vejen forstærket og gjort
bredere. Traktorer var et særsyn i Grove
før krigen. De havde en Fordson på Grove
Hedegaard, som kørte på jernhjul. Vi
kunne høre den tydeligt om efterårs
morgener, når de kørte kartofler op.
Nu kom der to store lokomobiler og
en kæmpe vendeplov og begyndte at
pløje heden op nord for landevejen ved
Grove Hedegaard. Heden blev pløjet op
i over 1 meters dybde for at få alen op
(al-jorden). Lokomobilerne vejede hver
22 tons og havde 500 meter imellem
sig med en stålwire, der trak ploven fra
den ene side til den anden imellem sig
ved hjælp af en tromle, som sad under
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Betonblandestationer. III. udlånt af Gedhnsinnseet.
lokomobilerne. Der var fem mand til at
betjene uhyrerne, som hver dagligt brugte
12.000 liter vand og 12 tons kul.
Jeg arbejdede på mine forældres gård
som karl, og vi karle var en søndag oppe
og se scenariet. Der kørte en hestevogn
rundt blandt arbejderne og solgte øl
og sodavand. Manden blev kaldt »Kaput
Søren«. Han var fra Viborg.
Fra november 1942 gik det stærkt
med udvidelsen af flyvepladsen mod vest.
Den første ejendom, som blev fjernet, var
Kragsøgaard, som lå nærmest startbanerne.
I storstuen havde vi tidligere haft ung
domsgilder. Her indrettede man en butik,
som solgte lys øl og sodavand, slik og brød
til arbejderne, som var beskæftigede ved
siden af. Tidligere havde de også solgt
bajersk øl, men det var kommet politiet
for øre. Så en søndag formiddag kom
landbetjent Knudsen fra Skave og hans
assistent Nygaard. Uheldigvis var Carls
berg depotmanden, Abildtrup fra Kjellerup, der netop samtidig med en ny
forsyning. Jeg ved ikke, om Niels A.
Nielsen fik en bøde, men han fik da et
næringsbrev, så han kunne fortsætte sal

get, men uden spiritus. I 1943 overtog
tyskerne ejendommen, som straks blev
jævnet med jorden, og familien købte der
efter en ejendom i Frederiks.
Et stykke tid efter blev der sat nogle
mærkepæle op på vores mark, som græn
sede op til Kragsøgaard. Da vi var i gang
med arbejdet på marken, rykkede vi pæ
lene op; vi havde jo ikke hørt noget. Men
en dag kom landinspektør Zoffman fra
Herning hjem til far og spurgte, hvor han
helst ville hen: Hamborg eller Berlin?
Far svarede, at så ville han da foretrække
Berlin. Hamborg var jo svært beskadiget
af bomber på det tidspunkt. Far slap med
skrækken og fik nu oplyst årsagen til, at
der var sat mærkepæle på vores mark.
Værnemagten skulle bruge en del af vores
jord, bl.a. der hvor lyskasteren kom til
at stå. I alt ca. 70 tdl. land, som nu blev
planeret til forlængelse af startbanen.
Nu begyndte det store arbejde med
anlægget af den store ringvej fra Hessel
lund over Egelund og Grove - halvvejs
til Simmelkær - for derefter at dreje mod
Kragsø. Efter at dybdepløjningen af heden
var færdig, blev startbanen cementeret.

12

KRISTIAN ØJVIND LARSEN

Indvielse afførste varkstedsafsnit. III. udlånt af Gedhusmuseet.
Der blev lavet en blandestation, som kørte
i døgndrift, og i løbet af kort tid var den
trekant-formede startbane klar til brug.
Ved siden af cementbanerne blev der lagt
græstørv, som blev hentet i mange miles
omkreds.
Håndværkerne havde travlt med at
bygge barakker: officersmesse, hangarer
og værksteder. Veje blev asfalteret, rulle
banerne cementeret - i alt var 17.000 men
nesker beskæftiget med anlæg af flyve
pladsen; efterhånden mest danskere. Rege
ringen opfordrede danskerne til at arbej
de for tyskerne herhjemme eller i Tyskland.
Vejen fra Grove til Kølvraa var nu spær
ret af startbanen, og beboerne fik derfor et
»Ausweis«, som skulle vises ved hoved
vagten i Kølvraa. Vi skulle så forbi Kragsø
og ad Hermann Göringstrasse og Hitler-

strasse til Karup. I slutningen af 1942 blev
det dog inddraget, og vi måtte køre en
stor omvej for at komme til Karup. Der
blev udført en masse jordarbejde med
heste og vogne - især ved anlæg af de kilo
meterlange rullebaner, som var beregnet
til at køre flyene ud i flyverskjul. Over
jorden, der blev fjernet, blev brugt til at
bygge en hesteskoformet jordvold, som
flyene kunne rulles ind i og derved stå
mere beskyttet mod bomber. Så blev den
brede rullebane cementret, og fra den ind
til flyverskjulene blev der lagt fliser med
huller i. Ved hvert flyverskjul stod der
vagt. I starten yngre tyske soldater, som
var meget flinke, men da der blev brug
for flere tyske soldater ved østfronten,
blev de efterhånden erstattet af danskere,
som indgik i den såkaldte »Schutz-kom-
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mando«, et vagtværn af Tyskland-sympatisører, som havde underskrevet en kon
trakt og fået en kort uddannelse i våben
brug. De bar sorte uniformer, og de var
meget ubehagelige og nervøse og kom
springende med deres maskinpistoler pe
gende mod én og spurgte, hvor man
skulle hen, og hvornår man kom tilbage.
Rundt om flyvepladsen blev der opstillet
luftværnskanoner og lyskastere. De var
placeret over et tårn, hvor mandskabet
så boede nedenunder. Der blev placeret
sådan en lyskaster på vores jord, og de
tyske soldater kom rundt på gårdene for at
købe æg og mælk eller bytte med tobak og
cigaretter. Det var mest ældre og sårede,
som var godt trætte af krigen. Mange ville
gerne høre den engelske presse på tysk,
noget som var meget strafbart. Derfor var
der altid kun en ad gangen inde for at lytte.
Uden for Kragsøhus var der en kantine
for de soldater, som lå i disse isolerede stil
linger. Der kunne vi købe øl og cigaretter.
Rullebanerne blev dog kun færdige fra
Hessellund til Grove, og jagerbanen, som
blev anlagt på den i 1936 anlagte Hessellund-Grove vej (Almas vej), blev lavet
endnu bredere. Den var beregnet til for
søgs-, start- og landingsbane for nye jetfly,
som tyskerne var ved at konstruere, og
som fandtes i ganske få eksemplarer ved
krigens afslutning på flyvepladsen. De kom
dog ikke i brug, ligesom rullebanen fra
Grove til Kragsø ikke blev cementeret, da
den store maskine blev flyttet. Jagerbanen
blev heller ikke helt færdig, og ved kapi
tulationen lå der stadig forstenede cement
sække langs vejen. Rullebanen var dog
ikke særligt holdbar, der blev huller i
den, hvilket skyldtes, at sandet, som blev
brugt, var fyldt med lyngsyre. 1 Gedhus
blev den store radarbunker bygget i 1942-
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43, og derefter blev Grove-Gedhusvejen
spærret, og vi havde kun adgang til rulle
banen til Grove eller nogle dårlige mark
veje. Fra Kragsø blev der anlagt en smal
sporet ammunitionsbane til et depot i
Pilhuse, og ret hurtigt blev der lagt et
sidespor fra Karup station til flyvepladsen
og derfra til ammunitionsdepotet ved
Kragsø. Beboerne vest for flyvepladsen kla
gede da også til værnemagten over, at
man ikke kunne komme til Karup Kar
toffelmelsfabrik med kartofler.
Vores gård bliver eksproprieret
En dag midt i oktober 1943 kom sogne
rådsformanden med et beslaglæggelses
dekret, som kundgjorde, at vores ejendom
skulle rømmes i løbet af 14 dage. Far skrev
nu ikke under på det, men satte sig i en
stol og sagde, at det var dog det værste,
som kunne ske. Vi fik at vide, at der var
en ejendom til salg i Sneftrup, 14 km
fra vores gård, og vi cyklede derud og
købte den, selv om den var for dyr. I de
10 dage flyttede vi alt det, vi kunne nå,
med hestevogn sammen med andre, men
vi kunne ikke få alt med. Tyskerne ville
jo have ejendommen tom, men vi fik det
ordnet sådan, at de beholdt besætningen
og avlen og de fleste maskiner. Det var vist
landinspektør Zoffmann fra Fleming, som
ordnede det. Det var så meningen, at gården
skulle drive resten af dyrkningsjorden
i Pilhuse, og den var da også beboet ved
kapitulationen. På de små marker vest for
gården var der fyldt med fly, som stod i
skjul mellem træerne. Det var nu kvinder,
der stod vagt ved dem, da alle mænd var
ved fronten. På »Spillemandsgården« holdt
den danske Schutz-kommando til. Ved
Grove købmandsbutik var der vagtstue, så
alle måtte vise legitimation der.
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Salholtsminde. Privat foto.

I alt blev 30 ejendomme eksproprierede
til flyvepladsen i 1943 og 16 ved den sidste
ekspropriation den 1. november 1944.
Anders Peder Andersen, som boede ved
Kragsø, fik også sin ejendom eksproprieret.
Han måtte flytte til sognefogeden, hvor
han sammen med sin kone boede i kartof
felhuset. Han kørte nu med heste og
vogn på flyvepladsen for at opretholde
livet. Efter krigen blev han dømt som
værnemager og idømt en bøde. Noget,
som han følte, var meget uretfærdigt - og
med rette! Arbejderne og de store danske
entreprenører gik fri.

Vores nye hjem
Gården i Sneftrup, kaldet »Salholtsminde«,
var på 50 tønder land. Der var ti køer og
nogle svin. Jorden lå ikke samlet, men i
alle retninger ud fra gården. Vi flyttede så
til Sneftrup, men allerede den 4. november
lød der en voldsom kanontorden, så hele
huset rystede. Det var nogle store kanoner

på Sandgård vej, der var tre af dem, og de
skød efter engelske fly.
Vi var trods alt glade for, at vi var kom
met langt fra flyvepladsen. Livet gik jo
videre, og jeg kom nu sammen med andre
unge på gårdene og kom med ril gymna
stik i Simmelkær.
Et storstilet angreb fra de allierede var
planlagt til 2. påskedag 1945. Der var
700 allierede fly på vej for at ødelægge
de tyske flyvepladser i Danmark. Men da
de kom ril den jyske vestkyst, blev vejret
usigtbart, og flyverne fik ordre til at vende
om. Derfor var det en ubeskadiget »Flie
gerhorst Grove«, englænderne kom til
først i maj. Vi fulgte jo med i den engelske
presse, som vi havde gjort under hele
krigen, og vi håbede naturligvis på, at kri
gen snart var slut. De sidste dage i april
1945 arbejdede jeg hos min søster og
svoger med at rykke trærødder op, og jeg
var meget spændt på, hvem der kom først
til Danmark: russerne eller englænderne.
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Den 4. maj 1945 sad jeg hjemme og hørte
presse. Mor og far var til sølvbryllup ved
mejeribestyrerens i Ilskov. Nyhederne var
de sædvanlige med særmeldinger m.v.,
men pludselig gjorde speakeren en pause
og sagde: »I dette øjeblik meddeles det, at
Montgomery har oplyst, at de tyske tropper
i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark
har overgivet sig. Her er London.« Og så
gentog han bevæget beskeden. Jeg blev
så glad, at jeg spontant tog min gamle
faster om livet og dansede med hende
(noget, hun aldrig havde prøvet).
Det varede noget, før englænderne kom
til flyvepladsen, men en dag sidst i maj
blev vi kaldt op til hovedvagten, hvor vi
blev spurgt, om vi var interesserede i at
overtage vores gamle gård, Møllegaarden,
igen. Danskerne vidste jo ikke, hvad fly
vepladsen skulle bruges til. Man havde
en forestilling om, at nu blev der aldrig
mere krig, noget konkret kunne man ikke
sige, men vi kunne i hvert fald forpagte
gården foreløbig. Det blev så arrangeret,
så vores karl, Martin, forpagtede den fra
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midt på sommeren. Jeg kan huske, at min
kammarat Holger og jeg cyklede derud.
Der boede fortsat en tysk familie, men vi
gik ned til køkkenhaven og ville plukke
jordbær. Men straks kom manden farende
med en gal schæferhund og ville jage os
væk. Jeg forklarede ham så, at det var vores
gamle gård, men det gjorde ikke særligt
indtryk på ham, og da vi senere kom derud
for at bese ejendommen sammen med
sagføreren, ville han heller ikke lukke os
ind. Men sagføreren sagde ham besked, og
så kom vi ind. Han havde åbenbart ind
trykket af, at det stadig var tyskerne, der
bestemte. Det var slet ikke nogen god
forretning at drive gården det første par år.
1946 var et tørkeår.

Efterspillet - en ringe erstatning
Vores gård blev altså beslaglagt - eller
eksproprieret. Ved »Beschlagnameverfügung« nr. 2389 blev Møllegaard, tilhø
rende matrikel nr. 4a, ud fra Graagaard,
beslaglagt ved »Udvalget for ekstraordi
nære industriarbejder, mv. Kontoret for

Sådan så Karup Flyveplads ud efter kapitulationen i 1945. Billedet viser de ødelagte tyske jagerfly,
efter at englanderne havde sprangt dem i luften. IIL udlånt af Gedhusmuseet.
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Kartoffeloptagning 1948. Privat foto.

Ejendomssager«. Efter krigen blev det den
danske stats opgave at beslutte, hvad de
skulle stille op med de tyske anlæg med
opgørelsen af den ekspropriering af ejen
dom, der havde fundet sted. Det var en
langsommelig proces. Først i 1948 fik vi
anbefalet brev fra Ringkøbing Amt, da
teret 28. februar 1948. Det var angående
vores »Møllegården« - ejendommen matr.
nr. 4a, Graagaarde, Grove sogn, registre
ringsnummer 24, Karup Flyveplads, til
hørende Landmand Niels Larsen, Ilskov.
Det lød: »Under 2. februar dette år har
Indenrigsministeriet tilskrevet udvalget
for ekstraordinær industriarbejder m.v.,
Kontoret for Ejendomssager, Østergade 4,
København således: I skrivelse af 24. juni
1947 (J.nr. LA 2580) har udvalget udbedt
sig Indenrigsministeriets udtalelse om,
hvorvidt den landmand Niels Chr. Larsen
tilhørende ejendom, matr.nr. 4a, Graa
gaarde, Grove Sogn (Registreringen over

skødeklausulejendomme på Karup Flyve
plads, løbenummer 24) bør erhverves af
den danske stat. Amtmanden over Ring
købing Amt, med hvem man har brev
vekslet om sagen, har, som det fremgår
af hoslagte fra amtet modtagne akter,
oplyst, at beslaglæggelse af den nævnte
ejendom blev foretaget i to tempi, idet
der vedrørende den første, delvise beslag
læggelse, ikke blev oprettet nogen leje
kontrakt, medens der, vedrørende den se
nere beslaglæggelse, blev udfærdiget leje
kontrakt, hvoraf genpart efter de i sagen
indeholdte oplysninger skal være ind
sendt til udvalget under 9. august 1945.
Denne genpart synes senere at være bort
kommet. Krigsministeriet, med hvilket
man tidligere har brevvekslet om sagen,
har udtalt, at ejendommen bør inddrages
under flyvepladsen ved Karup. I den an
ledning skal man meddele, at Indenrigs
ministeriet kan godkende, at den nævnte
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ejendom søges erhvervet for den danske
stat, og man anmoder derfor udvalget og
i overensstemmelse med det, af Landsrets
sagfører David Engelsen, i hoslagte skri
velse af 30. december 1947 anførte at
træde i forbindelse med Amtmanden over
Ringkøbing Amt, med henblik på ud
færdigelse af Skøde på ejendommen, di
rekte fra ejeren til den Danske Stat. Op
mærksomheden henledes på, at oven
nævnte akter fra Ringkøbing Amt, efter
endt afbenyttelse, bør tilbagesendes til Am
tet. Udvalget har herefter fastsat erstat
ningen for ejendommen til kr. 78.945,02.
Beløbet vil kunne fis udbetalt ved hen
vendelse til Politimesteren i Holstebro.«
Som det ses, var det en ringe erstatning
for en gård i fuld drift på i alt 204 tønder

17

land. Vi måtte rykke for beløbet, og jeg
skrev til amtet, at sagføreren nok forhalede
sagen til egen fordel. Men det blev be
nægtet. Men der var flere, der kom i stor
nød efter beslaglæggelserne.

Flyverbyen Kølvraa
Efterhånden som det danske militær over
tog flyvestationen, opstod der behov for
at huse de mange militærfamilier. Grove
Sogneråd sendte en delegation til Køben
havn for at forhandle med ministeriet,
og de fik tilsagn om at bygge en by lige
uden for hovedvagten til flyvestationen.
En uge efter rejste Karup Sogneråd til
hovedstaden med samme ærinde, men da
havde Grove Sogneråd flet løfte om at få
byen i kommunen.

Flyverbyen Kølvraa i 1952, Inftfoto. III. udlånt af Gedhusmuseet.
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Der blev så bygget huse til militær
familierne i to boligforeninger. Først an
delsboligforeningen Granly og senere
Ringkøbing Amts sociale boligselskab.
De mange lønnede militærpersoner i den
gamle hedekommune gav en lav skatte
procent, godt 4%.
Efterfølgende ved kommunesammen
lægningen i 1970 agiterede amtsborg
mester Peter Eriksen for, at flyvepladsen
kom under Viborg Amt, så man kunne fa
amtsstueskatten fra flyvestationen, som var
på en halv million kroner. Enden på det
blev, at flyvestationen kom under Viborg
Amt-og fik navneændring til Flyvestation
Karup, hvorved Grove kommune blev
halveret.

Karup Lufthavn
Som historien fortæller, blev flyvepladsen
anlagt af den tyske besættelsesmagt. Den
tyske betegnelse var Fliegerhorst Grove.
Efter besættelsen blev den overtaget af
det danske flyvevåben. Den blev åbnet for
civil indenrigstrafik 1965 og havde i en
periode udenrigs- og chartertrafik
Karup Lufthavn ejes i dag af flg. kom
muner igennem et andelsselskab med be

grænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b a.):
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lem
vig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,
Struer og Viborg.
I juni 2014 var ejerkredsens økonomi
udvalg inviteret til møde i Karup Luft
havn. Baggrunden for dette møde var
lufthavnens fremtidige økonomi, set i
lyset af faldende passagertal og den der
af afledte virkning på lufthavnens øko
nomi. Der blev på mødet redegjort for,
at lufthavnens fremtidige drift er afhæn
gig af, at ejerkredsen er villig til at fi
nansiere yderligere. Lufthavnen fremfør
te, at alternativet til en manglende finan
siering ville være, at bestyrelsen må træffe
de nødvendige beslutninger omkring en
kontrolleret nedlukning.
Vi håber, at Karup Lufthavn får medvind
fremover. Det betyder meget for egnen, for
virksomheder og vækst i fremtiden her
omkring. Min ældste datter, Ingrid, som
har renskrevet denne artikel, bor i Køben
havn, og vi er fortrøstningsfulde og håber
på, at Karup Lufthavn fortsætter og får
fremgang, efter at DAT, Danish Air
Transport, nu har succes og endda har
udvidet trafikken.

Kristian Øjvind Larsen.
Tidligere gårdejer, nu spillemand.
Født 1921.
Ingrid Hornshøj Johansen.
Sagsbehandler i Uddannelsesministeriet.
Født 1949.

Redigeret artiklen i samarbejde med sin far.
Foto: Yesterdays.foto, Handbjerg.

Kræmmervejen gennem
Ikast-Brande Kommune
Fra Vrads til Gjelleruplund
Af Erik Kavin

Kræmmernes Kræmmervej
Kræmmervejen, GI. Horsens landevej,
Adelvej — kære barn har mange navne. Før
den tværgående hovedvej 15 blev anlagt
omkring 1850, var Kræmmervejen den
eneste landevej i det tyndt befolkede Ham
merum Herred. En direkte rute på tværs
af Jylland eksisterede ikke. Skulle man fra
Ringkøbing til Århus, gik vejen over Hol

stebro, Viborg, Randers eller over Gjelle
ruplund og Horsens. Oprindelig var Kræm
mervejen blot en rute, men med tiden
udviklede den sig til den nuværende vej
strækning. Alderen er ukendt, men som
en af de vigtigste sideveje til Hærvejen
er den sikkert af nogenlunde samme alder
som denne. Hovedforløbet var: Horsens,
Lund, Vinten skov, Nim med Frederik II’s

Kortskitse: Kræmmervejens forløb
19) Motorvejen skærer Kræmmervejen
ved Grødde
20) Vådde

21) Hovedvej 15
22) Ikast
23) Tang Kristensens degnebolig
24) Gjellerup Kirke

25) »Markedsområdet« i Lund
26) Vejvisersten og mindesten

1) Hærvejens vintermte gennem Vrads
2) Vrads Sande
3) -Aborto Road«
4) Hovedvej 13 krydser Kræmmervejen

ved Lille Hjøllund kro
5) Kolpensig
6) Ulvhoj
7) Storåens udspring
8) Klingedalhus
9) Isenbjerg
10) Blå Bjerge ved Kærshovedgård
11) Ballebjerg
12) Tyvkær

13) Fandens Dige
14) Rom
15) Troldmose
16) Svenskeskanserne øst for Isenvad
17) Milesten

18) Helligkilde
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jagtslot, Bredstenbro ved det gamle vade
sted og Vor Frues valfartskapel, Aastruplund, Ring, Græstrup, Løvet, en overgang
tingsted for Vrads Herred, til Løve, Vrads,
Lille Hjøllund, Tyvkær, Grødde, Ikast,
Busk, Gjellerup og Gjelleruplund. Her
deler vejen sig mod henholdsvis Ring
købing over Snejbjerg, Timring, Overgaard, Brejning og Røgind og til Vestjyllands gamle hovedby og sysselting, Hol
stebro, via Sunds, Nybro og Aulum. Man-

Amtmand C.F. Hansens vejvisersten har i
niere end 200 dr stået pd samme sted og ledt
de vejfarende pd Krammervejen mod henholdsvis
Ringkøbing og Holstebro. Den modsatte vej var
der kun et endemål - Horsens, sd derfor er det
ikke markeret pd stenen.

ge spændende sagn, overleveringer og be
givenheder er knyttet til Kræmmervejen
og dens omgivelser. Denne artikel om
handler den centrale strækning fra Vrads
til Gjelleruplund.
I Gjelleruplund eller blot Lund, hvor
vejen deler sig, står en beskeden tresidet
granitsten med teksten: »Til Ringkjøbing«
og »Til Holstebroe«. Vejstenen blev opstil
let på foranledning af amtmand C.F. Han
sen, der gjorde en stor indsats for at for
bedre vejforholdene i Ringkøbing Amt.
Hansen blev amtmand i 1773 og mærkede
på egen krop generne ved de elendige veje.
På en af sine første rejser i embeds medfør
væltede vognen, og amtmanden brækkede
armen. Stenen står endnu på sit oprindelige
sted og er således over 200 år gammel.
Desværre ser det ikke ud til, at C.F. Hansens
bestræbelser lykkedes, for i 1833 beskrives
vejene i Hammerum Herred som slette og
om vinteren ufremkommelige. Årsagen til
dette skyldes især bøndernes ligegyldighed
og manglende vedligeholdelse af den sej
strækning, de havde ansvar for.
Kræmmervejen har på lange strækninger
blot været et synligt spor i landskabet og
kan ikke sammenlignes med det, vi i dag
betegner som vej. Planlægning og anlæg
gelse har der ikke været tale om. En vej
var på godt og ondt et spor i landskabet.
Var den hullet eller for sandet, blev den
lappet med lyngris, eller man lagde blot
et nyt spor ved siden af det gamle. Ved
vandløb valgte man vadestedet, hvor det
var mest sikkert at komme over. Først op
mod vor tid blev der anlagt broer. I tidens
løb har området, som vejen løber igennem,
været mose, skov, hede og plantage, hvil
ket har præget vejen. Før vi fik bilen, var
det hyppigste transportmiddel en pri
mitiv vogn med træaksler, trukket af
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stude. På bagklappen hang spanden med
smøremiddel, som i nød og betryk kunne
erstattes med skovsnegle eller en kolort.
Lasteevnen var beskeden. Maksimalt kun
ne man fragte omkring 300 kg på et læs.
Hastigheden har været minimal. Turen fra
Gjelleruplund til Horsens tog i det 16.
århundrede som regel fire dage. I takt
med vognenes forbedring krævede man
bedre veje, og der blev oprettet et egent
ligt vejvæsen, der skulle tage sig af plan
lægning og anlæg. Bønderne slap for an
lægsarbejde, snekastning og reparations
arbejde, som tidligere havde været et for
hadt pligtarbejde. Vejstrækningen eksiste
rer endnu næsten uændret som moderne
bivej, men med omlægninger i forbindelse
med motorvej og byudvikling. Det er
derfor stadig muligt at tage en tur ad
Kræmmervejen, hvor turen fra Horsens
til Holstebro i bil kan gøres på under to
timer.

Herredsbyen Nrads
lille og beskedent
udsmykkede kirke
er et godt udtryk
for, at egnen
tidligere var tyndt
befolket affattige
hedebønder.
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Postkort med et gammelt maleri, der viser en flok
studenter pd hederejse. Man far her et indtryk
af vejens beskaffenhed og af datidens primitive
studevogne.

Fra vintervej til sommervej
Turen tager sin begyndelse i Vrads. Her
i den gamle herredsby krydser Kræm
mervejen Hærvejen, den såkaldte »vinter
vej«, fordi den om vinteren gik over Kra-
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Sandflugten har skabt Vrads Sande, der i dag er et fredet hedelandskab.

gelund og Vrads, da det fugtige Bøllingsøområde ikke kunne passeres på den
årstid. Om sommeren kunne Bøllingsøområdet passeres, og vejen fra Klode Mølle
til omkring Christianshede kaldtes derfor
»sommervejen«. Mod vest fortsætter turen
gennem Vrads Sande, et tidligere fryg
tet flyvesandsområde, der nu er et smukt,
kuperet hedeområde. I 1843 betegnes om
rådet som »den goldeste og modbydeligste
plet i hele sognet, ja, i mange herreder«.
I dag er vejen fra Vrads Sande til Lille
Hjøllund på grund af den tidligere sand
flugt bølget som et gammelt vaskebræt.
Populært kaldes den »Aborto Road«, hvil
ket taler for sig selv.
Lille Hjøllund var et betydeligt trafik
knudepunkt. Her krydsede Hærvejen, nu
hovedvej 13, Kræmmervejen. I 1596 blev

Klode Mølle anlagt. Via mølledæmningen
kunne man nu hele året passere Bøllingsøområdet, og »vintervejen« mistede sin
betydning. Lige ved krydset - den nuvæ
rende rundkørsel - ligger endnu det strå
tækte stuehus af den gamle privilegerede
kro. Store flokke af stude blev ad hærvejen
drevet til salg i Nordtyskland. Derfor var
der omkring kroen anlagt studefolde, som
kunne benyttes, mens studedriverne ra
stede på kroen. Fra 1920 krydsede »Den
skæve bane« fra Funder til Bramming til
lige de to veje. Omkring 1970 ophørte
banens persontransport og nogle få år se
nere godstransporten, der primært bestod
af skærver. Her ved krydset oprettede ty
skerne en militærlejr, der fungerede som
ammunitionsdepot for flyvepladsen ved
Karup. Af frygt for bombeangreb turde
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»Aborto Road«f
vejen fra
Vrads til Lille
Hjøllund, barer
tydeligt prag
af den tidligere
klitdannelse.
Slidsporene
pd vejen er
»landingsspor«
fra udstødningsrør
og lydpotter fra
biler, der har
passeret vejens
»bølgetoppe« med
for stor hastighed.

Det stråtagte stuehus fra den gamle kro i Lille Hjøllund eksisterer endnu. Her er det set fra
rundkørslen pd hovedvej 13.
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man ikke opbevare større mængder spræng
stof på luftbasen.

Unik geologi og natur
Geologiskerstrækningen fra Lille Hjøllund
til Remmehuse, hvor Kræmmervejen går
op på Skovbjerg Bakkeø, yderst interessant.
Strækningen er hedeslette, dannet ved af
smeltningen af den store isbræ, der i sidste
istid havde hovedstilstandslinje, hvor nu
hovedvej 13 går. Smeltevandet måtte vest
over, da isen spærrede mod øst. Mellem
morænebakkerne fra næstsidste istid (bakkeøerne) aflejredes sten, grus og sand, så
hedesletten er helt plan. Billedligt kan
man sige, at vejen løber på »Jyllands Tag«
eller »Firflodslandet«, her hvor de fire store
vandoplande — Gudenå, Karup Å, Storå
og Skjern Å — grænser op til hinanden.
Strækningen har tidligere været meget
vandlidende, hvilket stednavnene Kolpensig, Karshoved og Trold mose er et udtryk
for. På strækningen fra Kærshoved til
Skelhøj Plantage løber vejen lige midt på
vandskellet mellem Skjern Å (Isen Bæk)
og Storå, vores næstlængste vandløb på
104 km. Nord for vejen løber vandet i
Storå, mens det syd for vejen løber til
Skjern Å. Ret uromantisk har Storå sit
udspring i et vandhul på en mark lige øst
for Kærshovedgaard.
Paradoksalt har strækningen fra Vrads
til Tyvkær også i perioder været plaget af
sandflugt. Til tider har sandflugten luk
ket Kræmmervejen. Et synligt bevis på de
voldsomme sandstorme er den frednings
værdige, tilgroede sandmile: »Blå Bjerge«
ved Kærshovedgård. Det er en spændende
og særpræget klitdannelse, en såkaldt pa
rabelklit. I tiden lige efter istiden, hvor
jordbunden ikke var beskyttet af plante
vækst, havde vinden frit spil. Når vinden

havde den rette vindretning fra Sandhus
mod Kærshovedgaard (afblæsningsfladen),
blæste sandet sammen i en klit, en sand
mile, der bevægede sig i østlig retning. Det
var en stor plage. Først omkring 1812 fik
sandflugtskommissionær Casper Møller på
Højris sandflugtsområderne ved Kærsho
ved, Klingedal, Over Isen og Tyvkær un
der kontrol. Først herefter kunne man
færdes på Kræmmervejen uden at frygte
sandstorme. Parabelklitten er et flot og
overskueligt skoleeksempel, så selv om
den er beskyttet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, burde den fredes, så man kan sikre klit
og afblæsningsflade den bedste bevarelse.
Farefuld færd
Gennem Giudsted Plantage fortsætter
vejen mod Tyvkær kro, som ligger ca.
en mil (7,5 km) vest for Lille Hjøllund.
Tidligere var der som regel en mil mellem
kroerne eller bedestederne, hvor man
kunne få en dram, og dyrene kunne hvile.
På hele strækningen fra Vrads til Skelhøj
ved Ikast - en strækning på omkring to
mil - var der ikke en bolig bortset fra de
to kroer og en smed ved Fandens Dige.
Landskabet var fra omkring 1650 og frem
til 1880 erne hede, så langt øjet rakte.
Ude i horisonten kunne man se de ensomt
beliggende hedegårde: Godrum, Kolpensig, Kærshoved og Rom. Om en kone
fra Kolpensig berettes, at hun en dag var
alene hjemme. Da kom der en kræmmer
ad Kræmmervejen. Konen slog ham kold
blodigt ihjel og slæbte ham over til Giud
sted Langbjerg, hvor hun begravede ham
ved en stor sten. Den er siden fjernet og
anvendt til bro over vejen ved Smedebæk.
Konen blev ikke afsløret, så det vides
ikke, hvordan historien slap ud, men siden
har der været stor velstand på gården.
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Ulvhøj var et af de mange pejlemærker på Kræmmervejen. Navnet er igen aktuel, da der for nylig
er set tdve i området.

Endnu en fare lurede: På strækningen lå
oldridshøjen Ulvhøj som pejlemærke for
den rejsende. Som navnet angiver, har der
levet ulve i eller ved højen. Ulven var her i
de store øde hedeområder en stor plage helt
frem til slutningen af 1700-tallet. Ulven
blev derfor intensivt jaget, og der var du
sør for dræbte eksemplarer. 1813 blev den
sidste ulv ifølge traditionen skudt. Ul
ven er nu tilbage og set flere steder i om
rådet, men er endnu ikke en plage. Sene
ste melding er en flok på tre ulve set i
nærheden af Kolpensig. Ulvhøj er plyndret
af »gravrøvere«, hvilket fremgår af højens
mange udgravningshuller. Antallet af høje
langs denne strækning af Kræmmervejen er

beskedent, men befolkningen her på Dan
marks ringeste jord har også været fåtallig.
Alligevel er der spor af gravhøje ved
Vrads, Lille Hjøllund, Kolpensig, Ulvhøj,
Isenbjerg, Kærshoved, Over Isen, Rom og
flere steder, når man kommer op på Skov
bjerg Bakkeø.

Isenbjerg
Et andet pejlemærke er bakkeøen Isen
bjerg, der markant hæver sig over hede
sletten. Hyrderne kunne engang i 1700tallet tælle 22 kirker fra den 102 meter
høje bakkeø. Det var endda før, de mange
hedekirker blev opført, og før Silkeborg og
Herning blev grundlagt. Det vide udsyn
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fra bakken er baggrunden for, at der på
toppen er anlagt en trigonometrisk station,
som man tidligere anvendte i forbindelse
med udarbejdelse af landkort. At der bo
ede en bjergmand i Isenbjerg, vidste hyr
dedrengene godt. De havde ofte hørt,
hvordan han slog låget i på sin skatkiste.
Han kunne også finde på at lægge guld
pengene ud til luftning på bjerget. En
modig hyrdedreng kastede sin kniv ind
i pengehoben. Af frygt for stålets kraft
turde bjergmanden ikke tage de penge,
der lå på den anden side af kniven, så dem
tog hyrdedrengen. Under besættelsen var
området nedkastningsplads for mod
standsbevægelsen. Oprindelig havde ned
kastningsstedet været ved Klingedal, men
det blev opdaget af en af egnens karle,

en stor dreng, som modstandsfolkene til
bageholdt, indtil sagen var klaret. Når
der i radioen om aftenen kom hilsen til
»Abraham«, måtte modstandsfolkene på
arbejde. Royal Air Force-flyet gav et sig
nal, og fra jorden signalerede man et aftalt
signal tilbage. Så dalede 12 containere på
op til 300 kg til jorden. En aften vendte flyet
tilbage og smed yderligere 12 containere.
Det var ikke lykkedes at afsætte dem et
andet sted, og man havde ikke nok brænd
stof til at fragte dem tilbage til England.
Fra Kærshovedgaardkrydset kan man se
op på Ballebjerg, som man lokalt mener
er en forvanskning af Galgebjerg. I de øde
og ret ufremkommelige moseområder her
ved Storås udspring boede en røverbande.
Hestehalehår var udspændt over vejen og

Isenbjerg er en markant og smuk bakkeø, der sammen med Lu nerbanke og Orer Isen bakke er udnævnt
til »Nationalt Geologisk Interesseområde«.
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forbundet med en klokke i røvernes hule.
Når de vej farne passerede, blev røverne ad
viserer. De rejsende blev dræbt og ud
plyndret og efterfølgende skaffet af vejen
i mosen. Man fattede dog mistanke, og
det endte med, at røverne/tyvene, som gav
navn til Tyvkær, blev fanget. Som skik var,
blev dommen udført tæt på gerningsstedet.
Galgerne blev rejst på den nærliggende
bakketop, og bandens medlemmer blev
hængende, til de faldt ned af sig selv. Dette
til skræk og advarsel samt bevis på, at her
herskede lov og orden. Ballebjerg er også
på anden vis skræmmende. En pige, der
tjente i Kærshoved, ville besøge sin familie
i Over Isen. I »de gode gamle dage« skulle
tjenestefolk arbejde i de lyse timer, men
natten kunne man til nød selv råde over.
Så familiebesøget skulle forgå om natten.
For at spare tid tog hun genvejen over
Ballebjerg. Da hørte hun en underlig
lyd. Noget forfulgte og pustede hende i
nakken. Skrækslagen satte hun farten op,
men havde dog nærvær nok til at se sig
tilbage. Forfølgeren viste sig at være en
hovedløs hest. Hvordan en hovedløs hest
kan puste en i nakken, melder historien
intet om.

Tyvenes kær
Overleveringen giver endnu en forklaring
på Tyv kærnav ne c. Frem til Rom er om
rådet en del af den store vildtbane, som
Frederik II skabte omkring Hald, Skan
derborg og Silkeborg Slotte. Der var en
stor mængde vildt i moserne og i den nær
liggende Isen Skov. Ved Løgager og Kra
gelund var der jagthytter foruden de to
jagtslotte - Skanderborg og Silkeborg.
Jagthytter er måske lidt underdrevet, for
man ved, at Kragelund var et lille lystslot.
Frederik II og sønnen Christian IV har
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været på jagt i området flere gange. Under
en af disse jagter tabte Christian IV sin
ene handske. Handsken var guldbroderet
og med kniplinger, så det har været en
kostbar sag. Et par tjenere blev derfor
sendt ud for at lede efter den. Men de
måtte vende hjem uden handske. I ærgrelse
udbrød kongen: »at det nok var folkene i
det tyvekær«, der havde taget den.
Kort efter krydset er vi nået til Tyvkær
Kro. Den ligger her stadig ud til vejen,
men ophørte som kro, da hovedvej 15
overtog trafikken, og Kræmmervejen blev
nedgraderet til bivej. 1 sine velmagtsdage
havde den særlige forpligtigelser. Den
skulle altid kunne levere friske heste til
de rejsende, så de hurtigt kunne komme
videre uden at skulle vente på, at deres
heste samlede kræfter til den videre rejse.
Lige vest for kroen udmundede tillige en
vej, der gik nord om Isenbjerg til Hampen
Sø Kro. Morten Skrædder fra Over Isen
var i dagleje på Tyvkær Kro. Han og et
par andre karle slog lyng til brændsel.
Pludselig begyndte han at snøfte og rokke
underligt med hovedet. »Hvad er der i
vejen«, spurgte de andre. »Jeg kan lugte
ligfjæle« (brædder til ligkister), sagde
Morten. De andre bad ham holde op med
det vrøvl, men han blev ved. Kort efter kom
der virkeligt en vogn kørende med ligfjæle,
som den havde hentet i Horsens. Nu blev
arbejdskammeraterne imponeret over »den
fine næse«. Men historien blev hurtig af
sløret. Morten havde talt med kusken,
da han dagen før kørte til Horsens. Han
vidste derfor, at lasten bestod af ligfjæle,
og han kunne regne ud, hvornår vognen
ville være tilbage. Mon ikke Morten har
fået lov til at give en omgang på kroen?
Tørv til Horsens og træ den anden vej
har præget trafikken i det træfattige Ham-
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merum Herred. Der findes også flere be
retninger om skovlovringerne fra Lover
Syssel, når de kom kørende med deres
cræprodukter, som de omsacce på egnens
markeder. Bønderne fra Over Isen og
Grødde har sikkert også benyttet sig af
vejen, når de kørte til Skærbæk Mølle lidt
øst for Lille Hjøllund for at få deres korn
malet til mel. Bønderne og mølleren havde
i en periode samme ejer, så bønderne var
pålagt at bruge møllen og derved sikre
herremanden en indtægt fra møllen.

14 km forsvundet dige
Mellem Tyvkær Kro og Rom passerede
vejen »Isen Dige«, bedre kendt som »Fan
dens Dige«. Ingen ved, hvor gammelt det
er, hvem der stod bag byggeriet eller hvil
ket formål, det har tjent. Det har gået fra
»Isen Skaww til Urhhaww«, en strækning
på ca. 14 km. Diget har således været lige
så langt som Dannevirke. Der findes kun
et primitivt kort over diget fra omkring
1650. Det er tegnet af Johannes Mejer og
markeres kun af en lige streg mellem de to
stednavne. I dag er kun 400 meter dige i
plantagen på Ballebjerg bevaret og fredet.
Grav og dige er ca. 4-5 meter bred, og
diget er omkring en halv meter høj, mens
graven er ca. 0,3 meter dyb. Diget har
været noget højere, men brændte 1805.
Det må derfor være opført af tørvejord.
1587 er det omtalt første gang, men kan
være betydeligt ældre. Der er mange bud
på formålet. Det har været omtalt som: et
forsvarsdige i lighed med Margrethediget
og Kong Knaps dige på Hærvejen, som
sandfygningsvold, dige til værn mod
vildtet, som trældige og skeldige samt
grænseskel mellem øst- og vestgoterne.
Teorien om trældige, som også er omtalt
af rigsantikvar P.V. Glob, skal nærmere

forklares. Tidligere betegnede et dige en
grøft, mens at trælle betyder at slæbe.
Trældige er altså en slæbegrøft. En sådan
benyttede man, når man slæbte en båd
mellem to vandsystemer for at spare
transportvej. For at den klinkbyggede
båd ikke skulle vælte med sin last under
bugseringen, lænede den sig mod diget.
Tidligere var Isen Bæk (Skjern Å) og Storå
betydelig mere vandførende end nu, så det
er måske muligt, at man i vikingetiden
eller tidligere har benyttet sig af denne
form for transport. Vandvejen har således
krydset landvejen her ved Rom, hvis teo
rien holder.
Navnet »Fandens Dige« forklares gen
nem et sagn. Kongen bød, at al jord, der
ikke var inddiget, skulle tilhøre ham.
Det brød man sig ikke om, men arbejdet
var omfattende og besværligt for egnens
få beboere. Man blev derfor glad, da der
kom en karl og tilbød at gøre arbejdet
gratis. Helt gratis skulle det nu ikke
gøres, for området skulle tilhøre karlen,
hvis han kunne lave diget, mens præsten
var på prædikestolen den førstkommende
søndag. Bønderne gned sig i hænderne.
Manden måtte jo være gal. Det kunne
ikke lade sig gøre, så de slog til. Næste
søndag mødte karlen med den flotteste
hest og en flok hunde. Ved hver stigbøjle
havde han bundet en spade, så der blev
dannet et spor på begge sider af hesten,
når han red. Præsten gik på prædikestolen,
og manden steg til hest. Af sted gik det
i vild fart. Hundene løb mellem sporene
og kastede diget op med deres poter. Nu
blev bønderne bange. I hast fik de sendt
bud til kirken. Præsten blev hevet ned af
prædikestolen og fik sagt »amen«. Des
værre for karlen, der kun manglede nogle
få meter i at have fuldført diget. Han blev
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»Fandens Dige«: På Kræmmervejen er der ikke Lengere spor efter det ca. 14 km lange dige. Bevaret
er kun 400 meter på Ballebjerg (billedet) og et stykke i Skov Olesens plantage.

så arrig, ar han for’ i flinc, for det var jo
selve Fanden, man havde gjort aftale med.
Her ved Fandens Dige, hvor det krydser
Kræmmervejen, boede i sin tid »Fandens
Dige smed« i et lille fattigt hus, et så
kaldt spændhus. Det har været datidens
servicestation. Her kunne hestene blive
skoet, og der kunne lægges nyt jernbånd
om vognhjulene, hvis vejen havde slidt for
hårdt på køretøjet. Stude eller heste, kusk
og for den sags skyld også andre vejfarende
har sikkert også kunnet få slukket tørsten
for en ringe betaling.
Troldkvinde og trold
En uhyggelig hændelse knytter sig også
til Isen Dige her ved Rom. På Christian

IV’s tid foregik en intensiv jagt på trold
kvinder, hekse. En stakkels kvinde, Maren
Møns, var anklaget for trolddom. På flugt
fra øvrigheden kom hun til Rom for at
tigge sig til lidt at spise og drikke. Hun
blev genkendt og anholdt her ved Isen
Dige. Nu blev hun ført til Silkeborg Slot,
hvor hun sad fanget. Historien endte med,
at Maren blev brændt på tingstedet i Vrads
i 1618. Retssag, fortæring under fangen
skab og løn til bøddelen og hans med
hjælper beløb sig til 20 daler, 1 Vi mark
og 4 skilling. Heraf 7 daler til bødlen og
1 mark til hans medhjælper.
Fra Rom løber Kræmmervejen parallelt
med Troldmose. Mosen er en lille naturperle
med et varieret planteliv og et spændende
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fugleområde. Navnet har mosen fået efter
et sagn. Ved Skanderborg regerede Givkongen i sit lille rige. Desværre havde
han ikke rigtig magt over sit folk. Han
aftalte derfor med en trold, at denne skulle
hjælpe ham. Det gik også godt en tid,
men trolden resonerede, at han selv kunne
være konge. Det var jo alligevel ham, der
gjorde det grove arbejde. Givkongen skul
le dræbes, men han flygtede sammen med
kone og to børn. Trolden fik hurtigt fat
i børnene og dræbte dem. Så gik det ud
over konen, der nu ligger begravet i en
langhøj ved Vinding nær Bryrup. Giv
kongen lykkedes det ikke at fange, før
han havde nået at passere fem sogneskel,
for så var troldens magt brudt. Her ved
Fandens Dige på Kræmmervejen gik det
gamle sogne-, herreds- og sysselskel, så
trolden måtte opgive forfølgelsen. Nu
stod han ved mosen og råbte i arrigskab
efter Givkongen, der var nået op på
Grødde- eller Hold Bakke. Givkongen var
nu i sikkerhed, men han var så medtaget
af flugten, at han styrtede død om og
blev gravlagt i en høj, der desværre ikke
længere eksisterer. Den flygtende konge
har altså benyttet Kræmmervejen som en
del af sin flugtrute.
Kræmmervejen i svenskens vold
Hærvej har Kræmmervejen naturligvis
også været. I våbenhuset i Ikast Kirke er
indmuret en sten, hvor der står: » 1644 var
svensken her«. Det var under 30-årskrigen.
Soldaterne var nogle rå lejesvende, der
tjente deres løn ved plyndring. Utallige
er beretningerne om deres grusomme ad
færd. Efter overleveringen havde de en
lejr ved Drantum i Over Isen. Endnu er
delvis bevaret ca. 300 meter skanser fra
dens befæstning. Fra den kunne fjenden

kontrollere trafikken på Kræmmervejen og
vadestedet over Isen Bæk. Her indforskrev
de egnens kvinder, som de underholdt sig
med og efterfølgende bandt deres skør
ter op om hovedet på dem og sendte
dem hjem. Flere døde af den voldsomme
behandling. Efter sigende har der været
en vandmølle i Vesterisen. Mølleren havde
ry for at være velhavende, og soldaterne
pinte ham til døde for at få ham til at
fortælle, hvor han gemte sine penge. Han
røbede dog ikke gemmestedet. Men leje
svendene fandt dem efterfølgende på lof
tet. Møllen blev så brændt ned. For en del
år siden gravede man på stedet og fandt
brandspor efter en mølle. Efter krigen blev
skaderne fra invasionen gjort op. I Over
Isen Skov og Bøgeskov var der fældet 141
træer. Disse har sikkert været anvendt til
palisader og brændsel til lejren. Træ var
tillige et stratetisk materiale til bygning
af krigsskibe. Det har været et formål i
sig selv at ødelægge så meget skov som
muligt. Hvilket man altså har gjort ret
grundigt, for få årtier senere var skoven
borte.

På kanten af Skovbjerg Bakkeø
Fra den flade hedeslette kører man nu op på
det østligste punkt af Skovbjerg Bakkeø.
På venstre hånd, lige før Skelhøj Plantage,
står en milesten med to indhuggede prik
ker. De to prikker angiver, at der er tale
om en halvmilesten. Det var Ole Rømers
opmåling af vore landeveje, der var bag
grunden for dette afmærkningssystem. For
at gøre stenene tydelige var de sat på top
pen af en lille jordtue. Stenen er opsat for
nogle år siden af Ikast Kommune og står
således ikke på sin oprindelige plads, men
er et udtryk for, at der har stået milesten
langs Kræmmervejen.
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Svenskeskansen: Ved Drantum skov øst for lsen vacl kan man endnu se nogle få hundrede meter af de
stærkt forfaldne svenskeskanser. Efter overleveringen er de opført i 1644 af svenske besættelstropper.

Inde i skoven, på den modsatte side af
vejen ikke langt fra milestenen, findes et
kildevæld, som betegnes Helligkilden.
Ved Sankt Hans valfartede man tidligere
til disse helligkilder for at sikre sig et godt
helbred i det kommende år eller for at
blive en sygdom eller skavank kvit. Man
medbragte et drikkekar, som aldrig havde
været brugt. Efter at have drukket af kilden
slog man det i stykker, så andre ikke kunne
anvende det. Der er ikke fundet mange skår
ved kilden, så den har ikke været meget
benyttet, men måske har de vejfarende
slukket tørsten med det kølige kildevand.
Kræmmervejen skæres nu af Herningmotorvejen, så man må en omvej forbi

herregården Højris eller gennem Isenvad
for at komme tilbage på sporet i lands
byen Grødde, der i dag er en del af Ikast.
Her har Kræmmervejen snoet sig gennem
den lille landsby, der omkring 1775 blev
kendt for at huse »Den jyske Falskmønt
nerbande«. I Grødde gik vejen lige forbi
ejendommen »Svorregaard« - i dag »Søndergaard«. Her boede 1770-75 den beryg
tede bandeleder for de jyske falskmøntnere,
Niels Lassegaard. Det var i hans storstue,
man første gang opdagede falske rigsda
lersedler. I første omgang blev sagen for
kludret af myndighederne. En ransagning
førte kun til, at man fandt gårdens ulovlige
brændevinstøj, som man brugte til at
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Ole Roffters milesten
var opsat for hver
kvartmil (knap 2
km). Den afbillede
l/2 milesten er rejst
af Ikast Kommune
pd skellet ind til
Skelhøj Plantage
og star således ikke
pd sin oprindelige
plads.

brænde hjemmelavet brændevin. Banden
var begyndt med 1-rigsdalersedler, men
falskmøntnerne blev grådige og fremstil
lede 50-rigsdalersedler. Så store sedler var
udsædvanlige i det fattige Vestjylland,
hvor de blev vekslet til mindre og ægte
sedler gennem heste- og studehandler på
Lund Marked og landsdelens øvrige mar
keder. De blev derfor afsløret. Banden blev
fanget, og et af dens medlemmer, H.P.
Schmidt, blev henrettet, mens de øvrige
fik lange fængselsstraffe.
Vådde Skov lå ud til Kræmmervejen.
Her fandt den 7. juli 1617 en begivenhed
sted, der førte til en trolddomsanklage
mod Christian Nielsen. Tre mænd fra
Aastruplund var på vej hjem fra heste
markedet i Holstebro. På et engareal, der
lå nabo til skoven, holdt de rast med heste
og føl. Christian Nielsen, der ejede engen,
kom til og spurgte, hvem der havde givet
dem lov til det? Markedsfolkene havde
sikkert ßet lidt at drikke, og Christian

Nielsen var en ilter natur, så de kom op
at skændes. Christian Nielsen forbandede
dem, og de drog så videre med deres dyr.
Ved Bredlund Mark fandt de et passende
sted til at holde hvil. Dyrene blev tøjret,
mens folkene fik noget at spise. Dyrene
blev vilde, rev sig løs og løb tilbage og
standsede først ved Grødde Mark, hvor
de gjorde en del skade. For at få dyrene
udleveret måtte Aastrupmændene erstatte
skaden. Mændene var nu ikke i tvivl om, at
det var Christian Nielsens forbandelse, der
var skyld i forløbet. Også hans svigerdatter
anklagede ham for at have forvoldt sin
egen søns død ved trolddom. Christen
Knudsen i Toftlund i Ikast påstod tillige,
at Christian Nielsen var skyld i, han havde
rystet på hånd og hoved i 16 år. De var
på et tidspunkt kommet i klammeri, og
Christian Nielsen havde sagt: »Jeg skal
gøre det saa, at din Haand ikke skal blive
saa let efter den Dag, da du skal hugge i
nogen Mands Stolpe«. Anklagerne endte
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med en trolddomssag, men Christian Niel
sen blev i modsætning til Maren Møns
frikendt.

Gjellerup og GjellerupLund
Prominente personer har også benyttet
Kræmmervejen. I årene 1866-76 færdedes
næsten daglig en lille, beskeden mand
på Kræmmervejen, hvor degneboligen lå
lidt øst for Gjellerup kirke. Denne per
son var skolelæreren og verdens måske
største folkemindesamler - Evald Tang
Kristensen. Med en utrolig energi og
flid samlede han i tusindvis af folkesagn,
folkeviser, ordsprog og andre folkeminder.
Mange af artiklens sagn er optegnet af
ham. Energisk gennemførte han en række
vandringer rundt i de fattige hedeegne
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for at indsamle folkemindestof. De blev
en del af grundmaterialet i Dansk Folke
mindesamlings uvurderlige materiale om
dansk folklore. Lærerboligen lå ved kirken,
mens de to små skoler, han betjente, lå i
henholdsvis Lund og Busk. Han måtte
derfor vandre 5-6 km ad Kræmmervejen
hver dag, uanset om han underviste i den
ene eller den anden skole. Skolen i Busk
var bygget tre år før, Tang Kristensen kom
til Gjellerup. Den var meget moderne.
Man havde bygget toiletrum til læreren,
men intet til børnene. De måtte klare sig
på anden vis.
Nabo til Evald Tang Kristensens skole
lod ligger Gjellerup Kirke fra 1140, der er
Danmarks ældst daterede kirke. Engang i
1600-tallet reparerede man kirkens over-

Ndndesten i Lundfor Evald Tang Kristensen. Stenen symboliserer de mange, lange og møjsommelige
rejser, som Tang Kristensen foretog for at indsamle folkemindemateriale.
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bygning. Egnen var skovrig, hvilket de
mange stednavne med tilknytning til skov
indikerer. Overleveringen siger, at et egern
kunne springe i trætoppene fra Isen Skov
til Snærlunddal, hvilket tyder på et ret
stort sammenhængende skovområde. Kun
Isen Skov kunne levere tømmer, der var
kraftigt nok. Da skoven lå nabo til Kræm
mervejen, kan der næppe være tvivl om,
at man har benyttet sig af denne som
transportvej. Datidens vogne havde be
skeden lastevne, så tømmeret er tilvirket i
skoven. Rigdommen på skove i slutningen
af 1500-tallet tyder på, at vejen på nog
le strækninger har været skovvej. Rov
drift på skovene samt 1600-årenes talrige
krige med de fjendtlige troppers bevidste

Mindestenen for
Lund Marked
markerer tillige den
tid, hvor Lund!
Gjelleruplund
var »centrum« i
Hammerum Herred.

træfældning medførte, at heden bredte sig.
Vestjylland blev derfor på kort tid lyng
klædt. Danmarks stolthed, træskibsflåden,
kom til at mangle råstof. Vi var ikke læn
gere Nordens stærkeste nation.
Mellem Gjellerup og Gjelleruplund
kunne man tidligere i mørke og tågede
nætter møde en tågeagtig, svævende
kvindeskikkelse med en stor bredskygget
hat. Det var Trinnek, der omkom ved en
trafikulykke. Hun gik nu igen på grund
af et slet levned og kunne derfor ikke
finde hvile i sin grav. Blandt andet havde
hun myrdet en fragtmand, der kørte med
kalk fra gruberne i Daugbjerg. Han hav
de flet natlogi hos hende, men hun myr
dede og udplyndrede ham. For at skjule
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sin ugerning hængte hun ham op i stalden,
så det så ud som selvmord.
Gjelleruplund eller blot Lund er bedst
kendt for det store marked. Hvor længe,
det har været afholdt, vides ikke. Markedet
blev lovliggjort i 1763, men havde da efter
sigende allerede eksisteret i mindst 50 år.
Fra fjern og nær strømmede kræmmere,
gøglere, prangere og teltholdere til det
store marked. Officielt blev det afholdt
to dage i september, men varede flere
dage. Markedet var oprindelig et kvæg
marked, men blev hurtigt et »supermar
ked« for befolkningen i den øde hedeegn,
der havde langt til nærmeste købstad.
Markedsgæsterne kom især fra Hamme
rum Herred og de nærmest liggende
egne. Da markedet var på sit højeste om
kring 1870, var der næsten 300 stade
holdere og anslået 10.000 besøgende. For
mange var markedsdagen årets begiven
hed. Her kunne man fa, hvad man be
høvede. Alt fra de nødvendigste trævarer
og sadelmagerarbejder til rageknive, kik
kerter, musikinstrumenter og legetøj. Her
var kage- og sukkerboder, hvor man kunne
købe markedsgaver til de medlemmer af
husstanden, der ikke selv kunne være med.
Bagsiden af medaljen var drukkenskab,
slagsmål og tyveri. Livligt har der været på
Kræmmervejen de dage, markedet stod på.
Sidste marked blev afholdt 1876, hvorefter
det flyttede til Herning. Omlægning af
hovedvejen og nye regler for afholdelse af
markeder satte punktum for et spændende
kapitel af Kræmmervejens historie.

Kræmmervejens endeligt — og dog!
Som det fremgår, har Kræmmervejen været
benyttet af: soldater, hekse, markedsgæster,
genfærd, konger med jagtfølge, trolde,
røvere og falskmøntnere, embedsmænd
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og degne med pligt til at løbe med breve
for deres præst. Men også almindelige folk
har benyttet vejen. Bønderne i Over Isen
brugte den som møllevej, når de kørte
til Skærbæk Mølle ved Vrads for at få
malet korn. Fragtmænd eller bønder har
hentet store mængder tømmer ad denne
vej eller kørt læssevis af tørv til salg i
Horsens. Munke fra Tvis Kloster, gøglere,
studedrivere, rakkere og kæltringer har
også benyttet vejen. Kort sagt alle har
brugt Kræmmervejen, og derfor er det en
alfarvej eller landevej. Hyppigt blev den
tidligere anvendt af kræmmere, derfor
navnet Kræmmervej. Hammerum Her
red var uldjydernes land. Flittige, fattige,
men fingernemme uldjyder bandt hoser
og andet uldkram for at tjene til skatten
og de fornødenheder, de ikke selv kunne
frembringe. Varerne blev fragtet af uld
kræmmere i en sæk over skulderen eller
i vognlæs enten til Horsens, hvor de blev
udskibet til øerne eller København eller ad
Hærvejen til det sønderjyske- og holsten
ske marked. Den modsatte vej kom træ
varer med skovlovringerne fra det skovrige
Loversyssel. Især var det vognhjul, træsko
og diverse redskaber af træ. Sidst, men
ikke mindst, kom kræmmere med alver
dens kram, der skulle sælges på de man
ge store markeder i Vestjylland.
Omkring 1850 sluttede eventyret.
Chausseen, den stenbelagte vej fra Århus
til Ringkøbing og nuværende hovedvej
15 s forgænger, blev anlagt. Oprindelig
var linjeføringen planlagt til at gå gennem
Gjelleruplund, men Silkeborg og Herning
var kommet på landkortet, så linjeføringen
blev ændret. I al hemmelighed havde ind
flydelsesrige folk fra Herning, med apote
ker Jens Gundorph som talsmand, for
handlet med vejmyndighederne. Vejen fik
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derfor en anden linjeføring cil skuffelse
for beboerne i Gjelleruplund. En af be
grundelserne var, at tinghuset lå i Herning.
Dette argument var en bitter pille for de
gode Gjelleruplundborgere. De havde efter
sigende regnet med, at tinghuset skulle
opføres i Gjelleruplund, hvor herreds
fogeden tidligere havde holdt ting. Der
for ville ingen sælge jord til tinghuset for
at presse prisen op. Resultatet blev »en lang
næse«. Herredsfogeden lod det i stedet
opføre i Herning, så hedens hovedstad blev
ikke Gjelleruplund.
Sidste led i kæden af tværgående midt
jyske hovedveje er motorvejen HerningÅrhus. Stigende trafiktryk og ændret in
frastruktur har bevirket, at hovedvej 15
efter blot 160 år ikke længere er tids
svarende. Fodgængere, cyklister, heste og

heste- og st ude vogne er blevet afløst af
hurtigkørende biler. En tur, der tidligere
tog fire til fem dage at tilbagelægge,
tager nu kun godt et par timer plus det
løse - til at komme ind i byen og til at
finde parkering. Kræmmervejen blev ned
graderet til vej af anden rang, bivej, og
Tyvkær Kro blev et almindeligt landbrug
- nu privatbolig. I dag er Kræmmervejen
en trafikeret lokalvej. Enkelte steder er der
foretaget omlægninger, men i det score
og hele kan man følge Kræmmervejen fra
Horsens til Gjelleruplund. En søndagstur
ad den historiske og naturskønne rute kan
kraftigt anbefales.
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Velling - et sogn med
grundtvigske rødder
Træk af en sognehistorie gennem 200 år
Af Steen Espensen

I juni måned 1884 gik flagene til vejrs på
de nye flagstænger rundt om ved gårdene
i Velling. Der var folkemøde på herre
gården Rydbjerg med besøg fra det tabte
land, Sønderjylland. Ved mødet talte bl.a.
forstander Ludvig Schrøder fra Askov Høj
skole.
1 talen omtaler han de sønderjyske gæ
sters forventninger til besøget i konge
riget. Et af hovedpunkterne i hans tale er
ordene om de vide udsigter. Han siger:
»I Vestjylland bliver man ikke så let snæ
versynet. Og et stort Vidnesbyrd om, hvad
der kan komme frem, hvor man lever
med de vide Udsigter, er indbydelsen til
de sønderjyske Gjæster, som er udgået fra
Værter langs med Jærnvejen fra Tjæreborg
til Ulvborg Station.«
Det, han siger, er, at der skete en ind
kvartering af flere hundrede sønderjyske
gæster langs den vestjyske jernbane. Det
er et flot billede, man kan næsten se det for
sig. Mødet skal ses som en del af de mange
aktiviteter, der groede frem i Velling i
1880 erne. I en større sammenhæng: Hvil
ke begivenheder tegner dette årti i dansk
historie, og hvad skete der i Velling i de
samme år?

Dansk politik i 1880’erne
I 1880 er Danmark et Højrestyret land.
I folketinget har partiet Venstre flertal,
men konseilspræsident Estrup er leder af
en Højreregering, der ikke siden er blevet
overtrumfet med hensyn til periodelængde.
Estrup var regeringsleder i 19 år. Hverken
regeringen eller kongen, Christian IX, lå
under for det, de kaldte »talmajestæten«.
Ved folketingsvalget i 1884 fik Højre
57.000 stemmer. Det gav 19 pladser i tin
get. Venstre fik 121.000 stemmer, og det
gav forholdsmæssigt meget mere, nemlig
83 pladser. Misforholdet skyldtes valgord
ningen: Flertalsvalg i enkeltmandskredse.
Valghandlingerne var offentlige, enten
ved håndsoprækning eller ved åben stem
meafgivning, der blev ført til protokol. Det
foregik på torve og pladser i købstæderne
og betød, at en talmæssig stor landbefolk
ning kunne nedstemme byens borgere.
Det gav næring til et modsætningsforhold
mellem »transtøvlerne« og »de begavede,
de dannede og de formuende«, som politi
keren Orla Lehmann kaldte dem, der men
te sig født til magt og indflydelse.
I folketinget kæmpede Venstre for kirke
frihed, skolefrihed, lige og almindelig valg
ret og fæstevæsenets ophævelse. Partiet nåe
de sine vælgere gennem et udstrakt net
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Herregarden Rydbjerg i Velling, hvor der i juni 1884 blev boldt folkemode med sønderjyske
deltagere.
af aviser, bl.a. De Bergske Blade. Mod
sætningerne mellem Højre og Venstre
gjorde sig gældende i hele Danmark, også
på Ringkøbingegnen.
Landet er hårdt ramt af krigen i 1864.
Tabet af Slesvig ramte i alle lejre. Man ser
med bange anelser på Danmarks fremtid
og stilling i Europa.
Landbruget må omstille sig. Nye pro
duktionsformer bliver indført, og nye egne
af landet opdages. Egne, der hidtil har
været glemt, men ikke gemt. Det gælder
f.eks. Vestjylland, der opdages som kulti
veringsemne. Centrum far øje på periferien
og så hedeopdyrkning, afvanding, plan
tager, kirkeliv, skolevirksomhed og for
samlingsbevægelser.
I 1885 hjemsendte Estrup folketinget,
inden finansloven blev vedtaget. Den kun
ne ikke vedtages, når Venstre ville stemme
imod, så i slutningen af april måned vendte
medlemmerne hjem, og den 1. maj ud
stedte regeringen en provisorisk finanslov,
der tillod regeringen at bruge de penge, den
havde brug for. I årene forud havde Venstre
ført en »visnepolitik«, der standsede lov
givningsarbejdet. I 1883-84 var den ene

ste vedtagelse loven om oprettelse af et
sindssygehospital i Middelfart.
Rundt om i landet oprettedes riffelfor
eninger, en udløber af skyttebevægelsen,
der var oprettet med henblik på et lo
kalt forsvar mod en tysk trussel. Men rif
felforeningerne havde et mere urovæk
kende formål. De sigtede udtrykkeligt til
kamp mod ydre og indre fjender. Den yt
ring forstod regeringen godt. En lov og et
cirkulære blev straks udsendt, provisorisk
naturligvis: »Anskaffelse af rifler eller an
dre krigsvåben og indøvelse af slige våben
forbydes, for så vidt sådant ikke sker i
embeds- eller bestillings medfør eller ifølge
vedkommende myndigheds påbud eller
tilladelse.« Et »mundkurvscirkulære«, der
var rettet til borger- og almueskoler, for
bød lærere at deltage i riffelforeninger. De
skulle vise lydighed og agtelse for den
lovlige øvrighed. Overtrædelse af forbuddet medførte afskedigelse.
Der var bønder, der nægtede at betale
skat med henvisning til, at finansloven
ikke var vedtaget af folketinget. Der var
sognefogeder, der nægtede at gennemføre
tvangsauktioner over skattenægtere. Der

VELLING - ET SOGN MED GRUNDTVIGSKE RØDDER

var højskoler, der nægtede at modtage
statstilskud, og andre skoler, der mistede
deres tilskud, fordi forstanderen var med
lem af en riffelforening.
I 1885 mistede otte højskoler stats
tilskud, og året efter rammes otte andre
skoler. I folketinget og i landstinget går
bølgerne højt, i debatten fremfører højre
politikeren Carl Ploug bl.a.: »...man un
derviser naturligvis ingensteds i politik,
men når underholdningen og samtalen
idelig drejer sig derom, når alt går i
Venstre-ånd og Venstre-tone, som eleverne
for det meste medbringer fra deres hjem,
så kan det let hænde, at højskolerne næ
sten kunne betragtes som denne sørgelige
og forkerte politiks planteskoler, og at de
bidrager meget til at forlænge den elen
dighed, hvori vi befinder os ... «
Højskolernes tilsynsførende embeds
mand, docent Ludvig Feilberg, beskæftiger
sig også med den politiske påvirkning.
I 1888 har han været på en række sko
ler og skriver i sin indberetning: »Overalt,
hvor dette emne er kommet frem, har man
forsikret, at der på skolerne aldrig holdes
politiske foredrag, eller at politik på
nogen måde inddrages i undervisningen.
Dette er meget muligt, i hvert fald har jeg
ikke truffet på sådant, men jeg kan ikke
undlade at tilføje, at en enkelt forstander
har været oprigtig nok til at lægge til, at
man selvfølgelig uden for undervisningen
ved måltider og i samtaler mellem mand
og mand ikke lagde skjul på sin politiske
overbevisning. For øvrigt behøver hin for
sikring ikke aldeles at udelukke, at der
måske ubevidst kan udøves en vis på
virkning i så henseende gennem under
visningen. Når det således underet foredrag
i fædrelandshistorie, som jeg overværede
på en anden højskole, udvikledes, at kær
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ligheden til frihed måtte være så stor, at
man tog Olaf Tryggvason til forbillede,
der hellere ville lide døden end bøje knæ
for et menneske, så ligger der ganske vist
ikke noget agiterende heri, men en spire
til en selvstændighedsfølelse, der indpodet
i umodne hjerner let kan udvikle sig på
uheldig måde.«
Jeg gætter på, at Feilberg har besøgt
Vallekilde Højskole mellem Holbæk og
Kalundborg, og der har hørt forstander
Trier. Forskellen på Feilberg og Trier er, at
den ene skriver om umodne hjerner, mens
den anden taler til unge hjerter.
På samme højskole præsenteredes et nyt
gymnastiksystem i 1884. Dermed kom
den svenske, lingske gymnastik til lan
det. Den blev et modstykke til den gamle
militært prægede gymnastik. Eller venstregymnastik over for højregymnastik.
Gymnastikken havde en tæt forbindelse
med riffelbevægelsen, der, da regeringen
forbød våbenbrug, nu øvede stokkeslag.
Christiansborg Slot brændte i 1884.
Her havde både regering, rigsdag og kon
gehus lokaler. Efter branden udtalte Ven
stres leder, Christen Berg, at »på denne
tomt rejses ikke et tredje Christiansborg«.
Det skulle vise sig ikke at holde stik, men
var naturligvis en politisk ytring, der blev
forstået.
Berg talte i efteråret 1886 på et møde
i Holstebro. Men han nægtede at tage or
det, før politimesteren havde forladt po
diet med talerstolen. Hjælpsomme bøn
der fra egnen fik politimesteren fjernet.
Det kostede fængselsstraf både til de
hjælpsomme og til Berg. Samme år ud
førte en typograf et attentatforsøg på
Estrup. I kølvandet på den begivenhed op
rettede regeringen en ny politistyrke, gen
darmerikorps. Som disse udpluk viser, så
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radikaliseredes der politiske liv i Danmark
i 1880’erne.
Højskolebevægelsens betydning
i et lokalsamfund
Hjem til Velling kom i disse år en række
unge, der havde været på højskole: Niels
Hansgaard Gjødesen og hans bror Gjøde
G jødesen vender hjem i foråret 1884. De
har været fem måneder på Vallekilde Høj
skole og kommer hjem fyldt med ople
velser og initiativ. De har deltaget i ind
vielsen af højskolens gymnastikhus den
25. februar og præsentationen af den lingske gymnastik. De har sunget med på
Hostrups sang: »Vi fik ej under tidernes
tryk et bøjet mod og en ludende ryg.« Den
sang har de sikkert bragt med hjem. Og
de kunne genfortælle, hvad Trier sagde ved
øvelseshusets indvielse: »I denne sal håber
jeg, at ungdommen skal få lyst til at tumle
sig til gode sunde legemsøvelser, men her
håber jeg også, at den ægte gode sang
skal lyde, og ordet føres om forfædrenes
bedrifter og om nutidens krav til en ægte
nordisk slægt. Over indgangen til denne
sal skal der sættes et billede, der skal frem
stille den unge blandt aserne, Tyr, der, mens
alle blegner omkring ham, kækt træder
frem, rækker sin hånd ind i uhyrets gab
for ved sin frivillige opofrelse at redde det
herligste, mens dyret (Fenrisulven) bliver
bundet. Jeg håber, at det skal være for
ungdommen, der kommer til at færdes
her, en daglig påmindelse om, at Nordens
ungdom må sværme langt mere for æren
end for herredømmet, altså efterligne Tyr,
hvis navn betyder ære... «
Flere unge kom hjem til Velling. De
kom også fra Vallekilde Højskole, og de
satte gang i gymnastikken og i livet i
øvrigt. Sjælen og ånden var med hos Niels

Jørgen
Thomsen,
født i 1861 på
gården Bostoft
i Klaptoft.
Den første
gynnastikleder
i Velling.

Kjeldsen, Laurids Jensen, Kristian Povlsen
og Ane Jensen Smedegaard. Fra Stenum
Højskole i Vendsyssel kom Elise Kjeldsen.
Hun havde besøgt en højskole, der havde
mistet sit statstilskud, fordi forstanderen
nægtede at betale skat.
Også på andre områder sker der en
udvikling i Velling.
Christen Thomsen fra Bostoft starter
et vareudsalg, der senere udvikler sig til
en brugsforening. I 1888 omdannes et pri
vatmejeri til andelsmejeri. Fire år før har
skytteforeningen fået bestyrelse og skyde
bane, måske til indøvelse af stokkeslag!
Sognets første gymnastik- og forsamlings
hus bygges ved Vesttarp Skole i 1887. Året
efter oprettes afholdsforeningen. Knud
Bonde er initiativtager. Den forening er
den mest succesrige, sognet har haft. Både
brugsforeningen og forsamlingshuset var
i en lang årrække tørlagt, og ved sogne
rådsvalgene havde afholdsforeningen sin
egen liste.
I 1886 er Knud Bonde og Christen
Thomsen medstifter af Ringkjøbing Land
bobank. Der var allerede to pengeinstitut
ter i byen, men Landbobankens oprettelse
er et politisk tiltag i forholdet mellem
land og by. Det er ikke tilfældigt, at eg-
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nens folketingsmand står som indbyder
til bankstiftelsen på Tim Kro. Og det er
heller ikke tilfældigt, at indbydelsen er
trykt på indkaldelsen til Venstres lokale
generalforsamling, der afholdes samme
sted.
Vesttarp skole blev bygget i 1885.
Dengang lå bygningerne syd for bane
linien, nogle fa hundrede meter fra VestjyIlands Højskole, der i 1969 begyndte sin
virksomhed i skolens nyere bygninger fra
1924.
To år senere, i 1887, gav skolen plads
til det møde, der grundlagde Velling
Aktieplantage. Blandt initiativtagerne var
Niels Kjeldsen, Kr. Møller og Spangsberg
Lydersen. De sidste havde været elever på
Askov Højskole i 1872. Aktier i plantagen
kunne købes for 50 kr., der kunne afdrages
med 5 kr. om året. En ordning med et
socialt sigte. Alle kunne være med.
To år senere var der møde i Det Vestjyske
Jernbanekonvent. Det var en forsamling af
præster, bundet sammen af den vestjyske
længdebane. De mødtes den 2. oktober
1889 i Vedersø Præstegård. På mødet tog
de stilling til et regeringsforbud mod, at
skolelokaler kunne bruges til møder. Kon
ventet enedes om at henstille, at op
lysende, opbyggelige foredrag kunne til
lades. Med til mødet var Axel Helweg,
sognepræst i Velling. Han blev siden valg
menighedspræst i Askov. Hans datter for
tæller om sin barndom i Velling bl.a.:
»De 12 år, mine forældre var i Velling,
dækker nogenlunde en overgangstid mel
lem de lukkede alkover og de fritstående
sengesteder, mellem de åbne spytbakker
og spyttekrus med låg, mellem den over
fladiske og den grundige opvask. Der var
få hjem, der ikke mistede nogen på grund
af tuberkulose. Jeg har vel kendt en halv
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Knud Bonde
fra Dalgaard
i Klaptoft.

snes af dens ofre..; men nu blev storstuerne
inddraget for at skaffe plads, og vinduerne
åbnedes - og der hjalp alt sammen.«
Hvis åndens løsen er bedrifter, og der
i 1880’erne gik en oprørsk folkeånd over
landet, så er bedrifterne ikke kun for
eningsliv, mødevirksomhed og bankgrund
læggelse. Det er også landboforeninger,
konsulentbistand, produktivitetsforøgelse:
En fordoblet mælkeydelse pr. ko fra 1861
til 1891, maskiner, mejeridrift, mergling,
afvanding, læplantning, flagstænger og ha
veanlæg ved gårdene - og som nævnt sun
dere boligindretning. De lerstampede gulve
blev erstattet med trægulve. Men de ydre
mærkbare ændringer var også udtryk for
en tilsvarende indre forandring.
Alt det skete i et sogn med 5-600 ind
byggere, fordelt på 120 husstande. De var
ikke gårdejere og husmænd alle sammen.
Ca. 14 af folketallet bestod af daglejere,
almisselemmer, vejmænd, teglbrændere,
fattige på omgangsforsørgelse, tjeneste
folk, aftægtskoner, vævere og en enkelt
klodsmager. Børnedødeligheden var på
10%, og 15% afen fødselsårgang nåede
aldrig højskole-alderen. For 120 år siden
var 15% af en ungdomsårgang på højskole,
vel at mærke landboungdom. I Velling er
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/ Hassenfeldts præstegård fra 1832 levede Karen I lelu eg i tiden omkring 1890.

næsten 25% af sognets unge på højskole i
1880’erne og 90’erne.
Religion og politik
Teologiprofessor P. G. Lindhardt udtalte
engang, at de gudelige vækkelser var fol
kestyrets vugge. Det udsagn kræver en
nærmere forklaring. Jeg tror egentlig ikke,
at det opbrud og den fornyelse, jeg har
skildret hidtil, er et særsyn i det danske
landbosamfund. Men jeg tror, at mængden
af aktiviteter er voldsommere end i en del
andre egne. Hvad er forudsætningerne for
det folkelige opbrud i Velling? Her kom
mer Lindhardts teori ind i billedet. Hans
påstand er, at i de egne af landet, hvor der
var religiøse bevægelser i begyndelsen af
1800-tallet, der er folkelige bevægelser
virksomme senere i århundredet. Hvis man
ser på det religiøse, folkelige og politiske
danmarkskort, såer der en række påfaldende
sammenfald. De steder i landet, hvor folk
i begyndelsen af 1800-tallet samledes til
gudelige forsamlinger, der er der senere i
århundredet folkelige bevægelser, og langt
op i 1900-tallet afspejler det sig i politiske
partiers sikre kredse. Jeg har fået fortalt,

at der især var en sammenhæng, når det
gjaldt radikale egne. Men det var også en
radikal politiker, der fortalte det!
1 Velling er der også religiøse bevægelser,
der peger fremad. Ved en boopgørelse på
Klapmølle i 1752 omtales en bibel, en bog
med Davids Salmer, Kingos Salmebog, en
Katekismus-sangbog og flere skrifter af
pietistisk oprindelse. Det tyder på, at der
har været pietistisk vækkelse i Velling.
Det samme kan læses i Brorsons visitatsberetninger fra hans bispetid i Ribe.
Indtil 1817 hedder sognepræsten i Vel
ling Oli va ri us. Han havde gode forbin
delser til Brødremenigheden i Christians
feld. Derfra udgik missionærer til for
skellige egne af Jylland. Skjern var et
stærkt center. I 1801 fortæller lederen af
Skjern-missionen, at der er seks vakte i
Velling plus sognepræsten. 15 år senere
er missionær Lund på rejse på Ringkøbingegnen. Han besøger 15 venner i Rindum og Velling, og året efter møder han
syv »bekymrede venner« i Stauning, der
følte sig »meget tilbage, lunkne og tørre«.
Det var de nok også i Velling. I hvert fald
er karakteristikken af menighedslivet et
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par årtier senere: »Der er såre megen vis
senhed og død deri, og at det alt trænger
til en levendegørende ånd.« Ordene er Vil
helms Birkedals. Han var lærer og hjælpe
præst i Ringkøbing og klager over »skin
kristendom«, men fortæller også om en på
faldende »kirkelig vedhængenhed« - kir
kerne var fyldte, selv hvor forkyndelsen var
nok så fattig. Det er ikke hele sandheden,
vi far her. Lunkenheden kunne afløses af
oprør, når blot man kommer tæt nok på.
Da den rationalistiske præst Hans Muller
i 1817 vil indføre den nye Evangeliske
Christelige Salmebog i Velling Kirke til
afløsning for Kingos Salmebog, som han
håner, så sætter menigheden sig imod. Og
de går af med sejren.
I andre egne, bl.a. hos »De Stærke Jyder«
på Horsensegnen, skete noget tilsvarende.
Der udkæmpes regulære »salmekrige«, det
var ikke nødvendigt i Velling.
Hvem der førte an i protesterne mod en
rationalistisk kristendom, ved jeg ikke.
Men Elise Jensen beskriver de mennesker,
der medvirkede, således: »Der var intet
menighedsliv, ingen levende salmesang,
ingen levende forkyndelse. Det var for
nuftens tidsalder, da vantroen og ratio
nalismens bølger gik hen over menneskene.
Men der var adskillige hjem, der ikke
lod rationalismen fa magt over hjerterne.
I disse hjem blev troen bevaret, så der
ud fra dem kunne blomstre et nyt liv
frem, da tiden var inde.« Elise Jensens
erindringer fortæller om et grundtvigsk
sindelag og om et tilhørsforhold til de
gamle bevægelser. Hun er i slægt med de
gammeltroende. Det, hun viser frem imod,
kommer i 1830. Da kom den første
grundtvigske præst til Velling. Ifølge Hal
Koch var Velling det første grundtvigske
sogn i Jylland. Præsten hed Hassenfeldt.
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Han kom, som det er antydet, ikke bare
til en udyrket missionsmark, selv om han
kom med et ønske om at »vække den jyske
hedebonde op af den åndelige søvn«. Da
han rejste fra sognet efter 11 år, udtalte
han, »at han så liden frugt af sit arbejde«.
Hvis han kunne se, hvad det udviklede sig
til, så ville han i dag se et sogn med en
grundtvig-koldsk friskole, en efterskole og
en grundtvigsk højskole og ikke mindst et
blomstrende foreningsliv.
Ti-året mellem 1830 og 1840 er begyn
delsen til en grundtvigsk bevægelse i
Velling. Det er både en folkelig og en kir
kelig bevægelse. Thomas Bruhn, godsejer
på Rydbjerg, er optaget af de nye tan
ker. Han har et tæt samarbejde med
Hassenfeldt og Vilhelm Birkedal, der er
lærer i Ringkøbing. Med i det samvær
hører også Christen Kold, der blev hus
lærer hos Hassenfeldt, da han fik præste
embede på Holmsland i 1840. På Venner
gård bor Jørgen Jacobsen. Han er semi
narist fra Snedsted i Thy, også et grundt
vigsk arnested, og på Rydbjerg, hos Tho
mas og Conradine Bruhn, er Poulsen-Dahl
huslærer. Senere bliver han højskolelærer
hos Christen Kold i Ryslinge og derefter
forstander på Galtrup Højskole på Mors.
Christen Østergaard hører også med i
flokken af grundtvigianere. Han er bi
skolelærer i Nørby fra 1820 til 23.
Kraftcentret er sognepræsten, godsejeren
på Rydbjerg, hans huslærer og Birkedal
i Ringkøbing. Det kan synes som for
mange høvdinge og for fa indianere. Men
virkeligheden er en anden. De gudelige
vækkelser var først og fremmest en almue
bevægelse, en lægmandsbevægelse. Ifølge
gældende lov måtte ingen samles om
bibel og salmebog ud over husstanden,
uden at sognepræsten vidste om det og
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deltog i forsamlingen. Derfor var mange
af de gudelige forsamlinger ulovlige. Folk
samledes i storstuer, ofte med omrejsende
prædikanter. Møderne var timelange med
bøn, salmesang, taler og bekendelse. Mø
derne er en protest mod rationalistiske
præster, der prædikede om nyttig kartof
felavl og samtidig søgte at udrense både
djævelen, synd og nåde fra salmebog og
ritualer.
I Velling gik det ikke værre end striden
om den nye salmebog. Men der er det spe
cielle i forhold til andre egne, at de vest
jyske vækkelsesbevægelser omfattede både
gårdejere, husmænd, tjenestefolk og land
håndværkere. Der er en bredere tilslutning,
end det kendes fra Fyn og Sjælland. Det
vigtige i denne sammenhæng er, at også
kvinderne var med. Det var ikke kun gårdmænd og husmænd. Konerne var der
også. I 1840’erne udvikler de gudelige
bevægelser sig til folkelige protestbevæ
gelser. Hvorfor engagerede folk sig i det?
Den rationelle forklaring er, at 1700-tallets
landboreformer ændrede bøndernes be
vidsthed. De nye vilkår appellerede til den
enkeltes initiativ. Det betød, sammen med
skoleloven af 1814, en folkeopdragelse i
retning af større selvstændighed og mod
til at træde frem, også i trosmæssige sam
menhænge.
Det kan ses som et eksempel på Grundt
vigs ord: »Menneske først, kristen så«. Den
folkelige og politiske drejning finder vi
hos Grundtvig efter 1830, og vi finder den
hos de omrejsende vækkelsesprædikanter.
En af dem, Rasmus Sørensen, er et godt
eksempel. 11830’erne rejser han rundt sam
men med vækkelsesprædikanten Peter
Larsen Skræppenborg. I 1844 opsøger han
de samme kredse, men agiterer nu for her
regårdsudstykninger, en fri forfatning, al

mindelig værnepligt og fæstevæsenets af
skaffelse. Han er en professionel politiker,
betalt af liberale kredse i København, og
han skaber et net af tillidsmænd over hele
landet. Det netværk, der siden blev til
Bondevennernes Selskab, forløberen for
partiet Venstre. Steen Steensen Blichers
Himmelbjergsfester hører også med i bil
ledet sammen med nye kommunalfor
eninger og landboforeninger.
Dergåren linje fra 1700-årenes pietisme,
brødremenigheden i Christiansfeld med
dens missionærer, landboreformerne, over
de gudelige vækkelser og skoleloven til
de nationale og liberale bevægelser i
1840’erne og bøndernes kamp for lighed
til grundloven i 1849. Derfra fortsætter
linjen til højskoler, fornyelse af kirkelivet,
andelsbevægelse og et blomstrende for
eningsliv - det, vi kan kalde den grundt
vigske kulturrevolution.

Thomas Bruhn
Velling er et sogn med tre små herregårde
med herskabsstole i kirken. Det har be
tydning, at den vestjyske godsslagtning var
så effektiv. Store godser i andre dele af
landet var en medvirkende årsag til en
almueholdning på de egne. Når forskellen
mellem de store og de små hartkorn var
mindre mærkbar i Velling, så skyldes det
i høj grad Thomas Bruhn og hans tid på
Rydbjerg. Han skal have plads nu, fordi
han er en vigtig person i sognets historie.
Thomas Bruhn blev født i 1801 i Flens
borg. Han kom fra en tysk købmandsslægt,
og sproget i hans barndomshjem var tysk.
Han blev forældreløs og blev derefter op
draget i et dansksindet hjem. Siden flytter
han nordpå og bliver uddannet i landvæsen.
1 1828 køber han Rydbjerg. og året efter
gifter han sig med Conradine, der er pro-
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Godsejer Thomas
Bruhn - ejer af
Rydbjerg, hvor
der i slutningen
af 1800-tallet
blev holdt
folkemøder

prietær-datter fra Thy. Som nævnt er det
et rationalistisk kirkesyn, han møder ved
sin ankomst til sognet, men da pastor
Hassenfeldt bliver præst i 1830, skifter
holdningerne. De to, godsejeren og præ
sten, trækker i samme retning. I de næste
20 år blomstrer sangen og kirkelivet.
Tomas Bruhn får også grundtvigske præ
ster til nabosognene, og han sørger for en
god grundtvigsk huslærer til sine børn ved
navn Poulsen-Dal.
Det er ikke kun i kirken, i præstegården
og på Rydbjerg, sogneboerne samles. Går
den Troldholm er også et af mødestederne.
Da Christen Kold i 1848, sammen med
Poulsen-Dal, drager i krig, planter de ved
afrejsen to kastanjetræer ved gavlene på
gården Troldholm. Det ene står der endnu.
Da Kold begynder sin højskolevirk
somhed i Ryslinge på Fyn i 1851 med ti
elever, er de tre sønner fra Rydbjerg med.
De er i alderen 12-16 år. To af dem bliver
hos Kold i flere vintre og konfirmeres af
Vilhelm Birkedal, der er blevet præst i
Ryslinge. Den tredje bror sendes til Kø
benhavn til konfirmationsforberedelse hos
Grundtvig.
Thomas Bruhn er en dygtig landmand
og teglværksejer, men det er på det fol
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kelige område, han har haft størst be
tydning. Meget tyder på en forbindelse til
Brødremenigheden i Christiansfeld. Hans
dagbogsnotater tyder på det: »Jeg har her
på gården en snedker, der er stærk tilhænger
af pietismen og lovpriser kolportørerne,
han er virkelig en gudfrygtig og ærlig
mand; men den fædrelandskærlighed er
ham ubegribelig. Elske Gud, bede til ham
og ydmyge sig for ham, det er sagen. Jeg
har forklaret ham, at vor kærlighed til
Gud var nul, dersom vi ikke elskede vore
brødre, den kunne være dårlig nok endda.
Så mener han »blot han elsker Gud, så el
sker han nok brødrene«. Jeg mener det
omvendt: Først elsker jeg mine brødre og
så kommer kærligheden af hjertet og er af
den rette art, så kan jeg blive modtagelig
for hin kærlighed, der stammer fra Gud.«
Tilknytningen til Slesvig glemte Tho
mas Bruhn aldrig. For ham, som for hele
hans generation, var tabet af krigen i
1864 en stadig smerte og en udfordring i
arbejdet. De folkemøder, han arrangerede
på Rydbjerg, havde netop forbindelse til
det tabte land. I 1867 er der også del
tagere fra Sønderjylland. En af talerne er
Vilhelm Birkedal. Han var ikke alene in
viteret for gammelt venskabs skyld, men
fordi han havde mistet sin embede som
sognepræst i Ryslinge og var blevet valg
menighedspræst. Tilhørerne ved mødet
har kendt beretningen om, at han fra præ
dikestolen havde bedt »Gud give kongen
et dansk hjerte, om det er muligt«. Det
var en bøn for den nyudnævnte konge
Christian IX. Det var dog ikke den bøn,
der medført tabet af embede, men en
kritik af regeringen, han havde fremført
som medlem af rigsrådet.
I ægteskabet med Conrad i ne havde
Thomas Bruhn 11 børn. De 8 blev voksne,
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og af dem udvandrede 2 ril Amerika, mens
de øvrige blev på egnen. Sønnen Ernsc
Bruhn, der overtog driften af Rydbjerg i
1874, var medlem af sognerådet, menig
hedsråd og sparekassebestyrelse. Samtidig
trænede han karle i gymnastik og skydeøvelser. At han var virksom på så mange
felter, skyldes sikkert både hans position
som jordbesidder, men også de påvirk
ninger, han havde fået på Christen Kolds
højskole.

3 degne og 12 præster
i mere end 100 år
Præster kommer og går, men degne består.
Sådan er historien i hvert fald i Velling.
Sognet havde grundtvigske præster fra
1830, men de fleste rejste hurtigt igen. Det
var et magert kald økonomisk set. Degnene
derimod var vedholdende. De blev. Tre deg
ne fra Vesttarp Skole i sognets nordlige del
fortjener omtale. Laurids Mouridsen, Uffe
Jensen og Holger Fensvig. Tilsammen
dækker de 102 år af skolens virketid. Mou
ridsen i 41 år, Jensen i 29 år og Fensvig i

30 år. I samme periode havde sognet 12
præster.
Laurids Mouridsen var lærer fra 1865 til
1906. Han var 29 år, da han kom, og blev
i sognet til sin død i 1908, to år efter sin
afsked. De påvirkninger, han havde med
fra barndommens skole, var den levende
fortælling af danmarkshistorien og sangen.
Han var elev på Ranum Seminarium, der
havde ry for at være grundtvigsk præget.
Efter endt uddannelse er Mouridsen lærer
i Seest ved Kolding, hvor »hans åndelige
længsler tog bestemt form« ved mødet
med Brødremenigheden. Efter en kort an
sættelse i Ho, hvor han »døjede med at hol
de sig vågen«, kom han til Velling. Det var
»en stor glæde og har været mit liv til stor
velsignelse, at jeg blev forflyttet til Velling
i 1865. Under tit bevægede forhold har jeg
levet et lykkeligt liv, og jeg kunne endda
have været endnu lykkeligere, dersom jeg
selv havde været rigere på kærlighed og
i mine første embedsår havde været i be
siddelse af større besindighed, mere yd
myghed og dybere alvor. «
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Han var virksom på mange områder: i
skolen, i kirken og ved folkemøder. Han
var den akrive krafr bag de store grundt
vigske vennemøder, der blev afholdt i
Ringkøbing. Han var taler ved åbningen
af Højskolehjemmet i Ringkøbing i de
cember 1884. Han var medstifter af Vel
ling Plantage i 1887 og grundlægger af
læseforening og sognebogsamling. I sko
len var det fortællingen og oplæsning af
danske digtere, han huskes for, og så sangen.
Det gav anledning til en strid med statens
sanginspektør, der skriver: »Selv herr Mouridsens stedlige beundrere nødes dog til
at indrømme, at han synger ukorrekt - ja
uden at være for streng kunne man tilføje
øredøvende hæsligt og smagsfordærvende.
Men som det sete afhænger af øjet, der ser,
således afhænger også det hørte af øret,
der hører, og det lokale tilsyns musikalske
høresans er ikke lydhør eller følsom over
for misbrug af sangen. Dette hænger sam
men med den falske anskuelse, at sangen
skal være hjælpelærer ved historie- og
danskundervisningen. Det er denne sørge
lige grundtvigianske opfattelse, som gør så
megen skade landet over og kun medfører
et uerstatteligt tidsspilde... Sangen skal i
skolelivet holdes inden for sine egne ene
mærker og rette grænser.«
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Mouridsen huskes også af nogle ele
ver for deres røde ører. Han var tempe
ramentsfuld; det kan man forstå af hans
egne ord og af hans efterfølgers udsagn:
»Udi teorien en stærk friskolemand, men
også en stor lektiepisker«. Så børnene har
sikkert ud over de gode fortællinger lært
Ægyptens ti plager på remse og de store og
små profeter.
For de skiftende sognepræster har han
været en udfordring. »Den røde Degn«
blev han kaldt. Det er sikket en karak
teristik af hans temperament. »Man har
kaldt mig Erik Præstehader, men det er
uretfærdigt; jeg har kun forlangt, at præ
sterne skulle have noget at byde på, når
de fik embede som menighedens hyrde og
ordets forkynder«. Det har ikke været let
at komme til Velling som ny præst. Og
det var heller ikke let at komme efter ham
som lærer i skolen.
Uffe Jensen kom til Vesttarp skole i
1908, 35 år gammel, og blev der til 1937.
Som i Mouridsens tid var det den vestjyske
skoleordning, der var gældende. Uffe Jen
sen skriver om den: »Om vinteren skal
skolen have lov til at tage børnene helt og
holdent, men om sommeren skal de frit
og udelt kunne give sig kroppens og hån
dens arbejde i vold. Sommerfriheden ska
ber hos børnene et sådant overskud af sjæle
lig og legemlig friskhed, kraft og mod
tagelighed, at de ved vinterens frembrud
møder med ligefrem glubende appetit. Og
når de da med lysvågent sind, fortættet
energi og ubrugte kræfter går løs på tingene,
kan de snart indhente dem, som sidder og
døser på skolebænken året rundt; thi hvad
nytter dem vel skolen, som sover åbenbart!
Men når april-solen begynder at skinne
lyst og varmt i skolestuen til børnene, og
lærkerne fylder hele himmelrummet med
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kirkesanger og
leerer i Vesttarp
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til 1937.

lokkende forårssang, da far de som træk
fuglene uro og udve i kroppen for at kom
me ud til arbejdet og naturens nyfødte
herligheder. Og derfor skal skolen rette sig
efter naturens egen sunde anvisning.«
Uffe Jensens undervisning har højskole
præg. Det er en fri undervisning, ofte for
fri, er der blevet sagt. I hele hans tid for
holder han sig eksperimenterende til for
men. I sognerådets protokol kan man læse
om et mærkbart lærerskift i 1908. Uffe
Jensen far gymnastiksalens gulv fornyet,
han beder om penge til bogindkøb, der
skal nye skoleborde i klasselokalerne og
ny kakkelovn i lærerboligen. Siden følger
fysiske og kemiske apparater og et lysbil
ledapparat.
Det er fortællingen af bibelhistorie, dan
markshistorie og verdenshistorie, der næv
nes i forbindelse med Uffe Jensen. Og så
sangen, både i skolen og i kirken. Han får
indført Laubs melodier i kirken, ikke uden
modstand, og med hvasse blikke fra hans
forgængers enke.
Det særlige ved Veilings tre grundt
vigske degne er, at børnene ikke alene mø
der dem i skolen, men siden i sangfor
eningen, i foredragsforeningen, i kirken, i
ungdomsforeningen og i sognets øvrige liv.

Da Velling Ungdomsforening grundlæg
ges i 1921, er det på initiativ af Uffe Jen
sen. Han er fast oplæser i foreningen hver
14. dag med værker af Bjørnson, Jacob
Knudsen, Blicher, Holberg, Hostrup og
Selma Lagerlöf. Han indførte folkedans
og var instruktør ved amatørskuespil. På
det politiske område er han også aktiv.
Han var Retsstatsmand og virkede både
som mødearrangør og folketingskandidat
uden at opnå valg. Når Velling i en periode
gav mange stemmer til Retsforbundet, så
er Uffe Jensen formodentlig medskyldig.
Den sidste degn i Vesttarp Skole blev
Holger Fensvig. Han kom til skolen 38 år
gammel og blev der, til den blev nedlagt i
1967. De sidste år var han lærer i den nye
skole midt i kirkebyen. Hos ham møder
vi også treklangen: undervisning, kirke
liv og folkeliv. Hans bedste undervis
ningsfag var historie, religion, regning og
gymnastik; og så naturligvis sangen og
musikken. Han var medstifter af Vestjysk
Musikskole og arbejdede med kor og or
kester både i Velling og udensogns.
Hans korarbejde omfattede både børn og
voksne.
En af hans elever fortæller om under
visningen: »I danmarkshistorie og geografi
havde vi i ældste klasse, 6. og 7. årgang,
nogle usædvanlige opgaver. Vi fik tildelt
emner, kunne forberede os en uge og skulle
så op til katederet og fremlægge vort emne.
Vi kaldte det at holde foredrag. Første
gang var det en rystende oplevelse at stå
over for alle kammeraterne. Vi måtte ikke
IcEse vort foredrag op, det skulle holdes ud
fra notater! Hvorfor nu det? Jeg tror, der
har været et ganske bestemt mål med disse
øvelser: De skulle vænne os til at tænke
selv, vænne os til at frigøre os, så vi senere
turde være delingsførere, foreningsledere,
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og hvad der ellers er brug for i et sogn af
folkeligt arbejde.«
Ved siden af den egentlige undervisning
søgte Fensvig at få børnene og de unge til at
se den natur og arkitektur, der omgav dem.
Han fortalte om de gamle gårde i Velling
og viste, hvilke der var godt vedligeholdt
og hvilke, der var misligholdt. Den virk
somhed har også sat spor.
For alle tre lærere var biblioteksarbejdet
vigtigt. Mouridsen startede det. Uffe Jen
sen reorganiserede det, og Fensvig fortsatte
i samme spor, så bogsamlingen blev tids
svarende.
Højskolens betydning i Velling
Tankerne om højskole og inspirationen
var tidligt virksom i Velling. Nye gene
rationer fortsatte med at tage på højskole.
Fra Stauning, Veilings nabosogn mod syd,
tog man på højskole i Dalum, Rødkilde,
Testrup og Ølgod før år 1900. I Velling
tog man til Ryslinge, Vallekilde og Askov
højskoler før 1900 og siden også til Rød
ding, Ollerup og Gerlev højskoler. Æn
dringen efter århundredskiftet er mærkbar.
Den skyldes, at man søgte skoler, hvor
idræt var en vigtig del af undervisningen.
De tidligste højskoleelever, der kendes
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fra Velling, er de tre brødre fra Rydbjerg.
De tog til Ryslinge på Christen Koids
Højskole. Det var i 1851, hans første elev
hold med ti elever og to lærere. Af de ti
var halvdelen ukonfirmerede drenge. Det
kan ikke undre, at Kold var bange ved
den begyndelse. Som medlærer havde han
Poulsen-Dahl, der havde været huslærer
på Rydbjerg. Det var nærmest et krav fra
Conradine Bruhn, at hvis Kold ville have
hendes tre sønner som elever, så skulle
Poulsen-Dahl ansættes som med lærer.
»Jeg kender deres kantethed og særheder,
og dem kan Dahl nok jævne lidt på«, skal
hun have sagt.
Det er med Christen Koids højskole,
at Grundtvigs skoletanker får jordforbin
delse. Han var som almuemand ikke vel
set, slet ikke i de kredse, der omgav Grundt
vig. Men da Ernst Trier og Ludvig Schrø
der skulle i gang med deres højskole
virksomhed i Vallekilde og Askov, så be
søgte de først Christen Kold for at opleve
hans undervisning og hente inspiration.
Lidt mere om intensiteten med hensyn
til højskolebesøg fra Velling. I perioden
mellem 1851 og 1958 varder mindst 212
unge, der tog på højskole. De kom fra 70
gårde i sognet. Det betyder, at halvdelen
af alle husstande har haft berøring med
højskoler. Jeg har set på, hvordan tallene
fordeler sig. Eleverne kom i højere grad fra
gårdene end fra husene. Kun en enkelt elev
kom fra fattighuset. Til gengæld er der
en ligestilling mellem mænd og kvinder.
Før 1918 kom ca. 40 piger og 50 karle
af sted. I mellemkrigstiden rejste ca. 45
piger og 50 karle på højskole. Tiden efter
1945 er ikke undersøgt, fordi der er for få
oplysninger. Tilbage står et sogn med stor
højskolefrekvens, mere end 200 rejste ud
og kom hjem igen til et sogn med 5-600
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indbyggere. Det sætter mærkbare spor.
Etnologer arbejder med et begreb, de
kalder subkulturer. Det vil sige samfunds
mæssige grupper med en bestemt livsform
og et værdisystem, der sætter sit præg på
byggestil, institutioner, samværsformer og
familieliv. Fællestrækkene i den grundt
vigske subkultur er andelmejerier, brugs
foreninger, skytteforeninger, sparekas
ser, landboforeninger, foredragsforeninger,
gymnastikforeninger, ungdomsforeninger,
valg- og frimenigheder, friskoler, efter
skoler, højskoler, husflidsskoler, sangfor
eninger, husmandsbrug, plantager, dræn
rør, afvandingskanaler, vindroser på lade
taget, malkekvæg, grundmurede stuehuse,
renskurede mælkejunger og en større mød
ding - og tilmed en vel passet have om
kring gårdene.
Nogle af de træk passer på Velling. På
et område er den grundtvigske påvirkning
helt tydelig: Navngivningen af børnene.
Poul Hansen, der efterfulgte sin svigerfar
som forstander på Vallekilde Højskole,
skrev i årsskriftet en artikel om vore navne
og opfordrede til »at drage de gamle dan
ske navne eller nordiske navne frem af
glemsel, hvori de ved tidernes ugunst med
så stor uret er nedsunken.« Artiklen slut
ter med »et lidet udvalg af nordiske navne
og deres betydning... kraftige og klang
fulde mandsnavne og yndefulde og milde
kvindenavne«.
Det har helt sikkert skabt bitterhed i
familierne, når den gamle navneskik med
opkaldelse efter bedsteforældre og afdøde
slægtninge blev brudt. Nogle steder løste
man konflikten ved at opkalde de ældste
børn efter bedsteforældrene og derefter
bruge den nye navneskik med kraftige og
yndefulde navne, så langt børneflokken
rakte.

I Veilings Sognebog har jeg fundet en
del nye navne. De yndefulde og milde
navne er bl.a.: Sigrid, Thora, Thyra, Karen,
Ingeborg, Gudrun, Margrethe, Dagny,
Signe, Helene, Rigmor og Ragnhild. De
kraftige og klangfulde mandsnavne er. Ak
sel, Frode, Helge, Halvor, Svend, Hakon,
Ejnar, Harald, Uffe og Valdemar.
Da skyttebevægelsen kom til Velling,
var det med inspiration fra højskoleophold
på Askov og Vallekilde højskoler, hvor
Spangsberg Lydersen og Niels Kjeldsen
havde været elever.
I gymnastikken vardet Anders Kjeldsen
med Ryslinge Højskole som baggrund og
siden hans to brødre. Anders var af sted i
1893-94. Han kom hjem og blev sognets
første delingsfører. 15 år senere er Jacob og
Hartvig af sted. Da har man oprettet en
egentlig delingsføreruddannelse i Ryslinge
med Jens Ovesen som underviser.
Da De Danske Skytteforeninger i 1908
sendte et gymnastikhold til Olympiaden i
London, er kravet til deltagerne en »smuk
harmonisk legemsbygning, mindst mid
delhøjde, udpræget sikkerhed og korrekt
hed i alle - både lette og vanskelige øvelser, særlig gang og løb.«
Fra Velling kunne Jakob Kjeldsen op
fylde de krav. De er helt på linje med,
hvad Jens Ovesen skrev: »En rank, køn skik
kelse, som gennemgående har en veldrejet
og smuk hals, brede skuldre, en fyldig
af lange muskler formet overarm, en un
derarm, som står i smukt forhold til den
ne, en smukt hvælvet ikke opstemt bryst
kasse, et velformet ikke indtrukket under
liv og endelig lige og velformede stærke
ben«. Det kunne være vanskelige ideal
krav at opfylde for unge, der tidligt
havde lagt kræfter i landbrugsarbejde.
Ved olympiaden i Stockholm i 1912 er
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Velling også repræsenteret. Her er det
danske hold ledet af Niels Bukh. Derfor har
Ollerup Gymnastikhøjskole en del elever
fra Velling i årene derefter. De mange unge,
der var elever på Ryslinge Højskole, havde
måske også en anden forklaring end gym
nastikken. Skolens kogekone, Signe Dejgaard, kom fra Velling.
Ved siden af gymnastikken, der var vig
tigst, kom en fod bold forening i 1918. Det
økonomiske grundlag ved oprettelsen var
bankospil med levende ænder som præ
mie. Stifterne hed på god grundtvigsk vis
Hal vor og Kold.
Husflidsskolen virkede både i fritiden og
som sløjdundervisning for skolebørnene.
Her er også en højskoleforbindelse. Under
viserne var elever fra Ryslinge, Vestbirk og
Ollerup højskoler.
Folkebogsamlingen og læseforeningen er
allerede nævnt, men ungdomsforeningen
fra 1921 skal have en nærmere omtale.
Den kom på Uffe Jensens initiativ og eksi
sterede i næsten 50 år. På programmet var
folkedans, teater, oplæsning, foredrag og
debat. Det ville være ude af takt med sog
nets karakter, hvis bølgerne ikke er gået
højt, når emnerne var: Aldrig mere Krig,
Det unge Grænseværn eller forholdet mel
lem husbond og tyende.
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Velling Afholdsforening blev stiftet i
1888. Den har utvivlsomt været en hjælp
i mange hjem, og den viste sin gennem
slagskraft ved sognerådsvalg, hvor den
havde sin egen liste, og ved, at både for
samlingshus og brugsforening var »tør
lagt«. Allerede ved brugsforeningens op
rettelse er der forslag om tørlægning og
året efter forslag om, at frugtvin også skal
udelukkes som varer. I foreningens proto
kol er det ikke klart, hvornår forslagene
bliver vedtaget. Til gengæld et det ty
deligt dokumenteret, hvornår brugsfor
eningen får spiritusbevilling. Det vedtages
på generalforsamlingen i 1961. Sogneråds
formand Jens Kirk er dirigent ved mødet.
Referatet viser tydeligt, hvad han mente
om den sag! Afholdsforeningen havde høj
skoleelever i bestyrelsen. Den drivende
kraft var Knud Bonde fra Dalgaard. Han
havde været med i krigen i 1864 sammen
med mindst otte andre karle fra sognet.
Knud Bonde var bonde, medlem af sogne
rådet i en årrække, formand for »Den frie
Fattigkasse«, hvor den øvrige bestyrelse
bestod af fire kvinder. Det var han glad for,
han havde den holdning, at kvinder skulle
med i det offentlige liv. Bonde var venstre
mand og stiller for degnen fra Hee, I.C.
Christensen. Men da denne efterhånden
blev for lidt radikal i sin politik, så blev
Knud Bonde medlem af Det Radikale
Venstre. Som gammel soldat fra 1864 var
han optaget af forsvarssagen. Husflidssagen
optog ham også. Så meget, at han gav
penge til bygning af husflidsskolen.
Foreningslivet omfattede også sygekasse
og sygepleje. Indtil 1940’erne finansierede
jagtlejen fra fjordengene udgiften til en
hjemmesygeplejerske.
Brugsforeningen blev oprettet i 1908.
Omstændighederne ved oprettelsen er be-
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mærkelsesværdige. De viser nemlig sociale
hensyn i lighed med oprettelsen af Velling
Aktieplantage. Ved indmeldelse i Brugsen
skulle man som gårdejer betale 2 kr. Husmænd slap med 1 kr., og indsiddere og
tjenestefolk kunne blive medlem for 50
øre. Alle havde stemmeret uanset indskud
dets størrelse. Dog skulle man handle for
mindst 25 kr. om året.

Politik i et landsogn
Højskoleopholdene satte spor i Velling,
der var et aktivt politisk sogn. Allerede i
hoveriets dage, i 1757, er der hoveristrejke,
hvor bønderne under Vennergård næg
tede at udføre arbejde på Rydbjergs jorde,
selv om gårdene har samme ejer. Herre
manden, Lillelund, sagde til sin ladefoged,
at bønderne var lige så dumme som fæ,
og at de skulle straffes »så deres skind
sprækker«. Men bønderne stod fast, så
inden konflikten var afgjort, havde herre
manden forladt egnen. Måske havde han
købt for dyrt og søgte at intensivere drif
ten og hovbøndernes arbejde. En af hovedmændene i hoveristrejken er Niels Jep
pesen. Følger vi slægten, så møder vi 130
år senere Niels Kjeldsen, der var elev på
Ryslinge Højskole, medstifter af Velling
Plantage, medstifter af brugsforeningen
og far til den første brugsuddeler. Før
forsamlingshuset bygges, giver han plads
til gymnastikken i sin lade, og naturligvis
er han i en periode medlem af sognerådet.
Når man ser på, hvem der sad i sog
nerådet i 100-året mellem 1857-1955, så
er der næsten ikke et sogneråd uden påvirk
ning fra højskoleophold. Rådet bestod af
fem medlemmer. Først i 1950, da rådet
udvides til syv medlemmer, blev der ind
valgt kvinder.
På landsplan er Veilings politiske re

præsentation lige så gammel som stæn
derforsamlingerne. I 1847 indvælges Niels
Chr. Hansen fra Troldholm i Viborg Stæn
derforsamling. I den første samling, han
deltog i, skulle stænderforsamlingen be
handle et forslag om udstykning af jord til
husmandsbrug. Mindstegrænsen for bru
gene var tre tdr. land. Det forslag skulle til
høring i sognene. Fra Velling svarer sog
nepræsten Hassenfeldt, at han vil fraråde
sådanne brug. Erfaringen fra Skraldhede i
sognets nordlige del er, at »for 30 år siden
boede der kun en familie, nu er der 11 med
57 beboere, hvoraf 16 er arbejdsdygtige.
Gårdmændene lader folk få jorden for nog
le dages arbejde årligt. De gifter sig i let
sindighed og falder snart kommunen til
byrde. Sidste år fik folkene derude: 18 tdr.
korn, 468 potter mælk, 3 lispund smør,
8-10 rdl. i rede penge. Dette er direkte
følger. De indirekte er: Stort betleri og bøn
om hjælp, børneopdragelsens forsømmelse,
råhed og tøjlesløshed florerer, hus- og fa
milieforholdene er sørgelige.«
Hassenfelds brev giver et indblik i den
del af sognets befolkning, vi ikke møder i
højskolesammenhænge. I sognerådets pro
tokoller finder man kun én ansøgning om
støtte til et højskoleophold, og den blev
afslået. Kun én pige med en barndom i
fattighuset kom på højskole. Det er vigtigt
at huske, at samtidig med de folkelige be
vægelser og den udvikling, der skete i
1800-tallets sidste halvdel, er der et »under-Danmark«, vi ofte overser. Det kan af
læses af sognerådets forhandlinger, der stort
set kun drejer sig om tre emner: skole
væsen, vejvæsen og fattigvæsen
På trods af den manglende kvindelige
repræsentation i sognerådet, så er kvinder
ne virksomme ved oprettelsen af Venscrevælgerforeningen i 1916. Her optræder
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både Jytte Lydersen og Elise Jensen. Det
særegne i Velling er, at Venstre ikke er det
eneste parti i sognet. Både de Radikale
og Retsforbundet er godt repræsenteret.
Med hensyn til det sidste parti, så kan
en del af skylden lægges på Uffe Jensen.
Men han virkede også længe før, indok
trineringsdebatten tog fat.
Teorien om den udvikling, der fore
gik i Velling, bliver af videnskaben op
delt i en vækkelsesfase med nye tanker,
nye samværsformer og en ny kulturel iden
titet, der søger at give en helhedstolkning
af tilværelsen. Den fase afløses af orga
niseringsfasen, hvor det lykkes at gribe
styrende ind i samfundsudviklingen. Det
handler om den grundtvigske kulturrevo
lution med udvikling i landbruget og
en politisk magt uden sidestykke i Euro
pa. Den tredje fase kaldes institutiona
liseringsfasen, hvor kodeordene er faste
strukturer, det etablerede samfund, tra
dition og kontinuitet.
Passer den beskrivelse på Velling? Både
ja og nej. For i Velling kom organiserin
gen og institutionerne sent. Johannes Stræ
de, der er født i Velling og i en periode
var forstander på Gerlev Idrætshøjskole,
har sagt, at »den politiske tradition fra
1890’ernes kampår, hvor der var tale om
datidens aktivister og græsrodsbevægelser,
videreførtes. Hele dynamikken, befolk
ningsaktiviteten og engagementet prægede
folkelivet i sognet til stor foretagsomhed og
livskraftig virksomhed, der kulminerede
i 1930’erne og 40-erne.« Det har Stræde
kun delvis ret i. For der optræder senere
kulminationer. I 1946 grundlægges Fjord
vang Skolegaard. En landbrugsskole med
højskoleundervisning. I 1969 ændres sko
len til Fjordvang Efterskole. Samme år
begynder Vestjyllands Højskole sin virk
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somhed, og i 1992 oprettes Velling Fri
skole, fordi kommuneskolen nedlægges.
Odin og Thor
- Spat hos heste eller gymnastik
Hvad var det, der satte de unge i gang på
højskolerne, så det gav ekko derhjemme?
Var det genfortællingen af de nordiske
myter eller undervisningen i Danmarks
næringsveje og hjælpekilder? Var det for
tællingen om Tyr eller foredraget om spat
hos heste? Var det myter eller mønter, der
var igangsættende?
Spørgsmålene er forkert stillet. Som om
det var et valg mellem ånd og penge.
Der skal en tredje faktor med, sådan at
det igangsættende var samspillet mellem
kundskaber, åndelig vækkelse og kropslige
erfaringer. Altså både spat hos heste, Tyr
og Fenrisulven og gymnastikken.
I tidligere citater har vi set, hvilke
grunde Vallekilde og Ryslinge højskoler
havde til at medtage gymnastikken i un
dervisningen. For en del unge har Grønvald-Nielsens ord måske også vejet tungt.
Forstanderen på Vestbirk Højskole skrev:
»Sådan en opløben, kejtet fyr, der jævnlig
snubler over sine egne pusselanker, vælter
en stol, før han går til bords, og spilder
to kopper kaffe, før måltidet er forbi. En,
hvis hele optræden vidner om, at lemmer
ne regerer over ham, i stedet for at det
modsatte skulle være tilfældet... Gym
nastikken skal være med til at fremkalde
selvstændighedens æresfølelse hos et un
derkuet folk. I egne, hvor den har været
dreven med kraft i nogle år, skelner man
let ved første øjekast mellem gymnastiker
og lemmedasker!... En, der ikke er en
dygtig gymnastiker, kan stå i fare for
ingen kjæreste at få, og den, som har en,
kan risikere at miste hende!« Bortset fra
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denne muntre udlægning så tror jeg,
at sammenkædningen af viden, ånd og
krop er vigtig. Resultaterne kan aflæses
i de bevægelser, hvor enhver kunne del
tage uanset produktionsstørrelse, dygtig
hed, evner og anlæg.

Elise Jensen skal have det sidste ord.
Hun var bondekone i Velling, tog som ung
på en højskole, der havde mistet statstil
skuddet, og som ældre var hun politisk ak
tiv. Hun skriver i sine erindringer: »Jeg
har ofte senere i livet spurgt mig selv, om
vi, der levede med i den tid, har forstået
og magtet at lade det gode, vi fik del i, gå
i arv til vore børn. Og jeg har måttet svare
mig selv, at det vist langtfra har været,
som det burde. Der har været så meget
andet, der har optaget os. Og der kan være
så meget, som gjorde, at vi ikke fik talt
ud om det, som rørte sig i os. Vi er jo ofte
blufærdige med at åbenbare det, som bor
dybest i os. Men dog mener jeg, at de unge
midt i alle vore fejl og skrøbeligheder dog
har mærket, at der har været en rød tråd
gennem vort liv.«

Steen Espensen, højskolelærer.
Fhv. forstander på
Vestjyllands Højskole.
Født i 194.3 i København.
Langelandsgade 89,
695O Ringkøbing.

Elisabeth og hendes dagbøger
AfJens Kristian Lings

Tekla Elisabeth Lings, f. Høgsted, (18731958), der var undertegnedes mormor, blev
født i Vendsyssel og boede fra 1893-96 i
Hurup i Thy og derefter indtil 1927 på
Skaarhøjvang i Heltborg.
På tilskyndelse af sin mor begyndte Eli
sabeth at skrive dagbog, da hun var 13 år
og fortsatte med det til den 4.4.1951. Det
blev i alt til 40 bind (ca. 20.000 dagbogs
sider). Dagbøgerne indeholder ud over det
skrevne et utal af breve, fotografier, avis
artikler, hårlokker, tørrede blomster m.m.
For at forstå bøgernes ufattelige omfang kan

jeg nævne, at jeg til dato har udgivet i
nedenfor anførte bogform 1400 A4 sider
og er i min afskrivning kun nået til bind
13 af hendes 40.
Elisabeths beretninger, der både er poe
tiske og dramatiske, rummer mængder af
kulturhistorie. De fleste af hendes digte er
utvivlsomt originale. En stor del er i større
eller mindre grad imitationer, men hvilke
digtere, hun er inspireret af, er oftest svært
at afgøre. Af digtere nævner hun kun én
ved navn, Erik Bøgh. Det sker, hun for
tæller, at hun læser i en god bog. Om det

Jens Krntjan tings

Elisabeths

Elisabeth Høgsted Lings ( 1873-1958) skrev dagbog fra hun
var 13. al hun var 77 år. Det blev i alt til 40 håndskrevne bind
(ca. 20.000 dagbogssider).
Hendes optegnelser er naturligvis intime. De er spaendingsmaettede som en roman og alment givende som en poetisk
dramatisk kulturhistorie.

Denne bogs 400 sider omfatter kun afskrivning af de to forste
dagbogsbind og to tredjedele af det tredje.
Hvis jeg når at afskrive alle 40 bind, vil det sammenlagt fylde
6.000 maskinskrevne A4 sider og altså udgøre 15 bind af
denne bogs omfang.

Jens

Krtsban Lings
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er en digtsamling, en roman eller et skue
spil, står hen i det uvisse.
Bortset fra, at jeg i mine udgivelser har
ændret hendes optegnelser til moderne ret
stavning, har rettet stavefejl og foretaget
små sproglige justeringer, er udgivelserne
ren afskrivning af hendes optegnelser. For
at lette forståelsen af hendes beskrivelser
har jeg nogle steder i parentes og kursiv
indføjet bemærkninger.
Elisabeth havde en elendig skolegang,
var hyrdepige og kom ud at tjene, så snart
hun var konfirmeret. Man rystes af og til
over, hvad hun oplevede i sine pladser. Som
14-årig blev hun endog udsat for et vold
tægtsforsøg. Hun var både smuk, stolt og
stærk. Inden hun som 2O-årig kom til Hu
rup, havde hun været ringforlovet to gange.
Mænd lod hende aldrig i fred.
Dagbogens første mange sider er uda
terede og indeholder en blanding af sam
tidsiagttagelser og erindringsstof. Blæk
farven røber, at siderne er skrevet over
mange dage. Vi skal frem til den 4.10.
1887, før den trettenårige pige konsekvent
daterer sine optegnelser. Det er som regel
kun ved årsskifte, hun anfører årstal. For
overskuelighedens skyld har jeg derfor til
ladt mig at anføre årstallet ved hver må
neds første optegnelse.
Da min storesøster, Else Marie Kjelgaard,
som mormor overdrog dagbøgerne til,
døde i 2003, lykkedes det mig at få dem
overdraget til låns af hendes børn. Efter
nogen tids læsning stod det mig klart, at
disse bøger burde udgives, fordi de inde
holder både kulturhistorisk stof og pro
blemer af almen karakter. Da jeg så sam
men med Thylands Avis begyndte at ud
give dagbøgerne, fik jeg alligevel en slags
skyldfølelse over for mormor og morfar,
Jens Kristian Nielsen Lings. Jeg forstyrrede

deres gravfred - i særdeleshed morfars. Selv
følgelig mærker de ikke noget, men deres
grave er på sin måde også inde i mig. Jeg
er deres barnebarn, og jeg bærer morfars
navn.
Lige til mormors død i 1958 havde jeg
et nært forhold til hende. Mit kendskab til
morfar, der døde seks år, før jeg blev født,
har jeg altså kun fra, hvad der foreligger
af optegnelser om ham og nogle ting og
bøger, der har tilhørt ham. Det billede,
man som læser danner sig af ham ud fra
mormors optegnelser, er ikke altid rart. Er
det da et fuldstændigt billede? Det kan det
umuligt være, og alligevel taler hun ikke
usandt. Hvis man kun får ubehagelige ting
at vide om en person, tror man naturlig
vis, at oplysningerne er væsentlige karak
teristika. Men det behøver de vel ikke at
være? Føler man sig i klemme, kan man
finde på at betro sig til en nær ven. Er man
godt tilpas, har man næppe behov for at
betro sig til nogen. Med det in mente vil
jeg fokusere lidt på, hvorfor nogen skriver
dagbog, og hvorfor en dagbog sjældent er
beregnet på at blive læst af andre.
Det har været almindeligt med lås på
dagbøger. Det skrevne vedkom absolut
ikke andre. Et folkesagn siger: »Man må
ikke lade en bog, man har skrevet i, ligge
opslået om natten, for så kommer Fanden
og læser i den.«
Man kan tale om to slags dagbøger, som
begge er skrevet med det intime som grund
lag, hvilket naturligvis pirrer læserens nys
gerrighed.
Den ene slags, som er beskrivelser af
den skrivendes virkelighed, skal ikke læ
ses af andre. Til dem hører Elisabeths dag
bøger. Den anden slags er netop beregnet
på at blive læst af andre, men i dem er
virkelighedens verden skiftet ud med en
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fiktiv. Som eksempler på den slags kan
nævnes St. St. Blichers: »En Landsbydegns
Dagbog« og Martin A. Hansens »Løgne
ren«.
Ved at skrive dagbog kan man tale med
sig selv for at udrede tanker, følelser og
problemstillinger. Da den 13-årige Eli
sabeth i 1886(el. 1887) begynder at skrive,
er hun næppe klar over, hvad hun går i
gang med. Det forsøger hun at finde ud
af: »Ja, det er nu slet ikke nemt at skrive
dagbog, men jeg har lovet mor, at jeg nok
skal prøve på det, for det jeg lover mor,
det holder jeg alt sammen, for jeg holder
så meget, så meget af mor, ja, mere af
hende end alle mennesker i hele verden.«
Den 4.10.1887 fortsætter hun med at ind
kredse, hvad hun vil fortælle: »Jeg tænker
stadig på, hvad jeg kan skrive og huske, lad
mig se - der er ikke længe til november, så
skal jeg ud at tjene, hvis de kan få en plads
til mig.«

Erindringsbilleder
Man kan skrive dagbog for at huske til
dragelser, så man senere kan slå dem efter.
Den 28.4.1894 skriver Elisabeth: »Når jeg
i ensomme stunder læser bogen igennem
og mindes - ja - sådan en stille aftentime,
før jeg søger mit leje for at hvile, er en
dejlig stund. Den forløbne dag og dens
hændelser, selv om de ikke er mange og
store, drager forbi sjælens øje. Det sagte
ord, der i dagens uro synes uden betydning,
antager ganske andre former, vinder ganske
anden værdi nu i stilheden.«

Indre monologer
Man kan også nedskrive tanker ti) én, man
har kær. Den 28.4.1894 skriver hun: »Ja,
sådan kan jeg sidde og tænke og ligesom
tale med min bog om aftenen. Jeg savner
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jo dig, lille mor! Hvis jeg skrev hver aften,
kunne jeg snart fylde et helt skab med
mine tanker. Og hvem kommer de så til
gode? Og dig (Pejter), som jeg har så kær,
ser jeg så sjældent. I tankerne taler jeg med
dig sådan en stille aftenstund. Tænker du
mon på mig? Jeg sender dig min kærligste
hilsen.«

Læserhenvendelser
Optegnelserne kan dog være direkte læser
henvendelser. F.eks. skriver nybegynderen,
den 13-årige, som det allerførste: »Læser
du bogen, så læs det hele, læs ikke blot
de enkelte dele. Vær overbærende og døm
mildt.«
Den 6.4.1907, hvor hun snart skal føde,
og lægen har forudsagt, at døden vil banke
på, skriver hun: »Når jeg nu ikke er mere,
så læser du mine bøger, min kære, gode
mand. Ak, om jeg for længst havde brændt
dem, men du har jo bedt mig så meget om
at lade være med det og fortsætte med
at skrive. Det har jeg så gjort. Vil du så
tilgive mig alt det, du møder heri, som
vil smerte dig, ja, vel også såre dig? Jeg
kunne ikke anderledes. Mon du vil forstå
mig? Det er vel ikke så let, men du lærer
mig derved bedre at kende. Vær god mod
børnene! Elsk dem og lad dem ikke helt
glemme mig! Tilgiv mig, som jeg håber på
min Frelsers tilgivelse. Giv ikke børnene
en stedmoder, men vær du, kære mand,
både far og mor for dem. Så vil de elske
dig, og du vil få glæde af dem. TAK!«
Den pålidelige ven
Det vigtigste og altafgørende for Elisabeth
har helt givet været at have dagbogen som
en nær ven at betro sig til. Mange har i
tidens løb oplevet, hvordan en ven kunne
skuffe, men en dagbog er netop den nære
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På Priors klinik i Aarbas, 1907. Elisabeth ligger i den navn/este seng.

ven, man kan stole på - forudsat selv
følgelig, at andre ikke ßr lov til at læse
i den. Den 3.11.1892 skriver Elisabeth
om en samtale med sin dengang forlovede,
Albregt Strøm, hvor hun har vist ham et
digt, hun lige har skrevet:
- Skriver du også vers?
- Som du ser! Og dagbog, du, hvor du også
ßr dit skudsmål!
- Må jeg se den?
-NEJ, afgjort NEJ, den er kun for mig
personlig!

Den 5.12.1897 skriver hun: »Ja, hvorfor
skriver jeg egentlig i denne bog? Jo, det er,
som jeg taler med en fortrolig ven. Og så
forlanger min mand, at jeg skal blive ved
med at skrive, skønt jeg ofte har mest lyst
til at brænde det hele.«

Med sit utvivlsomt velmente forlan
gende bliver Jens Kristian på en måde
medskyldig i, at dagbogen overtager den
alvorligste del af Elisabeths fortroligheder.
Han ved ikke, hvad hun skriver, han kan
blot mærke, at skriveriet gør hende bedre
tilpas. Modsat sin hensigt kommer han da
til at skubbe hende fra sig. Dagbogen er og
forbliver hendes mest fortrolige ven.

Til afreagering
Den 22.3.1900 skriver hun: »Med sorgen
og klagen hold måde! Det er kun her i
min bog, jeg må klage. Det kommer ikke
andre ved. 1 kan ikke hjælpe mig. Jeg skal
igennem det alt sammen. Hvad nytter det
så at klage og ængste jer?«
Den 3.6.1905 skriver hun: »Ingen skal
ß mig til at beklage mig! Det gør jeg kun
her i min bog. Dér ßr jeg afløb, når det bli-
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ver for strengt for mig, og det trykker for
hårdt.«
At fortælle en nær, fortrolig og trofast
ven om sine alvorligste problemer for der
ved at føle sig trøstet, er der næppe noget
nyt i. Det bemærkelsesværdige er, at hun
gang på gang afslører, at hun bider smerter
og urimeligheder i sig på grund af den
gamle stædighed, som hendes far med sin
hårdhed oparbejdede i hende. Flere steder
kan det endog opleves, som om hun næsten
føler en vis tilfredsstillelse ved igen at lide
urimeligt.
Denne adfærd forvirrer sandsynligvis
Jens Kristian, så han som en sej og ærlig
thybo tolker hendes udtalelser forkert, selv
om han fra dilettantforestillingerne i Hu
rup for år tilbage ved, at hun er en dygtig
skuespiller.
På en mængde områder gør Elisabeth
oprør imod Jens Kristian, men netop, når
det gælder om at gøre sig fri for sine smer
ter, gør hun det stik modsatte - hun lukker
sig sammen om dem og lider i tavshed.
Da hun kun betror dagbogen sine genvor
digheder, kan den blive farlig for hende,
fordi hun afskærer sin mand fra at få de
nødvendige informationer, så han kan
vurdere hendes situation nøgternt. Denne
skjulen sine lidelser er endog flere gange
ved at blive livsfarlig for hende.
Den 28.9.1907 (lige før operationen i
Aarhus) skriver hun bl.a.: »Men jeg har jo
også skyld. Jeg holdt mig alt for stolt til
at forlange den hjælp, jeg tiltrængte. Eller
har det været mit mindreværdskompleks,
der stadig har gjort sig gældende? Men
for mine børns skyld burde jeg have gen
nemført det, når min klage blev overhørt.
Kan jeg nu af disse grunde muligvis blive
skyld i, at mine elskede børn bliver moder
løse? Herre, min Gud, forbarm dig over os!«
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Den 20.11.1907 skriver hun: »Herre,
lær mig at være stille og ikke klage«, og
den 23.11.: »Herre, hjælp mig, så jeg ikke
klager, men tror. Så giver du mig alt af
nåde. «
Det kan se ud til, at hun har den opfat
telse, at alle hendes lidelser er påført hende
af Gud. Derfor skal de gennemleves uden
klage.

Jens Kristian Nielsen Lings
Som frier til Elisabeth var Jens Kristian
utrættelig. Han var forelsket i hende og var
i den ønskesituation, at indtil flere skub
bede Elisabeth i favnen på ham. Først og
fremmest var søster Anna en giftekniv. Hun
overtalte endog deres mor til også at være
det, selv om moderen for år tilbage (den
30.10.1887) indprentede Elisabeth: »Nej,
barn, tag aldrig en mand, du ikke elsker!«
Søster Frederikke pressede også på, og da
så selve Pejter, hendes virkelige kærlighed,
også anbefalede hende at gifte sig med Jens
Kristian, gav Elisabeth op og lod stå til.
Efter brylluppet er det, som om Jens
Kristian tager alle sejl ned. Nu er Elisabeth
kommet ind i hans sikre havn, og hun har
lovet at være ham tro. Ja, så er det bare
med at komme i gang med slid og slæb og
børnefødsler. Sådan har det sikkert været
i hans hjem, Vester Dal. Hvad skulle en
kvinde ellers bruges til?
Ud fra en af Elisabeths begrundelser for
at skrive (se f.eks. ovenstående om at af
reagere) vil det dog være meget forkert,
om vi lægger alle de ubehagelige ting, hun
skriver om sin mand, sammen og siger:
Dette er et fuldstændigt billede af Jens
Kristian Lings. Men hvordan var han da?
Jens Kristian var en klog mand og læste
en del populærvidenskabelige bøger, f.eks.
havde han en bog, »Naturlære«, der både
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Den travle husmor i havedøren pd Skaarbøjvang. 1914.

rummer fysik, zoologi, botanik og fysiolo
gi. Han var også en fremsynet landmand
og købte nymodens landbrugsmaskiner,
selv om han fik skældud af sin far på Vester
Dal. Det endte dog altid med, at faderen
gerne ville låne den nye maskine.
Faderens træghed ejede Jens Kristian
også meget af. Da Elisabeth f.eks. havde
købt en cykel, var han inderligt imod det,
men det varede ikke længe, før han lærte
sig selv at benytte den.
I nogle år var han betroet opgaven som
sognerådsformand. Det tog enorme mæng
der af hans tid og gav Elisabeth megen
ulejlighed i den lille beboelse, de dengang
havde i gårdens, Skaarhøjvangs, vestfløj.
Hun blev virkelig glad, da han sagde stil
lingen op, selv om han nød stor anerken

delse ved at beklæde den. De byggede det
endnu værende stuehus i 1902.
Den 1. oktober 1904 blev han så ud
nævnt til sognefoged i Heltborg sogn. Der
ved fik han en anden ærefuld titel og sagde
samtidig ja til en kolossal arbejdsbyrde. 1
sognefogedens beskikkelse stod bl.a.: »Han
bør med troskab, flid og hurtighed udføre,
hvad der bliver ham pålagt; med redelighed
og sindighed gå den menige mand i sognet
til hånde med råd og bestræbe sig for at
vedligeholde fred og enighed ...«.
Sognefogederne udvalgtes blandt sog
nets mest ansete og rolige mænd. De var
ikke politimænd, men havde anholdelses
ret. De skulle bistå ved en mængde gøre
mål: Udpantning, tvangsauktion, dødsbo
registrering, borgerlig vielse, strandauk-
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cion, ildebrand og forkynde tilsigelser af
forskellig art, forkynde stævninger, dom
me og politianmeldelser. Det hændte
også, han måtte være ligsynsmand. Des
uden opkrævede han skat, som han skulle
aflevere på amtsgården i Thisted, og præstetiende, som skulle afleveres i præste
gården i Visby.
Sognefogeden varen slags mini-ombuds
mand. Han ordnede nabotrætter, var ikke
ungdomsvej leder, men klarede skærene for
utallige unge, når de plumpede i. Han var
ikke advokat, men tolkede mange svære
paragraffer for folk. Han var ikke sjæle
sørger, men dæmpede hidsige, rådede råd
løse, opmuntrede betrængte og stilnede
ægteskabelige storme.
Jens Kristian var - forståeligt nok - som
Elisabeth ofte sukker dybt over, meget lidt
hjemme. Den 1. maj og den 1. november
var han det dog, for når en tjenestekarl eller
tjenestepige skulle flytte til et andet sogn,
skulle de have sognefogedens påtegning i
deres skudsmålsbog.
Følgende beskrivelse af morfar stammer
fra hans ældste søn, Niels Lings (*1898),
altså min morbror. Niels skriver: »/W//
første barndom har jeg oplevet sammen med
en halvgammel far. Han var bondemand, af
bondestand i Heltborg. Han talte et drævende
thybomål, som man nu talte dengang i Thy.

Jens Kristian
Nielsen Lings.
1908.
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Far var en gennemsolid mand og nød. som
hans far havde gjort det, særdeles stor agtelse
i det sogn, hvor hans far tidligere havde væ
ret sognerådsformand, og hvor han senere ind
tog pladsen som sognerådsformand ogleller
sognerådsmedlem og andre tillidsposter, bl.a.
skatterådsmedlem - senere (1904-24) sogne
foged. Han stoppede, fordi, som han sagde:
»Han ville ikke holde jubilæum og fejres for en
så ubetydelig bedrift«.
Far var næsten irriterende beskeden og nøjsom
og så alt andet end interessant ud i hverdagen.
Han gik helst klædt, så man ikke kunne kende
forskel på ham og den fattigste daglejer. h\or
var ofte misfornøjet med hans udseende. Han
satte pris på ikke at blive lagt mærke til.
Han var jyde i ordets bogstaveligste forstand
og bedste betydning, sindig og velovervejende
enhver beslutning, han måtte tage. Han ejede
både diplomatfrakke og høj silkehat, men det
var tydeligt, at han ikke befandt sig godt i den
påklædning.
Han gik næsten altid med bowlerhat. Når
han arbejdede med kreaturerne, og de ikke ville
makke ret, brugte han bowlerhatten, eller hvad
han nu havde på. til at give dem et dask, og det
gav jo buler, i hvert fald i hatten!
Var far med i større forsamlinger, til bryl
lup eller begravelser o.l., kunne man altid fin
de ham helt omme i bageste række. Hans beske
denhed tillod ham ikke at træde frem undtagen
i tilfælde, hvor han på embedets vegne ikke
kunne undgå det. Han kunne ikke slippe sit
thybomål. Undertiden forsøgte han, men det
faldt ynkeligt ud. Det var egentlig mærkeligt,
eftersom den dame, han var gift med, talte et
pænt dansk, og at han måtte kunne have lært
og lagt sig efter at tale ordentligt. Jeg mener
ikke, at far skulle være flov over sit modersmål
- tværtimod! Jeg har nok i mine drengeår talt
ligesådan, naturligvis, men jeg er da ikke i
tvivl om, at mor har haft stor indflydelse på vi
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søskendes talegaver, uden at vi derfor er blevet
oratoriske begavelser.
I sin egenskab af sognets embedsmand havde
far jo pligt til at kundgøre meddelelser fra øv
righeden, hvilket skete på den måde, at når
han kom til gudstjeneste, tog han det i våben
huset anbragte sorte skilt, hvorpå der var malet
»Bekendtgørelse«, og hangte det ud på våben
husets gavl ved sideti af kirkedøren, så det var

(Denne placat, som må have varet datidens
cirkulare, fik jeg engang af morbror Niels.
Vi fandt den i en dynge af morfars efterladte
papirer. Årstallet 1832 kan betyde, at den kan
have tilhørt morfars bedstefar, som også hed
Jens Kristian Nielsen Lings, og det kunne så
videre tyde på, at han også har varet sognefoged
i Heltborg. Det kan bemarkes, at »cirkuläret«
med al tydelighed fortaller, at ikke blot den
dengang 27-årige digter, H.C. Andersen, var
bange for at blive levende begravet - det var
rigtig mange andre også).

synligt for alle. Det betød altså, at øvrigheden
havde noget at meddele alt folket.
Jeg kan endnu se for mig og høre far i embeds
medfør - på noget uhjalpeligt dansk og thysk
og me8et alvorsfuld af situationen - lase op af
et stykke papir for de få kirkegangere, som gad
høre og eventuelt tage det til efterretning. «
Far og mor
Far og mor fulgtes gerne ad i kirke, når der
ikke var sarlige uoverensstemmelser. Far var
ikke mere glad for at gå i kirke, end vi børn
var. Måske gik han til kirke mere for at hilse
på andre kirkegangere og eventuelle slagtninge,
som der var mange af, tsar de fjernere.
Far har efter den tids begreber varet dygtig
i skolen til både regning og skrivning samt
låsning, måske ikke så meget til højtlåsning.
Der var stor psykisk forskel på far og mor.
Far var sindig og tung i optrakket. Han kunne
nok vare munter og en gang imellem fortalle en
munter historie, men det forekom sjaldent.
Han brugte få ord og formanede ofte os børn
til ikke at bruge mund til ingen nytte, hvilket
vi efterkom på den måde, at vi varfåmalte, når
far var til stede.
Far og mor var kontraster, og var vi stille,
når far var i narheden, havde vi det altid
lystigt og frit, når vi var i mors selskab, som vi
jo mest var.
Pejter Vestergaard
Mor havde to bejlere, den ene varfar, den anden
en mand lidt yngre end far. Han hed Pejter
Vestergaard, og de to mand var fatre. Mor var
forelsket i Pejter og vedblev vistnok at vare det
til sine dages ende. Han var meget beleven og
vital, havde et godt humør og et lyst sind. Jeg
forstår godt, at mor havde forelsket sig i ham.
Og jeg forstår godt, at far har varet jaloux på
Pejter.
Pejter blev senere gift med en anden pan dame
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og fik bom. Et af dem har nu Pejters hjem. Hun
og jeg har drøftet de her beskrevne forhold, som
hun også kendte noget til. «
Jaloux
Jeg tror, jeg på flere måder forstår morfar.
Den 7.7.1906 siger mormor i et lille opgør:
»Jeg sagde dig, da du ville have mig, at
det var Pejter, jeg elskede, som han mig,
men vi måtte ikke ß hinanden. Jeg sagde,
jeg holdt af dig, og at du kunne prøve at
vinde min kærlighed, og at jeg nok skulle
være dig tro. Og sådan tog du imod mig!«
Morfar elskede hende, og hun elskede
altså Pejter. Det må have været uhyre bit
tert for morfar, at hun ikke kunne gengælde
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hans kærlighed. Naivt havde han troet,
han kunne vinde den, når de blev gift og
fik børn. Men det skete altså ikke. Det blev
kun til venskab.
Som morfar fortrolighedsmæssigt stod
tilbage for dagbogen, var han også følel
sesmæssigt placeret i anden række. Der må
have såret denne agtede mand dybt, at han
skulle have mindreværdsfølelse over for
sin yngre fætter. Han har vel også haft det
over for »den fine fru Lings«, som nogen
kaldte hende. Ind imellem har han for at
ß afløb for sine store frustrationer måske
fremprovokeret scener? Retten til at gøre
hende gravid var dog hans alene. Den
benyttede han sig af, så de i alt fik ni børn.
Da morfar var en begavet mand, har han
måske netop for at hævde sig i Elisabeths
øjne blandet sig i både det ene og det andet
tidkrævende i samfundet. Når hun klager
over hans hårdhed mod hende, siger han
somme tider:
- Den, man elsker, revser man!
- Så elsk mig lidt mindre! svarer hun.

De to venner i haven på Skaarhøjvang, 1926.

Begge har vel ret, men hvor Elisabeth tæn
ker på ideen bag datidens børneopdragelse,
tænkerJens Kristian som en, der elsker hen
de og ubevidst handler af bitterhed, fordi
hans kærlighed ikke er gengældt. Han
handler vel som et såret dyr, der er trængt
op i en krog?
Som TV og den øvrige presse kan mani
pulere med virkeligheden, kan man ved
kun at give negative signaler om en person
manipulere med opfattelsen af ham. Men
mormor manipulerer ikke, hun skriver
kun, hvad hun i nuet har behov for at ß
afløb for. Det er læseren af dagbogen, der
uhyre let kommer til at manipulere, for
egentlig har vi ingen ret til at læse hendes
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Mormor i sin stne.

suk over morfar, som hun holder af og
endog jævnlige kalder »min kære mand«.
For at forhindre, at nogen skulle komme
til at læse hendes optegnelser, som »Fanden
læser bibelen«, havde det utvivlsomt været
bedre, om jeg havde gemt dagbøgerne
eller brændt dem. Jeg valgte at udgive
dem, fordi jeg ikke kunne finde ro ved
tanken om, at mormors utrættelige og om
fangsmæssigt ufattelige arbejde med at
skrive spændende menneskeskæbner ind
i en kulturhistorisk sammenhæng bare
skulle gå tabt.
Mormor og mig
Jeg har kun kendt Elisabeth som en ældre
dame, idet hun var fyldt 60, da jeg blev

født, men jeg havde hele tiden et nært
forhold til hende.
Efter at jeg i 1942 var indlagt med bør
nelammelse på Herning Sygehus, skulle
jeg til undersøgelse på Ortopædisk Ho
spital i Aarhus. Mormor tog imod mig
på banegården. Hånd i hånd gik vi ud
til sporvognenes stoppested. Vi stod af ved
Skovvangsvej og gik op til aldersrente
boligerne, hvor hun boede i nr. 162 første
sal til venstre.
Vi sov begge to i stuen. Jeg lå på hjør
nesofaen lige under Kristusfiguren.
Besøget på Ortopædisk Hospital med
førte, at jeg skulle komme igen en måneds
tid efter. Mor og far aftalte da med mor
mor, at hun ikke behøvede at hente mig
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på banegården. Jeg kunne selv finde spor
vognen. Jeg sceg på linje 1, men da jeg
skulle betale, var min pung væk. Jeg blev
forskrækket og var lige ved at græde. - Jeg
har tabt min pung, sagde jeg, og nu har
jeg ingen penge, og min togbillet er også
i pungen.
Vognstyreren kiggede lidt på mig. Så
klappede han mig på skulderen. - Nå, kør
du bare med alligevel, sagde han.
Da jeg havde fortalt mormor det hele,
satte vi os på knæ ved hendes seng, og
hun bad højt til Gud, om at han vil lade
et rart menneske finde min pung og af
levere den til politiet. - Nu venter vi en
halv time, sagde hun, og så går vi ned til
telefonboksen.
Da hun ringede, sagde de, at en dame
netop havde afleveret pungen, og at vi bare
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kunne hente den. Jeg blev så glad. Og nu
vidste jeg, at mormor havde en direkte
kontakt til Gud.

Gravfreden
Gravstedet på Heltborg kirkegård er er
klæret »bevaringsværdigt« pga. morfars be
tydning for sognet og vel også, fordi de
hvide kors er specielle for kirkegården.
Det mindre kors er på datteren Irenes grav.
Hun døde som 13-årig i 1919Mormor lagde fire af sine ni børn i
graven. Havde hun ikke haft sine dagbøger
og sin stærke tro på Gud, havde hun næppe
kunnet gennemføre et så modgangsfyldt
liv.
I 1927 solgte de Skaarhøjvang og ville
besøge deres fem voksne børn, inden de
slog sig ned et sted. Under besøget hos
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Niels døde morfar af en hjerneblødning.
Elisabeth, der dengang kun var 54 år,
uddannede sig derpå ril tandtekniker og
fodspecialist og blev trods alle genvor
digheder 84 år. Hun døde i 1958 på Gern
Hvilehjem.
Det er mit håb, at jeg med mit af
skrivningsarbejde får bevirket, at mormors
navn og det utrolige skrivearbejde, hun
har præsteret om menneskelivet, må lyse
for kommende generationer.

Pd Historisk Samfunds årsmøde i marts 2016
holdt jeg et foredrag om »Elisabeth og hendes
dagbøger«. Bagefter opfordrede Styrelsen mig til
at skrive et kort résumé afforedraget. Det har
jeg hermed gjort.

Jens Kristian Kjelgaard Lings,
Vestermøllevej 8, Fjaltring, 7620 Lemvig.
Født i Haunstrup Skole 1933.
Forfatter, foredragsholder og tidl. lektor i
litteratur og drama ved DLH i København.
Stifter af Kaj Munk Selskabet og af
Haunstrup lokalhistoriske Museum.

Holger Danske — en national sagnhelt —
er kommet til Skjern
Af Kim Clausen

I foråret 2013 vakte det stor opmærksom
hed i medierne, at en broncestatue af sagn
helten Holger Danske var udbudt til salg
på internetauktionen Lauritz.com. I star
ten var det uklart, hvorvidt det var Hol
ger Danske-statuen fra kasematterne under
Kronborg, der skulle sælges. Men efter
hånden kom det frem, at der faktisk var to
Holger Danske-statuer i Helsingør, nem
lig en broncestatue, opstillet ved Hotel
Marienlyst, og en betonafstøbning af før
nævnte broncestatue placeret nede i kase
matterne under Kronborg.
Broncestatuen ved Hotel Marienlyst var
lavet af billedhuggeren H.P. Pedersen-Dan
i 1907 og samme år placeret ved det kendte

/ 1907 købte direktøren
for Hotel Marienlyst i
Helsingør, Anders Jensen,
en bronceskulptur af
billedhuggeren H.P. PedersenDan. Skulpturen forestillede
sagnfiguren Holger Danske.
Ideen var, at Holger Danske
skulle være blikfang for
hotellet. Som det ses på billedet,
fik Holger Danske en udsøgt
placering ved hotellet med
udsigt over Øresund.

hotel. Det var hotellets daværende direktør
Anders Jensen, der havde købt Holger
Danske-skulpturen med henblik på, at den
skulle fungere som vartegn for hotellet.
Det var sådan set godt tænkt, hvis bare
ikke en gipsmodel til den broncestatue,
han lige havde købt, var blevet placeret i
en kasemat under Kronborg.
Placeringen under Kronborg viste sig
hurtigt at skabe langt større opmærk
somhed for betonmodellen end den op
mærksomhed, der blev bronceskulpturen
ved hotellet til del. Faktisk havde hotel
direktøren gjort meget ud at skabe en
imponerende placering af Holger Danskeskulpturen ved hotellet. Holger Danske
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Afcw bronceskulpturen af
Holger Danske
fik en meget fin
placering ved
Hotel Marienlyst,
blev gipsmodellen,
der hai de varet
brugt som model
til støbeformen,
placeret i en af
kasematterne under
Kronborg. Det blev
imidlertid denne
placering, derpå
langt sigt kom til
at iscenesatte
Holger Danske
myten bedst. Som
tiden gik. gled
bronceskulpturen af
Holger Danske ved
Hotel Marienlyst i
baggrunden.

Foto: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
var stillet op, så han kunne skue ud over
Øresund. Men placeringen ved hotellet
kunne ikke hamle op med den iscene
sættelse, gipsmodellen fik ved en placering
i kasematterne under Kronborg. Her spil
lede skulpturen og myten om den gamle
sagnhelt sammen med Kronborg.
Som tiden gik, blev det mere og mere
Holger Danske under Kronborg, der blev
betragtet som den »rigtige« Holger Dan
ske, mens bronceskulpturen ved Hotel
Marienlyst gled i baggrunden. Dette var
nok en af årsagerne til, at den originale
Holger Danske skulptur i foråret 2013
blev sat til salg.
1 Helsingør byråd begyndte man også at
interessere sig for sagen. Borgmesteren fik

byrådets opbakning til at byde på Holger
Danske, således at man kunne sikre sig, at
broncestatuen blev ved at være udstillet i
Helsingør.
Historien fik imidlertid en ny dimen
sion, da det slap ud til pressen, at der var
en forretningsmand fra Vestjylland, der
havde budt et millionbeløb for Holger
Danske. Afslutningen på auktionen blev
spændende.
Stor var overraskelsen, da det kom frem,
at det var forretningsmanden fra Skjern
alias ejendomsmægler Jørgen Axelsen, der
sammen med et konsortium af lokale for
retningsfolk havde købt Holger Danske
for 3,8 millioner kr. Under stor medie
opmærksomhed blev Holger Danske kort
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c id efter hejse op på en blokvogn og kørt
tværs over landet fra Helsingør til Skjern.
Historien bragte Skjern, der ellers mest
har været kendt for Skjern Å og sit hånd
boldhold, på landkortet, hvilket også var
formålet med købet af Holger Danske.
Historierne bag myten
om Holger Danske
Indledningsvis må det siges, at det er
tvivlsomt, hvorvidt Holger Danske over
hovedet er en historisk person, der nogen
sinde har levet. Hvis Holger Danske har
levet, så må vi placere ham omkring år 760
- det, vi kalder tidlig vikingetid. Holger
Danske nævnes som en biperson i det gamle
franske heltekvad, Rolandskvadet, fra slut
ningen af 1000-tallet. Hovedpersonen i
dette kvad er ridderen Roland, der er en
af kejser Karl den Stores berømte tolv
riddere, de såkaldte paladiner. En anden af
disse riddere er Holger Danske.
Den historiske kerne i Rolandskvadet går
tilbage til 778, hvor en frankisk hær un
der ledelse af kejser Karl den Store var på
vej over bjergpasset ved Roncesvalles i
Pyrenæerne. Den frankiske hær var efter
et mislykket felttog mod de muslimske
Saracenere, der dengang havde erobret
Spanien, på vej tilbage til Frankerriget.
På tilbagevejen plyndrede Karl den Store
den baskiske by Pamplona. Som hævn for
dette overfald angreb baskiske bjergfolk
efterfølgende bagtroppen af Karl den Sto
res hær, da den passerede bjergpasset.
Bagtroppen var under ledelse af ridderen
Roland, der kæmpede tappert, men for
gæves mod overmagten. Han forsøgte uden
held at tilkalde hjælp ved at blæse i sit
horn Olifant. Men Karl den Store hørte
ham for sent med det resultat, at Roland
blev dræbt.
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I Rolandskvadet blev historien omskre
vet til, at Roland havde holdt stand i det
smalle pas mod en stor arabisk hær. I sin
tapre kamp mod de vantro blev Roland
fremstillet som den perfekte ridder. Hi
storien om Roland kom til at få stor be
tydning for forestillingen om den ædle
og modige ridder, der forsvarer de sande
kristne værdier mod de vantro.
Beretningerne om Karl den Store og
hans tapre riddere blev i middelalderen
spredt over hele Europa. På Island blev
nogle af historierne skrevet ned under tit
len Karlamagnus Saga. Disse historier blev
i 1400-tallet, muligvis gennem et svensk
mellemled, overført til dansk i forkortet
og redigeret form under navnet Karl Mag
nus Krønike. I den danske version indgår
beretningen om Holger Danske. Krøniken
blev trykt første gang i 1509. Heltens navn
var oprindelig Udger, men da Christiern
Pedersen genudgav teksten i 15.34, var
Udger ændret til Olger.
Samme år fik Christiern Pedersen trykt
sin oversættelse af den franske roman om
Ogier under titlen: »Kong Olger Danskis
Krønicke«. Denne bog bragte historien om
Holger Danske ud til danskerne. Bogen
blev genoptrykt flere gange og var yndet
læsning til helt op i 1800-tallet. I bogen
berettes om en frankisk kriger af dansk
herkomst ved navn Ogier, der i 700-tallets
sidste halvdel tjente under de frankiske
konger: Pépin den Lille og Karl den Store.
I nogle af historierne gøres denne Ogier
til en søn af kong Godfred 799-810.
Vores viden om vikingekongen Godfred
stammer hovedsagelig fra de frankiske
kilder. Der er stor usikkerhed om, hvor
ledes det danerrige, som kong Godfred re
gerede over, så ud. En tolkning går ud på,
at det har omfattet Jylland, Øerne, Skåne,
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Halland, Blekinge, Bohuslen, en del af
Vestergøtland samt Vestfold fylke ved
Oslofjorden. For at kunne fa dette rige til
at hænge sammen havde Godfred brug for
en stor flåde.
Ifølge de frankiske kilder udfordrede
kong Godfred flere gange Karl den Store
netop ved hjælp af sin store flåde. Med en
flåde på 200 vikingeskibe kunne Godtfred true frankerrigets kyster mange for
skellige steder. I bestræbelserne på at kun
ne modstå et frankisk angreb fra land byg
gede Godfred en forsvarsvold fra Slesvig til
Vesterhavet. Måske det første Dannevirke?
I en af historierne om Kong Godfreds
konflikter med Karl den Store bliver en
af Godfreds sønner sat i pant hos Karl
den Store som sikkerhed for, at Godfred
vil overholde en indgået fred med Karl
den Store. Det er denne søn, der sættes i
forbindelse med Holger Danske.
I de frankiske rigsannaler fra 813 for
tælles det, at Godfred er blevet dræbt af
sine egne folk. Ligeledes fortælles det, at
også hans efterfølger Hemming er død.
Ifølge kilden berettes det, at de regerende
konger, Godfredsønnerne Harald og Reginfred, sender bud til Karl den Store og
beder om at få en fredsaftale i stand, så de
bl.a. kan få udleveret deres bror Hemming,
der har været gidsel hos Karl den Store.
I de frankiske kilder omtales Holger
Danske som en meget tapper og loyal
kriger i Karl den Stores tjeneste. Denne
historie kan sådan set godt være sand. Det
er velkendt, at danske, norske og svenske
vikinger ofte gik i udenlandske fyrsters
tjeneste som livvagter.
Størstedelen af historierne om Holger
Danske foregår i frankerriget og andre
steder uden for Danmarks grænser. Måske
er det derfor, at Saxo ikke nævner Holger

Danske? Derimod omtaler Saxo kong
Godfred. Det må formodes, at Saxo også
har kendt historien om Holger Danske fra
de frankiske kilder.
Uanset om Holger Danske var søn af
kong Godfred, en dansk viking i frankisk
krigstjeneste eller en konstruktion baseret
på mange forskellige historier, er Holger
Danske-historien en spændende historie
fra den periode, hvor det land, som vi i dag
kalder Danmark, tog form og træder ind
på den europæiske scene. Det er denne
periode, som vi i dag kalder vikingetiden.
Men set udefra var vikingetiden en over
gangsperiode, hvor skandinaviske konge
dømmer blev omdannet til kristne euro
pæiske stater. Holger Danske står mec et
ben i hver kultur.
Ifølge fortællingerne var Holger Danske
ven med føromtalte Roland. Da Holger
Danske blev ridder ved Karl den Stores hof,
var ridderne ved at udvikle sig til en ny
kriger-elite, der kæmpede til hest. Denne
udvikling skete bl.a. under påvirkning af
opfindelsen af stigbøjler og dybe sadler, så
ridderne effektivt kunne bruge et spyd som
lanse til at støde med. Det menes, at det var
fra asiatiske rytterfolk, at europæerne lærte
at ride med stigbøjler omkring år 800. Det
er således ikke sikkert, at Holger Danske
og Roland har redet med stigbøjler. Dette
understøttes af, at Karl den Stores riddere
ofte i historierne fortælles at have kæmpet
til fods med deres sværd og skjolde. I
øvrigt var Rolands og Holger Danskes
sværd lavet af den samme våbensmed
og det samme stål. Rolands sværd hed
Dyrendal og Holger Danskes hed Curtana.
Historierne om Karl den Stores tapre
riddere var populære fortællinger, som
nåede vidt omkring i Europa. Et af de
steder, hvor historierne er bevaret frem til

HOLGER DANSKE ER KOMMET TIL SKJERN

i dag, er på Sicilien. Her kan man i det
karakteristiske sicilianske dukketeater sta
dig se forestillinger om Karl den Store og
hans 12 paladiner. Her kan man møde Uggiero il danese (Holger Danske), Roland
og Jon Præst i forestillingerne. Dukkerne,
der kan være op til 1,30 m høje og veje
16 kg, er smukt bemalede og iført rigtige
rustninger. De gamle historier fortælles
videre fra dukkefører til dukkefører.
I middelalderen blev Roland ligesom
Holger Danske et symbol på tapperhed,
retfærdighed og frihed. I mange tyske byer
blev der opstillet statuer af Roland. En af
de mest berømte Roland-statuer står på
torvet i Bremen. Sagnet vil vide, at Bremen
består, så længe Roland-statuen står på
torvet.
Andre steder i Europa opstod der lignede
historier om tapre riddere som f.eks. Kong
Arthur i England, Frederik Barbarossa i
Tyskland, Kong Olav Trygvasson i Norge
og Holger Danske fra Danmark.
Fælles for alle historierne om disse euro
pæiske riddere er, at de er knyttet til en
lokalitet i form af et bjerg, en øde ø eller et
slot, hvor de er gået i dvale og først vågner
op, hvis deres land er i overhængende fare.
Således bor Frederik Barbarossa inde i
Kyffhäuserbjerget i Harzen, mens Holger
Danske siden midten af 1800-tallet er ble
vet kædet sammen med Kronborg.
Imidlertid tyder en række ældre histo
rier fra både Sjælland og Jylland på, at
Holger Danske også har været kædet
sammen med andre lokaliteter rundt om
i Danmark. Således fortæller et sagn fra
Sjælland, at Holger Danske ikke er død,
men sidder inde i Havrebjerg ved Slagelse.
Ligeledes er der Holger Danske-sagn fra
Jylland og Fyn. Her fortælles det, at Hol
ger Danske sidder inde i en bakke ved
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Møgeltønder. I Vendsyssel fortælles det, at
han sidder inde i Øsbjerg Bakker. Andre
historier placerer ham under Bulbjerg, un
der Viborg Domkirke og inde i Nonne
bakken ved Odense.
Fælles for både de sjællandske, fynske
og jyske historier er, at Holger Danske
kommer frem, når Danmark er i nød, og
fjender har overtaget landet.
Mens der således er adskillige historier
om Holger Danske, er der faktisk kun få
billeder af helten. Det ældste billede i
Danmark af Holger Danske er et kalkma
leri i Skævinge Kirke fra 1500-tallet. Her
fremtræder han i en tidstypisk mandsdragt
med sit sværd Curtana i hånden.
Holger Danske blev i øvrigt også afbildet
som spar knægt på spillekort. Det er først
med H. P. Pedersen-Dans skulptur fra
1907, at Holger Danske bliver fremstillet

Det ældste danske billede af Holger Danske er et
kalkmaleri fra 1500-tallet i Skævinge Kirke i
Nordsjælland. Det bemærkes, at Holger Danske
her er fremstillet som en adelsmand i tidstypisk
dragt med lanse og sværdet Curtana,
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som en stor sovende vikingekriger. Det er
denne sovende viking, der nu er kommet
til Skjern.

Holger Danske et tidligt eksempel
på national branding
Som nævnt tidligere er det interessant, at
vores gamle krønikeskriver Saxo Gram
maticus ikke nævner historien om Holger
Danske på linje med historierne om de
andre danske sagnhelte som Kong Skjold,
Rolf Krake osv. Saxo må have kendt til
historien om Holger Danske fra de fran
kiske kilder, men måske har han ikke op
fattet ham som en dansk figur?
Det er Christian Ils historiefortæller
Christiern Pedersen, der med udgivelsen
af folkebogen om Holger Danske i 1534
for alvor får historien om Holger Danske
til at blive populær i Danmark. Bogen er
en af de første trykte bøger i Danmark.
I en artikel fra 2013 fortolker Janus Møl
ler Nielsen historien om Holger Danske
som et eksempel på national branding i
middelalderen. Historien bruges i middel
alder og renæssance til at brande Danmark
som en gammel kristen europæisk nation,
specielt i forhold til arvefjenden Sverige,
over for andre europæiske lande.
Historien om Holger Danske og om,
hvordan han grundlagde et stort imperium
i Asien, blev genopdaget og genfortalt i
begyndelsen af 1500-tallet af Christian II
og hans historieskriver Christiern Pedersen.
Men hvorfor var det så interessant for Chri
stiern Pedersen at genopdage historien om
Holger Danske og få den trykt som en af
de første folkelige bøger?
Janus Møller Nielsens hypotese om Hol
ger Danske involverer en anden ridder ved
navn Jon Præst, der også var en af Karl den
Stores riddere. I en af historierne fortælles

det, at Jon Præst blev kejser i Indien ved
hjælp af Holger Danske.
Jon Præst herskede ifølge folketroen som
præstekonge over et stort og mægtigt rige
dybt inde i Asien. Sagnene om Jon Præst
er samlet i folkebogen Jon Præst, udgivet
af Chr. Pedersen 1510. Ifølge et af sagnene
var Jon Præst en frisisk kongesøn, der led
sagede Holger Danske på hans togt ril
Asien. Efter erobringen af Indien indsatte
Holger Danske Jon Præst som kejser over
alle indiske lande.
Janus Møller Nielsen ser således Chri
stiern Pedersen som spindoktor eller story
teller til fordel for Christian II. Christiern
Pedersens mål er at brande Danmark som
en gammel kristen europæisk nation sam
tidig med, at han vil legitimere den dan
ske konges historiske ret til at deltage i
bestræbelser på at finde søvejen til Indien
sammen med de øvrige europæiske søfarts
nationer.
Holger Danske i nyere tid
I 1800- og 1900-tallet bliver Holger Danske-historien taget op igen af en række
kunstnere.
I 1789 skrev komponisten F.L.Æ. Kunzen (1761-1817) og d igteren Jens Baggesen
(1764-1826) operaen Holger Danske, der
var Danmarks første opera. Operaen er
nævnt i den danske kulturkanon. I 1838
skrev B.S. Ingemann (1789-1862) roma
nen Holger Danske på vers. Et af versene
»Holger Danskes mærke« er i dag kendt
som fædrelandssangen »I alle de riger og
lande«.
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) kaldte i
sangen »Det var en sommermorgen« sla
get på Isted Hede den 25- juli 1850
for et Holger Danske-slag. Folkloristen
M. Thiele (1795-1874) indsamlede folke-
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sagn bl.a. om Holger Danske. Dec var
imidlertid H.C. Andersen (1805-1875),
der med eventyret Holger Danske fra 1845
for alvor knyttede Holger Danske sammen
med Kronborg.
Niels W. Gade (1817-1890) satte i 1863
musik til tolv sange fra B. S. Ingemanns
verseroman om Holger Danske fra 1838,
bl.a. sangen »I alle de riger og lande«.
Stifteren af socialdemokratiet Louis Pio
(1841-1894), interesserede sig også for
Holger Danske. Han skrev i 1869 bogen:
»Sagnet om Holger Danske. Dets udbre
delse og forhold til mytologien«.
I 1972 skrev Ebbe Kløvedal Reich »Fol
kebogen om Holger Danske« i forbindelse
med folkeafstemningen om Danmarks ind
træden i EF.
Senest har forfatteren Josefine Ottesen i
2014 skrevet romanen »Helgi Daner« som
en moderne historisk spændingsroman.
Nogle af de værdier, der går igen i alle
historierne om Holger Danske, er tap
perhed, styrke, udholdenhed, offervilje,
storsind, kristentro, fædrelandskærlighed,
naivitet og ærlighed.
I tidens løb har Holger Danske givet
navn til mange andre ting som f.eks: en
isbryder, et krigsskib, et værtshus, sove
medicin, en færge, en vandturbine, en vind
mølle, en vej, et flyttefirma, en øl, brænde
vin, en børneavis og den måske mest be
rømte modstandsgruppe under 2. verdenskrig.
Kan Danmarks ældste brand brande
Skjern? Holger Danske blev købt af vest
jyske forretningsfolk i Skjern med henblik
på, at statuen skal brande Skjern. Men har
den gamle kæmpe stadig så meget gen
nemslagskraft, at han kan brande Skjern i
2015?
I og for sig er der ikke noget nyt i, at
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man i Vestjylland forsøger at markedsføre
en by ved hjælp af en skulptur. Den første
by, der benyttede en skulptur til at brande
sig selv som kulturby, var Holstebro, da
byrådet i 1965 købte den schweiziske bil
ledhugger Giacomettis skulptur »Kvinde
på kærre« for 200.000 kr. Det var dengang
et stort beløb, som vakte en del kritik. I
dag er denne kritik helt forstummet. Dels
er »Kvinde på kærre« nu vurderet til
omkring 100 millioner kroner, dels har
»Kvinde på kærre« faktisk været et rigtig
godt brand for Holstebro som en aktiv
kulturby gennem årene.
Noget lignende, om end iscenesat på en
anden måde, har man også gjort i Herning
med skulpturen »Elia«, der er skabt af
billedhuggeren Ingvar Cronhammar. Det
fortælles, at »Elia« går i udbrud med 19
dages mellemrum, hvor den udspyder en
ca 8 m høj flamme i ca. 20 sekunder. »Elia«
er placeret, så den kan ses fra den nye
motorvej. Skulpturen er blevet et brand for
Herning som en dynamisk by, der har mod
og viljestyrke til at gå nye veje.
Med købet af statuen af Holger Danske
har Skjern fået et kunstværk, hvortil der
er knyttet en række historier om dansk
identitet. Men hvordan kan man bringe
disse historier i spil i Skjern?
Indtil videre har bestyrelsen for Holger
Danske Fonden, der nu ejer Holger Danske
statuen, bestemt, at 2. maj, den dag, hvor
Holger Danske kom til Skjern, hvert år
skal markeres.
Men skal man for alvor bruge Holger
Danske som brand for Skjern, skal der
udvikles nogle begivenheder, hvor man
sætter nogle af historierne om Holger
Danske i spil. Måske kunne et første
skridt være at afholde en offentlig idé
dag, hvor man inviterede Skjerns borgere
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Da Holger Danske kom til Skjern i 2013, var der forskellige ideer til, hvor han skulle placeres.
Efter at have afprøvet flere placeringer i Skjern har Holger Danske nu fundet sin blivende placering
på Holger Danskes Plads, der tidligere hed Mølletorvet. Foto: Skjern Fotoklub.

til at høre om Holger Danske og få ideer
til, hvilke aktiviteter man kunne tage op i
forbindelse med, at Holger Danske er flyt
tet til Skjern?
En idé kunne være at tage fat i Kunzens
og Baggesens opera »Holger Danske« fra
1789. Skjern har tidligere haft tradition
for opførsel af operaer med frivillige ak
tører. Kunzens og Baggesens opera om
Holger Danske kunne være med til at få
gang i denne tradition igen. En anden idé
kunne være at lave en udstilling om alle

de produkter, der i tidens løb er blevet
opkaldt efter Holger Danske. Her kunne
Ringkøbing-Skjern Museum byde ind
med en af de mere sjældne Holger Danske
genstande, nemlig en af de tre bevarede
Holger Danske vandturbiner, fremstillet i
1889.

HOLGER DANSKE ER KOMMET TIL SKJERN

Litteratur:
Adriansen, Inge: »Nationale symboler i Det danske
Rige 1830-2000«. Kbh 2000.
Jensen, Janus Møller: »Holger Danske og dansk
identitet. En helt i kamp for troen ca. 1450-1550.«
»Tanker om ursprung: Forntiden och medeltiden i
nordisk historieanvänding.« Red. Samuel Edquist &
Lars Hermanson. Stockholm 2009.

75

Pedersen, Ole: »1 alle de riger og lande«. Holger
Danskes Krønike. 1993.
Ottesen, Josefine: »Helgi Daner«, 2013.
http://hist.olin.net/ogier-le-danois/holger-danske.
ntml.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme: »Holger
Danske«.
http://www.ses.dk/da SlotteOgHaver/Slotte/
Kronborg/Holger danske.aspx.

Kim Clausen,
museumsinspektør,
mag. scient, i antropologi.
Født i Hellerup 1948.
email: kc@levendehistorie.dk

Da krigen kom til Herning
9. april 1940
Af Verner Højersgaard

Jeg var 9 år og gik i Nørregades Skole i
Herning, da vi om morgenen den 9. april
1940 i skolen ved ankomsten fik at vide,
at vi godt kunne gå hjem igen, for skolen
var besat af den tyske værnemagt. Det
vrimlede med tyske soldater og en mas
se motorcykler, husker jeg især. Vi forstod
ikke så meget af det hele, men havde dog
hørt et og andet. Vi kom nu hurtigt i skole

igen, for tyskerne var kun interesserede i
vore gymnastiksale. Dengang var der
næsten på alle skoler i byerne to gymna
stiksale: en til pigerne og en til dren
gene. Gymnastiksalene blev brugt til be
lægningsstuer for soldaterne, hvorimod of
ficererne tog de villaer samt hoteller, som
de havde brug for. Ja, selv KFUM, hvor vi i
FDF havde vore mødelokaler sammen med

Tysk motorcykelkolonne gør holdt i skolegården på Nørregades Skole den 9. april 1940
Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv.
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Et skolebillede fra
Nørregades Skole.
Det er mig helt til
venstre i 2. ra>kke.
Tror, det er taget
i 1942.

KFUM-spejderne, blev taget, dog først
et par år senere, jo, vi var sandelig blevet
besat af tyskerne.

Flyvemaskiner og tanks
Jeg husker tydeligt den dag, da de første
flyvemaskiner fløj ganske lavt hen over
vores bolig; man kunne tydeligt se mand
skabet i flyene. På et tidspunkt var vi i sko
legården vidner til en luftkamp mellem et
engelsk jagerfly og et tysk jagerfly. Vi så
ikke slutningen, for pludselig var de begge
væk igen. Jeg var desværre også vidne til
et tragisk uheld den første dag. En af mine
skolekammerater kom uheldigvis ind un
der larvefødderne på en af de tyske tanks
og blev dræbt på stedet.
En afdeling fortsatte efter kort ophold
- måske til Vestergades Skole - som også
blev besat.
Avisbud under krigen
Jeg gik med aviser under krigen for Her
ning Avis, som lå i Bredgade lige bag
ved Gjeding Thisteds Materialhandel. Jeg
havde Bredgade som distrikt, og jeg var
vidne til, at tyskernes sikkerhed mang
lede en hel del, for en dag, da jeg for

første gang skulle aflevere en avis på Mis
sionshotellet, som tyskerne havde inddra
get til hovedkvarter, gik jeg forkert, og
pludselig stod jeg i et rum, hvor der lå
alle slags våben: pistoler, maskinpistoler
m.m. Havde jeg nu været noget ældre, så
havde jeg måske taget noget af det, men
jeg var jo kun ca. ti år, så jeg skyndte mig
at lukke døren igen. Men jeg synes i dag,
at de må have sløset med sikkerheden, når
der ikke engang var låst til det rum. Senere
overtog det berygtede Gestapo hotellet og
oprettede deres hovedkvarter der. Jeg har
selv set danske stikkere, som var på besøg
- sikkert for at anmelde en eller nogle af
deres landsmænd.
De første par år var der ikke den store
forskel på hverdagen - og så alligevel. Der
blev oprettet rationering på næsten alt, og
der kom jo ikke flere varer ude fra den store
verden. Der opstod hurtigt en omfattende
sortbørshandel, hvor der blev solgt ratio
neringsmærker og meget andet. Og gade
billedet blev ofte domineret af en tysk
march kolonne, som sang i vilden sky.
Når vi var i biografen, måtte vi døje med
tyske reklamer, før filmen blev vist. Her
viste de deres sejrrige fremgang på slag-
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marken og senere deres planmæssige til
bagetog. Vi råbte og skreg, når de viste dis
se reklamer og sang antinazistiske sange
- især den om Göring og von Ribbentrop
m.fl. Når vi havde larmet et stykke tid,
dukkede der en tysk officer eller en ansat
op og truede med at afbryde filmen, hvis
vi ikke holdt inde, hvilket vi så gjorde,
og filmen kunne starte. Der blev kun vist
danske og svenske film.

Mørklægning og CF-korps
På et tidspunkt blev der indført påbud om
mørklægning, og der blev travlt med at få
sat sorte rullegardiner op for alle vinduer,
gadelygter blev slukket, og håndlygter var
kun tilladt i begrænset omfang, så de ikke
var synlige fra luften. Det var bælgmørkt,
når man kom udenfor. Kantstene blev ma
let hvide, så man kunne orientere sig i mør
ket. Hvis man ikke overholdt mørklæg
ningen, kunne man få en bøde på 20 kr.
(det var næsten to dagløn for en aim. ar
bejder). Det var ikke uden risiko at be
væge sig rundt udendørs, for der var total
mørkt, i hvert fald om vinteren.
Lige før krigen var der blevet oprettet
noget, der hed CF-korpset. De menige
CF’ere blev kaldt »føl«, fordi de som regel
patruljerede sammen med en politibetjent.
Senere, da politiet var blevet taget, blev
de mest brugt til at kontrollere, at mørk
lægningen blev overholdt.
Radiokontakt og våbennedkastning
Det var meget populært at lytte til en
gelsk radio, som sendte på dansk; men det
var ikke uden problemer, for tyskerne op
rettede støjsendere, så man skulle lytte
meget intens for at få noget ud af det. Men
det var jo rart at høre sandheden, for dansk
radio sendte kun, hvad tyskerne gav dem

lov til. Engelsk radio blev også brugt til
meddelelser til modstandsbevægelsen, som
var opstået, og som blev større og større.
De var gode til at holde det skjult, for det
var først på befrielsesdagen den 4. maj
1945, at jeg opdagede, at størstedelen af
vores ledere inden for FDF var aktive i
modstandsbevægelsen. Jeg blev også klar
over, at vores delingsfører under krigen
brugte en del tid på at sidde i Rind Kirkes
tårn, hvorfra han ledede englændernes ned
kastninger af våben til modstandsbevæ 
gelsen pr. radio til vores område. De var ret
dygtige til at modtage våbennedkastninger
i Herning-området. Der var vist nok kun
5%, der mislykkedes.
»Algang« og salg af »kongemærker«
En positiv ting under krigen var, at der
blev oprettet noget, de kaldte »algang«.
Folk skulle ud og røre benene. Der var jo
lange aftener, hvor vi ikke kunne komme
ud på grund af »spærretid«, som varede fra
kl. 22 til om morgenen, jeg husker ikke
lige hvilken tid. Der var to ruter, en på 10
km og en på 5 km. Jeg var med på den på
5 km (det var vist de fleste børn). Den gik
til Skærbæk, lidt syd for Herning. Det var
ganske festligt. Vi FDF’ere gik samlet for
os selv, og vi sang en del. Der var rigtig
mange af byens borgere, der deltog, og
humøret var højt.
En anden ting var salget af »konge
mærket«. Det var et emblem af Dannebrog
med krone. Det skulle vi alle have for at
vise fædrelandssind. Og så var vi mange,
som havde anskaffet os en lille rund strik
ket hue (eller nærmere en kalot som den,
jøderne går med). Den var i farverne rød,
hvid og blå, nemlig de engelske farver. Det
blev nu hurtigt forbudt at gå med dem,
men vi fik da demonstreret lidt.
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Brunkul - en væsentlig energikilde i
en kold tid
Husene skulle jo varmes op; dertil brugte
nogle tørv, men så fandt man ud af at
bryde brunkul, som der var en del af i
vores undergrund. Der blev oprettet lejre i
bl.a. Søby syd for Herning samt i Sandfeld
ved Brande. Her arbejdede min far i en
årrække, og jeg prøvede også at være med
derude en hel dag. Det var hårdt arbejde
(jeg og min kammerat, der var med, var
nu kun tilskuere), men der var vist gode
penge i det. Jeg har selv arbejdet lidt i en
tørvemose, som vores nabo havde lejet.
Den lå i Knudmose lige uden for Herning
mod syd.
Restaurationerne nød også godt af ar
bejdet med brunkul, for en stor del af
indtægten havnede i deres kasse, specielt
i »Vestre Gæstgivergaard«. Der var nogle,
der kom meget sent hjem lørdag, som var
lønningsdag. Brunkulslejerne var Dan
marks svar på »Klondyke«. Nogle af arbej
derne kom langvejs fra, og flere havde
familien med. De boede under de usleste
forhold, man kunne tænke sig: Faldefær
dige barakker, skurvogne og gamle jern
banevogne. Ja, jeg har endda set en familie,
der boede i en gammel rutebil, som var
klodset op. Det var ikke noget skønt syn.
Jeg syntes endda, at de familier, der boede
i fattiggården i Nørregaards Allé, havde
noget bedre forhold, selv om det også var
usle forhold, de boede under. Det har jeg
selv set, for jeg kom der med varer fra
købmanden som bydreng.
I Søby spillede de også hasard. Man
kaldte det »at spille på sekseren«. Det
foregik i baglokalet til den lille købmand,
som havde til huse i et usselt træskur.
Ja, købmand var nu så meget sagt, for
størstedelen af hans omsætning var tobak,
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spiritus, øl og især snus. Dette sceneri
fortsatte frem til sidst i 50’erne. Når der
var gang i hasardspillet, havde de altid en
vagtmand ude, for pludselig kunne man
risikere, at landbetjenten fra Hammerum
dukkede op, og gjorde han det, så blev der
lynhurtigt gjort rent bord, og de sad ret så
uskyldigt og læste avis eller andet, når han
kom. Mange spillede ugelønnen op og det,
der var værre.
Værnemagerne
Der var nogle, der handlede med tyskerne
og tjente gode penge ved det. De blev kaldt
værnemagere, og de var ikke velsete. Flere
af dem blev udsat for sabotage. Pludselig
blev vi vækket midt om natten af et brag
og var klar over, at nu havde sabotørerne
været på spil igen. Næste dag skulle alle
jo se, hvor braget kom fra, og det rygtedes
hurtigt. En dag var det en slagter, som
havde solgt kød til tyskerne, og hans for
retning så ikke godt ud den dag; der var
et kæmpehul midt forretningen. Forinden
havde sabotørerne sat en lille ligkiste op
foran hans privatbolig som en slags ad
varsel, men det hjalp åbenbart ikke. Det
var den eneste gang, hvor jeg så en forret
ning blive saboteret, idet det mest var virk
somheder, som det gik ud over. En dag var
det et autoværksted og en anden dag et
maskinværksted. Også en blikkenslager fik
en tur, vi kaldte ham bliktud, kan jeg
huske. Den dag, befrielsen kom, så jeg flere
af dem blive hentet af frihedskæmperne og
slæbt om på Teknisk Skole, hvor de blev
internerede, indtil deres sag kunne komme
for retten.
Jernbanesabotagen
var et helt kapitel for sig selv, og senere
viste det sig, at det var vore ledere i FDF,
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Et tysk troppetransporttog saboteres og afspores i Hernings østlige udkant ved Ringkobingvej vinteren
1943/44. Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv.

der stod for det. En af de største skete lige
ved bygrænsen ude på Ringkøbingvej. Det
var en utrolig oplevelse at se det store lo
komotiv, som lå på siden, delvis ødelagt,
og smadrede vogne samt togskinner stod i
en stor bue op i luften. Sabotørerne afspo
rede togene ved at sprænge togskinnerne.
Engang havde de sprængt skinnerne ud
for Herningsholm på den gamle HerningViborg bane. Tyskerne var i gang med at
reparere skinnerne, for det var blevet op
daget, inden toget kom, og det irriterede
sabotørerne, som kapredede er rangerloko
motiv på Herning banegaard, kørte ud ad
sporet mod Viborg, og da de havde pas
seret Silkeborgvej, sprang de af og lod lo
komotivet fortsætte uden fører. Jeg husker
ikke, hvor meget ravage det lavede. Tysker
ne fik sig sikkert en forskrækkelse.

Luftalarmer
Efterhånden som tiden gik, kom der flere
og flere luftalarmer, som gik i gang, når
der var overflyvninger af de allieredes bom
bemaskiner, der var undervejs mod Berlin
og andre mål. Alle huse havde pligt til at
indrette et beskyttelsesrum, hvor vi skulle
gå ned, når alarmen lød. Vores hus var
ingen undtagelse, men vi var så heldige
at være nabo til en stor tekstilfabrik, som
havde en dejlig stor og lun fyrkælder,
hvilket var rart en kold vinterdag. Der fik
vi og de nærmeste huse lov at være under
luftalarmen. Fyrpasseren hed Mortensen og
boede et par huse op ad gaden. Han kun
ne godt lide en lille en, så han var ikke
altid helt ædru, når han kom for at lukke
op, så vi måtte hjælpe ham med at finde
nøglehullet. Vi havde det nu ganske hyg
geligt derovre i fyrkælderen. Det var noget
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rarere end ar opholde sig i vores eger kolde
kælderrum, men det var jo også kun fordi,
det lå lige på den anden side af gaden, for
det var jo forbudt at opholde sig udendørs
under en luftalarm.
Det hændte, at et af bombeflyene tabte
en bombe, hvordan det så nu kunne gå
til. Men jeg husker i hvert fald tydeligt
en nat, hvor der under luftalarmen lød
et voldsomt brag, og alle tænkte, hvor
det mon kunne være henne. Det viste sig
heldigvis at være lige uden for byen i Birk,
hvor der nu er golfbane, og dengang var
der kun en bar mark, og det var absolut
ikke noget bombemål. Men jøsses, sikke et
hul, den havde lavet!
Der skete også andre fejl. Den 19. sep
tember 1944 var en ambulance fra Herning
på vej fra Herning til Sunds. Da den nåede
til Nybo, blev den beskudt fra luften, og
to Falck-reddere - Lüdeking og Jacobsen
- omkom. Jeg ved ikke, om det var fra et
engelsk fly, men det var dem, der fik skyld
for det.
Mordet på Kaj Munk blev kaldt et
»clearingmord«, dem var der flere af. Det
var især Peter Gruppen, der udførte disse
mord som hævn for de likvideringer, mod
standsfolkene foretog på landsforræddere.
Tyskerne havde også et modtræk mod sa
botage. Det blev kaldt for Schalburgtage,
opkaldt efter en dansk landsforræder, en
tidligere officer i hæren, som oprettede et
tysk terrorkorps.
Hilfspolizei
Tyskerne oprettede også deres eget politi,
for jeg tror nok, at vore betjente modar
bejdede dem det, de kunne, uden at blive
opdaget. Dette politi hed Hipo, og navnet
stod for Hilfspolizei. Det bestod af danske
landsforrædere, og de kørte rundt i byen
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og skabte sig. Jeg husker især en af dem,
som blev kaldt Hipo-Kaj; han var en rig
tig satan. Jeg så ham desværre ikke blive
hentet på befrielsesdagen, for det ville jeg
have nydt. Mange af dem virkede som
småtbegavede, og det tror jeg også, de var,
men her havde de lige fundet en platform,
hvor de kunne udfolde sig med deres lyster.
På et tidspunkt blev tyskerne trætte af
det danske politi og arresterede dem, de
kunne fa fat på. Politistationen lå dengang
i Søndergade, og jeg husker tydeligt en
politimand i fuldt løb væk derfra. Mange
politifolk blev taget og sendt i koncen
trationslejren Neuengamme, som lå tæt
på Hamborg. Andre gik »under jorden«,
som man sagde. Der boede en overbetjent
i vores kvarter, og han var også pludselig
væk. Min storesøster var veninde med en
købmandsdatter i kvarteret, og en dag,
hun havde været på besøg hos veninden,
stødte hun ved en tilfældighed på omtalte
betjent, da han pludselig kom ud fra et
værelse, mens hun var på besøg. Han nik
kede bare til hende, og min søster holdt
klogeligt mund med det. Hjemme fik vi
ikke noget at vide før efter krigen. Der
blev også oprettet noget, der hed Vagt
værnet, for folk var ikke trygge ved Hipo.
Vagtværnet gjorde såmænd et godt stykke
arbejde, men de havde det vist ikke nemt.
Man lærte også ar beskytte sig. En dag
kom min far hjem med to gummiknipler
med blyindlæg - en til min mor, og en
til ham selv. Jeg mener også, at vi fik sat
en kæde på døren, for selv om vi havde
Vagtværnet, så var der megen lovløshed i
den politiløse tid. Der skulle ikke meget
til at tirre tyskerne, især da vi kom hen
mod slutningen. Jeg tror nok, at følgende
episode udspillede sig i 1944. Jeg gik da i
mellemskolen, som var en del af Herning
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Gymnasium, som lå i Bethaniagade, men
når vi spillede fodbold i gymnastiktimerne,
så foregik det på en bane ved GI. Landevej.
Efter spillet skulle hjørneflagene hentes
ind, og der blev sendt to mand af sted efter
dem, mens vi andre startede hjemturen. Vi
var ikke kommet ret langt, så hørte vi hvi
nende bremser fra en tysk militærbil, og
nogle soldater myldrede ud og arresterede
de to knægte, der var ude for at hente de
røde hjørneflag, og som de var ved at skul
le overgaden med, lige da tyskerne kom an
stigende. Kommunisme var jo forbudt, og
alle kommunister var enten arresteret eller
flygtet til Sverige eller gået under jorden,
så tyskerne troede jo i deres naivitet, at de
havde fanget nogle farlige kommunister,
for det måtte de jo være, når de bar røde
flag. De kom med i den store militærbil og
blev kørt ud på Vestergades Skole, hvor de
også havde en afdeling. De blev dog løsladt
den følgende dag, efter at tyskerne havde
opdaget, at der ikke var noget farligt ved
de unge mennesker.

Feltmadrasser
En anden oplevelse af samme art havde
jeg selv en aften, hvor jeg sammen med en
kammerat var på vej hjem fra FDF-møde,
da vi ud for missionshuset Bethania, som
var indrettet til bolig for de tyske soldater,
så en tysk soldat stå og kramme en pige.
Vi kaldte dem for feltmadrasser. Så det røg
lige ud af mig: »Se den feltmadras«. Det
skulle jeg nok ikke have sagt, for da vi
var nået lidt længere hen, stod tyskeren
pludselig ude på fortovet med hævet pistol
og råbte »halt«. Vi tog chancen og spænede
af sted det bedste, vi havde lært, om bag
kirken og gemte os i håbet om, at han ikke
kom bagefter eller gjorde brug af skyderen.
Der skete ingen af delene, så vi listede
hjem, da vi mente, der var klar bane, men
jeg sagde aldrig noget mere, når jeg så en
feltmadras i armene på en tysker.

Kaj Munk
En episode under krigen. Det var i 1944,
da vi hørte, at den kendte præst og for-

Realklasse Å,
Herning Gymnasium
1948/49. Jeg star
til venstre lige bag
ved vores klasselærer
adjunkt Frederiksen
(kaldet »Kubik«)
pga. størrelsen.
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fatter, Kaj Munk, var blevet fundet i Hørbylunde Bakker, dræbt af tyskerne, for
modede man, for han var en mand, der
sagde sin mening om »de grønne«, og de
var jo som tidligere omtalt meget sarte og
tålte ingen kritik. Det var en tysk/dansk
gruppe, der kaldte sig »Peter Gruppen«,
som viste sig at være de »helte«, der havde
skudt den kendte præst. Kisten med ham
blev ført igennem Herning hovedgade, da
den skulle til Vedersø, hvor han boede
og virkede som præst. Jeg tror, hele byen
var samlet i hovedgaden. Der var i hvert
fald sort af mennesker, som tavst viste den
afholdte præst den sidste hilsen og farvel.
Efter den episode steg vores antipati mod
tyskerne med adskillige grader.
Jeg husker også generalstrejken i 1943,
hvor det var meningen, at alt skulle gå i stå,
men der var en købmand, som ikke havde
til sinds at lukke, så de store fyre i 3.g (jeg
gik selv i 1. mellem) gik så om til ham og
»overtalte« ham til at lukke, men det var
vist nok også det eneste tilfælde, der var af
den art. Sammenholdet var fint. Jeg kan
huske, at Hipo drønede rundt den dag og
skabte sig helt vildt, jeg kan stadig se om
talte Hipo-Kaj for mig.
Der var som sagt mange, der blev lands
forræddere, men jeg tror, at mange af dem
var mere eller mindre tabere i samfundet,
og her fandt de en måde at hævde sig på.
Et eksempel er en af min søsters skole
kammerater, der havde meget svært ved at
falde til. Han var ikke nogen rar fyr, det
vidste jeg godt, men jeg blev alligevel
forbavset en dag, hvor jeg så, han kom ned
ad vores gade med en pistol i bæltet. Jeg
fik senere at vide, at han var blevet OTmand, en dansk gruppe, tilknyttet den
tyske værnemagt.
Jeg var mælkedreng under krigen i min
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fritid, og vi kom bl.a. forbi den tyske
baraklejr, der var oprettet på markeds
pladsen i Møllegade til tyske flygtninge.
Der gik mange rygter om den lejr. Der
var langt flest kvinder og børn i lejren,
men også enkelte mænd. Der gik rygter
om, at en af mændene var far til 42 børn
i lejren. Det lyder lidt vildt, men sådan
gik snakken i den tid; hvad man ikke
vidste bestemt, det gættede man sig til,
tyskerhadet var jo enormt. Men mange af
de tyske soldater var nu trætte af krigen
og ventede på at komme hjem. Det over
værede jeg, da krigen sluttede. Jeg var
som sædvanlig på mælketur sammen med
mælkemanden, og da vi kom forbi lejren,
sagde mælkemanden til en af de tyske
soldater: »Deutschland ist kaput.« »Ja,«
sagde soldaten »ist es nicht schön«, er det
ikke skønt.
Befrielsen
Da freden var en realitet, skete der
mange ting. Politiet dukkede op igen og
blev hyldet, dem var vi glade for at se
igen. Landsforræderne blev hentet af fri
hedskæmperne og slæbt gennem hoved
gaden igennem en hujende menneske
mængde, som spyttede på dem og råbte ad
dem. Mange værnemagere blev også hen
tet, men det foregik lidt mere roligt, dog
ikke uden tilråb. Jeg stod selv ved ind
gangen til Teknisk Skole, hvortil de blev
ført, afhørt og indsat, til de kunne komme
for retten. Det var lidt specielt at se disse
værnemagere blive ført igennem byen; det
var jo kendte borgere, og de var bestemt
ikke glade for den behandling.
Jagten gik også ind på tyskerpigerne,
de såkaldte feltmadrasser. Det var nu ikke
noget rart syn, for folk klippede deres hår
af, klædte dem af og malede hagekors på
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dem. Det var væmmeligt at se på, og i lang
tid derefter kunne man kende dem på, at
de gik med tørklæder, som vi i dag kun
ser på indvandrere, så vidste alle, at det var
tidligere tyskerpiger.
Den 4. maj om aftenen, da frihedsbud
skabet havde lydt, varder pludselig mange,
der ville vise fædrelandssind og dukkede
op hos en af lederne af frihedskæmperne,
som de vidste, havde med det at gøre, men
de blev nu hurtigt afvist, så det kun var
de ægte frihedskæmpere, der dukkede op
den 5. maj om morgenen. Jeg ved det, for
en af vore FDF-ledere fortalte det senere til
os. En anden FDF’er var bogtrykker, og
jeg fik at vide senere, at det var på hans
eller rettere hans fars bogtrykkeri, at fri

hedskæmperarmbindene blev trykt, i hvert
fald dem, de benyttede i Fleming. Samme
bogtrykker var også medudgiver af det
illegale blad »Daggry«, som blev omdelt
i Herning under krigen.

Frihedskæmperne kommer frem
5. maj 1945
Nu manglede vi så kun at se sejrherrerne i
krigen. For vort vedkommende de engelske
soldater under general Montgomery. Vi
ville gerne have nogen at hylde, men der
kom bare ingen. Så gode råd var dyre. Der
var nogle, der havde hørt, at der var en
engelsk gruppe nede omkring Arnborg, så
dem måtte vi have fat i. Der blev sendt
nogle af sted for at overtale dem til at køre

Nr. 2 fra venstre (til højre for ham med stålhjelm) er Ole Møl1erJensen, radio- og cykelhandler. Det

var ham, der sad i Rind kirketårn og dirigerede nedkastningen af våben til frihedskæmperne. Ill
højre for ham ses bogtrykker Poul Christensen, som trykkede og udgav det illegale blad »Daggry«
samt trykkede de første armbind til frihedskæmperne. Til højre for ham er bankdirektør Holst,
Folkebanken. Han var også leder af FDF’s orkester i Herning. I lob ses købmand Egon Larsen,
senere landssekretær for FDF. Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv.
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»Det er den vej hjemad«. En tysk soldat viser vej. Sa slap vi endelig af med dem.
Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv.

omkring Herning, hvilket de indvilgede i,
selv om det ikke var en del af deres plan.
De ankom så til Herning, hvor de blev
hyldet efter alle kunstens regler af en stor
menneskemængde på torvet, så dagen
endte godt!
Ude i Lind, lidt syd for Herning, var der
en interneringslejr for russiske krigsfanger.
Der gik mange rygter om disse russere.
Man sagde, at de drak, hvad de kunne få
fat på af spiritus, eller hvad der kunne
minde om det, så købmanden fik hurtigt
udsolgt af hårvand og andet.
Den 4. maj 1945 først på aftenen fik vi
meddelelsen fra Radio London om, at ty
skerne havde kapituleret, i hvert fald en
del af dem. Den lød: »Tyskerne i Holland,

Nordvesttyskland og i Danmark har over
givet sig.« Jeg skal love for, at der blev liv
i gaden. Folk myldrede ud og råbte: »De
har kapituleret«. Frihedskæmperne kom
også frem. Som tidligere nævnt så kendte
jeg jo mange af dem som vore ledere i FDF,
men var ikke klar over, at de var aktive i
modstandsbevægelsen. Det havde de holdt
godt skjult. Der var fest hele aftenen, og
hovedgaden var fuld af mennesker. Da vi
mødte i skolen den næste dag, holdt vores
rektor en lang tale i skolegården om kri
gens ophør. »De fem forbandede år« var
slut, men der var en del eftervirkninger.
Markederne genopstod
Flygtningelejren på markedspladsen var

86

VERNER HØJERSGAARD

Da englænderne kom til Herning den / /. maj 1945. Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv.

Der holdes tale for englænderne. Personen til venstre for englændernes leder er min engelsk- og
gymnastiklærer Anthon Roesen, kaldet »smukke Anthon«. Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv.
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Fest pa torvet. Vi fejrede befrielsen. Kilde: Danske Billeder og Herning Lokalhistorisk Arkiv.

der er stykke rid efter befrielsen. Det tog
jo lidt tid at få den afviklet, men pludselig
var den væk, og der kunne igen afholdes
stor-marked, som de kaldte det - med al
slags gøgl og optræden. Det var meget
populært og trak mange mennesker. Senere
blev markedet med dyr flyttet til den
nordøstlige del af byen og kom til at hedde
ungskuepladsen, hvor der blev afholdt
mange store dyrskuer, kaldet ungskuer.
Et helt specielt marked blev i mange ar
afholdt bag det tidligere hotel, der lå på
hjørnet af Bredgade og Jyllandsgade, jeg
tror nok, det hed Centralhotellet. Det var
et grisemarked for handel med smågrise.
Spændende at overvære. Det lå forresten
lige over for Fotorama, den gamle biograf
i Jyllandsgade, hvor vi så tidligere omtalte
film. Centralhotellet var sikkert også glade
for grisemarkedet, som blev afholdt på deres

grund, for de fik deres del af fortjenesten.
Der blev båret mange branderter hjem de
aftener, der havde været marked.
Om at få lidt røg...
Det var småt med alt under krigen. To
bak og cigaretter kunne man nok købe i
begrænset omfang, men det var noget værre
»hø«, det man kunne købe. Mange land
boere dyrkede tobak dengang, men den
havde ikke den kvalitet, som den impor
terede tobak. Vi drenge, som nu var tæt på
konfirmationsalderen, fik også lyst til at
prøve at ryge, men det var jo vanskeligt at
skaffe, selv om kvaliteten var ringe. Selv
ti år senere, hvor jeg kørte rundt og solgte
tobak, havde vi stadig cerutter, hvor det
yderste lag var papir. Men vi solgte mange
af dem, for de var billige og blev solgt for
10 kr. for en kasse med 50 stk. De blev i
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folkemunde kalde for »mælkekusk-cerutter«, for der var en tradition, at mælke
kusken på landet skulle have en cerut. Det
skal lige nævnes, at en overgang under
krigen fremstillede de cerutter med to lag
papir. De har sikkert ikke været rare at
ryge. Vi store drenge fik os i mange til
fælde en lille pibe med låg, for det var den
billigste måde at få lidt røg på. En af mine
kammerater var dog lidt uforsigtigjdapengene var små, for han prøvede at ryge hø
i sin pibe. Det skulle han nu ikke have
gjort, for han fik det dårligt bagefter, så vi
andre lod klogeligt være med det.
Der kom en båd med bananer
Da de første bananer kom efter krigen, fik
vi i skolen at vide, hvordan det var med
de bananer. Man kunne anvende dem på

flere måder, men man måtte aldrig kaste
skrællen fra sig, for det kunne gå gruelig
galt. Der blev endda lavet en sang om ba
naner: »Når der kommer en bad med ba
naner«, den blev ret populær.
Velkommen til politiet
Den 5. maj, som senere officielt blev kaldt
»Befrielsesdagen«, var næsten hele byen
samlet i hovedgaden, og det var et festligt
skue. Politibetjentene var der igen i uni
form og blev hilst hjertelig velkomme. Alle
var glade for at se dem igen.
I modsætning til andre lande slap vi
nådigt igennem krigen, men det var nu
dejligt, at det var overstået, og forholdene
blev jo forholdsvis hurtigt normale igen.
Der gik dog nogle år, inden vi slap af med
de irriterende rationeringsmærker.
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Mureren og spillemanden
Peder Pøhl fra Feldborg
Af Anders Chr. N. Christensen

Indledning
Artiklen bygger på et afsnit af konferens
specialet: »Vi bruger hele kroppen«. — En
spillemandsfamilie i fire generationer, In
stitut for folkloristik, Københavns Uni
versitet, 1992, der omhandler spilleman
den Peder Pøhl Sørensen (1850-1949).
Den er et uddrag af det første afsnit af
det empiriske materiale, der omhandler
elleve spillemænd, der har været og er
spillemænd og musikere i en familietra
dition i en tidsperiode fra 1867 til 1992.
Peder Pøhl Sørensen var den næstældste
i en søskendeflok på fem og fik stor mu
sikalsk betydning for broderen Marinus
Sørensen (1854-1931) og dennes efter
kommere op til i dag. Kildematerialet til
artiklen er omfangsrigt, og det spænder
fra kirkebøger, folketællingslister, artikler
skrevet af journalister og flere af Vest- og
Midtjyllands kendte lokalhistorikere til
lydbåndsinterviews indspillet af Anders
Chr. N. Christensen med flere af Peder
Pøhis familiemedlemmer, bekendte, med
spillere og mennesker, der har oplevet
Peder Pøhl spille. Dette kildemateriale bi
drager dermed til at give et nuanceret
portræt af spillemanden, håndværkeren og
det mangesidede menneske Peder Pøhl og
det miljø, han levede i1.

Peder Pøhl Sørensen, den førstefødte
i Nørre Omme Fjalde
Peder Pøhis forældre, Dorthea Jacobsdatter
(1818-1881) og Søren Poulsen (18241915), var med til at grundlægge en stor
spillemands- og musikerfamilie, hvor der
nu i fem generationer har været og stadig
er respekterede udøvere, og hvor musikken
endnu spilles efter gehør.
Dorthea Jacobsdatter og Søren Poulsen
var begge født i Vind sogn syd for Holste
bro. Dorthea var datter af husmand og
smed Jacob Pedersen og Inger Laur ids
datter, som siden 1816 havde boet i Viholm på Vindbys hede. Der blev Dorthea
Jacobsdatter født den 23. november 1818.
Søren Poulsen blev født den 24. marts
1824 som søn af gårdmand Poul Mathiasen
og hustru Marie Cathrine Pedersdatter,
Søndergaard i Vind2. Marie Cathrine var
fra Nørre Lund i Vinding sogn, hvor
hendes slægt kan spores langt tilbage i
tiden. Mathiasenslægten var kommet til
Vind fra Sunds ved Herning.
I 1847 blev Dorthea Jacobsdatter og
Søren Poulsen viet i Vind Kirke, hvor
begges forældre var forlovere. Poul Ma
thiasen boede på det tidspunkt i en mindre
ejendom, Vildkilde, i Vind*.
Det nygifte par lejede sig ind i gården
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Peder Pøh I Sørensen.
Foto: Tage Lier Hansen.
Feldborg, i anledning
af Peder Pøbis 90-ars dag.

Pøhl i Nørre Omme. Der fik de deres første
barn, Poul, som senere blev kaldt Poul
Budal. I kirkebogen nævnes Søren som
»Indsidderog Tjenestekarl«'. Kort tid der
efter må Søren og Dorthea med deres søn
have taget varig bopæl i »Æ Fjald« som
de første nybyggere på et hedeområde,
som lå i den østlige del af Nørre Omme
sogn. Området havde siden istiden hen
ligget ubeboet, men ikke uden værdi, som
sognepræsten Hegelund i Vinding skriver
i 1652: »Efter som der aarligt kunne bjærges
et stort stycke Fløe af de omliggende Byer Omme,

Brejning, Timmerbig og Vorgocl«\
Dorthea og Søren Poulsen
byggede på en hedelod, ma
trikel 33c, der hørte til går
den Pøhl i Nørre Omme,
men på grund af treårskri
gen 1848-1850 har Søren
Poulsen haft svært ved at
betale købesummen på 200
rigsbankdaler. Derfor blev
handlen først officiel ca.
fire år senere, da skødet den
7. december 1853 blev un
derskrevet og tinglæst5.
På heden byggede Dor
thea og Søren Poulsen et
simpelt seksfagshus, der var
otte alen bredt (godt fem
meter), til familien og deres
ko. Der var kur én stue,
resten af huset var udnyttet til forstue,
køkken med åbent ildsted, kostald m.rn.*
Endnu før huset stod færdigt, blev
Søren Poulsen indkaldt til krigstjeneste i
treårskrigen fra 1818 til 1850. Med den
eneste ko, parret havde, æltede Dorthea
Jacobsdatter 1er til væggene. Søren Poulsen
var for øvrigt indkaldt alle* tre krigsår, men
var dog hjemme under våbenhvilerne.
Her i dette hus kom deres næste søn,
Peder Pøhl Sørensen, til verden den 19.
august 1850. Ved dåben var det Johanne
Christiansdatter, der bar barnet, og hendes
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Soren »Fjalde« Poulsen ( 1824-1915). Peder
Pohl Sorensens far og stamfar til spillemands
familien Sorensen. Fotoca. 1895.

mand, Peder Pøhl fra Pøhl i Nørre Omme,
var fadder ril drengen, og da dette ægtepar
fra Pøhl havde hjulpet Dorthea og Søren
Poulsen i de første vanskelige år, var det
naturligt, at drengen blev opkaldt efter
manden i gården Pøhl
Barndomshjemmet erindrede den 98årige Peder Pøhl lyslevende. I stuen var
der anbragt en dragkiste og en almindelig
kiste med buet låg. Moderens vævestol
med trendeværk tog en stor del af pladsen,
men var stillet således, at den også kunne
tjene som bænk for bordet. I stuen var
endvidere to indmurede alkovesenge. Var
men i stuen fik de fra en bilægger. Huset
var tækket med lyng, og ved ydervæggene
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var der opstablede hedetørv, så huset må
have lignet en lyngstak. Udenfor var der
god plads til børnene på de vældige hede
strækninger. Her plukkede børnene, så
vidt de ikke var ude at tjene, revling, som,
når brommen var gnedet af, forarbejdedes
til reb og limer (koste), som kunne sælges i
Holstebro og Ringkøbing. Revlingehusflid
var familiens vigtigste indtægtskilde, ind
til de fik jorden dyrket op, men Søren
måtte i begyndelsen gå ud som daglejer,
og Dorthea vævede for fremmede, indtil
jorden var opdyrket og ejendommen for
bedret. Da parret startede som de første
nybyggere på Fjaldene i Nørre Omme,
havde de en halv mil til nærmeste naboer
(dvs. ca. 3,5 km). Søren Poulsen blev som
den første nybygger på Nørre Omme
Fjalde hurtigt kaldt Søren »Fjalde« ‘.
Dorthea Jacobsdatter og Søren »Fjalde«
fik yderligere tre sønner: Jacob, født den
9. september 1852, emigrerede til New
Zealand. Marinus Christen, født den 22.
december 1854, bosatte sig i Barde, Vorgod sogn, senere Timring sogn, og blev
spillemand ligesom broderen Peder Pøhl,
og fra hans gren er der stadig udøvende
spillemænd og musikere. Den yngste, Ingerinus, født den 23. juli !857\ overtog
forældrenes ejendom, som allerede i 1852
blev kaldt »Gejlbjerg i Fjaldene«. »Gejl«
betyder gyvel, og gyvel var der meget af,
da Dorthea og Søren byggede deres første
hus på heden; ejendommen kom senere til
at hedde Øster Gejlbjerg6. I 1881 døde
Dorthea Jacobsdatter efter en lang og
streng gigtsygdom7.
Den 15. november 1883 blev der afholdt
dobbeltbryllup i Øster Gejlbjerg. Søren
»Fjalde« giftede sig med enke Mariane
Jensen fra Fjaldene, og hans yngste søn
Ingerinus Sørensen giftede sig med Kirsten

92

ANDERS CHR. N. CHRISTENSEN

Øster Gejlbjerg i Nr. Omme Fjalde ca. 1914. Her med det gamle stuehus, som Søren »Fjalde«, lod
opføre efter det første simple hus. Siddende Søren »Fjalde«, Ingerinus og Kirsten Sørensen.

Kathrine Sørensen7. Dagen før havde Søren
»Fjalde« overdraget ejendommen til sønnen
Ingerinus Sørensen og underskrevet en af
tægtskontrakt, hvor denne forpligtede sig
til at yde faderen Søren »Fjalde« og hans
hustru aftægt så længe, de levede.
Søren »Fjalde« døde 91 år gammel i
1915, og samme år byggede Ingerinus
Sørensen et nyt stuehus8 og lod det gamle
stuehus nedrive. Det gamle stuehus havde
Søren »Fjalde« ladet bygge og erstatte det
første simple hus. Da Søren overlod ejen
dommen til Ingerinus, var det et lille
firlænget gårdanlæg med en lille gårds
plads. Da Ingerinus Sørensen ikke havde
børn, der var interesserede i at overtage
ejendommen, blev den solgt til fremmede
i 19269.

Ude at tjene fremmede og skolegang
Allerede som syvårig blev Peder Pøhl
sendt ud at tjene og var det i de følgende
år med undtagelse af det år, hvor han gik
til præst4. De første år tjente han som
fårehyrde, hvor han dagen igennem måtte

gå alene på heden for at passe farene. Tiden
kunne til tider godt være lang, men i
reglen gav farene ham nok at bestille10.
I en periode tjente han i Nørre Omme.
I den plads sov han sammen med karlen
i staldkammeret, der kun bestod af en
alkoveseng, og som var adskilt fra stalden
med to døre, der kun lukkedes om dagen
og efter, at de var gået til sengs. Når de
trak af tøjet, måtte de derfor stå ude i
stalden, og der var kun et vandtrug til at
lægge tøjet på om natten. En nat havde en
stud revet sig løs og slæbt Peders tøj hen
i grebningen. Tøjet så ikke godt ud dagen
efter, men han måtte trække det på, da han
kun havde det samme tøj med i sin plads11.
Medens han tjente, skulle han også passe
den almindelige skoleundervisning. Det
var der dog ikke meget af, i hvert fald ikke
om sommeren, hvor der kun var en halv
dags undervisning om ugen, og den halve
dag blev endog forsømt, da Peders husbond
tit ikke kunne undvære ham. Om vinteren
gik den ældste klasse fire dage om ugen.
I den periode kunne gårdmændene bedre
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undvære arbejdskraften10. Da Peder Pøhl
tjente forskellige steder, betød det også, at
han kom til at skifte skole flere gange. I et
år tjente han i Tiphede (Timring sogn); her
fik han undervisning af en omgangslærer,
der skiftevis holdt skole på forskellige
gårde, bl.a. i Tiphede, Najbjerg og i Grimstrup. Læreren hed »Kræ Thamsen« og
var ikke seminarieuddannet. Hans under
visningsform var sådan, at alt skulle læres
på remse, hvilket ikke huede Peder. Da der
skulle holdes eksamen, fik Peder besked af
læreren på, at han skulle holde sig tilbage,
da han intet kunne, men ved den lejlighed
blev Peder nummer ét i klassen12.
Da Peder var 12 år, kom han til at passe
kreaturer i stedet for får - 12 køer og 12
ungkreaturer10. Efter konfirmationen tjente
han tre år hos P.C. Andersen i Nygaard i
Vind. Det var en god plads med flinke folk,
som han var glad for at være hos. Det var
også i den periode, han fik mulighed for
at styrke sin interesse for musik og lærte
der violinspil hos spillemand Jeppe Vester
gaard i Vind1.

I håndværkerlære
19 år gammel kom Peder Pøhl i tømrerog murerlære hos Rudolf Poulsen i Barde,
Vorgod sogn12. Rudolf Poulsen var både
tømrer, murer og smed. Det var derfor en
alsidig undervisning, Peder Pøhl fik her.
Mesteren mente, at det var en fordel at
kunne udføre alt arbejde i forbindelse med
opførelse af nye bygninger. Det kunne
heller ikke nægtes, at de, der var uddannet
hos ham, kom til at nyde anerkendelse i
vide kredse for deres dygtighed. Derfor var
der bud efter dem, selv fra fjerntliggende
egne10.
Læretiden var kun to år, og da læretiden
var udstået, tjente Peder Pøhl otte skilling
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om dagen. Arbejdet startede ved solopgang
og fortsatte til solnedgang. De arbejdede
rundt om i de omkringliggende sogne og
havde tit langt til deres arbejdsplads. Der
for kunne det være strengt at slæbe
rundt på værktøjet. Om vinteren ophørte
bygningsarbejdet. I den periode tog Peder
Pøhl plads hos en brøndgraver. Lønnen
var på akkord, hvor de tjente en mark (16
skilling) for hver alen, de satte12.
Bosætter sig i Feldborg
I 1873 blev Peder Pøhl indkaldt til
militærtjeneste1, og efter endt tjeneste
tog han plads hos snedker Skree i Sinding,
som senere slog sig ned i Herning. Nogen
dygtig håndværker var snedkeren ikke, han
var en stor »pjat røv«, som Peder ud trykte
det, men ellers var han flink12.
I tjenestetiden havde Peder Pøhl været
soldat sammen med Chr. Jespersen fra
Feldborg, og det gav anledning til, at han
kom til at bygge for denne mand.
I 1876 kom Peder Pøhl til at arbejde i
Hodsager ved opførelsen af en ejendom,
hvor han lærte sin tilkommende hustru
Ane Johanne Nielsen at kende. Hun var
datter af gårdejer Niels Christensen, Aamosegård i Hodsager. Han blev kaldt
»Niels i Omosgor« og var i en lang årrække
en kendt hjemmedyrlæge på egnen
imellem Holstebro, Herning, Skive og
Viborg10 B.
Ane Johanne Nielsen og Peder Pøhl
blev viet den 17. maj 1877 i Hodsager
Kirke15, og umiddelbart efter købte de en
landbrugsejendom i Øster Feldborg. Den
bestod næsten udelukkende af uopdyrket
hede samt en omgravet moseparcel. Byg
ningerne var forfaldne, men Peder Pøhl
fik dem istandsat. Her kom hans hånd
værk ham til gavn. I den ene ende af stue-
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Familien sandet foran deres andet hjem i Feldborg omkring är 1900. Huset med den lille butik,
bygget i 1887. Børnene fra venstre: Søren, Signe. Niels, Peder Pøhl, Kirsten, Ane Johanne
»Hanne«. Sørine Kirstine, Anne Dorthea og Clara.

huset blev der indrettet en lille køb
mandsforretning, som han drev i ti år
sammen med hustruen. Ved slid lykkedes
det dem at få mosen kultiveret og en del af
heden opdyrket.
I 1887 solgte Peder Pøhl ejendommen
og købte et lille stykke jord sydvest for
»Over Feldborg gamle by« (Over Feldborgs fire gamle gårde). Jordstykket be
stod fortrinsvis af flyvesand og et mindre
moseareal ned mod Feldborg bæk. Den
gamle byvej fra de gamle gårde til de
dengang store hedestrækninger i Sønder
Feldborg gik forbi en sandbrink med en
dybsporet hulvej. Jordstykket blev ikke
vurderet særlig højt. Det blev i handlen
sat til 80 kr., og det var dengang manges

mening, at prisen var sat alt for højt. På
grunden mod den gamle landevej opførte
Peder Pøhl et lille hus, hvori der var
indrettet en købmandsbutik i den ene
ende af huset. Købmandsbutikken drev
Ane Johanne, som på egnen blev kaldt
»Hanne Pøhl«, og Peder Pøhl til 1892,
hvor de opgav forretningen til fordel for
en brugsforening, der blev opført over
for Peder Pøhis hus. Nu blev Peder Pøhl
egnens første brugsuddeler og var det
i nogle få år, indtil han opgav dette for
udelukkende at være håndværker, men
han fortsatte dog i mere end 25 år med at
være regnskabsfører for Feld borgs første
brugsforening10.
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Peder Pøhl og Andreas Pedersen ndførte murerarbejdet ved opførelsen af Hodsager Kirke i 1903.
Kampestensbyggeriet tidførte Peder Pøhl. Dette arbejde gav ham et økonomisk løft.

Peder Pøhl som murer
Efter at Peder Pøhl havde arbejdet som
husmand, købmand, brugsuddeler og som
både tømrer og murer i 17 år, tog han
et kursus hos en murer for at dygtiggøre
sig og opgav tømrerfaget, så han var fri
for at slæbe rundt med det tunge tøm
rerværktøj. Der blev efterhånden også
mere murerarbejde end tidligere, og om
vintrene kom han til at rejse rundt for at
sætte komfurer op. Det var dengang noget
nyt, som folk ellers var ukendt med. - Det
første komfur satte han op i 1875.’2
I 1899 rejste Peder Pøhl til Frederikstad
i Norge10, hvor han var beskæftiget med
at opføre bageovne. Han tjente der 75 øre
i timen, hvilket var en usædvanlig god
timeløn på det tidspunkt, da en daglejer

kun tjente mellem 25 og 50 øre om
dagen11.
Peder Pøhl fik i 1903 sammen med
Andreas Pedersen fra Feldborg murer
arbejdet til Hodsager Kirke11. Den tid
ligere kirke, der antagelig var fra 1400tallet, måtte vige, som tilfældet var flere
steder i Vestjylland. Den nye kirke var
tegnet af arkitekt V. Ahlmann. Den blev
opført i kløvede kampesten med uregel
mæssige fuger og tilhuggede hjørne
kvadre11. Det var Peder Pøhl, der kløvede
kampestenene, og han var kendt for sin
store dygtighed til at mure med kampesten.
Dette byggeri gav Peder Pøhl et øko
nomisk løft, som datteren Clara har ud
trykt det: »Siden har vi haft det godt hjem
me«. - Det gav ham råd til selv at bygge
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Peder Pøbi byggede dette usædvanlige hus i 1903. Peder Pøhl fremstillede selv alle sten og udførte
alt arbejdet. Det er opført halvt inde i en sandbrink, så man fra første sal kunne gå direkte tid i
haven. Peder Pøhl boede her. indtil han i 1943 flyttede til De gamles Hjem i Haderup.

Peder Pøhis hus 1992. Huset har bevaret sine oprindelige faner og bemaling. Paraden har dog
fået nye vinduer.
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det nye hus, som han opførte i to etager,
hvor den ene side delvist var gravet ind i
sandbrinken ved den gamle hulvej. Den
økonomiske oprejsning gav ham også råd
til og mulighed for selv at sy og lave tøm
rerarbejdet til et fest- og dansetelt, som
blev brugt til egnens fester15.
Peder Pøhl har opført et utal af huse,
gårde og landbrugsejendomme på Feldborgegnen og i de omliggende sogne Gro
ve, Hodsager, Haderup, Simmelkær med
flere. Især var han kendt for at udnytte de
naturmaterialer, der var til stede: mark
sten, kampesten og flintesten, hvor flere af
materialerne var hentet på markerne og i
de omliggende grusgrave. Flintesten var
der masser af ved kalkbruddene i Møn-
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sted og bruddene i den sydlige del af Se
vel sogn, hvorfra kalkmørtelen skulle hen
tes. Fremstilling af mursten foregik ved
Mergelgaarden i Feldborg, hvor murste
nene blev brændt i store miler på marken16.
I dag er der kun få bevarede bygninger,
som Peder Pøhl har bygget, og inden for de
sidste 20 år er stuehuset til Mergelgaarden
og de gamle udhuse til matrikel 2a i Over
Feldborgs gamle gårdlaug forsvundet. Mer
gelgårdens stuehus var bygget i 1879 og
bygget efter samme model som nabo
gården Grønbæk, som Peder Pøhl byg
gede året før. De to stuehuse blev bygget
for to brødre, Thomas og Christian Niel
sen »Kusk«. Peder Pøhl opførte også ko
stalden i Grønbæk i 1924. Han var på det

Feldborgboerne møder til fotografering. Pd billedet ses Mergelgaarden i Feldborg, som Peder Pøhl
opførte i 1879; den var grundmuret med trcespåntag. Fotografiet er taget ca. 1895 afJ.L. Østergaard, Seide. Yderst til venstre ses det lærred, som den rejsende fotograf anvendte som baggrund
for sine billeder. Pd det tidspunkt kørte alle med stude med undtagelse af Mergelgaardens ejer
købmand Thomas »Kusk«, som ses som nr. to fra højre.
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tidspunkt 74 år gammel. Den blev opført
af marksten og kampesten, der blev hentet
i en grusgrav ved Gindeskov, hvor der var
mange store sten, som ikke kunne bruges
til vejmateriale. De store sten blev slået i
stykker og støbt med mørtel i kasser. Det
var solidt. Men som den tidligere ejer,
Nicolai Nielsen »Kusk«, udtrykce: »Det tar
usunde buse«. De massive mure var for tætte,
hvilket gav sig udslag i fugtproblemer1 .

Peder Pøhl er i gang med
at med at mure en ca.
to meter høj stensætning
omkring højen, hvor
han havde placeret sit
kunstfærdige lysthus.
Huset blev brugt som
musikhus, og her kunne
han spille, uden at det
generede nogen. Under
lysthuset var der indrettet
et frostfrit rum til
kartofler og grøntsager.

Den gamle nu nedrevne staldlænge og
lade ved matrikel 2a i Over Feldborgs
gamle gårde blev opført af Peder Pøhl.
stakllængen i 1913 og laden i 1920. Da
laden blev opført, tjente Laurids »Post«
Laursen hos Jens Peder Dam, der ejede
gården på det tidspunkt. Laurids »Post«
har fortalt: »Sydsiden blev stobt af marksten,
men gårds iden blev muret med kløvede kampe
sten, som jeg slog i stykker samtidig med, at jeg
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Over indgangen til det frostfrie rum i kælderen under Peder Pøhis lystbus. Her havde Peder Pøhl
indhugget sit navnetræk og årstal. Foto 1992.

passede Peder Pøhl op. Nar han murede, var
det sjældent, at han havde fat i to sten; han
kunne nøjagtig se på dyngen pa stilladset,
hvilken sten, der passede«. - Murerarbejdet
tog næsten en hel sommer. Det gik lang
somt, men »der var nok ingen, der ville finde
sig tilfreds med at mure med sådanne kampesten
i dag. «19
Peder Pøhl blev ved at være aktiv og
holdt sine håndværk ved lige. 84 år gammel
fremstillede han otte kommoder og to
radioskabe4. Efter han blev enkemand, flyt
tede han ind hos svigerdatteren Augusta og
sønnen Søren Sørensen, der overtog Peder
Pøhis hus. 1 haven byggede Peder Pøhl et
»sjældent smukt og kunstfærdigt Lysthus«, der
var opført af piletræ fra hans første be
plantning på stedet10. Som afslutning på
lysthuset færdiggjorde han det som 85årig ved at bygge en næsten to meter høj
stensætning omkring huset.

Spillemanden Peder Pøhl
Allerede som barn havde Peder Pøhl
lyst til musik og ville gerne have lært
at spille violin. Men moderen var meget
imod, at han skulle være spillemand, da
hun mente, at der var for store fristelser
til at blive forfalden til spiritus. Så derfor
fik han ikke nogen violin. — Men han
lavede selv et instrument af bunden af en
gammel træsko, som han øvede sig på10.
Da han i 1867 var 17 år gammel, købte
han selv en gammel violin for fire en halv
rigsdaler. Den var i stykker, så han måtte
reparere den20. I starten fik han en smule
violinundervisning hos Jeppe Vestergaard i
Vind4, og han købte så en violinskole, som
han øvede sig efter. - Allerede som 2O-årig
havde han gjort så mange fremskridt, at
han kunne spille til legestuer, bryllupper
og andre festligheder1.
Peder Pøhl lærte sig også at blæse kla-
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rinet; tidligere var det nødvendigt, at
spillemanden skulle kunne spille enten
klarinet eller et horninstrument til bryl
lupper, hvor gæsterne blev modtaget med
blæsermusik'.
Peder Pøhl fik et stort spilleområde efter
at være flyttet til Feldborg. Af de steder,
han har spillet, kan nævnes Feldborg, Vis
torp, Grove, Simmelkjær, Aulum, Hod
sager, Haderup og Fårbæk og så fjernt
liggende egne som Ryde og Sunds. Peder
Pøhl har i et interview sagt: »Der rar sa fa,
der kunne spille, og så mange, der ville danse«,
så derfor var han altid villig til at lokke
tonerne frem’. - 1 de omliggende sogne fik
han en række medspillere og kolleger, som
han lærte af og gav sine erfaringer videre
til. Peder Pøhl var ualmindeligt god til
at spille andenviolin eller sekundviolin,
hvilket gjorde, at han fik flere medspillere
i det store område.
Varede gilderne flere nætter i træk,
som det ikke var ualmindeligt, kunne han
naturligvis ikke arbejde om dagen. I sin
spilleperiode har han spillet til hundredvis
af gilder og mere end 100 bryllupper '.
Som spillemand oplevede han det ual
mindelige at spille til et taterbryllup. Det
havde været vanskeligt at finde en spil
lemand, der ville spille, men Peder Pøhl
gik med til det efter at være blevet presset
temmelig kraftigt. I sognet varderen ugift
pige af taterslægt, og sognets beboere var
bange for, at hun skulle komme til at ligge
sognet til last. En gårdejer fik overdraget
hvervet med at finde en mand til pigen,
så hun kom til at bo uden for sognet. Det
lykkedes, og der blev også holdt et pænt
bryllup. Sognets beboere havde lovet at
holde gårdejeren skadesløs, men da reg
ningen skulle betales, beklagede de sig
over, at det havde været for dyrt. Både

gårdejeren og Peder Pøhl fik dog til sidst
deres penge11.
Peder Pøhl blev ved med at spille violin
hverdag til sin død i 1949.1 1948 spillede
han til sit barnebarn Johannes’ bryllup i
Feldborg forsamlingshus, dog kun til den
første dans. Samme år spillede han også
for et diamantbrudepar i Haderup, hvor
han vækkede dem med sit violinspil. Ved
denne lejlighed spillede han først »Det er
så yndigt at følges ad« og derefter »Hils
fra mig derhjemme«4.
Peder Pøhis dansetelt
Peder Pøhl må have haft en god fortjeneste
på murerarbejdet ved den nybyggede
Hodsager Kirke. Det gav ham mulighed
for både at bygge et nyt hus til familien
og et dansetelt. Teltet lavede han selv, alt
snedker- og tømrerarbejde, og han syede
teltdugen af sejldug. Teltet blev lavet i
anledning af et dobbeltbryllup for hans to
døtre, Sine og Kirstine, den 4. november
19O315. Deres egentlige navne var Beate
Nielsine, der var født den 8. marts 1882,
og Kirstine Dorthea Sørensen, der var født
den 2. november 187722. Det var et rundt
telt, som af befolkningen på egnen blev
kaldt »den runde«2'. Teltet var udstyret med
dansegulv og havde langs ydersiderne som
fast udstyr borde og bænke, som kunne
fjernes, når der skulle danses1-. - Ved dan
sen var det lydmæssigt bedst for spillemændene at sidde midt i teltet, men her
var de af de dansende udsat for *en puffen og
steden«. Derfor foretrak de, der spillede, at
sidde ude imod ydersiden af teltet21.
Teltet var så stort, at det kunne rumme en
150-200 mennesker ved et gilde15. Før den
tid blev der ved Peder Pøhis private fester
almindeligvis spist i hjemmet, og når der
så skulle danses, lånte man en storstue i un
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af Over Feldborgs gamle gårde, som lå tæt
derved. Det samme gjorde husmændene
og husejere, som heller ikke havde en
storstue stående til dans16. - Teltet var i
en periode det sted på egnen, hvor der
kunne forsamles flest mennesker, indtil
forsamlingshuset i Feldborg blev bygget i
191315.
1 mere end 25 år lejede Peder Pøhl tel
tet ud til fester, idet det blev hentet med
hestevogn og kørt til det sted, hvor festen
skulle afholdes. - Det var altid to vogne,
»styic vogne«, der var spændt bagefter
hinanden. Teltet blev læsset med telt
dugen nederst, og efterhånden vidste man
præcist, hvordan teltet skulle læsses. -
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Teltet lignede et lille cirkustelt, med mast
midt i og med sidestolper, hvorfra der gik
bardunsnore ud, og når det skulle rejses,
var man nødt til at bruge taljer. Det blev
lejet ud langt omkring i en stor radius fra
Feldborg, ja helt ned på Herningegnen.
Tit var det Peder Pøhl, der selv spillede,
og hustruen Ane Johanne, »Hanne«, der
var kogekone. »Så det var en ly tv med lyiv
i«, som Peder Pøhis datter Clara udtrykte
det15.
Peder Pøhl lejede sit telt ud til slut
ningen af 1920’erne, og de holdt i 1927
deres eget guldbryllup i teltet med spis
ning og dans. Peder Pøhl ville have
sin svigersøn, Niels Christian Nielsen

Skolelærer H.K. Hansen tog dette unikke hillede affestdeltagerne ved Ane Kirstine og Thomas
Jespersens sølvbryllup i Peder Pohls festtelt i 1908. Peder Pøhl ses bagerst i billedet med violinbuen i
hånden, ved siden af en anden uidentificeret spillemand. Til venstre for sølvbrudeparret ses skafferen,
der skænker øl i et glas, og på højre side Peder Pøhis hustru »Hanne« (Ane Johanne), der var
kogekone, og hendes hjælper. På billedet, der er taget med lang eksponeringstid, ses tydeligt, hvordan
magniumslyset er fløjet rundt i teltet.
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»Kusk«, cil at overtage teltudlejningen,
men denne var ikke interesseret. Han
var postbud og havde en mindre ejendom
at passe og mente derfor ikke, at han også
ville kunne passe teltudlejning. På det
tidspunkt var teltet også så nedslidt, at
meget af teltdugen skulle fornyes, hvis ud
lejningen skulle fortsættes1'.
I en lang periode fra 1903 og frem til
begyndelsen af 1920 erne blev Peder Pøhis
have samlingspunkt for ungdommen i
Feldborg. Teltbunden fik lov til at ligge
ude i haven om sommeren, og her samledes
ungdommen hver søndag eftermiddag for
at danse. Peder Pøhl spillede disse efter
middage uden betaling. Laurids »Post«
Laursen i Feldborg husker det fra perioden
1917-1920, hvor han tjente hos Jens Peder
Dam, der ejede en af de gamle gårde i Over
Feldborg19.

Blæsermusikkens betydning
ved bryllupper
Peder Pøhl har i et interview i anledning
af sin 90-års fødselsdag i 1940 udtalt:
»Det var den Gang Skik ved Bryllupper, at
Spillemanden modtog de indbudte Gcester med
Horn- eller Klarinetmusik, nar Gcesterne
ankom til Gildesgaarden. Og der var den Gang
ikke saa lille et Bryllup paa Egnen, uden at der
ogsaa var Musik*'".
Skikken med, at Peder Pøhl modtog
hver gæst med klarinetmusik, huskede
flere på Feldborgegnen i 1970’erne. Det
var tilfældet ved Martin »Laj« Nielsens
bryllup i Hodsager i 1906, der blev holdt
hos svigerfaderen Jens Østerby i Hodsager.
Ved den lejlighed havde man lejet Peder
Pøhis telt, og han stod selv ved gårdsleddet
og spillede klarinet for hver vogn, der
ankom til festen. Ved dette bryllup spil
lede han ikke til og fra kirken2'. På det

tidspunkt havde den indremissionske væk
kelse vundet indpas i Hodsager, og det
har sikkert været grunden til, at Peder
Pøhl ikke har blæst klarinet til og fra
kirken ved dette bryllup15. - Det gjorde
han samme år i Feldborg den 28. august
1906 ved Kirstine Dam Nielsen »Kusk«
og Peder Meldgaards bryllup, der blev
afholdt i Mergelgaarden i Feldborg22. Det
var et stort bryllup, hvor 28 vogne kørte
i brudeskare fra Mergelgaarden i Feldborg
til Haderup Kirke. Dette bryllup var det
sidste bryllup på denne egn, der havde
forridere forrest i brudeoptoget16.
Forridernes rolle skal her nærmere for
klares: Forridernes heste var særlig flot
pyntede, halerne var flettede og opbundne,
og manken var flettet med hvidt og rødt
garn. Ved Kirstine Dam Nielsen og Peder
Meldgaards bryllup var der to forridere,
men på andre egne kunne der være op til
seks. Efter frokosten skulle skafferen sørge
for rækkefølgen af vogne. Forriderne red
sammen forrest. - Spillemændene, eller i
mange tilfælde Peder Pøhl alene, sad på
forreste vogn, derefter brudepiger og
brudesvende og dernæst brudeparret, fulgt
af den nærmeste familie, venner og naboer.
Når brudeparret skulle stige op i vognen,
skulle spillemændene spille et nummer og
derefter skynde sig til den forreste vogn.
Når brudeskaren var klar til at køre, gav
skafferen tegn til spillemændene. De blæ
ste så, og forriderne red så ud foran skaren
mod kirken, hvorefter hele følget fulgte.
Når forriderne havde redet et stykke ud
mod kirken, skulle de ride tilbage og hil
se på brudefolkene. Så snart det var gjort,
red de til kirken og vendte tilbage til
brudeskaren. De skulle have så stort et
forspring, at det kunne gøres tre gange. På
vej til kirke skulle spillemændene blæse
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for hver gård og hvert hus, de kom forbi.
Når brudeskaren ankom til kirken, var
forriderne ankommet og havde taget op
stilling ved siden af hinanden, og så snart
som muligt skulle spillemændene af vognen
og spille for brudeparret, når de steg af
vognen. Derefter blev brudepar og gæster
opstillet parvis. Forrest spillemændene,
så brudeparret, forridere, brudepiger og
-svende, den kvinde, der havde smykket
bruden, og derefter familier, venner og
naboer. Når optoget var klart, gav skafferen
tegn til, at spillemændene skulle blæse en
march til at gå efter. Når spillemændene
nåede indgangen til kirken, vendte de sig
om og spillede, til alle var inde i kirken26.
Efter vielsen stod spillemændene uden
for våbenhuset i kirken, parat til at blæse,
når brudeparret kom ud af kirken, og så
gik spillemændene forrest, så brudefølget,
der med musik blev spillet ud til vognene,
og når alle var klar til at køre, kørte
brudeoptoget i samme rækkefølge som før
med forriderne i spidsen og spillemændene
i forreste vogn. Forriderne skulle nu ride
til bryllupsgården, hvor de blev mødt med
en kringle og en dram, - glasset beholdt
de. Så skulle de tilbage og hilse på bru
deskaren. De viste med glas i hånden, at
de havde været i bryllupsgården. Så tog de
af sted igen, og dette skulle helst gøres tre
gange.
Ved brudeskarens ankomst til bryl
lupsgården blæste spillemændene, og så
snart det kunne lade sig gøre, skulle de af
vognen og blæse for brudeparret, imedens
de steg af vognen26.
Det var ikke almindeligt, at der blev
spillet underholdningsmusik, medens gæ
sterne spiste. Dog blev der i Ilskov spillet
tre numre på violin i hver stue, hvor
gæsterne spiste. Ellers var det først ved
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dansen, at blæseinstrumenterne blev ud
skiftet med violiner.
Skulle man bruge blæsermusik på Feldborgegnen, hvilket kunne være til dyr
skuer eller store bryllupper, fik man fat i
fjandbomusik, dvs. spillemænd fra Fjends
Herred. Dette var langt mere almindeligt
end at ß musik fra de omliggende køb
stæder19. Fjandbomusik kunne være ved
Niels Knudsen (født 1858) og sønnen
Laust Knudsen (født 1882), som boede i
Vroue og senere flyttede til Stoholm, eller
Daasbjergsønnerne, der havde deres navn
efter en gård i Fly21.
På egnen havde Peder Pøhl flere kol
leger og medspillere, der beherskede et
blæseinstrument, og som kendte den gamle
blæsertradition ved bryllupper. Peder
Pøhis svoger »Pe Christian Fløjtmand o
Varhede bak« i Hodsager, Peder Christian
Pedersen (1838-1922), var kendt for at
blæse til bryllupper. — Jens Christian
»Huus« Jensen (1831-1919), Grove, blæ
ste klarinet, og Anders Andersen i Fårbæk,
hvis rigtige navn var Anders Mogensen
(1861-1935), blæste kornet21. Om disse
nævnte har spillet sammen med Peder
Pøhl på blæseinstrument, vides ikke, men
de har alle spillet sammen med Peder Pøhl
på violin.
1 flere tilfælde delte Peder Pøhl cere
monimusikken med sine kolleger. Det
var tilfældet ved Laurids »Post« Laursens
søsters bryllup omkring 1910. Peder Pøhl
modtog gæsterne i gården med klarinet
musik. Da brudgommens familie kom fra
Vridsted, var de ikke med ved frokosten i
Feldborg, men mødte ved kirken med tre
musikere, Daasbjergsønnerne fra Fly, der
efter vielsen spillede i spidsen for følget fra
kirken i Haderup til Feldborg. Brylluppet
blev holdt om vinteren, hvor der lå sne på
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jorden. Laurids »Pose« Laursen har fortalt:
»De/ rar højtidelig. A så den hornmusik, og så
den genlyd i te skov. Å der var mange vogne, og
det var hestevogne«V).
Engang, hvor musikerne Niels og Laust
Knudsen fra Stoholm ikke mødte op til
et bryllup i Vistorp i Grove, måtte Peder
Pøhl træde til for at spille i spidsen af
brudeskaren fra Vistorp til Grove Kirke.
Det skete til et dobbeltbryllup den 6.
juni 1902 for Jens »Skals«’ to søstre Ma
rie Kathrine og Ane Kirstine27. Da de to
musikere ikke kom, endte det til sidst
med, at en af gæsterne måtte hen til en
naboejendom, hvor Peder Pøhl var ved at
mure et nyt stuehus, og spørge ham, om
han ville spille. - Han smed murskeen og
tog hjem i en fart, kom i andet tøj og fik fat
i sin klarinet. -»/Î så kan du trow så spil han
tæ ce kjærk« - »Der skul være musik hejsen
var der eet brøllup«. Imedens brudefølget
var ved kirken, var musikerne fra Stoholm
kommet til ejendommen, hvor brylluppet
skulle holdes, så da brudeskaren var så
nær, at musikken kunne nå dem: »Så lae
de for. - De spil jo å stuer hum«. - Ved den
lejlighed kom Peder Pøhl først hjem op ad
næste formiddag. Et bryllup dengang, som
Jens »Skals« udtrykte det: »Det gik aldrig
så roligt af. Der sku nøjpunser te«. Dengang
ville Peder gerne have: »En dram og en gang
rask snak«, som Jens »Skals« sagde det,
men senere samme år var der en episode,
der ændrede Peders liv25.
Drikkeriet ved gilderne
- Peder Pøhl bliver afholdsmand
Der blev drukket meget brændevin ved
gilderne i ældre tid på Feldborgegnen,
og beboerne fik ord for at være »slem hengivet til drik«1*. I starten af Peder Pøhis
spillemandsperiode blev der ved julegil

derne serveret grød, der blev sat på bordet i
store fade. I grøden var der lavet et kors, og
i hvert af de fire felter varderet smørhul. Af
to fade søbedes øl eller mælk og af et tredje
brændevin11. Til bryllupper blev der også
drukket brændevin: Først, når mændene
ankom til bryllupsgården, fik de er glas
brændevin, medens kvinderne fik et glas
mjød eller et glas vin. Ved frokosten, inden
selskabet kørte til kirke, blev der drukket
»gammel øl« og brændevin, og igen om
aftenen blev der serveret brændevin til den
varme mad, og senere om aftenen og natten
blev der drukket kaffepunch. - »Gammel
øl«, som var stærkere end hverdagsøl og
blev brugt ved særlige anledninger, som
f.eks. ved bryllupper, var almindeligvis
færdigbrygget i august og blev den første
gang serveret ved høsttid. - Det blev til
tider serveret med »en pind i«. Det betød,
at der kom yderligere brændevin i øllet25.
I mange hjem var brændevinsforbruget et
dagligt problem, især i de fattige hjem,
hvor mandens forbrug mange steder var
oppe på en pot brændevin om dagen, ca.
en liter16.
I Dansk Folkemindesamling findes en
beretning fra Feldborg hede om det ulyk
kelige misbrug af alkohol ved et bry llup i
1886:
»Allerede om Morgenen - det var netop en
Søndag - før Brudeskaren drog den lange Vej
til Haderup Kirke, blev der drukket tæt. baade
Brudgommen, Forloverne og en stor Del af
Følget var stærkt beskænket. Sognepræsten tar
forflyttet, og der var Vakance, og Søndags
gudstjenesten og Brudevielsen skulde denne Dag
besørges af Sognepræsten fra Estvad-Rønbjerg,
som ikke kendte noget til Brudeparret. Han
kunne nok se, at Brudgommen var beruset og
ville raadføre sig med Forloverne - som ikke
var stort bedre - men de mente, at Brudgommen
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fejlede ikke noget videre, og Prästen udførte
Vielsen, om end ngerne.
Da Brudeskaren kom tilbage til Bryllupsstedet, gik det løs igen med Drikkeriet varre
end før. Ved Bryllupsbordet under Spisningen
udartede det til Skanderi mellem Brudgommen
og Brudens Broder - og snart blev det til Slagsmaal - ja et saa vildt Slagsmaal, at de val
tede Bordet, saa Maden spildtes, og Fade og
Tallerkner sloges i Stykker. Bruden - saaledes
fortalles der — løb op paa Loftet og gemte sig
og kom ikke ned før Dagen efter. De af Bryl
lupsgasterne, der kunde anses for nogenlunde
skikkelige og adruelige, tog straks hjem, og det
hele opløstes i vild Forvirring«1*.
At drikkeriet var så voldsomt, at der
gik ry om det i flere år efter, hørte til
sjældenhederne. - Men at spillemændene
og gæsterne indtog et stort kvantum
brændevin, var almindeligt. Det var også
tilfældet ved Maren og Knud »Røjbæk«
Jacobsens bryllup i Feldborg den 27. no
vember 190222. Dette bryllup kom radikalt
til at ændre Peder Pøhis forhold til spiritus.
Dagen var startet med brændevin, inden
gæsterne kom, og ved frokosten havde han

taget godt fra. Det gik i hvert fald sådan,
at da brudeskaren var nået neden for den
gamle brugsforening og hans eget hus, kom
der kun et »piv« fra klarinetten, og fra de
gamle gårde i Over Feldborg til Haderup
kirke fik hverken bryllupsgæsterne eller de
mennesker, der havde taget opstilling for
at se brudeskaren, musik. »Siden dengang
havde han aldrig rørt spiritus. Han må have
tankt, at det skulle ende med al den punchen«.
Fra denne episode drak Peder Pøhl aldrig
mere ved gilderne, var total afholdsmand,
og på hans initiativ blev der oprettet en
afholdsforening i Feldborg, som han var
medlem af til sin død18.
Peder Pøhis spillemåde
Hvordan Peder Pøhl spillede, vides kun
gennem andres beretninger, da der ikke
findes lydoptagelser, og da hans personlige
noder ikke siger noget om, hvordan me
lodierne har været spillet. Den bedste
beskrivelse af Peder Pøhis spillemåde har
vi fra andre spillemænd, og især dem, der
har spillet sammen med ham, lært melodier
og videregivet dem til de kommende ge-
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nerat ioner. De, der har oplever Peder Pøhl
spille, har med ord giver et levende billede
af hans karakteristiske spillestil.
Thomas Ingolf Sørensen, Peder Pøhis
brors sønnesøn, har i et interview sagt:
»Enhver spillemand har en vis egen rytme« »går man forbi en sted og hører én spille, så kan
man høre, det er den person, hvis man kender
den godt «.- » Lige så let ville a genkende Peder
Pøhis (musik) blandt hvem som helst andre
spillemænd«. - »A har aldrig hørt jen, der har
lavet helt den sammefaste takt, som han gjorde«.
- »Ja for det hans musik var så særpræget eller
så spillemandsagtig. Det hører vi næsten æ, der
er (nogen, der kan lave)«. - »Den synes jeg
ikke, at efterkommerne kan efterligne, sådan
rigtig. Jeg kan personligt ikke selv gøre det«29.
Helge Sørensen, en anden af Peder Pøhis
broders sønnesønner, har sagt om Peder
Pøhis musik: »Det var slet æt. som man hører
dem (andre) spille violin i daiv. Det var en hel
anden gammel takt. Den takt hører man ikke
mere«. Helge mener, at: »det er fordi, det var
efter gehør; det er aldrig det samme som efter
noder«. - »Jæn, der spiller efter noder, han
har ikke samme takt som én. der spiller efter
gehør«. Den særegne takt eller spillemåde
fremkom også, fordi han brugte kroppen
meget, og som han sagde: »Det gjorde min
far også og det gør a også«™.
Først og fremmest har meddelerne lagt
mærke til Peder Pøhis karakteristiske
måde at slå takt på. Niels Mølgaard Dam,
Feldborg, sagde: »Han sad altid og tram
pede i æ guol, lige som en tromme«. — »Han
spil møj godt, og det var ene gamle dansestyk
ker. og han var også en enestående danser
selv«™. Peder »Spillemand« Jensen, tid
ligere Grove: »(musikken) - var langsom og
stille, man kunne næsten bejer høre hans
sparken i æ juer end hans violin«. Musikken
var f.eks. helt modsat Evald Thomsens:

»Det er så stødende og kraftig« u. Peder Pøhl
holdt fast om violinen med venstre hånd
med violinhalsen liggende helt nede i
håndfladen.
Peder »Spillemand« siger i et andet in
terview, at musikken var »gnideragtig«.
Peder Pøhl havde ingen stor tone på
violinen. Han brugte heller ikke hele buen,
men mest midten. - Selve måden, han
slog takt på, mente Peder »Spillemand«
bestemt, hørte Peder Pøhis læretid til.
Peder »Spillemands« bedstefar Jens Chri
stian Huus (1832-1919), der havde lært
hos nogle af Jyllands bedste spille
mænd i 1850’erne, havde samme mar
kante måde at slå takt på. Han sad også
ned som Peder Pøhl, men slog fødderne i
gulvet uafhængigt af hinanden. Med den
ene fod slog han grundslagene, og med
den anden underdelte han rytmen, modsat
Peder Pøhl, der slog takt med begge hæle
på en gang2'.
Peder Pøhis brors sønnesøn, Thomas
Ingolf Sørensen, har givet et præcist billede
af, hvordan han oplevede ham spille: »Ja,
han havde en speciel måde at slå takt på. han
samlede benene sådan (viser det), og så slog
han takt på dén måde dér, med hælene (viser
det). Ja hele kroppen den gik faktisk på ham,
når han spillede. Det var helt særpræget at se
på. Jeg har aldrig set andre gøre det på samme
måde. De sidder og bruger den ene ben, men
Peder Pøhl samlede begge ben, de fulgtes ad«.
— »Det var dét, han brugte (det) hele, det var
ikke bare lige med æ bue säen, det var ligesom
hele kroppen og arme og det hele blev brugt til
at lave den takt med«. - »Det er vel derfor,
én anden ikke kan lave den (takt eller rytme),
man kan ikke få den bevægelse ind i kroppen,
der skal til«. Endvidere fremkom noget af
rytmen ved, at han bevægede halsen på
violinen op og ned, så buen fik små ryk2'.
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I flere interviews har Peder »Spillemand«
sagt, at Peder Pøhis musik var meget svag,
og som før nævnt: »Man kunne ncesten bedre
høre hans sparken i ce juer end hans violin, men
han var ualmindelig god til at spille sekunda
(andenviolin}, han var eet så guer til at spil
prima, for det var for lav«. - »Det skulle vcere
så blødt og så stilfærdig«^. Jens »Skals«,
Vistorp, har fortalt, at Peder Pøhis musik
var god dansemusik, men den havde kun
den skavank, at musikken ikke var kraftig.
Derfor var det et godt makkerskab, når
Peder Pøhl spillede sammen med Jens
»Skals«’ bror Niels »Skals«, som spillede
primo violin, og Peder Pøhl spillede se
kundstemmen; så havde de god musik2'.
Peder »Spillemands« bedstefars musik
var heller ikke kraftig, men han nåede
heller ikke at spille i en større sal og
spillede udelukkende i storstuer. Det sam
me må i øvrigt også være tilfældet for
Peder Pøhl. Først i 1913 blev der bygget
et forsamlingshus i Feldborg, og kun i
Sønder Resen var der forsamlingshus, før
Feldborg fik sit. Det var i slutningen af
Peder Pøhis spilleperiode. Det kan heller
ikke være meget, han har spillet der. For
kort tid derefter kom den moderne musik
med onestep, twostep, tango m.fl., danse,
som Peder Pøhl ikke spillede51.

Musik- og danserepertoire
Repertoiret på Peder Pøhis tid var do
mineret af runddanse som vals og polka,
som dog i starten blev kaldt hamborger, og
hopsa, mazurka, galop, svejtrit og fynbo.
Det var danse, der ikke var bundet til en
fast melodi, og enmelod i pardanse, der var
bundet til en bestemt melodi, hvilke bl.a.
var »Feder Mikkel«, »Den lille og store
hamborger«, »Møens hopsa«, »Syvspring«,
Vestenom«, »Så ska vi den nåen vej«. For
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uden disse var der turdanse. Jens »Skals«
siger: »Vi dansede møj turdanse«1'. De al
mindeligste omkring 1900 var »Ottemandsdans«, »Baglæns kontrasejre«, »Skub
kontra«, »Den toppede høne«, der blev
danset med tre par i række, »Den røde lue«,
»Bette mand ué å æ horhie«, »Sløjfen«,
»Trekant« og »Russisk kontra«. Den sidst
nævnte blev dog mest brugt i Fjends og
Lysgård herred, i området øst for Feld
borg. » Ot temandsdans«, »Baglæns Kontra
sejre«, Skubkontra«, Den toppede høne«,
»Sløjfen« blev danset til 1920’erne, men i
Feldborgs »Gammeldanseforeningen Takt
og Tone« blev man ved med at danse disse
danse til et stykke ind i 1940’erne.
Den mest sejlivede af turdansene var
trekanten, der var en udpræget flermelodidans. I nyere tid har det været skik at spille
en trekantsuite bestående af to forskellige
melodier efterfulgt af efterdansen »Det
jaweræ’tenno«, men før var det almindeligt
at afslutte med en galop efter to trekanter51.
Omkring 1900 blev der spillet mange
trekanter i rækkefølge, efterfulgt af flere
svejtriter, indtil de dansende havde danset
hinanden af gulvet. Jens »Skals« fortalte:
»Det var ikke ualmindeligt, at Peder Pøhl
spillede en halv snes trekanter efterfulgt af en
halv snes svejtriter«1'. Det samme har Peder
Pøhl fortalt i et interview, nemlig at hvis
de dansende i løbet af natten blev søvnige,
spillede han »Zweitritt« 6-7 gange i træk,
så blev folk vækket op af dvale11. Peder
Pøhis kollega Peder »Spillemand« kunne
også i starten af sin spillemandskarriere
finde på at spille en »Zw*7//Å/(trillebørfuld)
trekanter« efter hinanden, men svejt ri terne
var på det tidspunkt bortfaldet21. Næst
efter trekant var »Sløjfen« og »Bette mand
i knibe« de mest benyttede turdanse.
Pardanse som galop og svejtrit og en-
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melod i pardansene »Klaus’skorsten«, »Mads
å hans kuern«, og »Flyvgal« forsvandt i
slutningen af Peder Pøhis spillemands
karriere. »Flyvgal« blev de dog ved med
at danse i gammeldanseforeningen i Feld
borg, hvor de dansende sang »Det arfor gal
det ve a tval«\ det var en »Jysk på næsen«
eller en »Polonæse«, dvs. den blev danset
med et totrin efterfulgt af et polkatrin og
så fremdeles i trefjerdedels rytme*’.
I ældre tid blev polka kaldt »Hambor
ger« og blev danset i lidt langsommere
tempo end i dag og med en lidt anden
rytme16. I slutningen af 1800-tallet blev
»Fynboen«, som er det nordvestjyske navn
for rheinlænderpolka, næsten enerådende
og fortrængte mere og mere polkaen som
runddans24.
Meget af dansemusikken blev omkring
år 1900 spillet meget langsomt og slæ
bende. Dette blev Peder Pøhl ved med
at lægge megen vægt på; der skulle ikke
spilles for hurtigt. Det passede ikke hans
kollega Peder »Spillemand«, da der skulle
mere fart på, fordi publikum forlangte det.
Det varet problem for Peder »Spillemands«
sammenspil med Peder Pøhl i den første
årrække, hvor han havde tendens til at
trække tempoet ned med sekundspillet ved
at ligge en lille smule efter grundslaget51.
Efter at Peder Pøhl var holdt op med at
spille ude, kom han flere gange og forlangte
en mazurka af Peder »Spillemand«: »Alen
a sku pas a å spad9en langsom for elsen så vil'
han cet dans9en. - Thomas Ingolf Sørensen
sagde også, at Peder Pøhis tempo var
langsomt, og at han flere gange havde været
ude efter ham og hans farbror og sagt: »/
hjasker ce a w, / kører for stterk«. - »Han ville
have det rolig og sindig. Nar han feks. spillede
en trippevals, var det, som der kom en bølge for
hver gang, danserne havde taget en omgang«2'.

Dansen
Danseaftenerne startede som regel med en
polka eller en vals, men i begyndelsen af
1900-tallet blev det mere almindelige at
begynde med en fynbo (rheinlænderpolka).
Ved bryllupper spillede Peder Pøhl ikke
Niels V. Gades brudevals, men det kunne
være »I Kongelunden skal brylluppet stå<«
eller en vals, Peder Spillemands farfar
Jens Christian »Huus« spillede. Inden
brudeparret dansede brudevalsen, skulle
skaffer, kogekone og opvartere »feje gul
vet«, som det blev kaldt. Dvs. de dansede
en fynbo55. Sidste dans om natten eller
morgenen var altid en »Tappenstreg« —
»Forgangen nat vor sultne kat«, en galop,
der blev danset af alle de dansende, der
var til stede. Når den var spillet, vidste
alle, at nu var dansen absolut slut. Det
længste, Peder Pøhl kunne strække sig,
var at gentage melodien. Til tappenstregen
dansede nogle polka, andre dansede svejtrit, og endelig var der nogen, der varierede
dansen ved at danse sideløbstrin langs
stuen eller salens sider5.
I et interview med Peder Pøhis datter
Clara Nielsen fortalte hun om dansen:
»Det var sadan rigtig med sving, det er ikke
sådan, som de danser i dag. Det var forkert om.
Hvis der var en herre, der ikke dansede forkert
om, syntes vi piger, han ikke kttnnt danse, men
nar en herre svinger pigerne forkert om. far de en
større sving«, — »hvis det er ret om, tripper man
jo bare«x\
Selv om det af de gode dansere ikke var
anset at danse ret om, fortalte Jens »Skals«
fra Vistorp, at der dog var omtrent lige
mange dansere, der dansede ret om som
avet om i runddansene. Jens »Skals« havde
både danset »ret-, forkert- og vejstenom«, dvs.
forkert om i danseretningen. Det var til
bestemte danse og bestemte melodier, der
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skulle danses vestenom, og det kunne til
tider skabe forvirring på dansegulvet
Det var helt almindeligt, at de dansende
sang med på melodierne; enten kunne de
blot tralle med, eller dansemelodierne
havde danserim, der kunne synges med på,
og enkelte melodier var visemelodier. De
dansende kunne med deres sang skabe en
sådan stemning til »Såen det var lige ved at
ku læt ce loivt«2\
De ældre mænd dansede i skødefrakker
og langskaftede støvler, som de trampede
i gulvet med under dansen. Mange af
storstuerne havde endnu ikke »fjælgwol«
(trægulv) i begyndelsen af 1900-tallet. Derfor så kavalererne ikke godt ud efter
sådan et bal på lergulv. De var støvede
langt op ad benene, og var der en kavaler,
der beholdt frakken på under dansen,
kunne der efter sådan en aften være et godt
lag 1er op over »ce ousel « (skuldrene). Jens
»Skals«’ beskrivelse giver et godt billede
af, hvilken ulidelig tåge af støv, der kunne
være i sådan en stue25.

Gilderne
De tyndt befolkede hedeegne adskilte
sig meget fra områder, hvor jorden var
bedre eller havde blandet bonitet. I de
bedrestillede egne holdt gårdmændene
og husmændene hver deres gilder, og
tjenestefolkene var sjældent med, når gård
mændene holdt gilde. Anderledes var det i
Feldborg og Grove: »Nær te der var gild i ce
gårde, var det eet nøj mej, at den jeen var bejer
end den anden. Nej ncer der var gild, så var der
pindø gild. Det var både husmand og gårdmand
imellem hverandre«. Tjenestefolkene var også
respekterede der og blev inviteret med
til gilderne. Gilderne kunne dog være så
store, at man var nødt til at holde todages
gilder ved f.eks. bryllupper. De ældre og
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den nærmeste familie var med første dag
og så de unge dagen efter25.
I Peder Pøhis mest aktive periode som
spillemand var der som tidligere nævnt
ingen forsamlingshuse i hans virkefelt
som spillemand. Offentligt bal blev kaldt
»Liegstouw« og blev afholdt, hvor der
var plads i gårdenes storstuer. Disse var
som regel i den østre ende af stuehuset,
var tre til fire fag lange og i stuehusets
bredde. Peder »Spillemand«, der var født
i Grove, har fortalt, at man skulle ansøge
herredsfogeden om lov til afholdelse af
sådan et bal. Det kostede fire kroner om
kring 1900, men så havde man også lov
til at skænke kaffe og brændevin mod
betaling, hvilket der kunne tjenes ganske
godt på. Der var ikke mange steder, man
havde plads til at afholde disse offentlige
arrangementer. Det tiltrak helt fremmede,
og fuldskab og hyppige slagsmål satte
stopper for disse baller med spiritus mange
steder. Dertil kom afholdsbevægelser og
Indre Mission, der fik flere tilhængere i de
år, hvor det blev syndigt at danse, spille og
drikke spiritus, og endelig blev der også
opført nye forsamlingshuse og krosale. De
kom dog meget sent i de tyndt befolkede
sogne; det første kom i Sønder Resen, ca.
ti km øst for Feldborg, og Feldborg fik sit
eget i I913. Grove sogn fik derimod aldrig
bygget et forsamlingshus. Her fortsatte
man med at afholde dans i private hjem,
hvor der var plads, f.eks. i Jordemoderhuset
i Gindeskov, i gårdene i Vistorp, Lille og
Store G råsand.
I Feldborg var det især i de gamle gårde
i Over Feld borgs gård laug, der havde en
storstue. Det var i Knud Nielsen »Kusks«
gård matrikel 2a, Brokholms gård matrikel
3a, og Vestergaard matrikel 4a, som ejedes
af Niels Dam, hvor der var en storstue, der
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Vestergaard, en af de gamle gårde i Over Feldborg. Garden havde en storstue, der ofte benyttedes til
dans. Peder Pøhl lånte selv stuen ved sine ældste døtres bryllup. Peder skulle have opført de fleste af
gårdens bygninger. Bemærk, at størstedelen af bygningerne er opført afflintesten. Foto ca. 1910.

blev brugt til dans2i. — De offentlige baller
blev til dels afløst af chokoladegilder, kaf
fegilder eller parbal, som også blev kaldt
»be-bal« eller »be-gilder« (indbudt bal
eller gilde), hvor der ikke blev serveret
spiritus. Chokolade var det almindeligste
traktement, men det kunne også bestå af
kaffe, og så blev gildet kaldt kaffegilde. Det kunne være fra en enkelt person og op
til ti, der slog sig sammen, så det var en
slags sammenskudsgilde. Almindeligst var
det, at konen i gården, hvor gildet skulle
afholdes, blev spurgt, om hun ville koge
chokolade og bage brød, der som regel
var »hverrebrød«, en traditionel kringle,
der blev bagt til fester i Vestjylland. Hvis
konen i gården helst ville være fri, lejede
man en anden kone eller i nogle tilfælde
en kogekone til at bage og koge chokolade.
Mange gange havde Peder Pøhl sin hustru
med, som var egnens kendte kogekone. I
en periode på ca. ti år (1903-1913) kun
ne ungdommen også leje Peder Pøhis telt,
der stod opstillet bag huset, hvor de boede.
»Hanne Pøhl« kogte og bagte for egnens
ungdom. Der findes beretninger om, at
de store knægte fra byen åd for meget og

drak for meget chokolade, så hun helst
ikke ville have dem til bordet første gang,
da hun så kunne slå lidt mere mælk i
chokoladen anden gang, den skulle ser
veres for anden bordfuld16. Var de ti per
soner, der slog sig sammen, kostede det
kun omkring to kroner for hver. De ti
kunne så invitere 40 personer til sådant et
gilde. Efter at Peder Pøhl fik telt, kunne
der inviteres endnu flere, men var det i
en storstue, var det almindeligt med 1050 mennesker ved disse gilder'. Der var
altid nogen, der ikke dansede, og nogen,
der spillede kort i stedet for. Storstuen var
ved sådanne lejligheder totalt ryddet. Der
var ikke engang stole eller bænke, hvor
gæsterne kunne sidde. Trængte man til et
hvil, gik man ind i en af de andre stuer,
hvor der blev serveret kaffe eller chokolade
i løbet af aftenen2'.
Chokoladegilderne kunne gå på om
gang, eller man skiftedes til at arrangere
dem på en gård, hvor der var tilstrækkelig
plads. De kunne også som før nævnt være
organiseret som sammenskudsgilder. Og
de kunne være resultatet af et væddemål,
hvor den uheldige tabte et pund choko-
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lade, hvorefter der blev indbudt til gilde2\
Til parbal blev der kun inviteret par,
et lige antal piger og karle. Ved disse
arrangementer var deltagerne inviteret til
spisning, inden dansen startede. Et sådant
arrangement var noget dyrere at afholde25.
De nævnte gilder blev især afholdt i
vinterperioden, som var en relativt stille
periode for landmændene. Næsten hver uge
blev der holdt sådan et gilde. Disse gil
der var ikke årstidsbestemte, men det
var derimod høstgilderne, pinsegilder og
julegilderne. Julegilderne kunne godt
strække sig over en måned. Det var gårdmændene og husmændene, der inviterede
på skift og afholdt udgifterne. Ved den
lejlighed var børn, unge og gamle med,
dog kunne det være nødvendigt at holde
gilderne i to dage på grund af pladsen, så
havde man de ældre den første aften og
de unge aftenen efter. - Jens »Skals« fra
Vistorp var i 1890’erne med sin far hos
Espes i en af de gamle Vistorpgårde, hvor
faderen skulle spille til julegilde. De kom
i god tid om aftenen, natten gik, og dansen
fortsatte til næste dags formiddag, og det
endte med, at de blev og fik »te Onden mej«
(middagsmaden med); Jens »Skals«’ far
skulle så hjem for at hvile sig, til han igen
skulle spille for de unge til et lignende
arrangement2'.

Spillemandspenge
Spillemandshvervet var almindeligvis et
bierhverv på linje med mange af hede
egnens bierhverv som hosebinding (strøm
pestrikning), løbbinding (kurvefremstil
ling af halm), simefremstilling (reb frem
stillet af langhalm) m.m.
Betalingen til spillemanden var i ældre
tid altid spillemandspenge. Det foregik
på den måde, at karlene ud på aftenen,
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eller når de forlod selskabet, gik op og
gav deres bidrag direkte til spillemanden.
Almindeligvis betalte kvinderne ikke. De
var som regel indbudt af en kavaler. I et
dagbladsinterview har Peder Pøhl fortalt,
at i starten af hans spillemandskarriere
var det almindeligt at give otte skilling,
medens enkelte gav 16 skilling (en mark),
én 1/6 rigsdaler, hvilket var særdeles flot10.
En rigsdaler blev ved pengeombytningen
i 1874 vekslet til to kroner, dvs. at 16
skilling svarer til 33 1/3 øre.
Omkring år 1900 blev det almindeligt
at give 25 til 50 øre i spillemandspenge.

Det sidste billede af den 98-arige Peder Pøhl.
Foto: Damgaard Sørensen, Holstebro.
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En undersøgelse af spillemandens rolle i
slutningen af 1800-tallet viser, at spille
mandens fortjeneste var stor i forhold til,
hvad daglejere og tjenestefolk tjente. Man
fik nogle ß kroner ved smågilder, og ved
større arrangementer som bryllupper kun
ne indtjeningen godt være mellem fem
og ti kr. Peder Pøhl opnåede i 1921 ved
sognefogedens sølvbryllup i Feldborg,
sammen med to kolleger, Peder »Spille
mand« Jensen og dennes bror Jens Chri
stian »Spillemand« Jensen, at tjene hver
52 kroner51. Det var et overordentligt stort
beløb i forhold til, at en daglejer tjente
mellem en halv og en hel krone om dagen.
Afslutning
Peder Pøhl og Ane Johanne fik ni børn.
Parret nåede at holde guldbryllup i 1927
med spisning, musik og dans i det festtelt,
som Peder Pøhl selv syede og byggede i
I903. Ane Johanne døde den 28. april
1928 efter et langt livsom kendt kogekone.
Peder Pøhl boede hos sin yngste søn og
svigerdatter, Søren og Augusta Sørensen, i
huset, som Peder Pøhl lod bygge i 1903,
men valgte i 1943 at flytte til Haderup på
det nyopførte alderdomshjem, hvor han
døde den 13. januar 1949, 98 år gam
mel. Peder Pøhl var efter sin høje alder
usædvanlig rask og åndsfrisk til det sidste.
Han læste hver dag sin avis og fulgte
interesseret med i, hvad der skete i tiden.
Peder Pøhl var til sin død en usædvanlig
god fodgænger. Lige til det sidste foretog
han kilometerlange spadsereture. I en al
der af 95 år spadserede han fra Haderup
til Tvis ved Holstebro, en vandring på ca.
25 kilometer, og hver sommer kom han
mindst et par gange gående de ca. 35 ki
lometer til Vester Timring med violinen
på ryggen for at besøge familien der. Det

fortælles der, at når han besøgte sin nevø
Thomas Sørensen, blev kun det nødven
digste arbejde gjort, så skulle der spilles.
Peder Pøhl var på den måde med til at
videreføre den gamle musik og opmuntre
familien til, at musikken kom til at leve
videre til de næste slægtsled og gøre
Peder Pøhis navn og musik kendt i brede
folkemusikkredse i dag.
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Lille klub belyser nutiden for fremtiden
ved Holstebro-motorvejen
Af Hans Herping,
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Anlæggelsen af motorvejen fra Herning til
Holstebro er historiens største byggepro
jekt i Vestjylland. Det er det i investerede
penge, og det er det for det blotte øje. Når
motorvejen står færdig i 2018, er det meget
hurtigere at komme til og fra området.
Men byggeriet kræver også sine ofre i form
af ekspropriation af jord og ejendomme og
voldsom indgriben i natur og landskab.
Bortset fra de mange, der har deres dag
lige arbejde ved motorvejsbyggeriet, er der
fire almindelige borgere i Holstebro Kom
mune, som har et særligt godt øje til pro
jektet og dets mange konsekvenser. De fire
er Aase Kristensen, Frede Rosenberg og
Thorkild Fleng, der alle bor i Holstebro,
samt Ejgil Basselbjerg, der bor i Bur. De
kender hinanden fra fotoklubben »Blænde
96« i Holstebro, hvor de i mange år har
været medlemmer og udlevet deres pas
sion for dokumentation via fotografiet.

Dokumentation af
nutiden for fremtiden
Allerede før motorvejsbyggeriet gik i gang,
besluttede de fire under navnet »Holstebro
Lokalhistoriske Klub« at afdække i tekst
og billeder, hvilken indflydelse Holstebro
Motorvejen vil få for mennesker og natur
i de områder, som bliver berørt af den nye

færdselsåre på dens vej gennem 28 km
i Holstebro Kommune.
Under mottoet »dokumentation af nu
tiden for fremtiden« var Frede, Ejgil, Thor
kild og Aase i aktion, før det første spa
destik til byggeriet blev taget. Hele stræk
ningen blev gennemfotograferet fra kom
munegrænsen mod syd til Krunderup mod
nord, før gravemaskinerne holdt deres
indtog. På den måde kan man f.eks. sam
menligne terrænforholdene »før og efter
motorvejen«, da de fire vil genfotografere
strækningen, når motorvejen er taget i
brug i 2018.
Fra foråret 2014 til udgangen af 2015
havde de fires arbejde resulteret i 40
artikler, der alle er blevet offentliggjort
på den ene eller den anden måde, især i
Dagbladet Holstebro-Struer, knap 3.000
fotos og 22.000 opslag på deres hjemmeside
www.holstebromotorvej.dk. Og der er do
kumenteret meget mere siden dengang.
Klubben har været »hele vejen rundt«
i deres arbejde med at dokumentere nu
tiden for fremtiden - arkæologi, natur, bor
geres, virksomheders og foreningers for
ventninger til motorvejen, fordele og
ulemper. 15 ejendomme er totalekspro
prieret til projektet, og store jordarealer er
inddraget til formålet.

NUTIDEN FOR FREMTIDEN

»Større hensyn til de
døde end til de levende«
De fire har været i kontakt med samtlige
ejere, der har måttet afgive ejendomme ligesom en stor part af de ejere, der kun
har afgivet jord, har været kontaktet. Kon
sekvenserne for ejerne og deres holdninger
til det gennemgribende projekt vægter
klubben særligt højt i deres dokumenta
tion. Hvordan reagerer ejerne generelt på,
at de må rejse fra hus og hjem og/eller
afgive jord til projektet? Frede, Ejgil,
Thorkild og Aase fortæller:
- Der er naturligvis mange følelser i spil,
især for dem, der må sige farvel til deres
slægtsgårde. Vi har mødt både tilfredse og
dybt utilfredse - ja, grædefærdige - men
nesker. Fælles for alle, der har faet eks
proprieret deres ejendomme, er nok, at
de som udgangspunkt har følt det som
en katastrofe og er kede af det. Der skal
ikke stor fantasi til at forestille sig, hvilket
indgreb det er for den familie, der bliver
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frataget deres hjem, eller den familie, der
mister jord og vejforbindelser, og nu snart
skal til at leve med en motorvej i baghaven.
På den anden side har de, der skal væk
fra deres ejendomme, efterhånden affundet
sig med, at »løbet er kørt«, at de trods alt
kommer derfra med skindet på næsen og
kan starte en ny tilværelse. Værre er det
for dem, der har måttet afgive en del af
deres jord, og sidder tilbage med resten
og med et eventuelt stort værditab. Der er
ingen tvivl om, at nogle af ejerne føler sig
uretfærdigt behandlet i forbindelse med
ekspropriationen. F.eks. en landmand, der
måtte afgive sin ejendom, men to gravhøje
på hans jord måtte der ikke røres ved. Som
han udtrykte det: »De tager større hensyn
til de døde end til de levende«.

Motorvejen giver store muligheder
Selv om den nye motorvej griber voldsomt
ind i natur og landskab og har alvorlige
konsekvenser for dem, der må afgive jord

Pra venstre ses Ejgild Basselbjerg, Thorkild Fleng, Aase Kristensen og Frede Rosenberg fra
interviewet i januar 2016. Et femte medlem er siden kommet med i gruppen.
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cil projektet, så er der ifølge de fire i
Holstebro Lokalhistoriske Klub generelt
en positiv holdning til den nye færdselsåre
blandt dem, de har snakket med og været
tæt på. Selv er de fire også overvejende
positivt stemte, selv om de er store natur
elskere med alt, hvad det indebærer.
- Motorvejen giver store muligheder for
bl.a. erhvervslivet. Nu ßr vi vestjyder to
porte til den vide verden - Karup Lufthavn,
som vi har i dag, og den nye motorvej mod
syd. Linjeføringen til Holstebro Nord ved
Krunderup er efter vores opfattelse også
den rigtige løsning, siger Ejgil, Thorkild,
Aase og Frede.

Slutresultatet i 2018
De fire fortsætter med at dokumentere
nutiden for fremtiden ved Holstebro Mo
torvejen - helt frem til 2018, når den er
taget i brug.
- Vi vil også vise landskabet, når tra
fikken glider af sted, og når grøfterne om

kring vejen er grønne, og fuglene synger.
Når vi frem til 2018 har fulgt, beskrevet
og fotograferet hele motorvejsprojektet,
ßr Holstebro Lokalhistoriske Arkiv hele
molevitten. Vi drømmer også om, at vi
til den tid kan ß lavet en eller anden
samlet publikation om vores arbejde. Om
det bliver ved drømmene, vil tiden vise.
Men under alle omstændigheder er det en
stor oplevelse for os at komme SÅ tæt på
mennesker og natur i vores proces. Vi er
taknemlige for den store imødekommen
hed hos dem, vi har kontaktet og snakket
med, og den store respons, vi har ßet fra
alle sider for det, der indtil nu er kommet
ud af vores arbejde, understreger Frede
Rosenberg, Thorkild Fleng, Ejgil Bassel*
bjerg og Aase Kristensen.
Læs den følgende artikel om en af de
ejendomme, der er blevet totalekspropri
eret til motorvejsbyggeriet - gården Haurids i Tvis.

Laftfoto af Hanrids, Morrerej 2, Tris, Toto: Sylvester Hvid.

Holstebro-motorvejen kræver sine ofre
Gennemførelsen af den kommende motorvej fra Herning til
Holstebro i tidsrummet fra 2014-2018 beløber sig ikke alene til
over 4 mia. kroner - den kræver også sine ofre med hensyn til
totalekspropriation af 15 ejendomme og mange jordarealer
i Holstebro Kommune.
Af Frede Rosenberg

Den 350-årige landejendom Haurids på
Morrevej 2 i Tvis er en af de gårde, der
snare er »en saga bloc«. Ejerne af Haurids
over de seneste cirka 17 år - Hanne og Carl
Ulrich Nørgaard - afstod ejendommen til

staten i år 2015 og blev afløst af entre
prenørfirmaet Arkil, der flyttede ind med
mandskab og maskiner for at etablere deres
del af motorvejsbyggeriet.

Define kæmpelind t'il, nav den må vige for motorvejen, afslore nd fra årringene, om den kan dateres
tilbage til år 1823. hot o: Thorkild Fleng.
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Familien Hanne
og Carl Ulrich
Nørgaard samt
datteren har ringet
farvel til Hanrids
med klokken,
der sknile blive
hængende.
Foto: Frede
Rosenberg.

Farvel med vemod
Carl Ulrich Nørgaard siger om selve eks
propriationshandlingen: » - Vi fik den fi
neste behandling af myndighederne under
hele forløbet, og sådan skulle der helst
også sættes punktum. Men det kom dog
lidt bag på os begge, at selve forret
ningsgangen blev gennemført med en
næsten ophøjet værdighed, respekt og
grundighed, som om vi sad i en egentlig
retssal. Det var helt alene den kvindelige
kommissarius, der styrede slagets gang.
De 12 kommissionsmedlemmer kom ikke
med bemærkninger. Til grundigheden
hørte også, at kommissarius efter en van
dring rundt på Hau rids erklærede, idet
hun så på sin skridttæller: »Nu har vi gået
3,2 km!«
Carl Ulrich Nørgaard siger, at han under
omstændighederne er tilfreds med udfal
det aRekspropriat ionen - men det er med
vemod, de forlader Haurids.
Fakta om Haurids
Det fortælles, at den danske flåde i sin tid
fik leveret ege-skibstømmer fra skovene

ved Haurids, hvilket dog ikke har kunnet
bekræftes.
At der er tale om en meget gammel gård,
kan udledes af, at Haurids ses nævnt med
særskilt matrikelnummer i 1664 under
navnet Hafritz Boel. Af en ejerfortegnelse
(se planche) fremgår endvidere, at stue
huset blev flyttet og nybygget i 1896.
Den kæmpelind, der gror i haven, skulle
være et levn fra 1823. Når den falder for
motorvejen, skal det blive spændende at
aflæse alderen ud fra årringene.
Hanne og Ulrich har med nænsom hånd
ofret store summer på at restaurere hele
stuehuset og til dels også udbygningerne.
Til ingen nytte, kan man sige, nu da hele
herligheden forsvinder.
Mens Ulrich Nørgaard viser rundt på
ejendommen, der er på 78 ha jord, roser han
Vejdirektoratet for, at man under plan
lægningen og linjeføringen af motorvejen
lod den storslåede natur på stedet med
gøgeurter på engen, kæmpehøje og ege
træer få førsteprioritet i forhold til byg
ningerne.

HOLSTEBRO-MOTORVEJEN
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Jpaurittô
©aiiribs næbnes i matriklen 1664 og skplbsættes til I • 2 O 2.
ßaarben halbes bengang tilbage i 1664 for ©afrits ©oel og ben beboes af Œhomas Jen
sen. Ijan efterfølges af:
1682 -1734
Christen (Christensen og l<aren DuSbatter
1734 -1751
/liels Ixiinbsen ineb familie fra Ät. Äoels
1751 -1786
Peber Jensen øg Johanne ÆlicbaelSbatter
1786
jf rans Slnbersen som bør samme aar gift meb Sinne pebersbatter
1786 -1805
Sinne Pebersbatter som bliuer gift 2. gang meb Jens Christensen
1805 -1852
fieber JfranSen
Peber jf ransen - Sinne Pebersbatters son af l ægteskab gifter sig meb Margrethe lauribSbatter. Peber jfransen gifter sig 2. gang i 1823 meb Sinne Margrethe Pebersbatter
fra ©laabjerg. Äainmc aar bugger be nm stuehus. ©iælken ober bet aabne ilbsteb er beba
ret.
p.jf.î.fc - â.p.D.ÎB. 1623

£
tb

i!

Jnittalernc staar (or: Pcöcr Jfransen J Jxiunbs - Shine Peber Datter JBIaabjerg
Peber ÿUaabjera Pcbcrsen - (Ojristinc Pcbcrscit
1852-1902
Peber IBIaabjenj Pcbcrsen bygger ni’t Stucljtts 1896 satnttbig blev beboelsen
jflpttet ta. 50 meter. €n Stump af kaalgaarbsbigct og ben store linb er et lebn fra 1823.
J1869 bkb et stort areal plantet til meb sltob.
P.©.P-CP.Ï). 1896

31 nitraterne staar for: Peber ffilaabjerg Pcbcrscn
Jens Jensen • liaren (Olesen
Jens SCorgaarb Jensen - Kirstine (Tljtnggaarb
(Otto Karlsljoj ■ Jbilba (Olesen
(Earl ïllritl) ïîorgaarb - føanne Pcbcrscn

Christine Pebersen Iijertn
1902-1921
1921-1950
1950-1997
1997-2015

Denne fortegnelse over ile forskellige ejere af Hanrids afsiorer, at der her er foregået rigtig mange
familiehændelser, som nn ikke mere kan relatere sig til mnrsten. Data-rigtighed ikke verificeret.
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Her lige på hjørnet af udbygningerne til Haurids vil motorvejen komme til at gå.
Foto: Thorkild Fleng.

Haurids var samlingsstedet
I perioden fra 1950-1997 var ægteparret
Hilda og Otto Karlshøj ejere af Haurids.
Hilda, der i dag sidder alene tilbage,
fortæller, at Haurids gennem tiderne har
været en slags tilholdssted for sociale

begivenheder. Der blev afholdt møder for
landmænd, og i haven med stuehusets
terrasse som scene blev der opført fri
luftsteater. Selv har hun medvirket i »Land
mandsliv«, hvorunder både soveværelse,
køkken og toilet hørte med til backstage.

Familien Nørgaard havde lagt meget arbejde og mange penge i at modernisere stuehuset til et top
moderne hjem i smukke rammer, da motorvejslinjen blev offentliggjort. Foto: Thorkild Fleng.

Den gamle hardsyssel-dialekt
A/Vzggø Sørensen

»Det, der fremfor alt lagde sin tunge Haand som et Tryk paa Egnen, og saa at sige
holdt al Udvikling og Forbindelse med Omverdenen tilbage, var de forfærdelige Af
stande, og den Anstrengelse og utrolige Tid det tog at passere disse ... før vi fik andre
grundforbedrede Veje ... Dengang havdes jo ikke som nu Broer eller Stenkister over
ethvert Vandløb... «
(Helmuth Krarup: Gamle Minder. Herning 1916, s.8 ff. Opr. trykt i Herning Folkeblad 1889).

Sådan beskrives Hammerum herred om
kring 1850, men ordene rammer lige så
præcist egnens isolation i århundrederne
bagud. Her har vi forklaringen på, at Hardsyssel (som andre fjerne egne) gennem tiden
udviklede sin egen kultur med særtræk,
som måtte forbavse udefrakommende - og
en dialekt, som på mange punkter var dem
fremmedartet og uforståelig.
Enhver kultur udvikler sig (hurtigere
eller langsommere) i takt med, at der gø
res nye erfaringer og anlægges nye syns
vinkler - og sproget følger med. Står kultu
ren i jævnlig kontakt med naboer, forløber
udviklingen langt hen i fællesskab med
dem, og der bevares (eller endog etable
res) et tæt sprogfællesskab. Men et ud
kantssamfund som det gamle Hardsyssel
fik sjældent besøg udefra, og selv foretog
man højst en studedrift, en salgsrejse med
bindetøj eller pottevarer, en købstadsrejse
ud over herredets grænser. Derfor udviklede
dialekten sig gennem århundreder bort fra
naboernes - lige til den infrastrukturelle
revolution i anden halvdel af 1800-tallet.

I det følgende skal jeg fremdrage nogle
træk af den gamle dialekt, sådan som vi
på Peter Skautrup Centret (ved Aarhus
Universitet) kender den — fra et utal af lo
kale kilder i tidsrummet ca. 1800-1920,
fyldigst af alle vor stifter prof. Peter
Skautrups disputats om dialekten i Tvis
sogn: Et Hardsysselmal. I-II. Kbh. 192730 (men først endelig afsluttet 1979).

1. Sprogets udtryksside
(grammatisk og fonetisk)
Forenklet bøjning
Vestjysk har på flere punkter forenklet det
fællesdanske bøjningssystem. Mens rigs
sproget stadig (fuldstændig umotiveret)
skelner mellem substantiver af fælleskøn
og intetkøn (en stol - stolen, men et bord bordet), har vestjyderne slået de to kate
gorier sammen, så det hedder både en stol
og en bord, og man henviser til begge dele
med den. Vel at mærke, når det gælder
genstandsbetegnelser (som kan tælles: én
stol, mange stole)', det gamle intetkøn er nem-
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lig bevaret i en ny meningsfuld rolle
som markør for stofbetegnelser (der kun
kan omfangsbestemmes: noget vand, meget
vand)', til sådanne henviser man med det.
Området med dette ny genussystem er vist
på fig. 1.
På rigssproget sættes et substantiv i be
stemt form på to måder: enten ved be
stemthedsendelse (stolen, bordet) eller med
foranstillet artikel (den gamle stol, det tunge
bord). Vestjyderne har (sammen med søn
derjyderne, se atter fig. 1) opgivet bestemt
hedsendelsen og bruger altså kun for
anstillet artikel, almindeligvis i formen ce
(ce stol, ce bord, ce gammel stol etc.).
Også adjektivernes bøjning er kraftigt
forenklet. Hvor rigssproget skelner mellem
en stor stol og et stort bord, har vestjysk i
begge tilfælde stuer (hér godt nok sammen
med næsten alle andre jyder, se fig. 1).
Og de fleste adjektiver gradbøjes nødigt
vha. endelser (gladere - gladest)', man siger
hellere mier giår, miest glå.

Færre stavelser
De fleste simple ord (usammensatte, uden
særlig forstavelse eller endelse, ubøjede) er
enstavelses i hardsysseldialekten, også når
de svarer til et tostavelsesord på rigssproget
(fx task = tærske). Overalt i jysk har gamle
tostavelsesord, som endte på (tryksvagt)
-e, nemlig tabt denne lyd (ved såkaldt
apokope). - Men den tabte stavelse har ofte
sat sig spor. I Hardsyssel enten som erstat
ningsforlængelse på en stemt lyd (sauw =
save, scejjl = sejle, danns - danse), eller som
vestjysk stød på den stemte lyd (spot spytte, bank = banke). Udbredelsen af
vestjysk stød ses i fig. 2. Gamle tosta
velsesord holdes stort set ude fra gamle
enstavelsesord - blot på ny måder, der har
fjernet vestjysk fra vore øvrige dialekter.

Særprægede lyd
Mange har undret sig over hardsysselboernes
brede w (i fx vand) og deres (mere eller
mindre »rullende«) fortunge-r (fx rive. tre).
Men w er en ældgammel variant af v-lyden
i nordisk - selv om det kun er jyder, der
har beholdt den (og hardsysselboer endda
i mindre grad end nordjyder, se fig. 3).
Fortunge-r er også den oprindelige r-lyd;
først omkr. 1700 bredte vores nuværende
bagtunge-r sig (muligvis som en mode
strømning, udgående fra de parisiske sa
loner, jf. Sprog og Kultur XVIII, 64).
På andre punkter er det dog hard
sysseldialekten, der har brudt radikalt med
fortiden. Svarende til rigssprogets »bløde
d« anvendes -r (fx gryyr = gryde), med den
overraskende konsekvens, at svagtbøjede
-ede-verber udtales ens i nutid og datid:
han bander (- bander el. bandede; det må
fremgå af sammenhængen). Og der er
(ligesom i andre egne af Jylland, jf. fig. 3)
udviklet klusilspring i stedet for stød på i-,
y- og u- (tikj = 10, bykj = by, snkuer - sur),
i det vestlige Hardsyssel endda også på e-,
ø- og o- (mekjel - mel, høkje = hø, sokuel sol).
Den engelske forbindelse
Adskillige af ovennævnte træk deler
hardsysseldialekten med engelsk: de for
enklede bøjninger, apokopen, de karak
teristiske w- og r-lyde. Heraf myten om en
særlig sprogkontakt hen over Nordsøen.
Men nej, sammenfaldene er helt tilfældige.
1 de mange århundreder mellem vikinge
tiden og nutiden har vestjydernes kulturelle
(og dermed sproglige) kontakter gået i en
anden retning, hvorom mere i afsnit 3 ndf.
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Fig. I: I Vestjylland (det grå område) er genstandsbetegnende substantiver
allefalleskøn, stofbetegnende substantiver intetkøn ( iJysk Ordbogkaldt stofneutrum). I de hvide områder har dialekterne sammefordeling affalleskøn
og intetkøn som i rigssproget.
Vest for linjen Ä markeres bestemt form af substantiver kun med for
anstillet artikel, øst for linjen dels med foranstillet artikel, dels med
bestemthedsendelse (som i rigssproget).
Kun øst for linjen B bøjes adjektiver i intetkøn ( og i Vendsyssel endda kun,
hvis de står alene: et grøn glas, men glasset er grønt).

Fig. 2:1 Vestjylland m.m. har gamle tostavelsesord vestjysk
stød, når rodstavelsen ender på -p. -t el. -k; udviklingen
galder generelt i det mørkegrå område, mere begranset i det
lysegrå område.

I de stribede områder har dialekten klusilspring i stedet for
stød på langvokalerne i-, y-. u-, i det vestlige Hardsyssel (vest
for den sorte linje) tillige på vokalerne e-. ø-. o-.

Fig. 3:1 Nordjylland bruges altid tv- svarende til rigssprogets
v-; i Midtjylland har man tv- foran bagtungevokaler (u. o.
å. a) samt i forbindelserne kv-, tv-, dv-, bv- og sv-; ellers v-; i
syd anvendes kun v- (ligesom i rigssproget).

Fig. 4: Grov skitse over mangden af ord indlånt fra plattysk.
Den skønnede procentdel stiger medfarvegraden: fra lys grå
til mørkegrå. Fyn er ikke taget i betragtning.
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2. Sprogets indholdsside
(pragmatisk og semantisk)
Selv om ovennævnte grammatiske og fo
netiske særtræk kan virke fremmedartede
på en rigssprogstalende, så er de rimeligt
lette at overskue. De er jo stadig baseret
på fællesmenneskelige kategoriserings- og
udtryksmuligheder, blot lidt anderledes
drejet, end vi er vant til. Det er ret beset
træk, der kunne have udviklet sig hvor
som helst.
Helt anderledes, når det gælder be
grebsmæssige særtræk på dialektens ind
holdsside. Når en egns kultur (dvs. livs
vilkår, dagligliv og tankegang) pga. af ringe
kontakt har udviklet sig bort fra naboernes,
medfører det en lidt anden opfattelse af,
hvordan verden er skruet sammen, hvad
der er væsentligt, og hvor det er vigtigt at
sondre. Det er de forhold, man har i fokus,
der trækker mange gloser og formuleringer
til sig; på perifere områder kan man tillade
sig mindre differentiering og præcision.
Forskellen på væsentligt og perifert lader
sig ikke reducere til et overskueligt antal
»oversættelsesregler«, men må læres hen
ad vejen, i længerevarende samvær med
egnens beboere. Som mangen tilflytter
har måttet erkende: rigtig jyde bliver man
først i tredje generation!
Dialektforskelle af denne art er vel
tidligt opstået fx mellem en egns bondeog fiskerbefolkning. Men overordnet set
har den danske landbokultur gennem år
hundreder udviklet sig under fælles vilkår
- og derfor også nogenlunde ensartet. Den
store (og for landboerne fælles) modspiller
blev by kul turen, som voksede frem i
1600-tallet, men hurtigt greb om sig - og
gav sig sprogligt udtryk i rigssproget og
købstadsdialekterne.

Bykulturen var udadvendt, bestandig
åben over for fremmed kulturel påvirk
ning: nye varer, ny viden og nye anskuelser
vandt indpas i stigende tempo. Dermed
voksede den mentale afstand til de om
kringliggende landbosamfund - men det
samme gjorde købstædernes tiltræknings
kraft (med deres løfte om en ny livs
stil)! Sammenlignet med købstadslivet var
tilværelsen på landet utrolig ensformig,
normbundet og konservativ.
Væsentligt og perifert
Betragt et øjeblik datidens lokalsamfund
derude i landsbyerne. Al arbejdsindsats
og opmærksomhed var samlet omkring
dagen og vejen, arbejdet med drift og
dyrehold - for de færreste var jo over
levelsesmæssigt sikret. Gården, dens byg
ninger, dens indvånere (familie og hus
dyr), de omgivende agre og kålgården, de
indarbejdede arbejdsprocesser og redska
berne man brugte dertil, vurderinger og
beslutninger der skulle træffes undervejs,
samværet med gårdens folk og naboer sådanne ting udfyldte dagligdagen, og det
er om denne konkrete hverdag, man sam
lede et differentieret ordforråd og et hav af
udtryksmåder.
Peter Skautrups beskrivelse af Tvis-dia
lekten er (som noget enestående i dansk
dialektforskning) opbygget efter thesaurus-princippet, med ordforrådet fordelt
begrebsmæssigt på emneområder - helt
på tværs af grammatiske ordklasser etc.
Dispositionen lyder: hvordan udtrykte
folk sig inden for brede emner som bolig,
mad, vejrforhold (for at nævne nogle ret
konkrete) eller bevægelsesmåde, sanse-indtryk, sæd og skik (som nogle af de mere
abstrakte). Man kan — næsten ved at tælle
sider - se, hvad de gamle hardsysselboer
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fokuserede på, og deres sprog derfor var
organiseret omkring.
Afsnittet om husdyr fylder meget (10
sider). En moderne bybo skelner mellem
arter (ko, hest, gris), men i datidens land
bosamfund spillede husdyrenes køn, alder,
drægtigheds-evne og -tilstand, anvende
lighed i driften etc. en afgørende rolle,
og Skautrup kan derfor (bd. I, s. 140-141)
opstille et skema over to sider med sær
betegnelser efter disse kriterier (samt for
dyrenes parringsakt og nedkomst). Lad
mig kort sammenstille nogle af disse dia
lektgloser med en typisk husdyrskæbne
(hentet fra Ord & Sag 2000, 13 ff.).
Et nyfødt føl (hvis han- da hesteføl, ellers
øgføl) diede moderen et halvt års tid og gik
så før étårsalderen over til fast føde; som
klocl (el. yngre: plag kunne ungdyret nu så
småt vænnes til arbejde; fuldt udvoksede
var kloddene senest i fireårsalderen og
hed da som hankøn hest, som hunkøn øg;
et drægtigt øg kaldtes iffel ( = i-folet) og
fik efter første foling navnet føløg; nogle få
voksne hanheste egnede sig til avl, under
navn af hingst eller vrinsker; ellers blev de
kastreret og tjente videre som arbejdsdyr
under betegnelsen hest; også de voksne øg
arbejdede ind mellem drægtighedsperio 
derne og blev så under ét med kastraterne
kaldt bæster; helt nedslidte bæster, de
såkaldte helmisser, stod til aflivning.
Tilsvarende differentieret opfattede man
vind og vejr (12 sider hos Skautrup). Vejret
betød jo umådelig meget for datidens land
brugere. Forårsvejret var afgørende for, om
man kom tidligt eller sent i jorden med
pløjning og såning, og for, hvornår de
magre stalddyr kunne slippes på græs.
Siden var det afgørende, at kornet fik
væde nok i væksttiden og sol nok, når
det skulle modne. Blev høsttiden en våd
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affære, kunne høsten fordærves i laden. Og
hvordan artede vejret sig til høbjærgning,
tørvegraving, kartoffelavl? Bonden vog
tede bestandigt på vejret; regn var ikke
bare regn, men (af varierende længde, og
i samspil med vinden) rog-, rusk-, øs-, slag
regn, piller-, drive-, dags- eller slagregn, eller
blot en æl (= byge). Og han havde et hav
af vejrregler: når det arker (dvs. skyerne
danner striber) fra syd til nør, skal bonden
tage sit korn, mens det er tør; når det arker fra
vester til øster, kan han lade det stå, så længe
han lyster.
Kommer vi uden for de felter, som med Skautrups ord — havde bondens »livs
interesse«, bliver det anderledes sparsomt
og vagt med ord og udtryk. Vel fornøjede
man sig ved de smukke vilde blomster,
men sprogligt blev de fejet ind under
generelle betegnelser som blåleger (= blå
blomster), mens brugbare bær og grønt
sager naturligvis havde særnavne. Vilde
fugle fik ofte blot navn efter deres lyd
eller opholdssted: kukkemand (= gøg), bitte
Thomas i gærdet (om gærdesmutte m.fl.) mens nytte- og skadedyr (bier, rotter, lus)
nok var værd at ofre »rigtige« navne og
talemåder på.
Velkendt adfærd, udvikling, forandring
fortjente mange ord og udtryk i de gamle
landboers sprog: man holder fal, giver køb
og slår til i en handel, kornet kommer op
og bliver mod (- gror og modnes), en mand
går i knyk, men kommer til kryli (= bliver
syg el. går fallit, men kommer over det
igen). For det er jo også alt sammen kon
krete foreteelser. Abstrakte ord som rigs
sprogets kærlighed og fornemmelse er løsrevet
fra konkrete situationer, og den slags filosoferen lå landboerne fjernt.
Den konkrete forankring ligger også
bag et andet særkende ved den gamle land-
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bodialekt: den vidtdrevne brug af sam
menligninger og sproglige billeder. I ste
det for at udmønte særskilte betegnelser
for uhåndgribeligheder som sindsstilstan
de, fornemmelser, tilskikkelser etc. brug
te man hverdagens udsagn i overført be
tydning: den, der føler sig snydt, står og
snykkerpå ce stakkested(ligesom kreaturerne
snuser, hvor kornet engang har været
stakket); den åndsfraværende er faldet i
amdam (som den revne kartoffel masse, der
stille synker til bunds, når man fremstiller
amdam = kartoffelmel); den, der kom
galt af sted (gik fallit, blev syg eller sågar
døde), skred af ce skødsel (ligesom brødet,
der ikke kom med ind i ovnen). Også
holdningen fra de konkrete situationer
(medfølelse, ironi eller afmagt) følger med
i det overførte billede.
Sædvane og roller
Det gamle landbosamfund var konservativt.
Man stolede på sædvanen, der gennem
generationer havde vist sig bæredygtig, og
man var skeptisk over for ny ideer, gav sig
først efter moden overvejelse. Dagligdagen
lå i aldeles faste rammer, i dagtimerne
med pasning af dyrene og sæsonbestemte
arbejdsopgaver i marken, efter mørkets
frembrud »aftengavn« ved sparsomt lys,
om søndagen kirkegang, nogle weekend er
deltagelse i en »legestue« (med musik og
dans for unge folk), med lange mellemrum
gilde i familien eller hos naboer. Når Jysk
Ordbogs meddelere på bånd fortæller om
fortidens hverdag, signalerer de helt ube
vidst selvfølgeligheden af, hvad man fore
tog sig: »dengang vi skulle i engen og slå
hø ... vi havde jo en eng ude i enden af
fjorden ... så det var jo en streng tid dér
med at være i engen ... vi skulle jo have
karlene (rettelse:) de skulle jo have høleen

haret ... og når de havde gjort det, drog
vi jo af i engen« osv. (båndoptagelse fra
S.Lem 1971; tilsvarende for sjællandsk
fynsk i Danske Folkemål XXVI, 79). Jo
betyder »som bekendt, i sagens natur;
hvad ellers?«
Også samfundsrollerne lå fast: Fader
eller husbond som øverste myndighed i
hverdagen (med magt uddelegeret til
konen, hvad angik husførelse og opdra
gelsen af døtre og tjenestepiger, evt. også
sektorer af driften overladt til en erfaren
tjenestekarl); som højere, men også fjer
nere myndigheder præst og sognestyrelse.
Blandt søskende og tjenestefolk herskede
den autoritet (men også omsorg), som alder
og erfaring medførte. Vejen til personlig
tilfredshed og de andres respekt var, at
man samvittighedsfuldt udfyldte de roller,
man efterhånden voksede op til: For en
drengs vedkommende dreng karl, forkarl,
(ved giftermål) mand\ for en kvindes pige,
kone, moder (jf. Ord & Sag 2015. 50ff.). Al
forventning, ansvar og selvfølelse knyttede
sig til disse roller (og de betegnelser, de nu
engang havde fået).
Levede man ikke op til sin rolle, faldt
hammeren med det samme. De gamle
vestjyder havde et massivt ordforråd til
udskamning af den formastelige: holdt
man ikke ordentlig ved sine sager, var man
en drattemikkel eller fnmleftct\ for megen
klynken udløste skældsord som sylrtrov
eller vcerkepig og en fedtet husbond og
madmor hed fedteskank hhv. karrigfitte
(når de var uden for hørevidde), jf. Ord &:
Sag 2005, 20 ff.; 2006, 38 ff. Ros kunne
klares med et meget mindre og generelt
ordforråd: han er knøv, en knag, en viIdelig
karl.
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Fantasi og humor, holdt i tømme
Arbejdet i det gamle samfund var le
gemligt hårdt, og det strakte sig langt
ud over vore dages arbejdsuge. Men det
var sjældent så hektisk og stressende, som
meget arbejde er i nutiden. Der var tid
til pauser (og en længere middagshvile),
hvor man kunne snakke afslappet med
arbejdsfæller. Datidens vanebestemte ar
bejde krævede heller ikke i samme grad
som nu konstant opmærksomhed (med
øjnene rettet flere steder hen på én gang);
hænderne kunne ofte passe arbejdet, mens
tankerne var andetsteds henne, eller snak
ken gik. Især da ved »aftengavnen«, de
lange mørkeaftner.
Folks fantasi og nysgerrighed fejlede
ingenting, så der blev sladret, fortalt
historier og leget med sproget. Folkemin
deforskere har indsamlet snesevis af bind
med de sagn, anekdoter, viser, remser og
gåder, man fornøjede sig med; se fx Evald
Tang Kristensen: Jyske Folkeminder
I-XIII (1871-1897). 1 meget af denne
underholdning slår humoren igennem,
undertiden som ironi og sarkasme - lige
som den gør det i de billedlige udtryk
fra forrige afsnit, og ligesom den stikker
hovedet frem i valg og forvrængning af
gloser (hvad jeg skal vende tilbage til i
næste afsnit).
Humoren fik dog ikke friløb, hvis den
gik ud over andre; i et lille lokalsamfund
skal man jo blive ved at omgås. Så kunne
spøg og ondskabsfuldheder slippe ud »ad
sidebenene«, i indirekte formuleringer,
»underdrivelser« etc.: ncecef per'nitten, de
ka en e skyld hindfor ( = nej, overpertentlig,
dét kan man ikke beskylde hende for at
være).
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3. Med et ben i hver lejr
(ordforrådet)
Men hvad bliver der af de fantastiske
gamle hardsysselord? Var det ikke i høj
grad dem, der var karakteristiske for dia
lekten? Jo, vist så - men på samme måde
som påklædning, frisure mv. kan være
særprægede hos en person, uden at det
dybest set siger ret meget om vedkom
mende; for han kan jo ændre smag!
Ord, faste ordforbindelser, fraser (under
ét: tegn) står med det ene ben i sprogets
indholdsside og dækker her et absolut (semantisk-pragmatisk) udtryksbehov, nød
vendiggjort af lokalkulturen; det andet
ben er placeret på sprogets udtryksside,
og hérovre er det til gengæld fuldstændig
ligegyldigt, hvilken lydstruktur der til
kobles, bare sprogbrugerne er enige om
den; undertiden bliver de senere enige
om noget andet, og så er det lige så godt!
Derfor kan ord forældes og erstattes af
andre. Ordforrådet er den mindst stabile
del af et sprog; hér sker der meget hur
tigere ændringer end i de rene udtryks- og
indholdsstrukturer i afsnit 1-2.

Gammelt og nyt side om side
Nogle af de hardsysselord, fremmede har
undret sig mest over, er ældgammel sprog
arv, andre er af ganske ny dato, og folk
bruger dem ubekymret side om side. Jeg
holder mig i det følgende til ord, som
allerede kan ses redigeret på www.
jyskordbog.dk og/eller er behandlet i Ord
& Sag (der kan læses som pdf.-fil på
www.jysk.au.dk/publikationer/oversigt/
indhold 1-25 el. .../indhold26). Til Jysk
Ordbogs artikler henvises i kursiv, til Ord
& Sag i antikva (O&S + årgang og sidetal).
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I hønsekødsuppe får man både kødog mel bol 1er; i Hardsyssel hed de første
med et indlånt ord kløser (< plattysk kloos,
piur. kitisen), men de sidste klimper (med et
gammeldansk ord, der opr. betød »klum
per, knolde«) ('kløse 3.2f 'klimp 3; O&S
1999, 10ff.). Havde man været syg, kunne
man blive kræng (= rask) igen (med et
gammeldansk ord, hvis opr. betydning er
»bøjelig, snild, dygtig«), men man kan
lige så godt komme til hæsk(en) (med et
ord afledt af plattysk herrschen, hersen =
være ved magt) (2hersk', O&S 2011, 53ff.).
En type ringe hedetørv, der brugtes som
isolation om husmure og bagefter blev
blandet i møddingen, hed træk (< gam
meldansk threk = møg, skidt), men næsten
samme type blev skåret til strøelse i svi
nestien under navn af skejter (< plattysk
schiel = møg, skidt) (træk, skejttørv\ O&S
2014, 47ff.). Arve- og indlånsord ses godt
blandet sammen; folk var - som også vi
er - totalt ligeglade med, hvor ordene
stammer fra, bare de fungerer!

Dialekten som etymologisk skatkammer
Da filologer i 1800-tallets begyndelse med
ét kastede sig over vore dialekter, var det i god nationalromantisk ånd - fordi man
dér kunne finde gloser, som underbyggede
ideen om et fælles oldnordisk grundsprog;
gloser, der for længst var uddøde i vort
moderne, fremmedbefængte rigssprog.
Dialekterne har virkelig nu og da fun
geret som sproglig dybfryser. Fx når kon
junktionen æn (= men), kendt fra oldislandsk og Jyske Lov, kan høres brugt i
hardsysseldialekten 600-700 år senere
- nu som signal for indvending: æn om
han nn hiev gal (= men hvad nu, hvis han
blev vred?), een mæ (= men mig; hvad så
med mig?) (2end\ O&S 2010, 48ff.). Eller

når det gammelnordiske verbum hverve
(dreje, vende; rigssprogligt kun bevaret i
ordet solhverv) helt ind i 1900-tallet blev
brugt om at vende høstet hø (til tørring i
vinden), og ordet stadig kendes i sammen
sætningen hverresten (= stor slibesten med
håndsving) (hvervesten l\ O&S 2005, 4f.).
Eller tænk på agerenden, hvor man ven
der med ploven; den kunne i lidt æl
dre hardsysseldialekt hedde anni el. anner (ander, O&S 1996, 24f.; < gammel
dansk and-høvd, hvor første led betyder
»på tværs«, og sidste led er beslægtet
med hoved). Og tag i tilslutning hertil
Lemvig-egnens gamle betegnelse for en
neglerod: andenælr, på overfladen et gan
ske spøjst billede for den lille hudlap ved
neglebåndet, men bagved skjuler sig igen
forleddet and-, og hvad der sidder på
tværs, fremgår af ordets form ovre i den
midtøstjyske dialekt: andnegl. I begge
dialekter er det længst uddøde and- blevet
om tolket til ånde- (= en ands); i Lemvig er
-negl derpå omtolket til -næb, for en and
har da næb, ikke negle! (andenæb 2; O&S
2013, 34ff.).
De fire eksempler afslører, at det alligevel
er så som så med dybfrysningen. Brug
gennem århundrer slider og ændrer på alle
ord. Æn overlevede kun i indvendinger,
hverve nu overvejende som førsteled af en
redskabsbetegnelse, adverbiet and- over
hovedet kun via omtolkning. Sproget
kværner derudaf. Navnlig omtolkninger
som den sidste - folkeetymologier - er in
teressante; for de viser, at sprogbrugere
alligevel ikke er fuldstændig ligeglade med
de ord, de bruger. Når et ords struktur
og trykfordeling tydeligt viser, at det er
skruet sammen af flere dele (dvs. sammen
sat som i tilfældet andnegt), så vil sprog
brugeren helst kunne se en vis logik i
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konstruktionen. Hvis et eller flere af led
dene er gået i glemmebogen eller lyd
udviklet til ukendelighed, prøver man at
genskabe logikken via folkeetymologi.
Det sker også i dag; læs gode eksempler på
Wikipedia (opslag: folkeetymologi).
Undertiden hæfter der længst glemte
forestillinger ved overleverede udtryk, som
når Bjergmanden driver med sine geder/far (el.
sar havre) (som udtryk for luftens flimren i
horisonten en varm sommerdag) (bjergmand
l\ O&S 1996, 31), altså en parallel til,
at mosekonen brygger. Eller når der ses
vejndve ved solen (dvs. at den har en bisol på
hver side) (O&S 1999, 47f.).
Dialekten sont kompas
for kulturpåvirkning
I vore dage er interessen for dialekter nok
så meget fokuseret på det nyere ordforråd,
især det indlån af ord op gennem mid
delalderen og til omkring 1900, som ikke
skyldes påvirkning fra det omsiggribende
rigssprog. Sådanne indlån er nemlig fulgt
i kølvandet på, at varer, arbejdsmetoder og
skikke udefra lige så stille vandt indpas
- på trods af de store afstande og dårlige
transportforhold. En vis kontakt har jy
derne altid haft udadtil, især sydpå husk bare, hvad analyser af Egtvedpigens
tænder, negle og tøjfibre har kunnet for
tælle om hendes rejser for over 3.000 år
siden! En dialekts indlån af fremmedord
kan være med til at kortlægge vejene for
sådanne kulturforbindelser.
Norden som helhed er stærkt kulturelt
og derfor også stærkt sprogligt påvirket
fra Nordtyskland. Det skønnes således (på
httm//germanic.eu.Mitteldeutsche [etc.]),
at 25-30% af vort moderne danske ord
forråd er af plattysk oprindelse. I sagens
natur har påvirkningen været des stær
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kere, jo længere vi kommer mod syd; men
også væsentlig stærkere i Vestjylland (inkl.
Hardsyssel) end i Østjylland (se fig. 4, fra
O&S 1995, 12, på grundlag af Dialekt
studier 5 (1988)). Jo, for vestjydernes
handelskontakter gik ikke ind over den
midtjyske højderyg, men sydpå til køb
stæderne Varde og Ribe (sidstnævnte med
rige forbindelser videre sydpå).
Det er altså ingenlunde tilfældigt, at
hardsysselord som kløser, skejter og udtryk
ket komme til basken (fra starten af dette
afsnit) har plattysk oprindelse. Det har
overordentlig mange andre gamle dialekt
ord i Hardsyssel også. For blot at nævne i
flæng: Da man sydfra lærte at udstyre laden
med taggavl (til indforkning af det høstede
korn), fulgte den plattyske betegnelse
arkner (<A. lign.) med, i reglen tydeliggjort
som arken- eller arrengab (arkens, arkengab\
O&S 2001, 15f.). Betegnelsen klyne blev
indlånt sammen med skikken at grave
mosetørv (i slutningen af 1700-t.); før
da havde man herude vestpå kun gravet
(lyng- og græsklædte) overfladetørv i he
den; det blev man også ved med (men i
svindende grad til brændsel), og de be
holdt så det gammelnordiske navn tørv
(*klyne 2\ O&S 2014, 34ff.). Vestjyske børn
har vel altid leget gemmeleg, men på et
tidspunkt synes den udbygget med ritualet
at »krone« (sig selv el. en anden), og nu
hedder både kroningen og hele legen efter
plattysk mønster klafonni (hvor ’ betegner,
at hovedtrykket ikke ligger på første
stavelse) (klafonnes\ O&S 2010, 15ff.). Se
også Jysk Ordbogs mange artikler med
det tyske ge- (gebnrts - fødselsdag, xge’lik =
gesvindt, osv.).
Men heller ikke Nordtyskland er Euro
pas kulturelle centrum; nordtyskerne har i
stort omfang selv importerer kultur — og
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dermed ordforråd — længere sydfra, gen
nem århundreder fortrinsvis fra Frankrig.
Nogle af de plattyske fremmedord stam
mer derfor i sidste instans fra fransk, og
selv i plattysk forklædning afslører de
ofte deres franske herkomst, fx ved deres
sidsteledstryk. Det gælder fx (Jysk Ord
bogs afvigende opslagform i parentes)
alarm (= spektatel, postyr), a lat (a’lert\
- kvik, ivrig, parat), sjo’se (chaussé\ =
landevej), fi’lur (= skælm), ka’sket (om
huetype), ka’strall(i) (kasse’rolle\ = rigsspr.),
la’panniværk (= sjusk; O&S 2004, 39ff.).
Indlån af de fremmedes betegnelser var
en nem løsning til betegnelse af et nyt
fænomen (i stedet for at prøve sig frem med
en hjemlig betegnelse, ved sammensæt
ning, afledning el. betydningsudvidelse af
kendte ord). Men fremmedord har sikkert
også - med deres uventede lydforbindelser
og/eller trykfordeling — fascineret de gamle
jyder; ordene har været morsomme at
smage på og levere videre med et skævt
grin. Hvorfor ellers adoptere ord som
per’nitten, pimri’nimsk el. peveri'nimsk (=
overpertentlig; O&S 1986, 43+49+52) man havde masser af gloser i forvejen til at
spidde den overpertentlige.

Viggo Sørensen. F. 1941.
Cand.mag. 1969 (Nordiske sprog).
Mag.art. 1970 (Moderne dansk sprog).
Adjunkt, siden lektor ved Nordisk
Institut (AU).
1987 redaktør på heltid ved Jysk
Ordbog. 2000 leder af Institut for Jysk
Sprog og Kultur (siden Peter Skautrup
Centret) og af Jysk Ordbog.

Meningen med dialektologi
- og med Jysk Ordbog
Den gamle dialekt i Hardsyssel er for
længst uddød. Den passede som en hand
ske smidigt omkring datidens lokalkul
tur. Men bedre samfærdsels- og kommuni
kationsforhold bragte fra midten af 1800tallet lokalsamfundene i stadig tættere
kontakt med købstadskulturen, som til
slut udkonkurrerede den ældre landbo
kultur. Og når hånden er væk, bliver
handsken overflødig. Vore dialekter er de
allerfleste steder erstattet af lokale rigs
sprogsvarianter, som alle kan forstå; det
er højst sætningsmelodi, talerytme og et
enkelt overlevet dialektord, der røber, hvor
vi er henne.
Hvorfor så længere beskæftige sig med
dialekterne? Hvorfor redigere Jysk Ord
bog? Fordi dialekterne er en uomgængelig
del af vor kulturarv. Helt op mod 1900
talte 85% af danskerne kun dialekt, og
hvis vi vil forstå, hvordan vores bedste- og
oldeforældre så på sig selv og tilværelsen,
må vi søge svaret i deres overvejende dia
lektformulerede udsagn - eller rettere,
hvad vi har overleveret deraf (på skrift og
på bånd). Fortidens materielle kultur kan
studeres på museer, men kun sproget er et
vindue ind til, hvad de mente, frygtede og
troede på.

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Foreningsmeddelelser
BERETNING FOR ÅRET 2015
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
har til formål at udbrede kendskabet til
og styrke interessen for lokalhistorien i det
gamle Hardsyssel. Historisk Samfund ud
giver »Hardsyssels Årbog« og arrangerer
et årsmøde om foråret og et sommermøde.
Alle interesserede er velkomne til at del
tage i disse arrangementer, og det er gratis.

Historiens Dag
I 2015 indledte Historisk Samfund en ny
tradition i forbindelse med præsentationen
af Hardsyssel Årbog. Samfundet inviterede
til Historiens Dag på Hardsyssel Efter
skole ved Vejrum søndag den 11. oktober.
De 70 deltagere i arrangementet fik her
mulighed for møde seks af årbogens ni
forfattere og høre dem fortælle om de
historier, som de bidrog med i årbogen.
Efter kaffen fortalte journalist Uffe Bregendahl om, hvordan han arbejder med
formidling af historie i film. Uffe Bregendahl har lavet film om bunkerne, metal
detektiver og forsvundne borge. Det var
en vellykket eftermiddag, og for Historisk
Samfund var det en ny måde at vække
interesse for vestjysk kulturarv og histo
rie. I efteråret 2016 vil vi derfor også præ
sentere årbogen og afholde Historiens Dag
på Hardsyssel Efterskole.
Udviklingsdag
Styrelsen har i de seneste år ofte diskuteret,
hvordan man kan styrke interessen for lo
kalhistorien i Ringkøbing Amt. Ligeledes
er styrelsen meget opmærksom på, at med

lemstallet i Historisk Samfund er falden
de. Det har ført til overvejelser om, hvor
vidt man kan udvikle nye tilbud til med
lemmerne, og hvordan man kan tiltrække
nye medlemmer. Disse emner blev sat på
dagsordenen for et heldagsmøde i januar
2016, hvor styrelsen diskuterede udfor
dringer, opgaver og nye tiltag. Historisk
Samfund har stadigvæk formidling af
historie og lokalhistorie som sin vigtigste
opgave, og Historisk Samfund vil gerne
være en væsentlig aktør på det felt. Vestjysk
historie og identitet skal også fremover
formidles i skriftlig form i årbogen og
ved mundtlig fortælling gennem foredrag
og lign, på møder og andre arrangementer,
men Historisk Samfund skal også overveje,
hvordan formidlingen i dag også kan foregå
ved brug af de moderne, elektroniske me
dier. Grundlaget for Historisk Samfund er
det brede arbejde med indsamling, be
arbejdning og formidling af lokalhistorie;
men på mødet blev det besluttet, at Hi
storisk Samfund skal søge denne opgave
løst i et tættere samarbejde med de øvrige
historiske foreninger og organisationer i
det gamle Ringkøbing Amt. For at styrke
opbakningen til Historisk Samfund kunne
man tænke sig en ny model, hvor Historisk
Samfund støttes af et repræsentantskab,
hvis medlemmer udpeges af disse organisa
tioner og foreninger. Drøftelserne på ud
viklingsdagen mundede derfor ud i, at
disse foreninger inviteres til at deltage i
Historisk Samfunds årsmøde i marts 2016,
og foreningerne inviteres til et møde i
august måned 2016, hvor man skal drøfte
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de muligheder for alle pareer, som kunne
ligge i en sådan model.
Dialogmøde
Kontakten til de mange forskellige for
eninger i amtet, som arbejder med historie
og lokalhistorie, blev etableret allerede i
foråret 2015, idet formanden for Historisk
Samfund, Per Lunde Lauridsen, inviterede
alle foreningerne til et dialogmøde den 22.
marts.
Årsmøde og sommermøde
Historisk Samfund afholder altid sine
møder på steder, der har historisk interesse.
I 2015 blev årsmødet således holdt i den
tidligere klædefabrik i Herning, som nu er
rammen om Textilforum, og sommermødet
blev holdt på en af Vestjyllands gamle
herregårde, nemlig Møltrup, som siden
1912 har fungeret som et optagelseshjem
for mænd.

Årsmødet søndag den 22. marts 2015 samlede
omkring 60 deltagere på Textilforum.
Efter generalforsamlingen holdt fru Bit
ten Damgaard foredrag om »Mit liv med
kunst«. Det var en meget levende og per
sonlig fortælling om mødet med danske
og internationale kunstnere og deres be
tydning ikke kun for en familie, men for
en stor virksomhed. Efter kaffen fortalte
museumsdirektør Tina Møberg om Muse
um Midtjylland og viste rundt i udstil
lingerne på Textilforum.
Sommermødet søndag den 75. august 2015
fandt sted på Møl trup Optagelseshjem.
Forskningschef, ph.d. Michael Ejstrup
holdt foredraget »Dialekter over sø og
land«. Det var en både fængslende og un
derholdende beretning krydret med mange

eksempler. Efter kaffen, der blev indtaget i
et telt i haven, orienterede forstander Ebbe
Larsen om Møltrup Optagelseshjem og
viste stedet frem for sommermødets 130
deltagere.
Hardsyssels Årbog 2016
Årbogen 2016 er nummer 109 i en lang
række af årbøger. Den udgives i anden
række som bind nr. 50 og udkommer i
efteråret. Emnemæssigt spænder den vidt.
Der er således en artikel af Erik Kavin:
»Kræmmervejen gennem Ikast-Brande
Kommune«, en artikel af Verner Højersgaard: »Da krigen kom til Herning 9.
april 1940« og en af Viggo Sørensen: »Den
gamle hardsyssel-dialekt«. Christian 0.
Larsen beretter fra Grove: »Fra hedegård
til flyveplads« og Steen Espersen: »Veiling
- et sogn med Grundtvigske rødder«.
Anders Chr. Christensen fortæller om mu
reren og spillemanden Peter Pøhl fra Feld
borg. Kim Clausen har Holger Danske på
programmet, idet den danske sagnhele er
kommet til Skjern. Jens Kristian Lings
fortæller om »Elisabeth og hendes dag
bøger«. Hans Herping og Frede Rosenberg
belyser de historiske skæbner i forbindelse
med den kommende motorvej fra Hol
stebro til Herning.

Redaktøren af Hardsyssel Årbog er altid
på udkig efter bidrag, der fortæller om
begivenheder, lokaliteter eller personer
fra Ringkøbing Amt. Alle emner - meget
gerne også nutidige problemstillinger
- har interesse. Redaktionen er åben for
alle ideer og forslag. Redaktørens adresse
er: Gudrun Gormsen, Tjørnevej 46, 7500
Holstebro. E-mail: gudrun.gormsen(£hotmail.com. Hun træffes også på telefon
97 40 18 87 og 51 53 65 60.

MEDDELELSER FRA HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT

Forfattere til artikler i årbogen modtager
10 frieksemplarer af bogen. Medlemmer
af Historisk Samfund for Ringkøbing
Amt modtager årbogen som en del af
medlemsskabet.
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, hvilket sty
relsen er meget taknemmelig over. Lige
ledes glæder styrelsen sig over, at årbogen
ofte får en pæn omtale på et synligt sted i
de lokale aviser.
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tionsudvalget. Knud Munk Nielsen, Jens
O1 ufsen og Bent Skaarup Pedersen ud
gør mødeudvalget. Kurt Guldbæk og
Jane Krause har ansvar for foreningens
hjemmeside.
Styrelsen har i 2015 afholdt fem mø
der, hvor planlægning af årbogen og pro
gramlægning af møder for medlemmerne
har været faste punkter. Udvalget vedr.
bogen om fattiggårde, der består af Hans
Herping, Kurt Guldbæk, Jens Johannesen,
Bent Skaarup Pedersen og Gudrun Gor
msen samt Erhard Leach, der foretager
sideombrydningen af bogen, har afholdt et
møde.

Bog om fattiggårde i Ringkøbing Amt
Ved udgangen af 2015 havde stort set
alle de lokalarkiver i Ringkøbing Amt,
der har givet tilsagn om at bidrage med
tekst og billeder til bogen om fattiggårde
i Ringkøbing Amt, indsendt tekst og
billeder til redaktionen. Hans Herping
redigerer bogen, som skal udkomme i
efteråret 2016. Det bliver en fin bog, som
fortæller et væsentligt stykke vestjysk
socialhistorie.

Årbøger og bøger til salg
Det er stadigvæk muligt at købe ældre
årbøger, og medlemmer af Historisk
Samfund kan erhverve årbøger til meget
favorable priser. En prisoversigt kan ses på
foreningens hjemmeside.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
har endvidere udgivet andre lokalhistoriske
bøger. En oversigt og priser kan ligeledes
ses på hjemmesiden.

Styrelsen
På generalforsamlingen søndag den 22.
marts på Textilforum i Herning blev
Kurt Guldbæk, Per Lunde Lauridsen og
Gudrun Gormsen genvalgt til styrelsen.
Børge Sørensen blev ligeledes genvalgt
som revisor.
Styrelsen konstituerede sig med Per
Lunde Lauriden som formand, Bent Skaarup 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, Jane Krause
og Per Lunde Lauridsen indgår i redak

Nyhedsbrev, e-mail service
og Facebook
Styrelsen udsender et par gange om året et
nyhedsbrev til medlemmerne. I 2015 er der
udsendt tre nyhedsbreve. Nyhedsbrevene
udsendes kun til medlemmer, der har til
meldt sig ordningen om at modtage med
delelser fra Historisk Samfund pr. mail.
Ligeledes udsendes meddelelser om even
tuelle arrangementer ud over invitationerne
til generalforsamlingen og årsmødet kun
til medlemmer, der har tilmeldt sig orien
tering via mail. Det er imidlertid kun en
mindre del af medlemsskaren, som har
tilmeldt sig denne service. Styrelsen vil

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015
2015

2014

Indtægten
Kontingentindtægter vedr. 2013

KR.

0,0( kr.

1.120,00

Kontingentindtægter vedr. 2015

KR.

114.736,00

kr.

118.179,00

Tilskud fra ofr. Myndigheder - se note 1
Salg af årbøger

KR.

11.800,00

kr.

12.000,00

KR.

17.131,00

kr.

20.951,50

Renteindtægter

KR.

97,11

kr.

72,01

Qyerskud yed moder

KfL

7.590.00

kL

-

KR*.

151.354.11

Indtægter 1 alt
Udgiften
Udgifter vedr. årbøger

KR. 95.151,00

kr.

93.269,50

Udgifter ved foredrag og møder

KR.

46.323,81

kr.

18.178,65

Porto og fragt

KR.

3.924,88

kr.

13.689,20

Kontorartikler

KR.

3.450,75

kr.

1.523,45

Øvrige administrationsudgifter

KR.

16.224,82

kr.

17.086,98

Kontingentudgifter

KR.

2.630,00

kr.

2.602,25

Bestyrelsesudgifter

KR.

1.247,55

kr.

2.723,70

PR og lignende (reorasent. + gaver)

KR.

2.263.Q0

kr.

854.92

Udgifter 1 alt

KR. 171.216.lfi

kr,

149.928.fi5

Periodens resultat

KR. -19.862.Qfi

kr.

1.273.86

KR.

122.184,41

kr.

142.046,46

KR.

122.184,41

kr.

142.046,46

KR. 142.046,46
KR. -19.862,05

kr.
kr.

139.652,60
2.393,86

122.184,41

kr.

142.046,46

Status pr. 31. december
Aktiver

Vestjysk Bank 76502139322

Aktiver 1 alt

Passiver: Egenkapital

Saldo primo
periodens resultat

Passiver 1 alt

KR.

6.januar 2016

kasserer

Revisorar

Register
omfattende personer (personer, der bare er nævnt,
men ikke videre omtalt, er udeladt), stednavne og emner.
B angiver billeder, og K angiver kort.

“Kaput” Søren: 11

A
A. Hansen, Martin: 57
A. Nielsen, Niels: 11
Aase Kristensen: 114-115, Kl 15
Aastruplund: 20, 32
Abildstrup, ølhandler: 11
Aborto Road: B23
Adel vej: 19
Afholdsforening: 40, 105, 109
Agnes: 9
Aksel: 50
Albregt Strøm: 57
Aldersrenteboligeme: 64
Alhedens Mergelselskab: 6
Alsang: 78
Andelsforeningen Granly: 18
Anders Andersen, Fårbæk: 103
Anders Jensen, hotelejer. 67
Anders Kjeldsen: 50
Anders Mogensen: 103
Anders Peder Andersen: 14
Andersen, Anders Peder: 14
Andersen, Anders, Fårbæk: 103
Andersen, H.C.: 73
Andersen, Jens Laurits: 5
Andersen, P.C.: 93
Andreas Pedersen: 95
Andreasen, redaktør. 6
Ane Jensen Smedegaard: 40
Ane Johanne Nielsen: 93-94, 112,
B105
Ane Kirstine: 104
Ansgård bakke: 10
Amborg: 84
Askov højskole: 37,41,49-50
Askov: 41,49
Augusta: 99
Aulum: 20, 100
Axel Helveg, sognepræst: 41
Axelsen, Jørgen: 68

B
B. S. Ingemann: 72-73
Baggesen, Jens: 72
Baggesen: 74
Baglæns kontrasejre: 107
Ballebjerg: 26-28

Barbarossa, Frederik: 71
Barde: 91, 93
Basselbjerg, Ejgil: 114-115, Kl 15
Beate Nielsine: 100
Befrielsen i Herning: 83, B84, B86,
B87
Berg, Christen: 39
Bethaniagade: 82
Betonblandestation: Bl 1
Birk: 81
Birkedal. Vilhelm: 43,45
Bjørnson: 48
Blicher, Steen Steensen: 6, 44, 57
Blå Bjerge: 24
Blænde 96: 114
Blæsermusik: 102-103
Bonde, Knud: 40, 51
Bondevennernes Selskab: 44
Bramming: 22
Bredgade: 76
Brcdlund Mark: 32
Brejning: 20
Brokholm: 109
Bruhn, Conradine: 43-44,49
Bruhn, Emst: 46
Bruhn, Thomas: 43-44, B45
Bryrup: 30
Brædstenbro: 20
Brødremenigheden: 42, 44-46
Bukh, Niels: 51
Bur 114
Busk: 20, 33
Bøgeskov: 30
Bøgh, Erik: 55
Bøllingsø: 22

C
C.F. Hansen: 20
Carl Ploug: 39
Carl Ulrich Nørgaard: 117-118, Bl 18
Casper Møller,
sandflugtskommissionær: 24
Centralhotellet: 87
Chatrine Pedersdatter, Marie: 89
Chr. Hansen, Niels: 52
Chr. Jespersen, Feldborg: 93
Chr. Larsen, Niels: 8,16
Chr. Madsen: 6
Christen Berg: 39

Christen Knudsen: 32
Christen Kold: 43, 45-46.49
Christen Østergaard: 43
Christen, Marinus: 91
Christensen. I.C.: 51
Christensen. Laust: 6
Christensen. Niels: 93
Christian Huus Jensen, Jens: 103,
106. 108
Christian IV: 27. 29
Christian IX: 37,45
Christian Larsen, Niels: 7
Christian Nielsen Kusk. Niels: 101
Christian Nielsen Lings, Jens: 56, 59,
61.B61.B63
Christian Nielsen: 32-33, B32
Christian Pedersen. Peder: 103
Christianborg Slot: 39
Christiansdatter, Johanne: 90
Christiansfeld: 42, 44-45
Christianshede: 22
Christiern Pedersen: 69, 72
Clara: 95, 101. 108
Conradine Bruhn: 43-44.49
Cronhammar, Ingvar: 73

D
Daasbjergsønnerne: 103
Daggry, illegalt blad: 84
Dalum Højskole: 49
Dam Nielsen Kusk, Kirstine: 102
Dam, Jens Peder: 98. 102
Dam. Niels Mølgaard: 106
Dam. Niels: 109
Damhol c-Hodsager mergelspor: 8
Dannebrog: 78
Dannevirke: 70
Dansetelt: 97, 100
Dansk folkemindesamling: 33
DAT, Danish Air Transport: 18
David Engelsen, landsretssagfører: 17
De Danske Skytteforeninger: 50
De Stærke Jyder: 43
Dejgaard, Signe, kogekone: 51
Den frie Fattigkasse: 51
Den Jyske Falskmøntnerbande: 31
Den pålidelige ven: 57
Den skæve bane: 22
Det Radikale Venstre: 51,53
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Det Vestjyske Jernbanekonvent: 41
Dorthea Jacobsdatter: 89, 91
Dorthea Jensen: 8
Dorthea Sørensen, Kirstine: 100
Dorthea: 90-91
Drantum Skov: B31
Dyrendal: 70

E
Ebbe Kløvedal Reich: 73
Egelund: 8,11
Ejgil Basselbjerg: 114-115, Kl 15
Ejnar: 50
Ekspropriation: 114-115
Elia: 7 3
Elisabeth Lings, Tekla: 55
Elisabeth: 55-66, B63, B64
Elise Jensen: 43, 53-54, B54
Elise Kjeldsen: 40, B54
Else Marie Kjelgaard: 56
En landsbydegns Dagbog: 57
Engelsen, David, landsretssagfører: 17
Erik Bogh: 55
Erik Præstehader: 47
Eriksen, Jens: 6
Eriksen, Peter, amtsborgmester: 18
Erindringbilleder 57
Emst Bruhn: 46
Emst Trier: 49
Espersen, Søren Peder: 7
Estrup: 37-39
Estvad-Rønbjerg: 104
Evald Tang Kristensen: 33, B33
Evald Thomsen: 106
Evangeliske Christelige Salmebog: 43

F
F. Hansen, C.: 20
F.L.Æ. Kun2en: 72
Fandens Dige: 24, 28-30, B29
Fanger, Horsens Tugthus: B5
FDF: 78, 84
Feilborg, Ludvig: 39
Feldborg Bæk: 94
Feldborg: 93,97, 100-101, 104-105,
107-109,112
Feldmosen: 5
Fenrisulven: 40, 53
Firflodslandet: 24
Fjalde Poulsen, Søren: B91,92
Fjends Herred: 103, 107
Fjordvang Efterskole: 53
F jord vang Skolegård: 53
Fleng, Thorkild: 114-115, K115
Fligerhorst Grove: 10, 14, 18
Fly, landsby: 103
Flyverbyen Kølvrå: B17
Flyvgal: 107, 108
Folkebogsamling: 51
Fotorama: 87
Frankerriget: 69

Frede Rosenberg: 114-115, K115
Frederik Barbarossa: 71
Frederik 11: 27
Frederikke: 59
Frederiks: 11
Frederikstad: 95
Frode: 50
Funder: 22
Fynbo: 107-108
Fårbæk: 100, 103

G
Galgebjerg: 26
Galtrup Højskole: 43
Gammeldanseforening Takt og Tone:
107
Gedhus: 6. 13
Gejlbjerg i Fjaldene: 91
Gerlev Højskole: 49
Gern Hvilehjem: 66
Gestapo: 76
Gildesgaarden: 102
Gindeskov: 5. 98. 109
Ginding Herred: 5
Givkongen: 30
Gjcding, Thisted: 76
Gjellerup Kirke: 33
Gjellerup: 20, 33-34
Gjelleruplund: 19-21, 33-36
Gjøde Gjødesen: 40
Gjødesen, Niels Hansgaard: 40
GI. Horsend Landevej: 19
GI. Landevej: 82
Giudsted Langbjerg: 24
Giudsted plantage: 24
Godrum: 24
Graagaard: 15
Grimsrrup: 93
Grove Hedegård: 6-7, 10
Grove Kirke: 5-7, 104
Grove kommune: 18
Grove Sogneråd: 17
Grove: 5-6, 10-11, 13,97, 100, 103,
109
Grovegård: 6
Grundtvig, N.F.S.: 72
Grundtvig: 44-45
Gruntvigs-Koklsk friskole: 43
Gråsand: 5
Græstrup: 20
Grødde bakke: 30
Grødde Mark: 32
Grødde: 20. 28.31
Grønbæk: 97
Grønvald Nielsen: 53
Gudenå: 24
Gudrun: 50
Gundorph. Jens: 35
Göring: 77

H
H.C. Andersen: 73
H.P. Pedersen-Dan, billedhugger: 67
Haderup Kirke: 102, 105
Haderup: 5, 8, 97, 100. 103. 112
Hafritz Boel: 118
1 lagebro: 5
Hakon: 50
Hal Kock: 43
Hald Hovedgård: 5
Hald: 27
Halvor: 50
Hammerum Herred: 19-20. 28, 35
Hampen Sø Kro: 27
Hangar: 12. Bl2
Hanne Nørgaard: 117, Bl 18
Hanne Pøhl: 94. BI0I, 110
Hans Muller, præst: 43
Hansen, C.F.: 20
Hansen. Martin A.: 57
Hansen, Niels Chr.: 52
Hansen, Poul: 50
Hansgaard Gjødesen, Niels: 40
Harald: 50, 70
Hasselfeldt: 43,45, 52. B42
Haurids ejere: Bl 19
Haurids: Bl 16, 117, 118, B120
Havrebjerg: 71
Hedeopdyrkningsselskabet Jylland: 6
Hederejse: B21
Hedeselskabet: 6
Hegel und, sognepræst: 90
Helene: 50
Helge Sørensen: 106
Helge: 50
Helsingør: 68-69
Heltborg Kirkegård: 65, B65
Heltborg Sogn: 60
Helveg, Axel, sognepræst: 41
llelwcg, Karen: B42
Hemming: 70
Herning Gymnasium: 81-82, B82
Herning-Viborg banen: 6
Herning: 18,35.73, 114
Herningholm: 80
Herregården Rydbjerg: B38
Hessellund: 6-7, 10-11, 13.
Hilda Karlshøj: 120
Hilfspolizei: 81
Himmelbjergfester: 44
I lipo-Kaj: 81,83
I lo: 46
I lodsager Kirke: 93
Hodsager Kirke: 93, 95, B95
II od sager vandingskanal: 8
Hodsager: 8,93,97, 100, 102-103
Holberg: 48
Holbæk: 39
Holger Danske Fonden: 7 3
Holger Danske-slag: 72
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Holger Danske: 67, B67, B68, B71,
B74
i folger Fensvig: 46, 48, B49
Holmsland: 43
Holstebro Lokalhistoriske Klub: 114,
116
Holstebro: 18-21,32, 39,73, 114
Holt: 6
Horsens Tugthus: 6, 8
Horsens: 18,21,27,35
Hostrup: 48
Hostrups sang: 40
Hotel Marienlyst: 68, 67
Hurup: 56, 59
Huus Jensen, Jens Christian: 103,
106,108
Høgsted: 55
Højregymnastik: 39
Højrestyret: 37, 38
Højris: 31
Højskole: 41,43.44,49
Højskolehjemmet: 47
Hørbylunde Bakker. 83

I
I.C. Christensen: 51
Ikast Kirke: 30
Ikast: 20. 32
llskov Kirke: 6
Ilskov: 6, 15, 103
Indre Mission: 102, 109
Ingeborg: 50
Ingemann, B.S.: 72-73
Inger Lauridsdatter: 89
Ingerinus: 91-92
Ingolf Sørensen, Thomas: 106, 108
Ingvar Cronhammar: 73
Isen Bæk: 24, 28, 30
Isen Dige: 28-29
Isen Skov: 27, 34
Isenbjerg: 25-27, B26
Isenvad: 31

JJacob Kjeldsen: 50, B51
Jacob Knudsen: 48
Jacob Pedersen: 89
Jacob: 91
Jacobsdatter, Dorthea: 89, 91
Jacobsen, Jørgen: 43
Jacobsen, Knud Røjbæk: 105
Janus Møller Nielsen: 72
Jebjerg: 7, B7
Jens Baggescn: 72
Jens Christian Huus Jensen: 103,
106, 108
Jens Christian Nielsen Lings: 56, 59.
6l.B61.B63
Jens Eriksen: 6
Jens Gundorph: 35
Jens Laurits Andersen: 5

Jens Ovesen: 50
Jens Peder Dam: 98, 102
Jens Skals Vistorp: 107-108, 111
Jens Østerby: 102
Jensen Smedegaard, Ane: 40
Jensen, Anders, hotelejer: 67
Jensen, Dorthea: 8
Jensen, Elise: 43, 53-54, B54
Jensen, Jens Christian Huus: 103.
106, 108
Jensen, Laurids: 40
Jensen, Uffe: 46-48, B48, 51,53
Jeppe Vestergaard, Vind, spillemand:
93, 99
Jeppesen, Niels: 52
Jernbanesabotage: 79, B80
Jespersen, Chr., Feldborg: 93
Johanne Christiansdatter: 90
Johanne Nielsen, Ane: 93-94. 112,
B105
Johanne: 100
Johannes Mejer: 28
Johannes Stræde: 53
Jon Præst: 72
Josefine Ottesen: 73
Jysk Landvinding: 7
Jytte Lydersen: 53
Jørgen Axelsen: 68
Jørgen Jacobsen: 43

K
Kaj Munk: 10, 81-82, B83
Karen Hclweg: B42
Karen: 50
Karl den Store: 69, 70, 72
Karlamagnus Saga: 69
Karlshøj, Otto: 120: 120
Kartoffeloptagning: B16
Karup Flyveplads: 16,
Karup Kartoffelmelfabrik: 13
Karup Lufthavn: 18, 116
Karup vandingskanal: 8
Karup A: 9, 24

Karup: 6,9, 12, 16
Katekismus-sangbog: 42
Kathrine, Marie: 10-4
Kingos salmebog: 42
Kirstine Dam Nielsen Kusk: 102
Kirstine Dorthea Sørensen: 100
Kirstine, Ane: 104
Kirstine: 100
Kjeldsen, Anders: 50
Kjeldsen. Elise: 40, B54
Kjeldsen, Jacob: 50. B5I
Kjeldsen, Niels: 40-41.50
Kjelgaard, Else Marie: 56
Klapmølle: 42
Klingendal: 24, 26
Klode Mølle: 22
Klondyke: 79
Kløvedal Reich, Ebbe: 73

Knud Bonde: 40, 51
Knud Nielsen Kusk: 109
Knud Røjbæk Jacobsen: 105
Knudmose: 79
Knudsen, Christen: 32
Knudsen, Jacob: 48
Knudsen, landbetjent: 11
Knudsen. Laust: 103-104
Knudsen, Niels: 103-KM
Kock, Hal: 43
Kold, Christen: 43, 45-46. 49
Kolpensig: 24-25
Kong Arthur: 71
Kong Godfred: 69, 70
Kong Olger Danskis Krøniche: 69
Kong Skjold: 72
Kr. Møller: 41
Kragelund: 27
Kragso: 6, 11, 13-14,
Kragsøgård: 11
Kragsøhus: 6, 13
Kristensen, Aase: 114-115, Bl 15
Kristensen, Evald Tang: 33, B33
Kristian Povlsen: 40
Kronborg: 67-68, 7 3
Krunderup: 114, 116
Kræ Thamsen: 93
Kræmmervejen: 19-22, 24
Kunzen: 72, 74
Kusk, Kirstine Dam Nielsen: 102
Kusk, Knud Nielsen: 109
Kusk, Nicolai Nielsen: 98
Kusk, Niels Christian Nielsen: 101
Kyffhauserbjerget: 71
Kæmpelind, Bl 17
Kærshoved: 24-25, 27
Kærshovedgaard, 24
Kølsen Mergellejc: 6
Kølvrå: 6, 10
Køl vrågård: 6, 10

L
Laj Nielsen. Martin: 102
Larsen. Niels Chr : 8,16
Larsen, Niels Christian: 7
Larsen, Niels: 16
Lassegaard, Niels: 31
Laub: 48
Laurids Jensen: 40
Laurids Mouridsen: 46, B47
Laurids Post: 98, 102, l(M
Lauridsdatter, Inger: 89
Laurits Andersen. Jens: 5
Laust Christensen: 6
Laust Knudsen: 103-KM
Lille Gråsand: 5. 109
Lille Hjøllund Kro. B23
Lille Hjøllund: 20, 22, 24-25, 28
Lillelund: 52
Lindhardt, P.G.: 42
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Lings, Jens Christian Nielsen: 56, 59,
61,B61,B63
Lings, Niels: 61,66
Lings, Tekla Elisabeth: 55
Lingske gymnastik: 39, 40
Louis Prior: 73
Lover Syssel: 28, 35
Ludvig Feilborg: 39
Ludvig Schrøder 37, 49
Luftalarm: 80,81
Lund marked: 34*35, B34
Lund, missionær: 42
Lund: 19, 33
Lysgård Herred: 107
Lyskaster: 11,13
Løgager: 27
Løgneren: 57
Løvet: 20

M
M. Thiele: 72
Madsen, Chr.: 6
Maren Møns: 29
Maren Røjbæk Jacobsen: 105
Margrethe: 50
Marie Chatrine Pedersdatter: 89
Marie Kathrine: 104
Marie Kjelgaard, Else: 56
Marinus Christen: 91
Marinus Sørensen: 89
Martin A. Hansen: 57
Martin Laj Nielsen: 102
Martin, karl: 10
Mathiasen, Poul: 89
Mejer, Johannes: 28
Meldgaard, Peder 102
Mergelgården: 97, B97, 102
Mette: 9
Mikkel. Peder: 107
Missionshotellet: 76
Mogensen, Anders: 103
Montgomery: 14,84
Motorcykelkolonne: B75
Mouridsen, Laurids: 46, B47
Munk, Kaj: 10,81-82, B83
Mælkekusk-cerutter: 8, 87
Møgeltønder: 7]
Mølgaard Dam. Niels: 106
Møllegården: 7-8, 15-16
Møller Nielsen, Janus: 72
Møller, Casper,
sandflugtskommissionær: 24
Møller, Kr.: 41
Møns, Maren: 29
Mønsted: 97
Müller, Hans, præst: 43
N. F.S. Grundtvig: 72

N
Najbjerg: 93
Neuengamme: 81

REGISTER

Nicolai Nielsen Kusk: 98
Niels A. Nielsen: 11
Niels Bukh: 51
Niels Chr. Hansen: 52
Niels Chr. Larsen: 8,16
Niels Christensen: 93
Niels Christian Larsen: 7
Niels Christian Nielsen Kusk: 101
Niels Dam: 109
Niels Hansgaard G jødesen: 40
Niels i Omosgor: 93
Niels Jeppesen: 52
Niels Kjeldsen: 40-41, 50
Niels Knudsen: 103-104
Niels Larsen: 16
Niels Lassegaard: 31
Niels Lings: 61, 66
Niels Mølgaard Dam: 106
Niels Skals: 107
Niels W. Gade: 73
Nielsen Kusk. Kirstine Dam: 102
Nielsen Kusk, Knud: 109
Nielsen Kusk, Nicolai: 98
Nielsen Kusk. Niels Christian: 101
Nielsen Lings. Jens Christian: 56, 59,
61.B6l.B63
Nielsen, Ane Johanne: 93-94. 112,
B105
Nielsen, Christian: 32-33, B32
Nielsen, Janus Møller: 72
Nielsen, Martin Laj: 102
Nielsen, Niels A.: 11
Nielsine, Beate: 100
Nim: 19
Nonnebakken: 71
Nybro: 20
Nygaard: 93
Nygård, assistent: 11
Nørby: 43
Nørgaard, Carl Ulrich: 117-118,
B118
Nørgaard, Hanne: 117, Bl 18
Nørre Lund: 89
Nørre Omme Fjalde: 89
Nørre Omme: 90-92
Nørregårds Alle: 79

O
Ogier: 69
Olaf Tryggvason: 39, 71
Olger: 69
Olifant: 69
Olivarius, sognepræst: 42
Ollerup Gymnastikhøjskole: 51
Ollerup Højskole: 49
Olympiade: 50
Omosegård: 8
Organisation Todt: 10
OT-mand: 83
Ottesen, Josefine: 73
Otto Karlshøj: 120, 120

Over Feldborg: 94, 101-102, 105,
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Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt Som omtalt andetsteds i dette nummer
af Hardsyssels årbog har Historisk Samfund for Ringkøbing Amt netop udgivet en bog om
fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt.
De lokalhistoriske arkiver, foreninger m.fl. har skrevet artikler til bogen. Ikke færre end 42 artikler
fra alle dele af det gamle Ringkøbing Amt vidner om den store interesse i lokalområderne for at
bidrage til bogen. På den måde er en spændende tid i danmarkshistorien sat ind i et regionalt
og lokalhistorisk perspektiv.

Bogen er redigeret af et udvalg med medlemmer fra styrelsen for Historisk Samfund.
Ovenstående foto, der er bogens forside, er fra en af artiklerne i bogen. Det viser østre Hus i
Sammelsted by i Ørre Sogn.

* Læs andetsteds i dette nummer af Hardsyssels Årbog bl.a. om, hvordan du får fat i bogen
»Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt«.
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