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Strandfoged Peder Madsen Dalgaard
fra Nørre Bjerg i Fjaltring
- et biografisk billede af en stovt vestjyde
Af Gunnar Solvang

Dykker man ned i familien Dalgaard i Fjal
tring, vil man hurtigt opdage, at det dre
jer sig om en stor slægt med udbredte
familiebånd, som op gennem tiden rækker
på kryds og tværs af beboere og gårde i
det lille vesterhavssogn. Peder Madsen
Dalgaard - min oldefar - som det her skal
handle om, trækker således lange tråde
tilbage til den familie og egn, hvorfra han
udgik.
Dalgaard optræder gennem flere år
hundreder som stednavn i Fjaltring Sogn.
Navnet er knyttet til den gård, som stadig
ligger på stedet sydligst i sognet, nederst i
gårdrækken langs med Rubyvej, der sam
men med vejen fra syd løber op til kirken
omtrent parallelt med kystlinjen og med
gårdenes jorde ud til Vesterhavet. Endnu
sidst i 1800-tallet grænsede Dalgaards jor
der op til det sydligste af den lille indsø
Kroudal, dengang en strandsø lige inden
for kystlinjen. I dag adskiller kun et rela
tivt smalt jordbælte Vesterhavet fra gården,
som nu ligger uden foret nyopført sikrings
dige, og dets landbrug er nedlagt. Dalgaard
brændte i 1936, men blev genopført i eg
nens karakteristiske rødstensmure, og byg
ningerne er i dag ramme om det grønlandske
teater Tukak.

Stedet med gården og dets omliggende
landskab ud til havet har gennem de sidste
par hundrede år gradvist ændret udseende
i takt med, at det grådige Vesterhav bid for
bid gnavede sig længere og længere ind i
landet og åd af agerjorden, hvorved mange
gårde og huse i tidens løb blev opslugt af
havet. Alene siden først i 1900-tallet er
300-400 m forsvundet i havet, indtil man
først i 1960erne anlagde høfder til at
standse havets nedbrydning.
Vi er på en egn med udpræget enkelt
gårdsbebyggelse og en form for såkaldt
græsmarksbrug lig det, som fandtes nord
for Limfjorden, dvs. skiftevis græsning og
opdyrkning til lidt kornavl.
Den dominerende jordtype i sognet ud
gør grov til fint lerblandet sandjord. Men
selv om jorden ikke byder på den højeste
bonitet, har den dog gennem tiden tjent
til et agerbrug, hvorfra beboerne fik deres
udkomme, for Acres vedkommende supple
ret med, hvad de forskellige ha wend te ak
tiviteter kunne indbringe.

»Dalgaard« - sted- og familienavn
Når det gælder gård navne, kan mange ge
nerelt følges som stednavne gennem ri
den fra før udskiftningen, bl.a. tilbage i
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Chr. Vs Matrikel 1688, hvor Dalgaard
dog ikke optræder som stednavn. Men går
vi til den første mere nøjagtige opmåling
af Danmark, som blev kortlagt af Viden
skabernes Selskab i slutningen af 1700tallet - det trykte kort er fra 1800 - op
træder Dalgaard her med navn, ligesom
gården selvsagt også lå her længe før ud
skiftningen.
I lighed med andre steder i landet, ind
gik stednavnet Dalgaard tidligt i famili
ens navne, hvilket allerede fremgår af kir
kebøgerne i 1700-tallet. Frem til første
halvdel af 1800-tallet, hvortil det begyn
dende navneskifte normalt skal henregnes,
var det dog endnu almindelig praksis, at
bønderne kun indførte dåbsbørnene i kirke

bogen ved fornavn. Langt størstedelen at
landbobefolkningen bar før industrialise
ringen ikke slægtsnavne, men havde end
nu bevaret den ældgamle skik at kalde sig
ved fornavn og ægte patronym - Peder
Madsens søn kom f.eks. til at hedde Mads
Pedersen, pigen tilsvarende Madsdacter
osv. - hvilket indebar, at opkaldelsesregle
mentet blev relativt stereotypt.
I lokalsamfundet havde man dog ingen
besvær med at identificere hinanden, da
mange som regel bar et uofficielt tilnavn
ofte knyttet til personens profession - f.eks.
smed, hugger, kusk, et dyre- eller fugle
navn osv. eller tilknyttet den topografiske
lokalitet eller egn, man kom fra - en slags
folkeligt tilnavn. Gennem flere forordnin-

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra
1800. Dalgaard er markeret med rød pil.
Geodatastyrelsen.

Målebordsblad 1928-40. Den røde linje nd mod
havet viser den nuværende kystlinje.
Geodatastyrelsen.

Strandfogedgården Dalgaard. malet før den brændte i 1931- Gårdens stuehus, som blev opført i
1839, var P. Dalgaard med til at bygge. Maleriet er skadet, men her lettere udbedret. Ukendt
maler og årstal. Fjaltring Trans Lokalarkiv.

ger søgte man at få styr på de mange
ensartede navne for at bøde på svaghederne,
men først i 1828 blev det ved lov bestemt,
at:
»/ øvrigt bør hvert Barn ved Daaben benævnes
ei alene med Fornavn, men med det Familie
eller Stamnavn, som det i Fremtiden bør bære«.
Det faste efternavn skulle være ens for både
sønner og døtre.
Påbuddet blev dog langt fra efterlevet, der
skulle flere forordninger til, hvilket skete
gradvist i takt med landets industrialise
ring og den begyndende indvandring til
byerne, hvor bøndernes slægtsnavnepro
blem blev hele landets problem. Mange
familier tog op gennem 1800-tallet fa
milie- og efternavn ud fra det sted eller den
fædrene gård, de kom fra, alligevel skulle
der flere lovændringer til, før det omsider
faldt tilfredsstillende på plads. På Dalgaard
var man dog som nævnt tidlig til at bruge
gårdnavnet som egentligt slægts- og efter

navn, omend familien byggede oven på
den gamle navneskik.
Dykker vi nærmere ned i Dalgaard og
dens beboere, er en sikker kilde til iden
tifikation af familien - ud over kirkebø
gerne - landets første folketælling i 1787,
som er ført over bosiddende i sognets gårde
og huse.
Her finder vi f.eks. den 45-årige Ole
Jensen (f. 1735) som husbond og fæste
bonde på Dalgaard, gift i andet ægteskab
med den 29-årige Mette Kirstine Jens
datter. Herudover tæller husholdet en dat
ter på 15 år fra Oles første ægteskab og to
mindreårige børn på 1 og 4 år fra andet
ægteskab samt en tjenestedreng på 12 år.
Rykker vi frem til 1801, sidder Ole
Jensen stadig på gården, mens husholdet
nu er øget med 6 børn, hvoraf den
næstyngste, Mads Olsen, bliver ham, der
fører gården videre. Han gifter sig i 1835
med Mette Nielsdatter, og sammen får de
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frem til 1853 i alt 9 børn. Det er i den
søskendeflok, at sønnen Peder Madsen fra
1836 vokser op på Dalgaard i det store
fam i lieh ushold, som i starten indbefatter
tre generationer.

Peder Madsen Dalgaard
»Aar 1836 den 17. April er jeg Tillige med
min Tvillingsøster Mette Kirstine født i Dal
gaard her i Sognet. Da jeg blev 7 Aar begyndte
jeg at gaa i Skole til gamle Lærer Ørts og
vedblev dermed til jeg var 14 A ar. Den 7.
April 1850 blev jeg konfirmeret i Trans Kirke«
Således indleder Peder Madsen Dalgaard
et lille kortfattet skrift om sit levnedsløb;
fra samme år foreligger også hans af præ
sten udstedte skudsmålsbog, hvoraf det
fremgår, at familienavnet allerede da er fast
lagt. Vi ved ikke ret meget om Peders barn
dom, blot som han selv fremfører, at: »...
jeg blev saa Hjemme at hjælpe til, først med
at passe Kreaturerne, og siden ved Gaardens
Arbejde indtil 1857«.
Gårdens sandede jorder tjente primært
til græsmarksbrug med kreaturhold samt
høslæt og givetvis kun sparsom kornavl,
måske mest til eget brødkorn og havre
til hestene - kort sagt hovedsageligt til
familiens selvhusholdning.
På det tidspunkt talte Dalgaards hus
hold 12 personer, heraf børneflokken på
de i alt ni i alderen 4 til 21 år, hvor alle
stadig var hjemmeboende, hvilket peger
på relativt gode økonomiske forhold, da
ingen af børnene nødvendigvis har måttet
ud at tjene til føden. Samtidig har der
heller ikke været behov for fremmed hjælp
til gårdens drift.
Der indtraf dog lidt forandring for Pe
ders vedkommende, for som han videre
skriver:
»... da den Tid nærmede sig da jeg skulle

til Session og helst ville blive i Sørullen, tog
jeg samme Aar hyre med Skipper AI. Rinbevg
Lemvig, som sejlede paa København. Jeg tog
saa hjemmefra 15. Marts, og da vi havde
gjort to Rejser blev jeg ked deraf og da de
befalede 4 Maaneder var omme, kom jeg Hjern
til Dalgaard igen og hjalp til ved Gaardens
Drift. «
Det store familiehushold prægede fort
sat Dalgaard ind i I860 erne, hvor Peder
stadig er hjemme på gården, men nu har
kastet sig over andre gøremål:
»... 1858 kom jeg i Redningsvæsenets Tjeneste
(til 1.1. 1868}, 1859 byggede min Fader et nyt
Stuehus i Dalgaard, og der hjalp jeg saa meget
til, og fik lært saa meget, at naar Tiden tillod
det, gik ud i Sognet at tømre. I 1862-63 var
jeg med Niels Kragelund ved Husbygning,
nemlig 1 Stuehus i Agergaard i Fabjerg, og 4
Lader nemlig Øster Kjer, Kjergaard, Lapholm
og ved P. Ruby«.
Der var her tale om to vigtige områder,
hvoraf det første — »det havvendte« - med
tiden kom til at optage ham næsten livet
ud, mens sidstnævnte blev et vigtigt led
senere i opbygningen af hans gård fra 1870.
Peders tilværelse på Dalgaard blev dog
foreløbig brat afbrudt ved nytårsskiftet
1864.
Krigen 1864
Ved krigsudbruddet i 1864 blev Peder fra
starten inddraget i krigen, hvorom han
uden den store dramatisering kort skriver:
»Ved Krigens Udbrud i 64 blev jeg indkaldt
til Orlogstjeneste, rejste hjemmefra d. 1. Febr.
Og den 5. Febr. blev jeg udkommanderet med
Linjeskibet Skjold, som havde 64 Kanoner.
Heldigvis havde tyskerne dengang kun en
lille Flaade, saa vi frygtede dem ikke. Vi havde
et Par Bataljer med dem, men de flygtede ind
under Sivinemündes Fæstninger hvor vi ikke
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Linjeskibet »Skjold«, som Peder Dalgaard sejlede med under Krigen 1864 og rar med i trefningen
ved Rügen 17. marts. Maleri af Christian Blache. Privateje.

kunne faa dem. Jeg var der Ombord til d. 28.
Nvbr. Og blev saa hjemsendt. Jeg gik saa en
Del af Tiden ud at tmnrc. og resten var jeg
Hjemme. «
Ud over Peder pä linjeskibet »Skjold«
deltog også hans fire år yngre bror Ole på
linjeskibet »Frederik VI« - begge skibe
indgik i Østersøeskadren, hvor de skulle
blokere de prøjsiske østersøhavne.
Under krigen stod Peder i stadig brev
veksling med hjemmet i Fjaltring, des
uden bror Ole på »Frederik VI«. Af kor
respondancen er dog kun bevaret et enkelt
brev - nr. 17 - afsendt fra »Skjold« den 26.
juni; det var blot tre dage før den prøjsiske
hærs overgang til Als og dermed krigens
snarlige afslutning.
Meget var imidlertid passeret i krigen

forud for brevets afsendelse, og siden
»Skjold« var blevet udrustet den 5. febru
ar, hvor Peder Madsen Dalgaard ifølge sin
søfartsbog påmønstrede, og skibet stod
ud i Østersøen. Allerede 17. februar blev
»Skjold« beordret til Als for at dække syd
siden af øen. Skibet opholdt sig ud for
Kegnæs indtil den 8. marts, hvorefter der
sluttede sig til den øvrige Østersøeskadre,
som krydsede i Østersøen for at forhindre
den prøjsiske eskadre i Swinemiinde ved
Rügen i at stikke til søs. Hårdt vejr for
hindrede imidlertid »Skjold« i at nå eska
dren før den 17. marts om formiddagen,
hvorefter det kom til den kendte træfning
ved Rügen.
Klokken 14.30 hejste linjeskibet »Sjæl
land« signal for »Klart Skib«, den danske
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eskadre stod herefter sydover i kølvands
orden med »Sjælland« forrest, og kort efter
begyndte de første skud at falde. »Skjold«
kunne på grund af sin plads bagerst i linjen
kun beskyde fjenden fra sine bovporte,
hvorfor den aldrig blev alvorligt engageret
i træfningen.
Om bord på »Sjælland« var situationen
en ganske anden. Skibet blev i starten
kraftigt beskudt på både styrbords- og
bagbordsside. Efter en kort skudveksling
veg den prøjsiske eskadre dog tilbage;
kampen udviklede sig herefter til en re
trætefægtning, hvor de danske skibe for
gæves forsøgte at indhente de lidt hurtigere
prøjsiske skibe, som snart kom uden for
effektiv skudafstand og nåede i sikkerhed
i Swinemünde.
»Sjælland« havde i kampen lidt tab med
tre dræbte og 19 sårede, mens ingen ombord
på »Skjold« var blevet ramt. Skaderne
beløb sig kun til lidt overskudt rigning
og mærker efter enkelte granatsplinter. På
prøjsisk side udgjorde tabene fem døde og
otte sårede.
»Skjold« genoptog efterfølgende sin
blokade frem til våbenstilstanden efter
18. april. Siden fulgte forhandlingerne i
London, hvorunder man forholdt sig af
ventende til ind i juni, hvorom Peder skri
ver i brevet:
»V7 har ligget ved Langeland i den sidste
Tid, men i Gaar gik vi derfra og vidste ikke
hvor vi skulle hen, før vi var Halvveies ved
Svinemunde, thi det var Midtvej der vi skulle
hen, jeg troede næsten vi skulle have været til
København, men jeg fik snart en anden Tro. Da
jeg ser Prinsessernes Kystjlag ligger vi stille og
jeg troede snart vi havde faaet Pred, og de fleste
her Ombord var ogsaa vis derpaa, men saa kom
der et Dampskib fra København med Ordre, at
Blokaden skulle begynde igen, og vi skulle slaas

til sidste Mand. Dette gjorde et dybt Indtryk
paa mig, at vi skullle til at kriges paany, da
det vist vil blive haardere Kamp end sidste,
og JeS
næsten ikke vente at komme levende
Hjem mere, og jeg ved ikke hvordan det vil gaa
med Jylland, dersom Pjenden kommer derned,
men jeg vil haabe til det bedste, og Gud raader
endnu, maaskee der endnu kan blive Pred før
vi tenter det. Jeg forstaar ikke hvad der kan
bevæge Danmark til at slaas, da jeg synes ikke
de kan gjøre noget til Lands, og kan vi gore
lidt til Søes, saa skal Pjenden nok hævne det
igjen paa Landet, men jeg ville ønske at de
vil besøge Sjælland og Kjøbenhavn istedetfor
Jylland; thi det er Kjøbenhavnemes Skyld, at
der ikke kan blive Pred, de sidder Hjemme ved
eet Thevandsbord og siger vi vil slaaes til sidste
Mand, men de skulle bare selv med. «
Peders ræsonnement om krigen, dens
baggrund, sandsynlige udfald og især de
politiske lederes rolle i beslutningsproces
sen viser, at selv menigmand — »folket« godt kunne indse det tåbelige i den danske
krigsførelse mod en overlegen fjende. Men
så vender han sig mod det hjemlige med
bekymringer om dagligdagen på gården
og omsorg for, hvorledes det skal gå med
den manglende arbejdskraft, idet mange
unge jo var borte og med i krigen:
... » Kjære Porældre, jeg troede jeg skulle have
kommet Hjem og hjælpe eder med Høsletten,
men det gaar nok ikke saa, og det gør mig meget
ondt. Havde Ole endda været Hjemme, det ville
glæde mig meget, men Daniel allene, og der er
vel faae Premmede at leie, det er en Tanke der
mest staar for mig. «
Peders tanker er også hos broderen Ole
om bord på »Frederik VI«, som han i skri
vende stund ikke ved, hvor befinder sig.
Ud fra en berettiget frygt for krigens ud
fald og for hvorledes det evt. skal gå
ham - måske dø - retter han sig nu følel-

STRANDFOGED PEDER MADSEN DALGAARD
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Ole Dalgaard.
bror til Peder og
ligeledes med i
Krigen 1864.
bror han gjorde
tjeneste om bord pd
» Frederik
VI«. Ole lavede
siden en model
af skibet, som i
1922 blev ophængt
som kirkeskib i
Fjaltring Kirke.
Fjaltring Trans
Lokalarkiv.

sesmæssigt mod familien, om end han også
har bevaret troen på, at flåden nok skal
klare sig mod fjenden:
» Kjære Forældre og Sods kende, maaske det er
sidste Brev jeg skriver til Eder, det ved jeg ikke.
Gtul veddet allene, men saa beder jeg dig. kjære
Fader vær ikke bedrøvet, og du kjære Moder
græd ikke, og 1 mine Søds kende store og smaae.
sørg ikke, dersom jeg døer da gaar jeg til Gnd i
Himlen, hvor der ingen Sorg er mere, og jeg vil
bede G tul. at Fjenden ikke skal besøge Eder, at
I maa leve i Fred og Ro, alle Eders Livs Dage,
og at vi omsider kan samles i Evigheden; men l
skal ikke være bedrøvet for mig endnu, jeg har
det godt og vi kan ikke vide, hvad der kan ske
endnu naar vores Flaade bliver samlet saa kan
den maaskee forskrække Prøjserne noget og jeg
troer ikke den bliver saa vidt spredt som den
var sidst, for der skal nok ingen i Nordsøen, der
ligger nogle af dem i Kattegat, og naar Fjenden
kommer fra den Side, saa tager de Flugten
til os. og her ligger »Sjælland«. »Skjold«,
Dampskibet »Dannebrog«. Korvetten »Dag

mar«, Dampskibene »Fylla« og »Hekla«, og
der kommer vist flere. Fregatten »Jylland«
ligger oppe ved Danzig, hvor »Frederik VI« er.
ved jeg ikke thi jeg har ikke faaet Brev fra Qle
siden 4 Juni, men jeg skriver snart til ham. «
I brevet til hjemmet slutter Peder med
sine hilsner, der også omfatter de for
skellige derhjemme i lokalsamfundet, hvil
ket for de fleste af det indkaldte mandskab
jo var deres primære verden og derfor na
turligt refererede til, alt mens de nød
tvunget udførte deres krigstjeneste om
bord på flåden:
»Hermed vil jeg sende min Skrivelse for denne
Gang med mange venlige Hilsner til Eder
alle, og jeg beder Eder at hilse mine Venner
og Bekjendter fra mig, hils Morten Christian
Skrædder at jeg har modtaget hans Brev, naar
jeg faaer bedre Tid skal jeg nok skrive ham
til igjen, men maaske at Fjenden kan besætte
Kjøbenhavn saaledes at der ingen Breve kan
komme enten frem eller tilbage og da vil l iden
først blive mig lang.
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Denned Farvel og Levvel Ilders troe til Døden
hengivne Søn og Broder - Peder Madsen Dal
gaard - 17d. Brev. «
Tre dage efter at Peder havde afsendt
sit brev fra »Skjold«, var krigen slut. Re
sultatet af nederlaget gled efterfølgende
over i »den anden våbenhvile« efterfulgt af
fredsforhandlingerne i Wien med indgåelse
af fredstraktaten, underskrevet den 30. ok
tober 1864. Udfaldet blev som bekendt
afståelsen af Sønderjylland til de sejrende
magter. Ved krigens afslutning blev lin
jeskibet »Skjold« beordret tilbage til Kø
benhavn, hvor man strøg kommandoen d.
26. november. Bror Ole deltog ved krigens

afslutning i evakueringen af de danske
tropper fra Kegnæs til Fyn. Efter at P. Dal
gaard - jf. hans søfartsbog - var blevet hjem
sendt 28. november i god behold, genop
tog han sit daglige liv på gården hjemme
i Fjaltring, hvor han bl.a. også deltog i
redningsarbejdet på kysten.
Redningsvæsenet
Peder var som nævnt allerede i 1858 kom
mer med i sognets redningsvæsen, hvorom
han fortæller:
*»/ Tiden fra 1858 til 1868 havde vi mange
Strandinger, hvor jeg var med til at redde mange
Menneskeliv. Det var ikke altid behageligt.

Ungdomsbilleder af Peder Dalgaard og Mette Kirstine, som er sat sammen ti! deres brylllivsbillede
i 1869, hvor de stiftede hjem på Nørre Bjerg. GS-Arkiv.
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navnlig var Bjærgningen aj 15 Mand fra
Barkskibet »Christiane Peri«, som strandede
d. 17. Dsbr. 1866. en af de Bjærgninger, som
jeg basker bedst, tbi efter at vi havde affyret
Raketter vi havde, og ingen aj dem ramte Skibet,
skulle det [troves med Baaden. Men Havet var
saa oprort at det forst ved Middag kunne være
tale om at prove det. Men saa viste det sig. at
af de 10 Mand der borte til Baaden. kun var
7 der ville gaa ud - og jeg var der iblandt.
Der var vel over 200 Mennesker paa Stranden
men der var ikke en aj dem til at jormaa til at
tage med. Vi 7 tog saa af sted og jik 15 Mand
i Baaden og kom heldig i Di nd. endskønt en
Brodso fyldte Baaden, saa den gik til Bunds i
Havstokken og vi vadede i Di nd. «
Der fulgte med tiden Here lignende epi
soder i forbindelse med redningsarbejdet,
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hvoraf særlig en senere er gengivet af Pe
ders ældste datter Maren i hendes omfat
tende erindringer og tilbageblik om fa
deren og hjemmet i Fjaltring:
»Al in morfar, Chr. Nielsen. var forbjærger da
far (Peder Madsen Dalgaard) som ung karl
arbejdede med ved de mange skibe, der strandede
ud for kysten mellem Fjaltring og Thorsminde.
Morfar var vist dygtig, men med en egen vilje,
der ikke altidfaldt i god jord hos de øvrige folk,
der arbejdede under hans kommando, og så fik
han navn blandt dem som Kongen og de tre dotre
blev så prinsesser. Da hændte det engang han
ville ro ud til et strandet skib, og far matte ro
ham ud i båd og tilbage igen. På hjemturen gik
det galt, morfar faldt overbord i det oprørte hav
og far reddede ham om bord igen. Et vanskeligt
arbejde da morfar var i meget tykt tøj. Da nogle

Nørre Bjerg i Fjaltring med den nybyggede lade, stuehus og kostald, som P. Dalgaard opførte i
187 (Ferne. Gården fik også en klapsejler på taget i lighed med den på det overfor liggende Sonder
Bjerg. GS-Arkiv.
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af kammeraterne senere spurgte far: »Hvad mon
du får for det stykke arbejde P. Dalgaard« ?
svarede han på sin raske måde: »Åh, jeg kan
vel få en af prinsesserne«. Og det fik han så,
skønt hun da kun var en skolepige og de ikke
kendte hinanden. «
Forudsigelsen gik akså senere i opfyl
delse, men det var først da den pågæl
dende »prinsesse«, - Mette Kirstine - var
17 år, og broderen Ole Dalgaard var ble
vet bestyrer i hendes hjem - Ole blev i
øvrigt senere selv gift med hendes søster,
så på en måde fulgtes de to brødre lidt
samme spor både »i krig og kærlighed«.

Giftermål og gårdkøb
Om sit videre livsforløb fortæller P.
Dalgaard, som han efterfølgende nu mest
underskriver sig:
»I 1869 købte jeg Nørre Bjerg for 7600 Kr.
og blev gift s. Aa. d. 20. April med Sognefoged
Christen Nielsens Datter, Mette Kirstine Kri
stensen og flyttede til Bjerg d. 24. April. Det
saa ikke flot ud, Bygningerne var simple og
forfaldne, og Marken forsult og forsømt, men vi
var glad for selv at faa et Hjem, og tog fat med
godt Mod.
I 1870 byggede jeg en ny Lade, og udførte
selv alt Tømrerarbejdet. Den 7. Marts 1870
blev jeg valgt til Forbjærger, og blev i den
Stilling til 1. Oktbr. 1906. 1876 byggede jeg
et Stuehus i Nr. Bjerg og udførte ogsaa denne
gang Tømrerarbejdet. «
Nørre Bjerg lå sydligt i sognet, kun en
smal have adskiller stuehuset fra Sønder
Bjerg, politikeren Chr. Bergs fødehjem.
Gården var på 30 tdr. land, heraf en del
let jord og et par klitenge på Høvsøre
og en eng lod på 8 td. mellem fjorden og
Vesterhavet, som Mette Kirstine havde fa
et med fra hjemmet; det hjalp dog godt til
med hø til gårdens besætning, men ellers

var markerne ved overtagelsen ikke særligt
velpassede.
Da gårdens bygninger som nævnt også
var dårlige og forsømte, blev der straks det
første år bygget en ny lade, samtidig tik
den vestre længe en udbygning, for som
datteren Maren fortæller:
»Far skulle først og fremmest have et værksted,
så han kunne lave det der trængte til i hjemmet «
Da P. Dalgaard jo i flere år havde arbej
det ude omkring som tømrer, kunne han
selv lave alt tømrerarbejdet til de nye byg
ninger. I 1876 kom så turen til gårdens nye
stuehus og i 1880 desuden en ny kostald,
på en måde fornyede han hele gården inden

Mette Kirstine og P. Dalgaard i 1875 med de
to ældste børn Maren og Mads. GS-Arkiv.
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Stuehuset på Nørre Bjerg, som P. Da Iguard opførte i 1876, og hvortil han lavede alt tømrerarbejde
samt bade det udvendige og indvendige inventar. Huset er i dag nedrevet ligesom hele gården. Poto:
G. Solvang I960 - GS-Arkiv.
for de første ri år. Der skulle både god
indtægt og solid kapital til at genopbygge
Nørre Bjerg, og dertil kom, at familien i
årene 1870-90 blev øget med 10 børn. De
mange munde skulle også mættes, så let
har det ikke været:
»Al en mor fortalte også, at far de første år stod
så tidlig op, at han tjente en dagløn ved sit
håndværk, før de andre kom op. «
Stuehuset på Nørre Bjerg 1876
Om nedbrydningen af det gamle stuehus,
hvordan det havde været indrettet, og om
faderens opbygning af det ny fortæller Ma
ren, der som den ældste i børneflokken den
gang var 5 år gammel:
»... den vinter står i en egen stemning for
mig, ja så tydelig, at jeg endnu kan forbinde
tanken med hjemmet når jeg kommer ind i et

i ærksted og lugter træspåner. Da tømrede far
alt til det nye stuehus og det endda inde i en
af vore stuer, der blev høvlebænken sat ind og
der høvlede, savede og Umede han alle døre og
vinduer i løbet af vinteren, og der tumlede vi to
børn os på gulvet i spånerne. «
Vi er i begyndelsen af andelstiden, hvor
mange nye landbrugsbygninger landet over
så dagens lys, det gjaldt også gårdenes
stuehuse, hvor der var råd til det; for alle
gårdmænd var jo ikke håndværkere som
Peder.
Hvordan mon et sådant gammelt hus så
ud, før det blev brækket ned og erstattet
med en nybygning? Herom fortæller Ma
ren, som hun huskede det:
»Mod syd storstuen, fire hvidkalkede ler
vægge, et omtrent mørkt loft af brædder, et ler
gulv og nogle små vinduer, der stod dragkisten og
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et chatol. Næste stue som høvlebænken kom hul
i også lergulv, bohave husker jeg ikke der var
for. Så kom et soveværelse meden slagbænk vi to
born sov i. et bord vi spiste ved. et par træstole og
far og mors dobbeltseng, der stod med hovedgæret
mod sydvæggen og indtog stuens vidde sånær
som en lille smule plads jeg som barn kunne
knibe mig igennem. Dette var meget heldigt,
idet spisekammerets dor var lige bagved sengen,
og derinde lå øltønden ... En gi. bilæggerovn
var der også og dertil en vugge til lille søster. Ja
det var dagligstue, spisestue og soveværelse. Til
modsat side af huset var der fra øst 1 kammer
med lergulv, dør til storstuen, det stod tomt, kun
om efteråret husker jeg der blev lagt kartofler
på gulvet. Så var der en lille forstue og et lille
kammer med seng i, begge dele med brolagt gulv,
et lille mørkt pigekammer hvor der lige kunne stå
en seng og en stol lå mellem stuen og et lille rum,
som gemte adskillige køkkengrejer. Køkken med
åben skorsten og ildsted, bryggers og bageovn og
mælkekammer sluttede så det vestlige af huset.
I soveværelset var der bræddegulv og loftet
var lagt lidt højere op der. det var morsomt at

P. Dalgaard
havde opført en
lille smedje ved
Nørre Bjerg, her
kunne han smede de
nødvendige beslag
og hvad, der ellers
var behov for af
smedearbejde på
gården. GS-Arkiv.

komme op på loftet og kravle på disse forskellige
højder, kun i den østre mørke ende turde jeg ikke
komme de første år.
Og så gik vinteren, alt blev færdigt til det nye
hus og nedrivningen af det gamle begy ndte, til
sidst stod kun soveværelser og køkkenet tilbage
en aften. ... Det sidste jeg husker, var at der
blev lagt et stort reb omkring skorstenen og 4-5
mand rykkede den ned. ...Et nyt komfur blev
muret op i fars huggehus og skorsten muret, der
blev al maden lavet og der stod sengen til jar og
mor og vuggen til lille Ane. / vognrummet ved
siden af sov pigerne, ja for da havde vi en lille
pige på 12 år og en på 17, tillige sov Mads
og jeg der. Vi spiste i laden og mureren sov på
Sønder Bjerg.
Jeg husker aldrig andet end solskin fra den
sommer, husker hvilken glæde da huset blev rejst
og kransen kom op og vi fik plumbudding om
aftenen. Hvilken herlighed for vi børn, og i vel
endnu højere grad for far og mor, at få et hjem
med nogle af de bekvemme muligheder der fulgte
med. Der var et pænt køkken, som blev brugt
at spise i. fast bænk og et langt bord til os alle.
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Kirstine fotograferet i 1890'erne.
GS-Arkiv.

Peder Madsen Dalgaard fotograferet i
1890'erne. GS-Arkiv.

Soveværelset blev som i andre lignende hjem
også ror daglige opholdsstne. A lew nn var der
hvide sandstroede gulv, større vinduer og større
plads, selvom der stadig var hvidkalkede vægge
alle steder, det var et nyt hus og for os herligt i
modsætning til det gamle. «
Allerede i løbet af sommeren 1875 var
stenene til stuehusets skillevægge blevet
lavet. Der blev lagt en stor dynge 1er, som
blev bredt jævnt ud på skråningen øst for
gården, over for den gamle smedje; der blev
hældt vand på, og 2-3 køer i et kobbel blev
trukket rundt, indtil det var en fin masse:
»Så fyldte far det i en træform, der var plads
til 2 sten, og så blev de væltet ud på et jævnt sted

og tørret. Disse lervægge står endnu i det gamle
stuehus på Bjerg, der blev bygget i 1876. 1 løbet
af sommeren stod så det nye stuehus færdig, og
så blev der malet døre og vinduer og lofter affar.
Den eneste hjælp han havde haft, var 3 dages
hjælp af sin fætter til at samle spærrerne. «

Havet og de mange offentlige hverv
Peder Dalgaard fik med sin stræben og
håndværksmæssige faglighed i løbet af
1880'erne genopbygget Nørre Bjerg og
forbedret driften, men nogen foregangs
mand som landmand blev han aldrig, det
lå ikke for ham. Det landbrug, som han
drev med hø, korn, kartofler og til sidst
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lidt roer, blev dog passet omhyggeligt og
mønsterværdigt.
Det var først og fremmest havet foruden
en lang række andre gøremål og hverv, som
optog ham, og som han igennem mange
år involverede sig i, hvilket han bl.a. også
selv nævner:
»Den 2. April 1880 blev jeg beskikket til
Strandfoged og var i denne Tjeneste indtil 1.
April 1912, da 5 af Strandlenene blev lagt
under Bøvling Sogn. Fra l.Jan. 1880 har jeg
været Kasserer i Sparekassen og er det endnu« (fra 21. januar 1879 til sin død 2.2. 1919).
AIév/j vi boede i Nr. Bjerg har jeg foruden de
her nævnte Bestillinger haft følgende i Kom
munen: Medlem af Sogneraadet i 12 Aar
Brandtaksationsmand i 10 A ar, deraf de 6
som Formand. Medlem af Skolekommissionen i
6 Aar. Tillidsmand ved Møller + Maskiner i
22 Aar. saa jeg havde ikke megen Tid tilovers«
- nej, der var i det hele taget ikke megen
overskudstid for P. Dalgaard.
Ud over de nævnte hverv var P. Dalgaard
gennem mange år med i Fjaltring Bjærgelaug, hvor han også var forbjærger. Hertil
kom, at han var involveret i Fjaltring Dyk

Redningsstationen i
Tuskjær, som husede
nærmeste redningsbåd
ud for P. Da/gaards
strandlen. Det nu
værende bådhus var
opført 1936, og
stationen var i brug til
1970. Foto:
G. Solvang 1977GS-Arkiv.

kerselskab - her også i mange år som sel
skabets formand; i det hele taget var han
med til alt offentligt arbejde i sognet.
Posten som kasserer i Sparekassen vare
tog han til sin død. I de to gange 6 år, han
var valgt til sognerådet, sad han hver gang
de tre år som formand; et stort arbejde, dur
til tider føltes som rent tidsspilde. Maren
fortæller:
»Alt muligt offentligt arbejde blev læsset på
ham ... jeg husker engang han fik et brev fra
lærerinden, hun havde moret sig med at titulere
ham med 14 forskellige titler han ha ide i
sognet. Nar der til kom, at han, der kunne lave
alle mulige ting også der blev hjemsøgt aj venner
og naboer, er det et under, at han fik tid til alt.
Men de første ar var hans dag også fra kl. 4 til
han ikke kunne se længere om sommeren. En tro
medhjælper havde han i mor. 10 børn blei vi
efterhånden, og alt hvad der skulle bruges af tøj
blev jo næsten lavet i hjemmet. «
Med til Marens barndomsminder om
sin far og hjemmet hørte særligt de lange
vinteraftner med deres forskellige sysler for
dem alle; moderen spandt, pigen kartede,
og karlen snoede halmsimer:

STRANDlCXiED PEDER MADSEN DALGAARD
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Strandfogeder i 7906 fra Rysenstens nordlige kyststrækning ved det årlige besøg bos dommerfuld
mægtig Scbiøt t z-C bristensen. De rar der jor at bente deres »tredje part». strandfogedernes andel aj
provenuet fra den overståede strandingsanktion. Nr. 3 i midterste række er P. Dalgaard. Pjaltring
Irans Lokalarkiv.

»... far sad lidt med sin store kassebog jra
Sparekassen og regnede de mange summer sam
men. Han havde i arenes løb fäet så meget
offentligt arbejde, at det tog en masse tid jor
barn. ! balvjjerdserne blev ban forbjærger, og
da der strandede mange skibe indtil Bovbjerg
Fyr blev bygget, var det et meget stort arbejde.
I 80'erne blev han strandfoged, 6 ar som
formand. Nar der til kom alle de små tjenester
han ydede naboer og gode venner, alt uden
vederlag, forstår man ve! ban var optaget ...
Blev et kar uden bånd kom de til ham, skulle en
kedel loddes ligeså. Alle de gamle stueure med
lodder gjorde han rene. Når en følhoppe skulle
årelades kom de ridende med den: det værste og
det mest irriterende for ham var når ban skulle

rende langt ben i sognet Jor at kastrere et kuld
grise eller lam og kalve, så kunne ban godt
s måbande over de dumme mænd. der ikke kunne
gilde en gris. «
Strandinger og bjærgning
Dalgaard i Fjaltring havde siden 1787 muligvis også før — været strandfogedgård
med eget strandlen. Fra Peder Dalgaards
egen tid i hjemmet på gården noterer han
i sin lommebog den første stranding 4.
oktober 1854-galeasen »Dorethea Maria«
af Fanø med tømmer, ført af kaptajn J. Mor
tensen. Det har givetvis været det samme
strandlen, Peder Dalgaard siden overtog,
da han i 1880 blev beskikket til strand-
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foged, et hverv som han beholdt de næste
32 år frem til 1. april 1912, hvor tre
strandlen blev lagt under Bøvling Sogn.
Opgaven som strandfoged - og dermed
varetagelsen af statens interesser - omfat
tede opsyn med og indberetning af stran
dinger, bjærgninger af skibbrudne samt
at friholde stranden for ilanddrevet stran
dingsgods i strand lenet. Det indebar også
bjærgning og hjemkørsel af alt løst gods;
det skulle tages i forvaring, og i samar
bejde med en toldkontrollør skulle man
sørge for, at alt blev indført i en strandings
protokol, tilrettelagt og klargjort til de
forskellige strandauktioner. Mange myn
dighedspersoner kom derfor i årets løb i
berøring med strandfogeden og hans gård
- f.eks. herredsfoged, politimester, told
kontrollør konsul Andersen i Lemvig osv.
Når et skib strandede på kysten, blev
redningsbåden og dets mandskab straks
alarmeret. Den nærmeste redningsstation
var Tuskjær, der allerede var blevet oprettet
i 1848 blandt de første på kysten. Var havet
for oprørt, til at båden og dens mandskab
kunne gå ud, måtte raketapparatet tages i

Ar og dato

Strandlen

brug for at redde søfolkene i land fra de
strandede skibe.
Til at assistere redningsvæsenet havde
man desuden Fjaltring Bjærgelaug, som
omfattede flere strandlen. Deres opgave var
ud over at assistere ved redning af skib
brudne at vogte og bjærge ilanddrevet gods
og vragdele samt medvirke til dets for
varing, indtil strandauktion kunne finde
sted. Bjærgelaugene var oprettet i hen
hold til strandingsloven, som kom i 1895;
heri var stadfæstet særlige regler for lau
gene. P. Dalgaard, der allerede fra 7. marts
1874 var blevet beskikket som forbjærger,
bestred dette hverv helt til 1. okt. 1906,
hvor han af helbredshensyn måtte trække
sig tilbage. Som forbjærger havde han fuld
magt til at optræde på laugets vegne, han
skulle være til stede under bjærgningen og
drage omsorg for, at denne på bedste og
mest hensigtsmæssige måde blev fremmet.
Bjærgelauget havde ret og pligt til at
besørge al bjærgning af skib og tilhørende
ladning samt at yde bistand fra land i det
pågældende distrikt. Dog var det tilladt
en skipper, hvis skib stødte på grund, at

Skibets navn

Hjemsted

Kapt. navn

Ladning
Ballast

1H82

4. aug.

P. Dalgaard

Kuf. Guina Aritine

Lemvig

L. Christiansen

1885

4. okt.

P. Dalgaard

Br. Ane Popel mann

Delfoyl

J. Sehjutema

Planker

1895

9. dec.

P. Dalgaard

Galiat Renska

Grosetehn

J. Thomsen

Fjel og planker

1897

26. febr.

P. Dalgaard

SS. Ariel

Amsterdam

J. Bakema

Stykgods

1897

8. sept.

P. Dalgaard

Brig Hill

Arendal

Bernt Olsen

Kul

1897

15. nov.

P. Dalgaard

SS. Sleipner

Götheborg

A. Wesberg

Kul, blikplader

1903

5. aug.

P. Dalgaard

Robert xMaikensi

Porsgrund

L. Eriksen

Ballast

1904 10. marts

P. Dalgaard

SS. Uhlenhorst

Stettin

Zanki

Smedekul

1907

22. febr.

P. Dalgaard

Fuldrigger Timarue

Drammen

John Johansen

Koks

1911

28. sept.

P. Dalgaard

3 m. Skonnert Vilhelma

Thisted

P. Josepsen

Kul

Stram!higer i årene 1887-1911 i P. Dalgaards strandlen i den tid, han var strandfoged. Udskrift
fra P. Dalgaards lommebog over strandinger. GS-Arkiv.

STRANDFOGED PEDER MADSEN DALGAARD

21

Barken »Timaru«, der strandede ved Tjaltring 1907 i P. Dalgaards strandlen. Poto: JP. Jensen
Bovlingbjerg. Lemvig Museum (Jernkysten).

benytte enhver tilstedeværende hjælp til
at bringe skibet Hot. Bjærgelaugets ret
tigheder og pligter omfattede også evt.
hjælp, hvis der var behov for det fra land,
til at bjærge fra søen; en skipper kunne
således forlange bjærgelaugets mandskab
om bord til f.eks. at kaste last over bord for
at lette skibet, hvilket f.eks. var tilfældet
ved »Edmond Gustave’s « stranding i 1912.
I alt dette velorganiserede »havvendte«
arbejde indgik P. Dalgaard på flere måder:
»1 den Tid jeg var Strandfoged har jeg haft
10 Strandinger. Varet Forbjarger for 37
Strandinger« — således noterer han i sin
lille lommebog under en udarbejdet over
sigt over de mange strandinger, som var
forekommet i Fjaltring, siden 1849, her
under de nævnte 10 i hans eget strandlen.
Om en af mange strandinger og bjærg
ninger, som P. Dalgaard deltog i på kysten,
dog ikke i hans eget strandlen, kan man
f.eks. læse i strandingsprotokollen, hvor han
kort beretter om den pågældende hændelse:

»Aar 1900 d. 28. December Aften Kl 6
indstrandede under en stiv Kuling af S.t.O.
Tremaste Skonert Linada af Lerberget ved
Höganas 283 Netto Registerton dragtig Kap
tajn Peter Andersen kommende fra Grimsby
bestemt til Malmø med 411 Tons Kul. Stran
dingen observeredes straks efter af Strandvag
ten fra Fjaltring som derpaa alarmerede Red
ningsvasenet ved Tuskjar, men ved disses sidstes
A nkomst havde Redningsmandskabetfra Thors
minde allerede affyret en Raket, hvorved For
bindelse med Skibet opnaaedes og Besætningen
9 A\and vedfalles Hjalp ilandbjargedes.
Den 9 Decbr. ankom til Strandingsstedet
Herredsfuldmægtig Schiottz-Cbristesen, Consul
Andersen og Toldforvalteren. Skibet stod da med
Forstavnen imod Land, og Soen overskyllede
den saa ledes at Bjærgning var umulig. Akkord
blev afsluttet om Bjærgning. saaledes at Bjær
gelauget erholder 3 8% af det bjærgede Rigning
og Inventar og 50% af Ladningen. Udgifterne
til Told, Auktionsomkostninger og Vagthold
beregnes efter Forhold dertil.
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/ Anledning af denne Stranding aflægges
herved Regning over hvorledes og af hvem
Arbeidet er udført. P. Dalgaard. *
I langt de fleste tilfælde kunne mand
skabet gå ud med redningsbåden, men
ved denne redningsaktion var forholdene
så vanskelige og farefulde, at man valgte
raketapparatet for at redde de skibbrudne
sikkert i land.

Strandingsauktioner
Der kunne til tider være trængsel og et
mylder på strandfogedgården Nørre Bjerg
i forbindelse med afholdelse af en stran
dingsauktion. Her mødte mange menne
sker op for at deltage, ligesom der også
indfandt sig forskellige myndighedsperso
ner, der som regel også skulle beværtes. Det
samme gjaldt, når der ind imellem skulle
huses bjærgede søfolk, selv om de som regel
også blev fordelt mellem bjærgelaugets
folk eller fik husly i andre hjem. Tit, når
søfolkene havde mistet alle deres ejendele
ved strandingen, måtte de så — mens de
midlertidigt opholdt sig på Nørre Bjerg låne noget af P. Dalgårds tøj at gå i, hvilket
var helt naturligt.
Flere gange måtte strandfogedgården
huse kaptajn eller styrmand i længere tid,

P. Dalgaard var
ikke blot god til
tømrerarbejde, han
var også fingersnild
til at dreje ting i
træ og f.eks. at lave
dette flaskeskib, af
likendt oprindelse.
Privateje.
Foto:
G. Solvang.

mens afviklingen af en stranding stod på,
og myndighederne - toldvæsen, politi
mester eller konsul A. Andersen i Lem
vig - fik afviklet de forskellige nødvendige
forretninger - søforhør osv. Afen regning for
kost og logi i forbindelse med strandingen
af »Ariel« i 1897 fremgår det f.eks., at ski
bets kaptajn, J. Bakema, opholdt sig i 50
dage på Nørre Bjerg, ligesom han skulle
befordres rundt til forskellige steder - til
skibet, til Ramme i forbindelse med sø
forhør osv., før han omsider kunne rejse
hjem til Amsterdam. Hertil kom udlæg til
porto, telegrammer osv. — alt sammen ting
som skulle udredes, før det blev afregnet samlet 287,39 kr.
Enkelte breve blandt P. Dalgaards pa
pirer vidner også om søfolkenes taknem
melighed for opholdet på Nørre Bjerg, de
res hilsner til hjemmet og dens børneflok,
for hvem de forskellige strandinger og
søfolk altid betød et kærkommet afbræk i
dagligdagen og spændende møde med en
fremmed, udefrakommende verden, lige
som en stranding ofte også kunne medføre
ting og sager med en sjov historie - for
skellige brugsting der senere fandt anven
delse i den daglige husholdning.
Fra et strandet skib var der f.eks. engang
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bjærget en kasse indeholdende noget sort
lavastøv, der siden viste sig at være ud
mærket til at pudse knive med. Skibet
havde i april-maj 1902 ligget i det Cari
biske Hav ved øen Martinique, da vul
kanen Mt. Pelée gik i udbrud og ud
sendte store askeskyer, som havde dækket
alt, også på skibet. Noget af asken var ved
den lejlighed blevet opsamlet og forvaret
i en kasse, som ved skibets stranding i
Fjaltring nu havnede på strandfogedgården
- Maren gemte i mange år en rest af asken
i en flakon som et minde - lidt er stadig i
behold.
De forskellige strandingsauktioner skal
her ikke nærmere omtales, blot skal næv
nes, at flere af P. Dalgaards forskellige regn
skaber over afholdte udgifter ved auktio
nerne, og hvad der kom ind ved salg af de
forskellige genstande, ikke altid udviste
det store overskud.
F.eks. varder i forbindelse med auktionen
over strandingsgods fra vraget af »Reska«,
som strandede i 1896, opgjort indtægter
til 926,61 kr. og udgifter på 805,19 kr.
Overskuddet på 121,42 kr. blev fordelt
på 38 lodder = 3,20 kr. til hver af de
implicerede bjærgere - så det store ud
gjorde det jo ikke, selv om det naturligvis
varierede fra gang til gang, også det beløb
som endte i statskassen.

Fjaltring Dykkerselskab
En af de vigtige opgaver, som P. Dalgaard
gennem årene var stærkt engageret i og
brugte meget tid på, var Fjaltring Dyk
kerselskab, som han både var medstifter
af og aktionær i, og i mange år også den,
der førte forhandlingerne og korrespon
dancen for. Selskabet blev oprettet alle
rede i 1867, også her var P. Dalgaard valgt
som formand. Desuden var han, sammen
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med 8 andre, partshaver i »Aktiebrevet nr.
4 i Dykkerskonnerten Kjerstine« (190515), som assisterede ved selskabets bjærg
ning og sprængning af vrag langs kysten.
Til selskabet var knyttet to dykkere, hvor
af den ene var antaget helt tilbage fra
dykkerselskabets oprettelse. 1 en redegø
relse fra 1901 om selskabet og den på
gældende dykker hedder det således, at
denne:
»... arbejder endnu som saadan, og er altsaa
godt øvet, og er meget dygtig, han har utallige
Gange foretaget Sprængninger, saavel inde i
Fartøjer i Maskinrum, som uden for ved at
sprænge Vragene af Jernskibe. Ved det ved
Thorsminde 1811 strandede engelske Linje
skib »Defens« har vi i flere Aar foretaget
Sprængninger, og da der for nogle Aar siden
blev oprettet et Selskab mere med Dykker, har det
slaaet sig sammen med vores, saa at de nu stadig
arbejder i Forening (mens) Dykkerne skiftes til
at gaa ned. Ved de sidste her for Kgl. (marine)
foretagne Sprængninger for Statens Regning af
Dampskibene »Ariel« og »Slejpner« som var
overdraget Selskabet i Harboøre, var det vores
Dykkere der udførte og ledede Arbejdet. Ved
Losning af Dampskibet »Arieis« Ladning, som
strandede her for Sognet d. 26. Februar 1897,
har vore Dykkere arbejdet i Forening med E. Z.
Svitzers Dykkere i et halvt Aar, der er saaledes
intet til Hinderfor Arbejdets gode Udførelse, og
der kan om forlanges stilles passende Garanti
derfor. «
Således skriver P. Dalgaard i et af sine
mange breve i den efterfølgende korrespon
dance, som han fra ca. 1901 og fremefter
førte med kommandør, senere kontre
admiral, Chr. G. Middelboe, som i en år
række ledede arbejdet for indenrigsmini
steriet i forbindelse med uskadeliggørelse
og fjernelse af de mange vrag langs Vest
kysten.
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Dykkerselskabet havde også samarbej
det med Em. Z. Svitzers BjærgningsEntreprise, som f.eks. i forbindelse med
bjærgningen af »Ariel« i 1897, hvilket
ikke havde været problemfrit, navnlig da
det kom til den endelige afregning og
assistance for det udførte arbejde. Af den
grund søgte P. Dalgaard derfor kontakt
med kommandør Middelboe om etable
ring af et samarbejde med landbrugsmi
nisteriet, hvorunder sprængning og fjer
nelse af vrag på kysten sorterede, da dis
se først og fremmest var til fare for både
fiskeri og redningsarbejde. Som selska
bets formand stod P. Dalgaard for alle
forhandlingerne om kontrakter og de ind
gåede aftaler samt den førte korrespon
dance. Han måtte til tider også indhente
oplysninger fra anden side, når det gjaldt
et vrag, som lå længere nede på kysten og
derfor ikke kendte til forholdene.
Kommandør Middelboe var tilsynela
dende umiddelbar og ligetil; med sit ven
lige og djærve væsen vandt han sig mange
venner - herunder også P. Dalgaard omend han som forhandler i flere tilfæl
de var hård at indgå kontrakter med. Al
tid skulle han - på vegne af det bevilgende
landbrugsministerium - trykke priserne på
dykkerselskabets fremsatte tilbud på arbej
det og forbruget af anvendt dynamit, som
skulle leveres til sprængningen.
Dette afspejler sig f.eks. i et af komman
dør Middel boes svar til P. Dalgaard på
hans oplysninger om dykkerselskabet og
dets tilbud om en sprængning:
*... jeg ser deraf, at Deres Selskab er gam
melt og dygtigt, men det forekommer mig, at
Deres Pris er høj. Vil De spränge »Ben Avon«
til mindste Dybde 8 Fod for 600 P Dynamit,
leveret i Lemvig Havn, og 600 Kr. i Penge
samt Ret til hvad der indbringes af Skrog og

Inventar, da vil jegforeslaa Ministeriet at lade
Dem udføre dette A rbejde til Sommer. Deres Svar
udbedes saasnart De kan« — underskrevet
Deres Chr. Middelboe.
Ofte måtte P. Dalgaard, som forhandler
på Dykkerselskabets vegne, slække på pri
sen i sine først fremsatte tilbud, hvor der
ved udarbejdelsen i mange tilfælde i for
vejen kunne herske et vanskeligt skøn over
uforudsete arbejder og dermed forbundne
udgifter, som det var svært at fa refunderet
bagefter, når kontrakterne først var indgået,
og ændrede forhold indtraf.
Når man gennemlæser korrespondancen
om sprængning af vrag, som der er tale om,
røber afstanden fra København til Fjaltring
generelt ministeriets store ukendskab til
de stedlige forhold; Vesterhavets lunefulde
omskiftelighed i almindelighed — vejrliget
og kystens ustandselige omformning men i høj grad også en vis nedvurdering af
de stedlige personers dømmekraft i forbin
delse med udførelsen af deres ofte fare
fulde bjærgningsarbejde. Gang på gang
måtte P. Dalgaard også forsyne Middel
boe med oplysninger om de pågælden
de vrags tilstand, beliggenhed i forhold
til kysten, vanddybde osv., før myndig
hederne kunne tage stilling til bevilliger
om uskadeliggørelse af vragene til den
fastsatte vanddybde. Det var som regel 8
fod, hvortil der gik mange 100 pund dy
namit - i nogle tilfælde mere, hvis skibets
overdel, dampkedel og andet, som ragede
op, først skulle bortsprænges og fjernes, for
inden den egentlige sprængning af vraget
kunne foretages.
I de efterfølgende år fulgte dykkersel
skabets uskadeliggørelse af de mange vrag,
som lå langs kysten til fare for såvel fisker
som redningsbåde, og hvor der her skal
gives nogle eksempler.
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Således blev »Ben Avon« i 1901
sprænge med 800 pund dynamit og senere
»Augusta« med 500 pund dynamit - for
en samlet pris af i alt 1300 kr. Et andet
eksempel var sprængningen af »La Plata«
i 1902 med 500 pund dynamit for 800 kr.
Da turen i 1903 kom til »Augusta«, lød
beskeden fra kommandør Middelboe:
»De hedes ansætte den saa billigt som muligt,
da der ikke er store Midler til Disposition« hvorefter prisen således måtte reduceres.
Året efter gjaldt det »Patria« af Bergen,
hvor P. Dalgaard på dykkerselskabets veg
ne indgik kontrakt med Svitzer om bjærg
ning af skibet, der var ladet med 3240
tønder sild:
»... 6O6V2 Tønder Sild blev bjerget og efter
Døgns Arbejde kom Skibet flot og blev af et
af Entreprisens Fartøjer slæbt til København.
6 Mand af Bjærgelavet fulgte med til Fre
derikshavn. For den Ulejlighed og en betyde
lig Beskadigelse af Baaden saavel som Risi
koen ifald Arbejdet mislykkedes, haaber vi
at Kommiteeme tilkender os en passende Er
statning« - skrev P. Dalgaard til Middel
boe på selskabets vegne. Hvorvidt erstat
ningen lykkedes, vides ikke.
I 1904 fik dykkerselskabet til opgave
at uskadeliggøre vraget af »Vanda«, som
lå ud for Husby y/z mil syd for Fjaltring.
Ministeriet mente her atter, at selskabets
først fremsatte tilbud var alt for højt, og
forsøgte igen dels at (3 mindsket forbrug af
dynamit, dels at presse prisen. To dykkere
havde allerede undersøgt vraget, som lå på
20 fods dybde, skibet var 396 fod langt, og
da størstedelen ragede op i vandoverfladen,
skulle dampkedlen først bortsprænges,
hvilket ville koste megen tid og arbejde at
få jævnet. Tilbud for at sprænge det ned til
8 fods dybde lød på 1000 pund dynamit
og 1500 kr. for arbejdet, med ret til at
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beholde det af skibet og inventaret, som
blev bjærget i land, ja man foreslog endog,
at selskabet entrerede sig med skibets
ejer om at redde noget af lasten for, som
Middelboe skriver:
»... og se, om De ikke kunne komme til at
gøre Arbejdet for 1000 P Dynamit + 1000
Kr. i hvilket Tilfælde jeg kunne foreslaa det
optaget paa Planen for 1905. «
P. Dalgaard rådførte sig med sine dyk
kere, som mente, at lasten i mellemtiden
var bortskyllet og derfor nu ikke havde
nogen værdi eller i al fald ikke kunne be
tale sig at lade bjærge ved dykkere. Re
sultatet blev herefter, at:
»... kan vi derimod bjærge noget af Ma
skindelene kan det jo hjælpe lidt ... Jeg vil
nu tilbyde at fjerne Vraget til 8 Fods Dybde
for 8000 P Dynamit og 1300 Kr. Havde det
ikke været saa langt borte kunne det jo nok
gøres lidt billigere, men vi kan maaske komme
til at gøre flere Rejser frem og tilbage inden vi
bliver færdige, og ved Undersøgelsen af Vraget i
Sommer har vi ogsaa haft Udgifter. «
I 1905 blev vraget af »Margrethe«, som
lå ud for Vedersø, sprængt ned til 8 fods
dybde for 600 kr. - »billigt«, skriver P.
Dalgaard, da »vi selv tillægger Dynamit, og
da Baad og Grej ligger der i Nærheden. «
Som et par af de sidste eksempler skal
nævnes, at selskabet i årene 1910-11 bl.a.
havde opgaver med sprængningen af »S/S
Hekla« ud for Thorsminde og i 1913 ski
bene »Knaretbrot« og »Selma/Newbridge«.

Solbakken
Selv om P. Dalgaard efterhånden var kom
met op i årene, slap han dog ikke de for
skellige gøremål, omend han mindskede
sine aktiviteter og afhændede strandfoged
gården:
»I 1910 overtog vor Søn Chresten Nørre
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Tre generationer
Dalgaard - jra v.
stående Chresten, Peder,
siddende Albine med
den (eldste søn Robert
samt Mette Kirstine.
Chresten og Albine
overtog Nørre Bjerg i
1910. Chresten døde
allerede i 1936, Albine
drev gården videre,
indtil Albert tog over og
havde garden til 1956.
hvor den blev solgt tul
aj jamilien.
Foto ca. 1915.
GS-Arkiv.

Bjerg jor 16,000 Kr. Jeg købte saa l S kp l.and
af Christen Veje Lisbygd for 300 Kr. bvorpaa
vi byggede Solbakken, hvor vi flyttede ind 28
Sptbr. samme Aar. «
I Solbakken levede Mette Kirstine og
Peder så videre, alt imens han gradvist
afviklede de forskellige offentlige hverv på
nær Sparekassen.
De ti børn, som P. Dalgaard og Mette
Kirstine havde sar i verden - hvoraf en
døde - var hen ad vejen blevet godt gift,
og alle var etableret i stillinger med gode
erhverv. Tre var emigreret til USA, hvoraf
de ro - Mads og Jens — forblev der resten
af deres levetid, mens den sidste - lillebror
Andreas - vendte tilbage i 1920 kort efter
faderens død. Det var i årene før næsten

umuligt at fa udrejsetilladelse fra USA
pga. Verdenskrigen.
Andreas blev gift med Dorothea Lisby
- en kusine; de slog sig ned i Fjaltring,
ligesom flere andre i søskendeflokken også
bosatte sig på egnen.
Den 2. december 1919 døde Peder Dal
gaard af den spanske syge. Mette Kirstine
blev boende i Solbakken de næste 1 1 år,
indtil hun døde påskemorgen d. 5. april
1931. Begge blev begravet på Fjaltring
Kirkegård, hvor deres gravsted stod i man
ge år, velpasset og omkranset af det egns
karakteristiske, hvide stakit. Gravstenene
- hvoraf P. Dalgaards var rejst af Spare
kassen - blev siden flyttet og fredet i for
bindelse med den landsdækkende grav-
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P Dalgaard og Met te Kirstine i dagligstuen pit Solbakken ca. 1915. Bordet erdakke! nnd papirer,

som grafiskes, og Peders violin. G S-Arkil.

minderegistrering, men er senere - trods
fredningen — blevet fjernet fra kirkegården.
Det eneste kulturlevn, der i dag er be
varet med tilknytning til P. Dalgaards ge

neration, er den model, som hans bror Ole
byggede af »Frederik VI«, som han sejlede
med i Krigen 186 i. Modellen skænkede
han til Fjaltring Kirke i 1922 - kirke-

Pjaltring Kirke med
Peder og
Kirstine

Dalgaards gravsted

jorrest. omkranset
aj det hvide stakit.
Poto: G. Solvang I977.
GS-Arkiv.
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sk i bec hænger der stadig som er minde om
familien Dalgaard.

Kildehenvisning
Arkivalier og fotos
Bøvling Sognehistorisk Forening og Arkiv: Fotos.
Fjaltring Trans Lokalarkiv: Arkivalier og fotos.
GS-Arkiv: Samling af private papirer, lommebøger
og oplysninger vedr. Peder Madsen Dalgaard.
Maren Dalgaard Korsager Rasmussens erindringer:
Minder fra et langt liv.
Div. fotos vedr. familien Dalgaard.
Rigsarkivet: Folketællinger Fjaltring Sogn
1787-1860.
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Vandkraft, produktion og handel
på Brejninggaard
Af Christian Ringskou og Frederik Vognsen Hansen

Før mergling, plantager, andelsbevægelse,
jernbaner og byudvikling kom i gang i
årtierne omkring 1900, var Vestjylland
karakteriseret ved en meget bredt sam
mensat økonomi, der med variationer fra
egn til egn ud over landbrug også byggede
på handel, hosebinding, produktion af jy
depotter, fiskeri, rørhøst, strandinger og
meget mere. For 1800-tallets selvejerbøn
ders vedkommende er denne historie vel
beskrevet. At tilsvarende træk i retning af
at handel og produktion også kunne være
vigtige elementer i regionens godsøkonomi
i tidligere tider, er imidlertid i mindre grad
belyst. Herregården Brejninggaard umid
delbart syd for Spjald 19 km øst for Ring
købing er i denne forbindelse et spændende
studieobjekt. Historien om en sammensat
økonomi på Brejninggaard vil ikke være
ukendt for flittige læsere af Hardsyssels
Årbog. Se selv efter i årgangene 1992 og
2005. Brejninggaard er alligevel værd at
tage op til endnu en overvejelse. Omkring
gården er et avanceret vandkraftanlæg med
damme, kanaler og møllesteder bevaret.
Det interessante kulturlandskab giver an
ledning til en antagelse, der er en nærmere
undersøgelse værd: Den store gård i det
tyndt befolkede, vestjyske landskab med få
og svage byer var ikke kun et landbrug.
Brejninggaards økonomi var alsidig. Den

hvilede ved siden af landbrug og stude
opdræt også på produktion og handel.1

De vestjyske herregårde
Der er ikke mange herregårde i det vest
jyske landskab. Engang var det anderledes,
men i landboreformernes store år, 1788,
svækkedes de gamle strukturer, og herre
gårdene viste sig svagere her end i resten
af landet. For det første blev stavnsbåndet
ophævet. Det betød, at herremanden ikke
længere kunne kontrollere, om bønderkar
lene — altså arbejdskraften - blev på god
sets område. Men der skete også andet i
1788. Få dage før den berømte »Forordning
om Stavnsbaandets Løsning fra Godserne for
Bondestandens Mandkiøn i Danmark« blev
givet, kom den for Vestjylland mindst lige
så vigtige »Forordningen om Qvæghandelen i
Danmark, ifylland især«. Indtil 1788 havde
herremændene sammen med købstædernes
borgere monopol på den for Vestjylland så
karakteristiske studehandel, men nu fik
bønderne lov til selv at handle med deres
kastrerede tyre.2 Et citat fra forordningen
viser, hvad der var på spil: »Herved ud
strækkes end videre Friheden til at fede Øxen.
som hidindtil har været Kiøbstedborgere og visse
Landboere alene tilladt, til enhver, som deraf
kan og vil benytte sig. «y
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Brejninggaard er en af VestjyIlands fa, gamle herregarde. Til venstre for den bevarede renæssance
længe ses en af efterskolens nye bygninger. Ringkøbing-Skjern Museum.

De vestjyske herregårde stod i forvejen
svagt, da forandringens vinde blæste. En
herregård var kun komplet, og det vil sige,
at selve hovedgården kun var skattefri, hvis
den havde over 200 tdr. hartkorn fæste
gods. De vestjyske godser var for de flestes
vedkommende ret små, og for at have fæste
gods nok måtte herremændene skrabe be
siddelser sammen over store områder. Den
klassiske landsby med dyrkningsfællesskab
hører den østdanske lerjord til. I Vestjyl
land, hvor ageren var mager, men engen en
kilde til rigdom, gjaldt det med landøko
nomen I.C. Halds ord fra 1833, at »af sam
lede Byer (læs: landsbyer) gives i det hele
taget ikke mange, hvorimod Gaardene for det
meste ere eenligt liggende. «4 Så mens herregår
dene var små, var de områder, de skulle
administrere, vidtstrakte. Endnu engang
gør 1788 skel. Fra dette år blev der givet
dispensation for, at skattefrihed krævede
komplet gods?

På fa årtier blev de tidligere fæstebønder
selvejere, og hovedgårdsjorderne blev ud
stykket. Mange af bygningerne blev en
ten solgt til nedbrydning eller ombygget
til almindelig bondegårdsdrift.6 Brejning
gaard og de fa andre herregårde, der blev
tilbage, er undtagelser, der bekræfter reg
len. Som det følgende afsnit illustrerer, gen
nemgik også Brejninggaard en udvikling
med frasalg og tilbagegang. Når der allige
vel blev så meget af gårdens gamle pragt
tilbage, skyldes det måske, at gårdens byg
herre, Hans Lange, allerede i 1500-tallet
så problemet. Gårdens produktion blev i
hvert fald fra starten lagt an, så der kunne
satses på flere forskellige indtægtskilder.
Fra bispegods til efterskole7
Men først lidt Brejninggaard-ABC for at
sætte scenen: Den første skriftlige omtale
er fra midten af 1400-tallet, hvor gården
tilhørte Ribebispen, der bortforlenede den
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til væbneren Laurids Rød. Ved reforma
tionen overgik Brejninggaard som ak andet
bispegods til kronen, men allerede i 1537
pantsatte Christian d. 3. gården til Johan
Stage. I 1544 solgte Christian d. 3. Brej
ninggaard til Gunde Lange. Dermed kom
gården i en af tidens mægtige adelsslægters
eje. Gundes søn, Hans Lange, blev opdra
get sammen med den senere Frederik d.
2. ved dronning Dorotheas hof. Som ung
studerede han både i København, Witten
berg, Strasbourg og Paris. Han giftede sig
med Johanne Skram, en datter af søhel
ten Peder Skram, og var i årene 1585-99
lensmand til Lundenæs. Hans Lange ny
opførte Brejninggaard som standsmæssig
sædegård. Borggården varet firfløjet anlæg
i røde munkesten opført på et ca. 50 x 50
m stort voldsted omgivet af 13 m brede
grave. Østfløjen, herregårdens hovedhus,
bærer en fornem terrakottaudsmykning,

B rejninggaards
hovedbygning som den
må have taget sig ud
ved opførelsen omkring
1580. Bemærk, at
adgangen til borggården,
der i dag gar gennem
østfløjen, oprindeligt
var mod syd.
Tegning afJørgen
Pangel gengivet efter
hans lille billedbog
B rejninggard, 1955.
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den eneste af sin art i Danmark.8 Øst for
borggården nyopførte Hans Lange også
avlsgården, der var et betydeligt anlæg
med stalde, lader og have. De fortifikatoriske installationer - voldgrave og mure var primært udtryk for modens luner. I
et forestillet møde med samtidens mili
tærteknologi havde de været meget lidt
bevendt. Dette er i øvrigt historien om alle
fortifikatoriske installationer på herregårde
opført efter 15OO.9
I 1609 blev Hans Lange begravet lige
så fornemt, som han havde levet, nemlig
i Viborg Domkirke. Ligprædikenen, der
også blev trykt, blev holdt af biskop over
Viborg stift Niels Lauridsen Arctander.10
Brejninggaard forblev i Langeslægtens eje
frem til 1665. 1665-1682 tilhørte den
slægten Skinkel og fra 1682 til 1708 slæg
ten Munk. Fra 1708 havde Brejninggaard
hyppigt skiftende ejere; nye kapitalstærke
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Hovedbygning og
ladegård med haver,
som anlægget kan
have taget sig ud
omkring 1750.
hvor borggårdens
sydfløj var ræk.
men vestjløjen
endnu stod.
Tegning afJørgen
Pangel. der helt
ser bort fra møller
og kanaler i sin
gengivelse.

grupper fortrængte den gamle adel, og
med dem blæste efterhånden forandringens
vinde. Cathrine Kirstine Folsach, ejer 17791812, arvede gården efter sin mand Peter
de Albertin, ejer 1771-1779. Hun frasolgte
det meste af bøndergodset i 1794.
I 1926 købte Statens Jordlovsudvalg det
engang så stolte gods. Avlsgården blev re
vet ned og borggården solgt videre til mu
rermester Jens Sørensen, der drev sommer
etablissement medafholdsrestauration. Ho
vedgårdstaksten blev udstykket til hus
mandsbrug - ja, tiderne var skiftet siden

Hans Langes dage. Den gamle lensmand
må have vendt sig i sin grav. 1 1942 op
købtes bygningerne af interessentskabet
Brejninggaard Efterskole, der siden 1957
har været en selvejende institution. I ef
terskolens tid er der opført nye fløje på fun
damenterne af borggårdens gamle længst
nedrevne vest- og sydfløje samt opført nye
bygninger på avlsgårdens plads.
Brejninggaards historie fra 1580 til
1926 tegner et billede af langsom nedtur.
Herved ligner den så mange vestjyske her
regårde, blot blev der - af grunde, som vi

Af avlsgården er der i dag intet tilbage over jorden. Men i
forbindelse med efterskolens forskellige byggeaktiviteter har
Ringkøbing-Skjern Museum undersøgt fundamenter og
blandt andet fundet dette skråbånd, der lå sammen
med en egebjælke, der kunne
dateres til ca. i 555 11.
RingkøbingSkjern Museum.
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nu skal søge at blive klogere på - en hoved
bygning fra renæssancen tilbage.

En oase i heden
Hans Lange havde andre godser og meget
jord til rådighed. Spørgsmålet melder sig:
Hvorfor byggede han dette imponerende
anlæg i Brejning? Agerjorden her var gan
ske vist noget bedre end i de magreste hede
egne,1 2 men sognet var langt op i 1800-tal let
tyndt befolket hede og mose. Her var ingen
rige fiskerettigheder, ingen købstæder i nær
heden, ingen centraladministration, ikke
trafik, der i sig selv kunne understøtte en
stor herregård, og endnu i 1787, da den før
ste folketælling blev foretaget, talte sog
net tilsyneladende kun 179 personer.15
I 1622 udgik der ordre til alle Danmarks
præster om, at de skulle optegne og ind
sende lister over »alle slags Antikviteter och
Documenter« i sognene. Det blev præsteindberetn i ngerne. I Nørre Omme og Brejning
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havde det nu ingen hast med denne ordre
helt fra København. Først i 1638 fik præ
sten i de to sogne, Jens Lauridsen Hand
bjerg, gåsefjeren i blækket. Men så udfær
digede han til gengæld et dokument, der
skulle blive en af de vigtigste kilder til
Brejninggaards historie og give et første
svar på spørgsmålet, hvorfor Hans Lange
investerede netop her (oversat fra latin):
»Al/7/r i lyngstrækningen, hvor den højeste
skaber har ladet en kilde springe så rigeligt og
flyde til et under for alle, hersteds er i gammel
tid opført nogle bygninger på grund af det
behagelige klima og jordens frugtbarhed, I
tidligere tid tilvendte derfor Ribebispen sig disse,
indtil endelig efter evangeliets forandring den
ved ældgammel æt højædle og fra den berømte
familie Lange nedstammende Hans Lange - nu
blandt de salige - som også lokkedes af stedets
natur, opførte det adelige hus Bredninggaard
kaldet.
Det er ikke stedets rekreative kva
liteter, Hr. Jens mente. Hans Lange så et

Kornmøllen ved vejen var det største af mølleanlæggene ved Brejninggaard. Her havde sognets
bønder møllepligt gennem århundreder. SigneretJ.W.G. 1845. Ringkøbing-Skjern Museum.
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Jens
lomridsen
Handbjergs
skitse af
Brejningguard
fra 1638.

økonomisk potentiale. Han omlagde kilde
væld, bæk og eng til et kompliceret vand
system, der ikke blot omkranser herre
gården og haven, men som også gav rig
mulighed for at udnytte vandets kraft.
»Kildevældets vande adskilte han dernæst
fra den oprindelige kilde ved et dobbelt leje og
fordelte dem således, at de tjente til mangefold
gavn; engene kunne overrisles efter behag, haven
og selve gården befæstes dermed, (...) og endelig
drejedes et møllehjul ved dets hjælp. <*
Teksten ledsagedes af en kortskitse, der
her gengives i udsnit. Hr. Jens tegnede
Brejninggaard, som den stod frem til mid
ten af 1700-tallet med to store nord-sydgående længer. Han havde også blik for
vandets betydning, idet han længst til høj
re har »Vandspryngen« og længere fremme
»Dammen« og »møllen«. Til gengæld er
både tekst og skitse påfaldende tavse om
stampemøllerne syd for gården, der til
syneladende endnu ikke var et element i
Brejninggaards økonomi - eller også syntes
præsten blot ikke, de var vigtige eller re
levante i forhold til hans opgave?

Vandvejen15
Hans Langes byggeprojekt var andet og
mere end prestige. Det var en vision om
vandkraft. En vision man først rigtigt for
står, når man følger anlægget fra start til
slut: Fra kildevæld til den nederste mølle.16
På kanten af det høje terræn syd for Brej
ninggaard springer et rigt kildevæld med
50 liter pr. sekund. Kilden ligger 11 me
ter højere end dalen kun ß hundrede
meter mod nord. En dæmning holder kil
devandet tilbage i Bækbodam. Herfra kan
en del af vandet føres ud i en vestlig kanal,
der holder engen fugtig og forsyner en re
servedam længere nede. Den vigtigste ka
nal fra Bækbodam går imidlertid langs den
østlige kant af engstrøget næsten uden
fald og synligt højere end engen. 300 me
ter fra Bækbodam lå den første mølle. Se
nest i 1684 blev den stampemølle for
Brejning sogns felberedere, der tilberedte
skind uden brug af bark. Senere husede
møllen brænderi og ben- og kornmølle, og
ejendommen hedder i dag Brænderigår
den. Fra Brænderigården løber vandet gen-
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Bak boda m eller med prästens ord og stavemåde jra 1638 »Vandspryngen«. Ringkøbing-Skjern
Museum.

Kanalen fra Bcekbodam til Brandertgardens vandmølle. Ringkøbing-Skjern Museum.

36

CHRISTIAN RINGSKOU OG FREDERIK VOGNSEN HANSEN

Brænderigårdens vandmølle er ikke Vestjyllands bedst bevarede, men man kan stadig ajlæse byg
ningens gamle funktion. Ringkøbing-Skjern Museum.

Den anden og mindre stampemølles gamle plads umiddelbart syd for ladegården. Ringkøbing
Skjern Museum.
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nem en gravet slugt mellem store træer
umiddelbart syd for Brejninggaards lade
gård. Mellem de gamle ege- og bøgetræer
tror man sig knap nok i det engang så løv
træfattige Vestjylland. I en periode i 1700tallet lå lier endnu en stampemølle til
forarbejdning af felberedernes skind. Der
er ikke bevaret synlige spor, der entydigt
kan forklare denne mølles placering og
vandforsyning.
Vandet når herefter voldgraven, der
omkranser hovedbygningen og kanalerne
rundt om ladegårdens haver. Her kunne ad
gangen med præstens ord fra 1638 »hin
dres for dem, der ville trange hemmeligt ind. «
En del af vandet, nok til at holde graven
fri for råd og mosedannelse, går rundt om
gården og ledes ud i dalen, men det meste
går kun gennem det sydvestlige hjørne af
voldgraven og videre til anlæggets største
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opstemning, mølledammen, med en østvestgående vej på dæmningen. Her strøm
mer det sammen med vandet fra reserve
dammen højere oppe. Vestligst foran dæm
ningen lå Brejninggaards kornmølle. Møl
len fik turbine og drev et lille elværk fra
1920 til 1958, hvorefter det var slut med
vandkraften ved Brejninggaard. I dag er der
kun en ryddet plads, hvor vandmøllen stod.
Renæssancens vand ingeniører slap imid
lertid ikke vandet endnu. 200 meter nord
for landevejen står endnu en anselig dæm
ning med et gennembrud midt for. Dette
anlæg er en gåde. Det kan være endnu en
vandmølle, men i så fald var den væk, før
området fik besøg af flere korttegnere i
1790’erne. Det kan også være en dæm
ning med hvilken, man i ufredstider kun
ne oversvømme området nord for Brej
ninggaard. Gert Alsted, der deltog i en op-

Brejninggaards nordfløj har spejlet sig i voldgraven i nasten 450 dr. Ringkobing-Skjern Museum.
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måling i 2005, og på hvis artikel i Hardsysscls Årbog dette afsnit delvist hviler,
hælder - vel med god ret - til den første
fortolkning. 1 sa fald var der endnu en møl
ledam mellem Brejninggaards kornmølle
og den gådefulde dæmning.

Felberederne i Brejning1
Ud over vandet havde Brejninggaard også

en anden ressource: hede - masser af hede.
På heden græssede fårene, der ud over uld
gav et stort udbud al huder.
Disse huder blev bearbejdede al Brej
ninggaards fel be redere. Felberedning er et
længst uddødt håndværk, hvor huder for
arbejdes med fedt, salt og alun, men uden
brug af garverens vigtige ingrediens, bark.
Alt specialiseret håndværk var frem til mid-

Den store mølledam ved landevejen. Ringkøbing-Skjern Museum.

Et kig ned mod det gådefulde dæmningsanlæg længst mod nord. Ringkobing-Skjern Museum.
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Systematisk overblik efter Gert A lsted 2005. AIsted ilhtstrerer her a niaggets første fase med klin én
mølle øverst og med det nn delvis forsvundne anlag nederst, der tolkes som endnu en mølle.

ten af 1800-tallet forbudt uden for køb
stæderne. Alligevel gik det an i Brejning,
langt fra kongens København, langt fra
stærke købstæder, der kunne kræve deres
ret, og langt fra den østdanske lerjord,
hvor godsejeren ikke behøvede at lede efter
anden rigdom end jordens.

I 1681 tog Brejninggaards ejer Laurids
Munk kongelig bevilling på, at produk
tionen fra den stampemølle, »som af Arilds
Tid skal have varet brugt af Telberederne paa
hans Gods«, måtte sælges på markeder i hele
Jylland, altså tilladelse til at drive hånd
værk på Brejninggaard. Det ser ud til, at

1500-tallet

Situationsplan over det
samlede anlag. som det
kan have set ud ved
Brejninggaards opførelse
i 1580'erne.
Efter Gert A Isted 2005.
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Brejninggaards felberedning var en uvelkommen konkurrent til de jyske købstæder. Den nær
meste købstad, der var stor nok til at have et egentligt lavsvæsen var Viborg, hvor felberederlavets signet er bevaret: »WIBORIG FELBEREDER LAVES SIGEL 1654«- I midten en ged,

en handske, et egern og en kniv. Viborg Museum.

felberedningen på gården allerede var vel
etableret på dette tidspunkt, og da det gik
bedst, var der brug for to stampemøller.

Den anden og mindre blev bygget efter
1741, men før 1774, formentlig af Chri
stian Siegfred Eenholm, ejer 1726-1754.
I 1731 fik Eenholm bekræftet
Munks bevilling fra 1684. Måske
havde de nærmeste købstæder, Hol
stebro og Ringkøbing, klaget over
konkurrencen fra herregården. By
erne var i deres gode ret, men Een
holm fik den kongelige bevilling
bekræftet og fornyet. Dette gen
tog sig i 1768, hvor Christian Fre
derik Juul (ejer 1760-1771) fik be
kræftet bevillingen i sit navn.
Fel beredningen blev drevet af
bønderne på en række af Brejninggaards fæstegårde, og derfor var
håndværkets daglige gang, den
faglige ekspertise og køb og salg af
råvarer og produkter ikke blot
en sag for herregården, men for
hele området. Det er karakteristisk.
Vandkraftanlægget aflæses tydeligt
pd Danmarks Højdemodel.
Geodatastyrelsen.
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at folketællingslisten fra 1787 kun har
seks personer på Brejninggaard samt seks
på kornmøllen. Felberederne møder man
på gårdene. Men herremanden sad solidt
på kontrollen. Han indsatte den fæster, han
ønskede; den kongelige bevilling var ud
stedt i hans navn, og ikke mindst lå s tam
pemøllerne, der var uundværlige for skin
dets bearbejdning, på Brejninggaard.
I begyndelsen af 1800-tallet var det
imidlertid slut. Brejninggaards sidste felbereder kom mellem 1840 og 1850 på fat
tigvæsnet.
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Brejninggaard kort fortalt
Som forberedelse til den endnu gælden
de matrikulering af 1844 blev der ud
arbejdet kort, de såkaldte Original 1 Kort.
Flere steder brugte man eksisterende kort,
som dermed blev reddet for eftertiden. Så
ledes i Brejning, hvor opmålingen er fra
1791. Her kan man studere det samlede
vandkraftsystem fra den øverste opstemning i »Bækbo Dam« til de ganske sigen
de betegnelser »Neder Dam« og »Over
Dam« ved det gådefulde anlæg længst mod
nord. Borggården er regnet som et trefløjet

På det første matrikelkort over Brejninggaard-området fra 1791 (med rettelser fra 1810) skal
man have øjnene med sig for at fange alle detaljerne. Geodatastyrelsen.
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Konceptkortet fra 1797 er mere overskueligt.
Vandets rolle på Brejninggaard fornægter sig
ikke. Geodatastyrelsen.

Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort over
Lundenæs Amt samt Stykker af Bøvling, Koldinghuus, Riberhuus og Silkeborg Amter, trykt
1803. Geodatastyrelsen.

anlæg. Det er bemærkelsesværdigt, for vest
fløjen blev revet ned omkring 1750. Den
er da også streget over ved revision om
kring 1810. Syd for avlsgården er de to
stampemøller angivet med både bygnin
ger og små møllesignaturer, og ved si
den af findes »Stamp Ager«. Stampemøllen mellem træerne tæt syd for haven er
tegnet som en ganske lille bygning, der
senere er streget over. Den var altså ned
lagt i 1810. Den tredje vandmølle ved lan
devejen er kornmøllen.
I 1761 indledte Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab en grundig kort

lægning af Danmark, Slesvig og Holsten.
Landet blev berejst på kryds og tværs af
landmålere, der med kirketårne, gravhøje
og herregårde som målepunkter udarbej
dede de såkaldte konceptkort. I 1797 blev
det Brejning Sogns tur. Resultatet blev et
kort med færre oplysninger end det næsten
samtidige Original 1 Kort. Til gengæld er
det så meget mere overskueligt. Gården
benævnes »Breigninge Mølle og Gaard«
- i sig selv et stærkt signal om vandkraf
tens betydning - og der er tre tydelige møl
lesignaturer, hvoraf de to syd for gården er
felberedernes »Stamp Møller«. Koncept
kortene dannede forlæg for Videnskaber
nes Selskabs Kort. Selv på de få centi
meter, der her var til rådighed, bevarede
møllerne deres fremtrædende rolle med tre
vandmøllesignaturer og teksterne »Breig
ninge Gd og M« og »Stampe Møller«.

Substans?
Hvor stor en rolle spillede vandkraften og
feldberedningen for Brejninggaards øko
nomi? Var de vigtige støttepiller i en sær
egen og måske karakteristisk vestjysk,
bredt sammensat produktion? Eller var der
tale om småting i forhold til landbruget?
For de første næsten 200 år, efter Hans
Lange lod gård og vandkraftanlæg opføre,
må vi nøjes med indicier, men i 1700tallets anden halvdel — netop den tid, hvor
felberedningen på Brejninggaard havde sin
glansperiode - tager kildernes mængde til,
og det er muligt at placere Brejninggaard
i en sammenligning med Vestjyllands øv
rige herregårde.
I april 1779 indsendte amtmanden en
oversigt over »de completterede og ucompletterede Hoved og Sædegaarde i Lundenes og BøufUnge Amter med Hovedgaards Taxter og Bøn
dergodsets Hartkorn« til »Det Kongel. West-
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Amtmandens skema
over de vestjyske
herregårde anno 1779Brejninggaard er
nr 5. Rigsarkivet,
Viborg.

indiske og Gtii neiske Rente og General Toldkammer.«18 Oversigten giver et godt ind
blik i herregårdene før godsslagtningen i
det område, der få år senere skiftede navn til
Ringkøbing Amt.19 Det fremgår, at Brejninggaards hartkorn (hovedgårdstakst 40
tdr. og fæstegods 298 tdr.) var lidt større
end gennemsnittet for samtlige listens
gårde. Ser man imidlertid bort fra en blan
det gruppe af ukomplette godser bestå
ende af de få store, hvor fæstegodset var
frasolgt allerede i 1770’erne, og en række
mellemstore gårde, der ikke havde egent
lig herregårdskarakter, ser man, at Brej
ninggaard var lidt mindre end det gennem
snitlige, komplette gods og viesentligt min
dre end andre stolte renæssancegårde som
Herningsholm (48 + 461 tdr.), Landting
(101 + 283 tdr.), Lundenæs (60 + 689 tdr.),
Lønborggaard (63 + 590 tdr.), Rydhave (57
+ 647 tdr.) eller Voldbjerg (104 + 4O2).2”
Nogle få uger senere måtte amtman
dens skriver igen sætte et skema til Gene
raltoldkammeret op. Denne gang var fokus
på det for de vestjyske godser så karakte

ristiske studehold.21 Centraladministratio
nen skulle have »Designation om de fra Staldgaardene i Lundenes og Bøtiflinge Amter bort
solgte Øxne, som til Staldning forrige Vinter
1778 er anmeldt, og til hvad Priis samme ere
solgte.«22 Igen lå Brejninggaard lidt under
gennemsnittet for vestjyske herregårde.
Gårdens 51 stude var solgt til 40 rdl. par
ret, hvilket gav en samlet værdi af 1.020
rdl. De tilsvarende tal for alle gårdenes
gennemsnit var 67 og 39, hvilket giver
en gennemsnitlig handelsværdi af 1.306,5
rdl.2'
Og hvad så med den anden side af lig
ningen? Hvor meget var felberedningen
værd for herremanden på Brejninggaard?
Godsets direkte indtægter på udlejning af
stampemøllerne til felberederne beløber
sig i sammenligning med studehandelen
kun til beskedne beløb. Felbereder Niels
Lauritzen gav kun 8 rdl. for stampning i
1744, og i 1774 opgives den samlede årlige
indtægt fra udleje af stampemøllerne til
50-60 rdl., i 1819 kun 25 rdl.24 Disse små
tal tegner en bemærkelsesværdig kontrast
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Designation om solgte
stude. Lceg mærke
til, hvordan studene
fra listens første tre

garde Ausumgaard,
Brejninggaard
og Dejbjerglttnd
karakteristisk skal
sydpå, henholdsvis
til Altona, Tønder!
Haderslev og Dytmarsken
(Ditmarsken). Mendel
er en anden historie...

Rigsarkivet. Viborg.

ril den rolle, vander og møllerne indtager
i Brejninggaards kulturmiljø, til det for
hold, at Brejning-felberederne rejser så
langt som til markeder i Ribe og Kolding
for at sælge deres varer, til flere genera
tioner af herremænd, der gjorde sig ulej
lighed med at få og forny kongelig tilla
delse til felberedningen, og ikke mindst
til den kraftige modstand, Brejninggaard
mødte fra Holstebro og Ringkøbing, der i
1731 søgte at få forholdene normaliserede
og fel bered ni ngen på Brejninggaard stand
set.25
Felberedernes antal i Brejning sogn var
1661: 2, 1711: 3, 1743: 5, 1788: 5 og
1823: 1. Det lyder ikke af meget, men de
drev hver anselige værksteder. Da felbereder Niels Lauritzen på gården Lille Kildsig døde i 1744, blev der udarbejdet et

skifte, der kan tjene som eksempel: Ud over
et anseligt indbo med potter og pander,
gangtøj og sengetøj — nok til en auktion
med 210 numre — var der mindst 1.300
ubehandlede skind. I 1743 havde Niels
Lauritzen fået ikke mindre end 2.412 skind
stampet på Brejninggaards møller. Et andet
vigtigt spor, der antyder felberedningens
omfang, findes i skiftet efter Hans Madsen
i Bjørnkjær, 1754. Han havde leveret
2.500 pund limslæder - affaldsproduktet
fra afskrabning af skindene - til købmand
Noe i Ringkøbing, der sikkert solgte det
videre til limproduktion. 1 1/4 ton afskrab.
Madsen må have bearbejdet et meget stort
antal skind.
Der findes ikke sikre tal for Brejning felberedernes samlede produktion, men
Poul D.C. Christensen anslår, at den i stor-
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■ Antal
■ Pris pr. par, rigsdaler

■ Værdi irdi./100
Stude på staldgårdene
i Bøvling og Lundenæs
Amter vinteren 1778
og salgsprisen for
samme dyr
foråret 1779

* Oplysninger om
antal for 22 gårde,
oplysninger om pris
for 19 gårde

hedsciden i 1700-tallet nåede 15-20.000
skind om årer. Han har endvidere oplys
ninger, der tyder på, at der midt i 1700tallet gik ca. seks færdigbehandlede skind
på 1 rdl.26 Den årlige handelsværdi af
felberedernes produkter kan således for

sigtigt sættes til mellem 2.500 og 3.300
rdl. — altså et tal, der ser ud til at ligge
langt over studefedningens ditto, og
som placerer fel beredningen som en væ
sentlig bestanddel i Brejninggaards øko
nomi. Denne kapital var, må det bemær-
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kes, fæstegårdenes og således kun indi
rekte en del af fundamentet under her
regården. Men relationen mellem gods og
gård, mellem herremand og fæster var me
get tæt i 1700-tallet. Fæstegårdenes rig
dom var en del af herregårdens, ligesom
økonomiske eller for den sags skyld sociale
problemer på fæstegårdene faldt tilbage på
godset.

Brejninggaard og Brænderigården27
På kaptajn Mansas kort fra 1845 er Brej
ninggaard stadig »Breining Gd. og M.«,
og den ene af nu kun to møller benævnes
fortsat »Stampe M.« Menen nytid er på vej.
Rundt om kirken er der kommet kro og små
nye ejendomme. Det ligner begyndelsen
til en befolkningskoncentration omkring
kirke og herregård. I 1849 købte brødrene
Niels Henrik og Hans Severin Frandsen
Brejninggaard. De kom fra Frederikssund
på Sjælland, hvor i hvert fald Hans Seve
rin Frandsen varen betydelig borger: Køb
mand og korn hand 1er, medlem af borger
repræsentationen 1845-49 og i 1840 med

initiativtager til en privat havn, som dog
ikke blev realiseret.28 Folketællingen fra
1845 giver flere interessante oplysninger.
For det første havde den kun 34 år gamle
købmand Frandsen både husjomfru, han
delsbetjent, handelslærling, to tjeneste
karle og en tjenestepige i sit brød. For det
andet fremgår det, at han delte gård med
brændevinsbrænder Jens G. Ravn. Det
gav måske inspiration til brødrenes senere
satsning i det vestjyske.29 Den stolte Brej
ninggaard var i 1849 stadig et stort land
brug, men pragten var falmet. To af borg
gårdens oprindeligt fire længer var ned
brudt; fæstegodset var solgt fra, og felberedningen var væk. Der skulle nye in
vesteringer til, hvis Brejninggaard skulle
blive en god forretning. Brødrene etable
rede dampbrænderi på den gamle stampe
mølle. At produktionen var anselig, illu
streres af det tilknyttede kvæghold: 50
stude og 8-10 køer blev fodrede med rest
produktet fra brændevinsproduktionen.
I 1870 var der 28 personer på Brejning
gaard. Niels Henrik Frandsen var bortrejst,

En ny tid er på vej
på kaptajn J.H.
Mansas kort.
Sydligst i udsnittet
er den planlagte,
snorlige ingeniør
byggede RingkøbingÅrhus-landevej tegnet
ind med stiplede
linjer. De sandede
hjulspors tidsalder
lakkede mod enden.
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Farvetegning af Brejninggaards hovedbygning, som den sd ud, da brødrene Frandsen overtog den.
Signeret 5 te Decbr 1845 J.G. Ringkøbing-Skjern Museum.

så gårdens forpagter Camillo Wiggo Emil
Bøving nævnes først. Man finder en møller
og en mejerske, men det ser ikke ud til, at
der førtes en videre herskabelig hushold
ning på herregården. På Brænderigården
sad Hans Severin Frandsen, der ernærede sig
ved brænderidrift og jordbrug, og hans bror
søn Frands Vilhelm Frandsen, der var bræn
deribestyrer. Af de øvrige l 3 personer var
det kun bødkersvend Anders Andersen,
der ikke blot benævntes tyende/0
Det hed sig, at brænderiet kunne få en
dram ud af hver kartoffel. Kvaliteten var
imidlertid ikke så god som på de store,
industrielle brænderier i Ålborg og Ran
ders, der i disse år vandt markedsandele/1
og foretagendet var ikke i stand til at un
derbygge herregårdens økonomi i læng
den. Da Brejninggaard igen skiftede ejer
i 1882, blev Brænderigården som en be
tydelig ejendom på 1.200 tdl. solgt sepa

rat til en af Vestjyllands store handelsmænd, Peder Smith fra Nymølle ved Lem.
Brejninggaard var herefter landbrugsbe
drift uden alternative muligheder for pro
duktion og indtjening.

Peder Smith, Brænderigdrdens ejer 1882-91.
R ingkobing-Skjern Museum.
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På Dit Høje Målebordsblad fra ca. 1870 ser man. at vandmøllernes betydning er aftagende, selv
om kornmøllen ved landevejen fortsat er med som » Vml«. Til gengæld er der nu »Dampbrænderi «
på den store af stampemøllernes gamle plads. Geodatastyrelsen.

Det giver historien kontinuitet, at netop
Smith nu gjorde sin entre i den gamle her
regårds saga. Er felberedningen på Brej
ninggaard 1700-tallets bedste eksempel på
et vestjysk økonomisk center uden for
købstæderne og på eksistensen af et re
gionalt handelskredsløb, der i vid ud
strækning fungerede uafhængigt af by
erne, så er Peder Smiths mangeartede akti
viteter 1800-tal lets ditto.52 Den navnkun
dige Peder Smith, der både var papir
fabrikant, møller, handelsmand, hedeud
stykker, amtsrådsmedlem, smugler og en
hel del mere, blev født i Mejrup i 1815.
Som helt ung var han omvandrende uld
kræmmer, men allerede som 21-årig havde
han drevet det så vidt, at han kunne købe

Ny mølle.5' Her opbyggede han et helt
forretningskonglomerat, der i 1875 kom
til at inkludere en købmandshandel i Ring
købing og altså i 1882 også Brænderi
gården. Smith nedlagde brænderiet, men
etablerede købmandshandel, korn- og ben
mølle samt svineopkøb. Forretningen blev
snart sognets handelscentrum. Smith gik
endvidere i gang med at udstykke gårdens
store hede- og mosearealer.
Ved folketællingen i 1890 var der 23
personer på Brejninggaard. Gårdens ejer
Henning Gynther Kofoed førte selv listen.
Brejninggaards status afspejler sig tyde
ligt i folkeholdet. Udover røgtere og mark
arbejdere var her mejeripige, husjomfru,
forvalter, gartnere og møllere. På Brænde-
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Brænderigardens folkehold omkring 1890, hvor gården havde nudle og kobmandshandel. Bvej
ning Egns museum og Lokalhistorisk Årkiv.

rigården var der også leben i 1890. Tier
var hele 26 personer fordele på tre husstan
de. Midt i spindet sad den 74-årige Peder
Smith med en af sine i alt seks sønner/1
Sophus Bygum Smith, som bestyrer og med
bade husfrøken og avlskarl. Møller Anders
Sørensen og hans kone havde tre børn,
mens købmand Niels Cilius Pedersen og
hustru tilsyneladende kunne klare deres
husholdning uden tjenestefolk, seks børn
under 10 år til trods. Som en illustration af
livet på Brænderigården møder man des
uden en logerende svineopkøber Jens Bæk
Pedersen, en bror til købmanden Cilius.
Men også det blev kortvarigt. Omkring
1890 tegnede konturerne af et nyt sognecentrum i Spjald lidt mod nord sig så småt.

Peder Smith var klog nok til at afhænde
forretningen i 1891, og i 1894 flyttede
den til en bedre beliggenhed ved kirken
og landevejen. Dermed var det slut med
den særlige kombination af landbrug, han
del og produktion på Brejnninggaard.
Kornmøllcn ved landevejen var endnu til
bage, men den havde mistet sit gamle
monopol og var nu i hård konkurrence
med vandmøllen på brænderigården, som
den delte vand med, og med en vindmølle
i Spjald opført 1883Vestjyske forhold
Med det velbevarede kulturmiljø og med
den udmærkede historieskrivning, der fore
ligger om Brejninggaard, er gården et vin-
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Brænderigården set fra øst omkring 1900. Købmandshandelen var på dette tidspunkt flyttet til
kirkebyen, men der var stadig kornmølle på gården, og der ser ud til at være god søgning. Ringkøbing-Skjern AIuseum.

På 4cm-kortet fra 1955 er det er slut med vandmøllerne, og Brejninggaards avlsgård er væk. Men
landskabet, som nu danner rammen om »Brejninggård Efterskole«, fortæller sin historie. Dam
mene og kanalerne er bevarede, og navne som »Mølletoft« og »Brænderigård« står tilbage.
Geodatastyrelsen.
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due til særlige forhold i Vestjyllands histo
rie.
I den bredere danmarkshistorie om
1600-, 1700- og 1800-tallet skelnes der
skarpt mellem kongens købstæder, der
havde monopol på håndværk og handel,
og landet, hvor herregårde og fæstegårde
drev landbrug og måske noget fiskeri og
skovbrug. Først med næringsfrihedens
gradvise indførelse fra 1856 til 1920 blev
det tilladt landbefolkningen at drive er
hverv, der gik ud over den primære sektor.
Formelt var reglerne ikke anderledes i
Vestjylland, men et kig på et kort over de
danske byer ved 1800-tallets midte siger
mere end mange ord om, hvorfor realite
terne her måtte være anderledes.
Det tidligt moderne Danmark er på utal
lige områder karakteriseret ved stigende
grad af ensretning, orden og systematik i
administration og magtstruktur. Men sam
tidig var enevælden, især den tidlige ene
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vælde, også en tid karakteriseret ved det
muliges kunst. Når Laurids Munk i 1684
stik imod grundlæggende principper kun
ne tage kongelig bevilling på felberedning
i Brejning, og når flere af hans efterfølgere
kunne lade privilegiet forny, er det et bil
lede på vestjysk særstatus. Her var køb
stæderne små og svage. De var ikke i stand
til at forsyne regionen med handel og hånd
værk, langt mindre til at monopolisere de
til rådighed stående ressourcer. Til gen
gæld fandtes her en rodfæstet struktur med
produktion og handel, der fungerede me
re eller mindre uafhængigt af byerne. Der
for kunne en herregård udvikle sig til et
center for handel og produktion. Og i her
regårdenes nedgangstid kunne mænd som
Peder Smith slå sig op.
Først med de mange omvæltninger i det
sene 1800-tal blev Vestjylland forsynet med
et net af byer. De gamle købstæder voksede,
og de fik selskab af små og mellemstore, nye

Danske byers indbyggertal 1840

De danske byer ca.
1840 efter størrelse
og placering.
Efter Søren Bitsch
Christensen og
Mette Ladegaard
Thøgersen: * Bysystem
og urbanisme
ca. 1840-2000
- historie og
historiografi«
i Søren Bitsch
Christiansen red.
Den moderne
by - danske
bystadier .5. Aarhas
U niversitetsforlag
2006 s. 28
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Lodfoto af Brejninggaard med Btekbodam i syd og kornmøllens store bevarede dam ved siden af borg
gården. Geodatastyrelsen.

landsbyer og stationsbyer. I Brejning Sogn
var der også brug for et nyt, lille center for
handel og håndværk. Længe lignede om
rådet ved Brejninggaard en kandidat til
den nye by. Den gamle handelsmand Peder
Smith må i hvert fald have troet på, at den
nye tids muligheder ville opstå rundt om
Brænderigården og således på en måde
falde i forlængelse af Brejninggaards gamle
produktion og handel. Men Smith sad fast
i et døende århundredes økonomiske logik.
Udviklingen blev ikke længere lokaliseret
af vandkraft, og Brejning Sogns egen lille,
nye by opstod i Spjald. Roen sænkede sig
om den gamle renæssancegård. Det kan vi
glæde os over i dag. Det betød, at Hans
Langes gamle vandsystem blev bevaret.
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Geographiske Billeder fra Heden
På hederejse med E. Dalgas
Del l

Af Franz Jensen

Kort efter at Det danske Hedeselskab var
blevet stiftet i 1866, udkom der to små
bøger under titlen »Geographiske Billeder
fra Heden«. Bøgerne var forfattet af inge
niørkaptajn E. Dalgas og udsendtes i hen
holdsvis 1867 og 1868. Forfatteren var ved
bestyrelseskonstitueringen i Det danske
Hedeselskab i 1866 blevet udnævnt til ad
ministrerende direktør. Det er i det lys, man
skal se udgivelserne.
Dalgas’ hensigt er at beskrive tilstanden
i de vestjyske hedeområder og vise mulig
hederne for en fremadrettet og rentabel
udnyttelse af de store hedearealer. I første
del af skriftet, der er på 45 sider, går turen
fra Viborg og ind over Alheden for at ende
i Herning. Anden del, der er på 80 sider,
har Herning som udgangspunkt. Herfra
besøger Dalgas Ikastområdet i øst og de
nærliggende egne mod vest omkring Snejbjerg og Hjortsballe. Så går turen ned over
Momhøje til Kibæk og videre til Bjørslev
for at gøre et ophold i Nørre Vium, hvor
han beser og drøfter engvandingsprojekter
med de lokale. Han følger nu Vorgod Å
til udløbet i Skjern Å. Rejsen går så nord
på igen til Brejninggård og herfra vide
re vestover til Hover, hvorfra Vesterhavsklitterne er synlige. På vej mod Skjern og
Tarm kommer Dalgas gennem de store

heder ved Finderup og Dejbjerg. Fra Tarm
besøger han Skjern Enge og følger Skjern
Ås nordside opstrøms til Lundenæs og Bor
ris, hvor han krydser åen og gør en afstikker
over Hoven til Ølgod. Fra Juellingsholm i
Sønder Omme tager han til Clasonsborg
og Karstoftområdet, inden han begynder
»en kmg og møisommelig Hjem-Rejse gjennem
Swiderommejkiden«. Hjemturen går øst på
mod slutdestinationen Vejle.

Biografi
Navnet Enrico Mylius Dalgas lyder syd
europæisk. Dalgas er da også født i Italien,
hvor faderen havde et handelsfirma. Fami
lienavnet Dalgas er fransk. Forfædrene flyg
tede sidst i 1600-tallet fra Frankrig. I
1685 blev der ved lov nedlagt forbud mod,
at de reformerte (huguenotter) måtte holde
gudstjeneste i landet. Det havde til følge,
at mange reformerte flygtede ud af landet.
Det gjaldt også Dalgasfamilien, som slog
sig ned i Schweiz.
Dalgas’ farfar Jean Marc Dalgas (17561811) blev uddannet præst og kom som så
dan til den reformerte, franske menighed i
Fredericia. Her stiftede han en stor familie
og blev boende i byen til sin død.
To af sønnerne Jean Antoine (1788-1835)
og Christian August (1789-1863) gik han-
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Kortet fra Geographiske Billeder fra Heden. Kortet viser hedesletter og bakkeøer, vandløb og de vig
tigste veje. Dalgas' rejserute er indtegnet med svagt stiplede linier. Kenneth Olwig: Hedens natur.

delsvejen. De kom i lære hos moderens
broder, onkel Aldeberc, der havde opbyg
get et handelshus i London. 11813 flyttede
Jean Marc til Neapel, hvor han engagerede
sig i handel hjulpet af onklen i London. I
1819 blev han gift med kammerherredatter
Johanne Stibolt (1792-1871). De boede i

Neapel indtil 1830 og fik i den tid tre søn
ner og en datter. Den yngste af sønnerne
blev født i 1828 og fik navnet Enrico Mylius Dalgas.
I 1830 måtte familien forlade den tryg
ge tilværelse i Neapel. Faderen var kommet
i økonomisk uføre med nogle alt for store
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investeringer i uholdbare byggespekula
tioner. Han måtte erklære sig fallit, men
begyndte straks med hjælp fra broderen
Christian, der havde sit eget handelsfirma
i Livorno, at kæmpe sig gennem fallitten,
betale enhver sit og starte et nyt foreta
gende op. Familien boede først i Venedig
og senere i Livorno. Jean Marc døde i Li
vorno i 1835 efter længere tids sygdom.
Børneflokken var vokset til seks, idet to
mindre søstre var kommet til siden riden
i Neapel.
Moderen flyttede nu tilbage til Køben
havn med fire af børnene. To blev hos far
broderen Christian i Livorno. I København
boede de i de første år hos fasteren Susette
og hendes mand botanikprofessor Joachim
Schouw.
Enrico Dalgas sluttede sin skolegang i
1845. Med sin arbejdsomhed havde han
især udmærket sig i matematik, men var
også meget optaget af historie og naturfag.
Han fik tilbudt en læreplads i onklens
firma i Livorno, men afslog. Han ville være
officer og startede året efter på Militær
højskolen.
Under Treårskrigen 1848-50 var han ud
kommanderet til artilleriet og deltog i
flere træfninger. Hans to brødre Carlo og
Ernesto deltog i krigen som frivillige. Beg
ge blev svært sårede og mistede livet.
I 1853 bestod Dalgas sin afgangseksa
men for året efter at blive ansat i ingeniør
korpsets vejdirektion til tjeneste i Viborg.
Her overtog han i 1855 ledelsen af vejdi
striktet. Han blev udnævnt til kaptajn og
var nu så økonomisk sikret, at han turde
gifte sig.
Dalgas boede i Viborg fra 1854 til 1856
og var i den tid beskæftiget med at lede
udbedringen og nybygningen af landevejen
fra Viborg over Hagebro til Holstebro. Det
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Portrat af Dalgas som infanterist. Tegningen
er udført af broderen Carlo Dalgas i 1848.
Både Carlo og en anden bror Ernesto faldt i
første slesvigske krig i 1850. L. zVL Erichsen:
Den jydske hede før og nu. 1903.

var en fortsættelse af landevejen fra Randers
til Viborg, der havde været færdiggjort
siden 1847. Videreføringen til Holstebro
var en krævende ingeniøropgave med man
ge ansatte. Før den endelige vejføring kun
ne fastlægges, blev jordforholdene under
søgt, og der måtte føres til tider træge
forhandlinger med lodsejerne om salg af
jord.
1 Viborgårene knyttede Dalgas et livs
langt venskab med jurist og prokurator ved
overretten i Viborg Georg Morville (18171904). Morville, der som studerende havde
søgt flere af professor Schouws botanik
forelæsninger, var meget optaget af hedens
biologi og tog del i forsøg med skov
rejsning på hedearealer. Morville blev se
nere medlem af Hedeselskabets tremands
bestyrelse.
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I 1857 var byggeriet af Holstebrolandevejen tilendebragt, og familien Dalgas
flyttede til Holstebro. Her blev ingeniør
kaptajnen leder af videreføringen af lande
vejen fra Holstebro over Ulfborg til Ring
købing. Efter to år var byggeriet afsluttet,
og familien flyttede til Aarhus, hvor Dal
gas fik ansættelse som vej inspektør. I em
beds medfør var han konstant på ture i
distriktet, der dækkede et område fra Ran
ders ind mod Viborg, ned mod Silkeborg
og videre mod Vejle.
Med optræk til konfrontation med den
prøjsiske hær blev Dalgas i 1863 indkaldt
for at lede et ingeniørkompagni ved Dannevirkestillingen. Det blev en håbløs op
gave at skulle udbedre og forstærke et mis
ligholdt forsvarsværk beregnet til en for
tidig krigsførelse. Den øverste ledelse var
handlingsfattig og træg, så kompagniet fik
først tilladelse til at gå i gang med udbed
ringerne, efter at vinteren for alvor var sat
ind, og arbejdet blev lammet af hård frost.
Ingeniørkompagniet blev trukket tilba
ge fra frontlinjen og befandt sig i Aalborg
ved krigens afslutning.
Som den handlingsrige og dygtige or
ganisator og befalingsmand Dalgas var,
blev krigen i 1864 for ham en beskæmmen
de oplevelse i ubeslutsom og diffus ledelse
fra de øvers te instanser.
Efter krigen fortsatte Dalgas som vej
inspektør, men blev mere og mere optaget
af arbejdet med at tilplante hedeområder
og anlæggelse af engvandingsanlæg. Ikke
mindst ansporedes han af vennen Morville,
med hvem han rejste på studiebesøg i flere
tilplantninger i det midt- og vestjyske om
råde.

EN UPÅAGTET LANDSDEL
Opdagelsen af den jyske hede
Nørrejylland, forstået som den del af halv
øen, der ikke omfattede Slesvig og Holsten,
var gennem 1700-tal let på alle måder langt
borte fra hovedstaden og tidens politiske
og kulturelle felter. Det gjaldt i særdeles
hed den vestlige, uvejsomme og meget
tyndt befolkede del af Nørrejylland. Det
kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
arbejde med at kortlægge landsdelen i 1787
havde primært et merkantilt og landøko
nomisk sigte. Det var først efter statsban
kerotten i 1813 og det efterfølgende tab
af Norge, at det vestlige Jylland begyndte
at få nøjere bevågenhed. Det Kongelige
Landhusholdningsselskab foranstaltede en
grundig beskrivelse af alle landets amter.
Beskrivelsen af Ringkøbing Amt blev
overladt til selskabets sekretær J.C. Hald
og udkom i 1833- Hans grundige behand
ling var baseret på flere ugers rejse i am
tet i sensommeren 1825 sammen med ju
stitsråd S.A. Fjelstrup fra Sindinggård og
på oplysninger indhentet efterfølgende
gennem brevvekslinger med lokale folk.
Amtet var landets største. Der dækkede
516 kvadratmil, men havde det ringeste
befolkningstal i forhold til størrelsen, hvil
ket »hidrører fra de store, ubeboede Hedtstrækninger, hvoraf dette Amt har en større Del
end noget andet i Landet«. Hovedsigtet med
amtsbeskrivelserne var at give et billede af
landsdelenes økonomiske stade, formåen
og muligheder fremover.
Kulturelt set var det mørke Jylland i de
samme år blevet litterært interessant i ho
vedstaden gennem den meget læste pro
vinsdigter Steen Steensen Blicher. Med
sine digte, beskrivelser og noveller med
det ukendte Jylland som scene vakte han
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stor interesse for de fjerne hedeegne og de
stedlige beboere.
I de københavnske aviser og tidsskrifter
kunne man jævnligt læse anonyme rejse
beretninger fra Nørrejylland forfattet un
der overskriften »Breve fra Jylland«. Flere
universitetsfolk tog på videnskabelige rej
ser til den ukendte landsdel. Historikeren
og senere direktør for Nationalbibliote
ker Chr. Molbech havde allerede i 1811
udgivet topografiske beskrivelser fra Jyl
land i »Ungdomsvandringer i mit Fæd
reland«. Beskrivelserne er båret af guld
aldertidens åbne og begejstrede syn på Dan
marks natur og historie og bibragte andre
lysten til at besøge områderne.
Forud for udgivelsen af et dansk dialekt
leksikon tog Molbech igen på enjyllandstur
i 1828 og skrev artiklen »Optegnelser paa
en Rejse i Jylland i Sommeren 1828«.
På en otte mils rejse over heden oplevede
han den store, tavse natur og ensomheden
uden spor af mennesker eller beboelse og
skriver:
»Det er imidlertid ikke let, at give dem, som
aldrig har rejst i en Jydsk Hedeegn, en klar
Fremstilling om dens Charakter. Sædvanligt
tænker man sig den vel som en jævn og har SandEgn med ringe Vegetation, men Jævnhedens Ide
maa man for det forste lade fare. Bakkeland,
vekslende med dybe Dale, udgør i det mindste
uden Tvivl den betydeligste Del af Jyllands
Heder; og endog de med Lyng begroede Sletter
ere sielden fuldkommen jævne. Derimod ses ikke
ofte den nøgne Sand, og hvor Lyngen staar tykt
og i frisk væxt. giver den endog et skuffende syn
af en rig Vegetation.... «
Det ukendte land med de mange grav
høje tiltrak historikere med den national
romantiske forestilling om en landsdel med
en stor og nu glemt cimbrisk fortid. Jyl
land gemte på noget originalt og urdansk.
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Geologen professor G. Forchammer stu
derede jordbundsforholdene og beskrev
halvøen, ikke mindst vestkystens klitland
skaber. I sit værk »Danmarks geognostiske
forhold« fra 1835 omtales Vestjylland som
en stor ufrugtbar, naturskabt alslette.

Uvejsomheden
Langt op i sidste del af 1800-tallet var
samfærdslen i Ringkøbing Amt sen og be
sværlig. Vejforholdene var elendige, for de
fleste vejes vedkommende blot hjulspor
gennem heden, der flyttede sig lidt til den
ene eller den anden side, når sporene blev
kørt for dybe i sandet. At færdes til fods
var ikke afgørende langsommere end at
age med studeforspand. Kørsel i affjedrede
hestevogne fordrede en god vejbelægning,
hvad kun fa strækninger i amtet kunne
byde på, indtil hovedlandevejene blev an
lagt som chausseer med en fast fundering.
Den i 1793 udstedte forordning om opmå
ling, kortlægning og nivellering af ho
vedlandevejene blev i begyndelsen udmøn
tet på øerne og i Østjylland. Først efter ta
bet af Slesvig og Holsten tog forbedringen
af amtets veje for alvor fat.
Hvor møjsom og tidskrævende en rejse
på første klasse var for besøgende, kan vi fa
glimt af gennem Søren Kierkegaards og H.
C. Andersens rejser i amtet i henholdsvis
1840 og 1859.
I sommeren 1840 rejste den nyuddan
nede teolog Søren Kierkegaard til Jylland
for at opsøge sin afdøde fars hjemegn og
besøge familien i Sædding. Rejsen gik fra
Aarhus over Randers, Viborg, Holstebro
og Ringkøbing. Befordringen skete med
dagvogn og i enkelte tilfælde med ekstrapost eller lejet vogn med kusk. Rejsen fra
København til Sædding tog 14 dage. På
strækningen fra Viborg til Holstebro var
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kun den første kilometer ud af Viborg
egentlig chaussé, så blev vejen ujævn og
sandet, og den forventede fart på en mil i
timen kunne slet ikke overholdes gennem
de store hedestrækninger.
Gennem de næsten ubeboede vestjyske
områder har Kierkegaard kunnet nikke be
kræftende til Molbechs beskrivelse af den
jyske hede i en artikel i Historisk Tids
skrift fra netop 1840.
*» - store Alasser af betydeligt hoie. udyrkede
og skovlose Bakker og Landrygge: tilligemed
den, i Stedet for det C rønne, overalt herskende
brune Farve, som tilhører Lyngbakkerne, og
som i tangere Frastand gaar over i et mørkere
Sortebruunt..... «
Næsten tyve år senere var H.C. An
dersen på besøg i amtet. Fra den 5. til den
21. juli 1859 opholdt han sig hos etatsråd
A.E.M. Tang på Nørre Vosborg. Onsdag d.
13. blev digteren kørt på en tur i heden. I
dagbogen skriver han:
»Kjort klokken Eet ud paa Heden til en
gammel Kjampegrav. Larkehoi..........Tung
sandet Vei og siden over Heden hvor Veiene vare
i mange Aaringer ikke kjørte paa, bal Spoer
ved Siden af hinanden, «
Etatsråd Tang, der var meget optaget af
hedesagen og selv stod for opdyrkning og
plantning, har nok været med til at give
H.C. Andersen stof til de berømte linjer
fra sangen »Jylland mellem tvende Have«,
skrevet samme år.

Skynd dig. kom! om foje Aar
Heden som en Kornmark staar.

Uvejsomheden og det store udsyn møder
vi også i folkemindesamleren Evald Tang
Kristensens beskrivelser af nogle af de tu
sinder af kilometer, han vandrede gennem
vej løse hedestrækninger for at opsøge sine
kilder og nedtegne deres viser, melodier,

eventyr og myter. Han beskriver udsigten
mod nord fra Busk skole nordøst for Ham
merum, hvor han i 1866 blev ansat som
lærer:
»Hedefladen ltd over Sunds og Simmelkjar
helt op til Haderup og Sevel var ikke afbrudt af
en eneste Forhøjning i jordsmonnet, alt var så
fladt som en Pandekage.... «

Billedet af Jylland
Midt i 1800-tallet begyndte også billed
kunstnere at rejse til Jylland for at opsøge
motiver. I dag, hvor vi befinder os i en
konstant strøm af kommunikerende bil
leder på tryk eller elektronisk, er det nok
vanskeligt at forstå, hvor stor betydning
billedkunstnernes motivvalg og fremstil
linger havde for datidens omverdensfor
ståelse. Deres billeder kom i mange år til
at bære forestillingen om Jylland. Baggrun
den var den nationalromantiske strøm
ning, der var fremherskende i guldalderen.
Skildringer af folkelige optrin i Napolis
gader eller motiver med solbrændte bøn
der fra Roms opland blev udskiftet med
nationale og lokale motiver. Danske folke
livsskildringer blev til egentligt genre
maleri hos kunstnere som Frederik Ver
mehren, Christian Dalsgaard, Julius Exner
og Carl Bloch.
Den ideologiske ballast og den moralske
og økonomiske opbakning kom fra N.L.
Høyen, der med sine mange kasketter
som både kunsthistoriker, underviser ved
Kunstakademiet, kritiker, leder af Den
Kongelige Malerisamling (senere Statens
Museum for Kunst) og formand for den
købekraftige Kunstforeningen var en alt
bestemmende magtfaktor i dansk kunstliv.
I sit berømte foredrag fra 1844 »Om
Betingelserne for en Skandinavisk Natio
nalkunsts Udvikling« trådte han frem som
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en mand med en sag: Blikket skulle ven
des mod det nationale, og kunstnerne skul
le ud for at opsøge almuen i dens rette ele
ment. Det kunne være helt ude på »den
åbne bede« for »ud af Folkelivet at gribe de
oprindelige Stammetra’k «.
Malerne skulle skabe kunst af og for fol
ket; et program der for flere maleres ved
kommende endte i teatralsk konstruerede
genrebilleder med søndagsklædte, histo
riefortællende folkelivsmotiver.
Et af de kendteste og mest vellykkede
billeder er Frederik Vermehrens »En jydsk
Faarehyrde paa Heden« fra 1855. Vermeh
ren fandt motivet lidt vest for Silkeborg.
Billedet er tiden til trods stadig det iko
niske udtryk for forestillingen om livet på
heden midt i ISOO-tallet.
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Knap så programtro malere var mere op
taget af landskaberne end af folkelivet. Vi
kender flere billeder med landskabsmotiver
fra Jylland malet af nogle af guldalderens
bedste kunstnere. I 1830’eme og lO’erne
var de tre malere Martinus Rørbye, Louis
Guri i tt og Dankvart Dreyer flere gange på
rejse i landsdelen for at tegne og male stu
dier, som senere kunne omsættes til større
værker hjemme i atelieret. Rørbye er den
første og når på sine rejser helt til Skagen.
I 1839- iO er Louis Gurlitt på Silkeborg
egnen for at opsøge motiver. Han udstiller
efterfølgende i København sine jyske land
skaber og opnår stor positiv omtale i ho
vedstadspressen.
Gurlitt var født i Altona og tog som
holstener det forkerte parti i Treårskrigen,

Maleri af Frederik Vermehren fra 1855. Billedet er et forstudie til det endelige billede af den jyske
fårebyrde på beden. Vermehren har studeret hedelandskabet grundigt og ikke haft plads til hverken
den strikkende hyrde, hans hund eller bans får. Statens Museum for Kunst.
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hvorfor han efterfølgende måtte se sig om
trent udskrevet af dansk kunstliv. Han
fortsatte sin karriere med base i Dresden.
Den stille og i mange år underkendte
fynske maler Dankvart Dreyer rejste på
fire Jyllandsture mellem 1838 og 1843 og
malede mesterlige naturskildringer fra
sine ekspeditioner. På sin anden rejse i
1839 deltog han i Steen Steensen Blichers
Himmelbjergmøde. Den sidste rejse i 1843
bragte ham helt til Vesterhavet ved Bovbjerg.
Billederne blev malet for det kunstin
teresserede, københavnske publikum og
bragte nye aspekter af Danmarksbilledet
til hovedstaden. Efter Treårskrigen fik kun
sten en endnu væsentligere rolle i den
nationale vækkelse, og Jylland tiltrak flere
kunstnere som landsdelen med det uspolerede folk og de ægte landskaber.
Jylland var opdaget og omgærdet med
opmærksomhed, da Dalgas i 1866 drog ud
på sine rejser på Skovbjerg Bakkeø.

HEDESAGEN
Baggrunden
Enrico Dalgas’ interesse for og engagement
i hedesagen beskrives ofte som et udslag af
krigen i 1864 og tabet af Sønderjylland.
De kendte ord »Hvad ud af tabes, må ind
ad vindes« tilskrives fejlagtigt Dalgas. Det
er ord, han aldrig har skrevet, og formo
dentlig heller aldrig sagt. Sentensen stam
mer fra en medalje forarbejdet til Den nor
diske Industri- og Kunstudstilling i Kø
benhavn i 1872 og er forfattet af digteren
H.P. Holst.
Baggrunden for Dalgas’ optagethed af
hedens opdyrkning er anderledes flertydig
og udspringer af både hans egen familie
baggrund og samtidens allerede påbegynd

te indvinding og kultivering af hedeland
samt de igangsatte forsøg og erfaringer med
tilplantninger. Gennem sit arbejde med
anlæggelsen af veje i det midt- og vest
jyske havde Dalgas tillige erhvervet sig et
indgående førstehåndskendskab til hede
områderne, til befolkningen og dens leve
vis og til biologien og de geografiske og
geologiske forhold.

Familien
Enrico Dalgas’ farfar, Jean Marc Dalgas,
var som præst for den reformerte, franske
menighed i Fredericia tillige præst for de
reformerte kolonityskere omkring Randbøl
og Frederiks. Jean Marc beskriver koloni
sterne som arbejdsomme og flittige og ro
ser dem for deres udbytter af rug, byg og
kartofler i en så let og sandet jord.
Kolonisternes store problem er for ham
at se deres mangel på hø til vinterfoder til
deres dyr. Lyng og halm giver ikke dyrene
huld nok og kun ringe gødning til mar
kerne. Jean Marc anstiller forsøg med bl.
a. kløver og anser engvanding som løsning
på problemet.
Jean Mares ældste søn Carl blev en drif
tig landmand og var en varm fortaler for
eng vanding; en forståelse han gav videre
til nevøen Enrico Dalgas.
Onkel Schouw
En anden vægtig påvirkning kom fra onk
len, botanikeren Joachim Schouw, hos
hvem familien boede efter faderens død.
1 den verserende, videnskabelige diskus
sion om heden som natur- eller menne
skeskabt var Schouw af den faste mening,
at menneskelig aktivitet og foretagsomhed
i høj grad var med til at omskabe og ænd
re naturen og således også skyld i, at et
forhenværende skovrigt Jylland var endt
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som lynghede. Dec var en forståelse, som
Dalgas overtog og ved selvsyn blev bekræf
tet i, når han oplevede, hvordan forholde
ne blev fastholdt gennem hedebøndernes
brug af afbrænding, overfladepløjning og
nedgræsning af plantevæksten. Som men
neskeskabt var det derfor også muligt at
ændre forholdene. Dalgas forfægter der
med en dynamisk naturforståelse.

Georg Morville
Det venskab, Dalgas knyttede med overretsprokurator Georg Morville i Viborg i
1854, blev livslangt. Morville var et fri
luftsmenneske med en stor viden om he
dens dyre- og planteliv. Han indsamlede og
opbyggede gennem årene et omfattende
herbarium med hedens vækster. Morville
fulgte også udviklingen i kolonierne på Al
heden tæt og blev engageret i opdyrkning
og træplantning i hedeområderne. Om
kring den rid, hvor de mødtes, var Morville
allerede deltager i en større tilplantning
omkring Margrethelund Egekrat nær Viborg.
Med Morville som cicerone var de to ven
ner på mange fælles hedevandringer med
naturstudier for øje. Flere gange besøgte
de statens forsøgsplantninger ved Stendal
gård, Palsgård og Feldborg.
I 1865 udgav Morville en lille instruktiv
bog med titlen »Om Træplantning i He
derne«.
Ved Hedeselskabets 25 års jubilæum i
1891 skrev Dalgas til Morville: »Det er Dem,
som i Aarene 1S54-56 aåbnede mine Øjne for
Hedesagen og dens Betydning, ikke alene ved de
fornøjelige Ture, vi havde gjort sammen, men
ogsaa ved Deres egen Plantningsvirksomhed.
Det er derfor i mine Øjne Dem, som har givet
den første solide Impuls til vort så prægtige
Selskab. «
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Statens skovrejsningsforsøg
De første, systematiske hedeplantninger
fandt sted på Alheden ved Stendalgård i
1787. Den tyske forstmand G.W. Briiel,
der indtil da havde lavet planer for skov
driften på større godser, blev udnævnt til
inspektør for statens kommende skovanlæg
på heden. I 1805 påbegyndtes plantningen
af Palsgård Skovdistrikt og i 1827 Nordre
og Søndre Feldborg.
Fra 1815 overtog forstmanden Jens Bang
(1786-1862) som skovrider ledelsen på
Alheden og fik 1828 også Feldborg under
sig. Bang var praktiker og udgav i 1828 en
»Kortfattet Vejledning til at opelske Træer
på Jyllands Heder«. Den direkte udsåning
af frø blev hurtigt opgivet og afløst af
plantning af små træer fra planteskoler.
Bearbejdningen af jorden og ikke mindst
brydningen af al laget blev gennemprøvet,
og erfaringer med de forskellige træsorters
hårdførhed og vækstevne indvundet.
1 årene 1860-66 besøgte Dalgas og Mor
ville jævnligt områderne, fulgte udvik
lingen og knyttede bekendtskab med Jens
Bang og fra 1862 skovrider Jenssen-Tusch
i Feld borg.

Præster og godsejere
Initiativer til og forsøg med hedeopdyrk
ning og træplantning kom også fra pri
vate. Præster, der sad i præstegårde med
hedejorde, og store jordejere som gods
ejere var tiltalt af de landøkonomiske mu
ligheder, der gemte sig i hedens kultive
ring.
En brændende pioner og virksom træ
plantningsmand var Hans Bjerregaard.
Bjerregaard var præst i Hjermind ved Bjer
ringbro og plantede ikke bare i egen jord,
men avlede også og forærede rundhåndet
planter til alle, som tog del i plantnings-
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sagen. Hans skrift fra 1828 »Træplantnin
gens fremme« blev gennem årene revideret
og genoptrykt adskillige gange. Skriftet
rummer programstrofen:

Hvor Ploven ej kan gaa,
og Leen Jubel faa,
der bør et Træ at staa...
Også præsten Steen Steensen Blicher var
ivrig fortaler for opdyrkning og træplant
ning. Få år før sin død i 1848 færdiggjorde
han digtene til samlingen »De danske
Træer«, en slags pendant til »Trækfuglene«.
29 af det danske landskabs kendteste træer
og buske beskrives i poetiske vendinger
og prises for deres kulturhistoriske værdi
og nytte. Digtene er ikke uden en vis di
daktisk belæring i beskrivelserne.
Blicher var selv træplantningsmand og
gode venner med skovrider Bang i Sten
dalgård og en ivrig forsvarer for statsplan
tagerne i den offentlige debat.
Føromtalte Søren Fjelstrup på Sindinggård var til sin død i 1859 en ivrig fore
gangsmand i opdyrkningen, træplantnin
gen, mergling og forbedring af afgrøder i
godsets hedearealer. Samme foretagsomhed
viste etatsråd A.E.M. Tang på Nørre Vosborg frem til sin død i 1868.

Indvinding i Europa
Den vesteuropæiske befolkningstilvækst
efter Napoleonskrigene satte bestræbelser
i gang for indvinding af nyt agerland. I
Frankrig og Holland var hedearealer lagt
under plov, mens der i Tyskland var gang i
en større skovrejsning. Vandtunge og sum
pede områder blev drænet og afvandet, så
de blev dyrkbare.
I Danmark var udviklingen godt i gang.
I sit værk »Det indvundne Danmark«
skriver Fridlev Skrubbeltrang, at omkring

en tredjedel af heden nord for Kongeåen
er opdyrket i 1847. Treårskrigen bremser
opdyrkningen, men allerede i 1850 erne
fører nye lånemuligheder i kreditforeninger
og stigende kornpriser til yderligere op
dyrkninger. Det var de mest givtige og ler
holdige heder østpå, der først kom under
ploven. Store lyngarealer i Ringkøbing
Amt lå fortsat uopdyrkede hen.
Rammerne for opdyrkningen var givet
med de store omvæltninger i landbrugs
strukturen fra sidst i 1700-taller. Udskift
ningen af landsby fæl lesskabets jorde, ud
flytninger og selveje ændrede forholdene
forden enkelte bonde. Allerede i 1750’erne
var skiftet fra fæstebonde til selvejer i gang
i Vestjylland.
Mange store hedelodder blev udstykket
til nye mindre brug. Jernploven, overgan
gen fra svedjebrug med årelange brak
lægningsperioder til mergling og bygning
afvandingskanaler til engvanding ændrede
betingelserne afgørende.

Skovflytning
Midt i 1800-tallet så de store, østdanske
jordejere Christian d. 7.’s Fredsskovsforord
ning af 1805 som en hæmsko for at fa mere
jord under plov.
Fredsskovsforordningen påbød private
skovejere at indhegne og vedligeholde de
skovområder, der af frygt for skovens for
svinden blev udlagt som fredsskov. De kon
gelige skove var allerede fredet.
1 1861 fremførtes et forslag om at flytte
skovene fra de frugtbare jorde i øst til de
dårlige og uopdyrkede jorde i Vestjylland.
Som indenrigsminister fremsatte godsejer
J.B.S. Estrup et forslag om skovtvangens
ophævelse, men forslaget mødte så megen
offentlig modstand, at det ikke nåede ril
en endelig behandling. Ideen om at flytte

GEOGRAPHISKE BILLEDER FRA HEDEN

skove til Jylland var med til at sætte lys på
plantningssagen i hedeområderne og ud
viklede sig senere under Hedeselskabet til
egentlige plantningsselskaber.

Klitplantning
For at hæmme den ødelæggende sandflugt,
der ikke mindst i Vestjylland hærgede langt
ind i landet, iværksatte staten sidst i 1700tallet foranstaltninger til dæmpning af
sandflugten, bl. a. ved plantning af træer.
Plantningen blev dog snart opgivet, da træ
erne sygnede hen og aldrig kom i vækst.
Fra 1820’erne begyndte i stedet tilplant
ning af klitområderne med hjælme og
marehalm. Først i 1853 blev træplantning
i klitområderne genoptaget; nu med de
mest hårdføre nåletræer som bjergfyr, hvid
gran og skovfyr. Samtidig opkøbte og eks
proprierede staten store klitområder langs
vestkysten.
GEOGRAPHISKE BILLEDER
FRA HEDEN

Dalgas' interesse og iagttagelser
I sine to små bøger tager forfatteren læ
seren ved hånden på en rejse gennem de
midt- og vestjyske hedeområder. Gennem
rejseskildringerne vil han oplyse om for
holdene og tilstanden i områderne. I be
retningen er der indlagt belærende afbræk
med gennemgang af de faktiske geografiske
og geologiske forhold. Landskabstyperne
bakkeøer og hedeflader introduceres, jord
bundens forskellighed undersøges og op
tegnes, aldannelsernes tilblivelse og varia
tioner beskrives og forklares, ligesom fore
komster af mergel og brunkul noteres.
Spor efter gamle skove fremhæves, og til
standen for de nyere plantninger under
søges og beskrives. Også vandløbene, den
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eksisterende og planlagte engvanding og
vejforholdene bliver nøje omtalt.
Hedeselskabet skulle snart komme til at
arbejde med store engvandingsprojekter.
Grundlaget for den tiltagende engvanding,
som skulle give foder til et større dyre
hold, var bække og åer med stabil vand
føring. Derfor var Dalgas optaget af hede
områdernes vandløb og beskriver de store
åsystemer og de vandskel, de danner i land
skaberne.
Plantning blev Hedeselskabets store
mærkesag og et anliggende, som optog
Dalgas meget. Idet han fandt gammel skov
bund og moser med store stammer af skov
fyr og eg, mente han i modsætning til pro
fessor Forchammer, at hedeområderne var
forhenværende skovegne. Han optegnede
pletter af egepur (lavt egekrat) mellem
lyngbakkerne og nævnte som bevis de
mange stednavne, hvor navne på træer
eller ord som skov, lund og krat indgik.
Som et eksempel på en vellykket skov
rejsning nævnte han plantagen ved Sten
dalgård, hvor der stod 80 år gamle rød
graner med stammer på op til to fod.
Rødgran tåler ikke vestenvinden og skal
derfor som ung beskyttes med læbælter af
mere hårdføre arter som hvidgran, østrigsk
fyr eller buskfyr. Flere steder så Dalgas
mindre rødgransplantninger, der var gået
ud, og fandt, at sådanne småbevoksninger
kun var til skade for plantningssagen.
Generelt anbefalede han ikke plantning i
sandfladerne og henviste til plantagerne
ved Feldborg, hvor alt var gået ud, fordi
al laget lå højt og ikke var brudt. Derfor var
der ikke afløb for nedbøren, og der opstod
sumpede områder, hvor kun buskfyr kunne
trives.
Forchammer antog, at al var en havdan
nelse, og i sine undersøgelser nåede han til
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den konklusion, at hederne altid havde
været træløse områder på grund af alen,
som hæmmede væksten. Men Dalgas fandt
spor efter trævækst på selv de mest sandede
steder som Karup-, Søby- og Sønder Ommefladen, ligesom han endvidere i mod
sætning til Forchammer mente, at »Ahlen
ikke er nogen forhistorisk Dannelse, men at den
danner sig den Dag i Dag..... «
Dalgas inddelte alen i tre typer: jernal
i form af myremalm, al med sten og grus
bundet sammen af jernilteaflejringer og
allaget af sammenbundne sandskorn og
småsten. Den sidste er langt den hyppigste
i hederne. Ligeledes beskrev han den ka
rakteristiske hedeprofil med det humusholdige lyngskjold som det øverste lag
efterfulgt af et lag med blysand (blegsand)
bestående af lys kvartssand med små, mør
ke humuspartikler. Dernæst kommer al
laget, der kan variere meget i tykkelse og i
farve fra rød til sort. Det er humussyre fra
lyngplanterne, der opløser jernforbindelser
i sandet, som efterfølgende aflej res til det
faste allag. Under allaget ligger et lag af
rødligfarvet sand. Som bevis for, at allaget
er en nyere dannelse, nævnte Dalgas, at
man også finder allag i hedens gravhøje, og
han advarede kraftigt om »den store Fare,
som Ahldannelsen medfører«, idet den lang
somt lagde store dele af Jylland brak.
Opgør med Forchammers beskrivelser
Dalgas begrundede sin berejsning og be
skrivelse af de jyske hedeområder med,
at »desværre foreligger der intet ret brugeligt
Materiale, hvorndaf en Hedegeographi kan
samles«. På flere punkter stemte de iagt
tagelser og den viden, han havde samlet sig,
ikke overens med professor Forchammers
beskrivelse af de geologiske forhold i hede
områderne. Derfor måtte Dalgas — om end

andægtigt og næsten undskyldende - gå i
brechen mod autoriteten, idet han så det
som »en Pligt at opponere mod Anskuelser, der
ikke stemmer med de virkelige Forhold«. For
ham ville forkerte antagelser kun være til
skade for hedesagen og føre til uhensigtmæssige tiltag.
Forchammer omtalte i sin Jyllandsbeskrivelse fra 1835 det vestlige Jylland som
»Ahlformation, som overalt har en jevn Over
flade«. Den meget forenklede beskrivelse
skyldes, at Forchammer rejste i et begræn
set område og kun fulgte hedefladerne. Dal
gas imødegik ham og anslog, at to tred
jedele af hederne var kuperede ødannelser (bakkeøer), der mange steder var frugt
bare og uden al. I 1857 nuancerede Forc
hammer sin beskrivelse med, at der midt
i aldannelsen fandtes mange bakkeformede øer, der ofte var lerholdige, bar spor
af skovvegetation og flere steder var op
dyrkede. Forchammer gav dog ikke no
gen beskrivelse af øernes størrelse, antal
eller beliggenhed.
Forchammers vigtigste skrift om heden
er fra 1861 og har titlen »Den jydske He
deslettes physiske og geognostiske For
hold«. Hans beskrivelser baserede sig på
rejseruter, der ifølge Dalgas slet ikke syn
liggjorde landskabets bakkeøer, og på for
fa og misvisende jordprøver, ikke mindst
fra områder omkring Herning. Dalgas
mente, at iagttagelserne og det empiriske
materiale ikke var tilstrækkeligt lødigt.
Forchammer beskrev således landskabet
mellem Herning og Ringkøbing som »en
fuldkommen Slette med en yderst svag Heidning
mod Vest«. Det er en strækning, der mellem
Vorgod Å og Røgind i høj grad er kuperet
og med bakkeøens højest beliggende om
råde (Trehøje og Tihøje) omkring en mil
nord for rejseruten. At Forchammer be-

GEOGRAPHISKE BILLEDER ERA HEDEN

67

Parti fra beeten niellent Ringkøbing og Herning. Evald Tang Kristensen: Heden saaledes som den
varca. 1880.

skrev området som en slette, mente Dalgas
allcrhøfligst måtte bero på »at den højtagtede
Forfatter maa have nedskrevet Eet eller Andet
feilagtigt i sine Notitser«.
Dalgas påpegede ufortrødent Forchammers mangelfulde eller fejlagtige iagtta
gelser og forundersøgelser, idet han anså
det som livsvigtigt for hedesagen at få
bakkeøens velegnethed til skovkultur be
lyst, og han betragtede J.C. Halds Amts
beskrivelse fra 1831 som mere pålidelig
end Forchammers.
Dalgas’ nye hedebeskrivelse
Fladerne
Efter opgøret med Forchammer gik Dalgas
videre med sin egen geografiske beskrivelse
i kapitlet »Oversigt over Fladerne og Bakkeøerne i Jylland«. Her introducerer han be
tegnelsen bakkeø og indkredser fladerne
og bakkeøernes geografiske udbredelse,
form og størrelse og viser dem på et større
medfølgende kort. Kortet viser desuden
de vigtigste byer, store gårde, åløb, skove,

krat og plantager, de få landeveje »som ere
istandsatte« y jernbane, Hedeselskabets pro
jekterede vandingskanaler og med punk
terede linjer den rute, han rejser og be
skriver.
Han indkredser de tre hedeflader. Den
mindste, Pårup-Brandefladen med Rind Å,
Holtum Å, Brande Å og Skjern Å som de
store vandløb. Karupfladen omkring Ka
rup Å er den næststørste. Den største, Søn
der Ommefladen, har Skjern Å, Omme Å
og Grindsted Å som hovedvandløb. Som
direktør i Hedeselskabet med store inter
esser i eng vanding er det vigtigt for Dalgas
at nævne vandløbene.
Fladerne har meget ens jordbundsfor
hold. Det er den kendte hedeprofil med et
tyndt lyngskjold øverst, der går over i grå
ligt blegsand, herunder sandal af brun
eller sort farve og under allaget gulrødt,
usammenhængende sand. Dalgas foretager
mange undersøgelser og støder også på
forekomster af brunkul og mergel.
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Bakkeøerne
Bakkeøerne er meget synlige, hvor de hæ
ver sig op over den flade lyngørken. Bakkesiderne er ofte grønne og opdyrkede og
jordbundsforholdene varierede med mange
mergel forekomster. Man træffer flere steder
på egekrat, men også på mange kuperede,
lyngdækkede områder. Bakkeøerne har me
get forskellig størrelse. Skovbjergøen med
centrum omkring Skovbjerget (Trehøje)
er den største. Denne bakkeø har Dalgas
nøje undersøgt, mens de to andre store syd
for Skjern Å, Varde-Aadumøen og Hejnsvig-Hjertingøen, ikke er nøjere under
søgt.
Af de mindre bakkeøer findes nogle i Karupfladen (Yllebjerg, Lindebjerg, Vråban
ken, Bordingøen og Faurholdtbanken) ofte
med 1er og mergel i jorden.
Pårup-Brandefladen rummer det høje
og stejle Isenbjerg, Nørlundbanken, Gludstedbanken, Fasterholtbanken og Sandfuldbjerge. De fleste øforekomster i fladen
er dækket af et flyvesandslag.
1 Sønder Ommefladen fremhæver Dal
gas Døvlingnordrebanke med 1er, mergel

og brunkulsforekomster, mens Døvlingsøndrebanke er langt mere grusholdig. Fra
højdepunktet Svollibjerg er der en vid
udsigt over flad hede »Alt fladt som tt Stuegulv, Neusten Alt sort og øde, saa har man set
Danmarks sørgeligste Hedeegn,,. <*
Denne udsigt stiller Dalgas til slut i
kapitlet over for udsigter fra højdepunkter
på Skovbjerg Bakkeø, som viser et an
derledes bevokset og varieret og bølgende
landskab. »Saa kan man nok vare fristet til
at stampe i Jorden af Utaalmodighed over, at
Mand med Autoritet endnu i 1867 tør sige,
at hele Vestjylland hører til den ahlførende
Slette. *
Senere undersøgelser har tilføjet, ænd
ret og korrigeret i Dalgas’ beskrivelse af
sletterne og bakkeøerne, men i hovedtræk
kene er hans kortlægninger korrekte.
Som direktør i Hedeselskabet erdet gen
nemgående i bogen, hvordan Dalgas med
tydelighed viser og pointerer de uudnyt
tede muligheder, bakkeøerne rummer for
kultivering, opdyrkning, plantning og
vanding; her ikke mindst Skovbjerg Bak
keø.

Dalgas skuer ud over heden fra Svollibjerg. I baggrunden ses kirken og gårdene i Sønder Omme.
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GEOGRAPHISKE BILLEDER
FRA HEDEN I

Første del af Dalgas’ hederejsebeskrivelse
udkom i 1867 og følger en rute fra Ran
ders til Viborg og videre over Alheden til
Karup, Sunds, Ørre og Sinding for at slutte
i Herning.
Han indleder med en beskrivelse af den
vellykkede opdyrkning af Taphede mel
lem Randers og Viborg, hvor nybyggerne
er driftige og har opbygget veldrevne og
frugtbare landbrug. At det i den grad er
lykkedes at omskabe heden til frugtbart
land, tilskriver Dalgas de gode vejforhold
og ikke mindst hedejordens bonitet. Tap
hede betegnes som en rullestenslerhede,
altså en hede med lerholdig jord og der
for uden det væksthæmmende allag. Rul
lestenslerheder, der i nutidig terminologi
er heder med morænebund, omtaler Dal
gas som »de utilgiveligste af alle Heder«.
Ankommet til Viborg beretter han om
den intensive opdyrkning, der de seneste
20 år har fundet sted omkring byen, og
tillægger igen de gode vejforhold samt
telegraf og jernbane en afgørende betyd

ning. Han giver plads til en fyldig og ro
sende omtale af de mange træplantninger,
der sker omkring Viborg. 1 alt er over 1600
tdl. tilplantet, ikke mindst på grund af
kapitalstærke personers interesse for sagen.
Dalgas betoner betydningen af gode vej
forhold og indgående kendskab til »Hedens
Bonitet« og forudser en kommende op
dyrkning af strækningerne langs de nye
veje mellem Herning og Holstebro, mel
lem Holstebro og Viborg og mellem Her
ning og Ringkøbing.
Fremme i Karup omtaler han bonden
Jens Stoulunds vellykkede engvandinger.
I over 50 år har Stoulund arbejdet med
engvanding og har drevet sin jord fra otte
køer og stude på én ejendom til nu fire
gårde med grundmurede bygninger og i
alt 80 kreaturer.
Vejen videre mod Sunds er elendig. »/
hvilken Retning man end vil frem, maa man tye
til Hedespor eller til Veie, der på enhver Tid af
Aaret ere tunge, oversvømmede eller vadtsomme. «
Rejsen nærmer sig Skovbjerg Bakkeø,
den største af de vestjyske bakkeøer på
35 kvadratmil (1600 km2). Den rejser sig
tydeligt i det flade, træløse landskab af-
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grænset i syd af Kideris Å (Rind Å) og
Skjern Å, mod øst og nord af Holstebro Å
(Storåen). Bakkeøerne er de mest frugt
bare hedeområder, afvekslende i land
skabsformer og jordbund. Der er pletter
med 1er og mange mergelforekomster. Men
der mangler skov og levende hegn til værn
mod vinden. En opgave det nystiftede He
deselskab vil tage fat på med oprettelse af
planteskoler.
Fra Sunds drejer ruten mod vest over Ørre
til Sindinggård. Mellem lyngbakkerne lig
ger store gårde med veldrevne marker.
Flere steder bemærker Dalgas, at der graves
mergel. Fremme i Sinding »oplives Land
skabet« af en granplantage. Langs den nye
Herning-Holstebrolandevej er opdyrknin
gen af heden i fuld gang.
Første del af turen slutter i Herning;
en by, hvor det nu er blevet let at komme
både fra og til med de nye vejanlæg med
diligencedrift mod både øst, vest, nord og
syd. Jernbanen må byen vente på i 10 år.
Del 2 af artiklen bringes i Hardsyssel Årbog 2018.
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Hvad præsterne skrev
i Skarrilds kirkebog 1725-1815
Af Erik Degn

Denne artikel var egentlig tænkt som et
projekt, hvor befolkningens størrelse i Skarrild Sogn skulle undersøges gennem kirke
bogen ved at optælle antal fødte og antal
døde for hvert år og herefter se, om der
kunne laves noget statistik på det. Menin
gen med det var at finde ud af, om be
folkningstallet var statisk, eller om der
forekom særlige udsving. Dette var ikke
tilfældet; der fødtes og døde ca. lige mange
personer år for år, selvfølgelig med visse
små udsving. Derfor er der ikke grundlag
for nøjere analyse, men den samlede mæng
de fødsler og dødsfald bruges alene til at
vurdere befolkningstallet i forhold til den
første folketælling i 1787.
Det kan konstateres, at der fra 1725 og
frem til folketællingen i 1787 blev født
i alt 590 børn, mens der døde i alt 587
voksne og børn. Set alene ud fra dette var
der altså ikke nogen ændring i forhold til
1787, hvor det samlede folketal var 277
personer. Til dette kan selvfølgelig ind
vendes, at der jo da også var folk, der
flyttede til og fra. Hertil må svaret være,
at der jo var ganske stabilt med gårde i
den periode, og at behovet for arbejdskraft
på disse formentlig også har været ganske
stabilt. Der kom jo ikke mere jord til, som
skulle dyrkes1. Dette betød, at der hel

ler ikke kom mere føde til og dermed
heller ingen udvidelse af befolkningen. Jeg
tillader mig konklusionen: Befolkningen
op gennem 1700-tallet lå stabilt lidt under
300 personer i Skarrild Sogn.
Hvad er kirkebøger?
I Skarrild Sogn er den ældste kirkebog fra
1725. De ældste, bevarede kirkebøger er
fra 1600-tallet.
De kan også - desværre - være yngre, idet
det ikke var ualmindeligt, at kirkebøgerne
brændte eller på anden måde blev gjort
ubrugelige.
I kirkebogen indskrev præsten notater
om dåb, trolovelser, vielser og dødsfald.
Indtil slutningen af 1700-tallet indehol
der mange kirkebøger kun oplysninger om
dåbs- og begravelsesdagen, ikke om fødselsog dødsdag. Trolovelse afskaffedes som kir
kelig handling i 1799. Fra 1736 kom også
konfirmationer med, og efterhånden kom
der bestemmelser, som gradvist gjorde in
formationerne i optegnelserne mere udfør
lige og brugbare for eftertidens studier
af forholdene i tidligere tider. Kirkebøger
ne findes i dag på Rigsarkivets forskellige
afdelinger rundt om i landet.
Nu er kirkebøgerne scannede og tilgæn
gelige i digital form gennem www.sa.dk,
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og herefter kan man ikke låne de gamle
protokoller på arkivernes læsesale. Und
taget herfra er bestilling af scanninger i
høj kvalitet til brug for f.eks. en artikel
som denne. I dag er det slut med at føre
kirkebøgerne med pen og blæk, idet kir
kebøgerne fra årsskiftet 2()()2/2()()5 er ble
vet rent digitale.
Optegnelser i kirkebøgerne skal være
over 60 år gamle, for at man kan få ad
gang til dem - for dødsfald dog kun 50
år. Som oftest er kirkebøgernes data gan
ske nøgterne og blot brugbare til at lave
slægtsforskning ud fra, men i nogle til
fælde har præsterne - i ældre tid - note
ret oplysninger, som fortæller en del om
sognets begivenheder - og som endog i
nogle tilfælde kan være ganske morsomme.
De her citerede kirkebøger er gode ek
sempler på dette.
I det følgende er kirkebogsteksten skre
vet med almindelig tekst og mine even
tuelle kommentarer med kursiv.

Hvad præsterne skrev i kirkebogen
1 den periode, hvor Skarrilds første eksi
sterende kirkebog blev benyttet, blev den
ført af tre præster: Arent Nielsen Bisted
fra 1724-1758, herefter Chresten Clausen
Svitzer fra 1759-1772 og endelig af
Nicolaus Hegelahr fra 1773-1815. De er
nummer 7, 8 og 9 på præstetavlen.

Udsnit aj præstetavlen i Skarrild kirke.
Foto: Erik Degn.

Forsiden ti! kirkebogen 1725-1815 som sogne
præsten A rent Bisted udsmykkede den. Rigs
arkivet. Viborg.

1 de første to præsters »regeringstid- var
der ikke så mange krav til, hvordan kir
kebogen skulle føres - eller man kan i
hvert fald konstatere, at det var meget spar
somme oplysninger om de kirkelige hand
linger, som kom med.
Som det ses af følgende kopi fra tidligere
præstefrue Agnes Laustscns udskrift at bo
gen, er det kun oplysninger om fødte og
døde - alt uden dato. (Forkortelsen b.B.
betyder bar Barnet). Det er kun, når der
er specielle ting på færde, at der er detaljer
som f.eks. i sidste linje, at Jacob Selstrups
kone blev »slagen ihjel af torden«.
1728
Døbte. Seign.2 Jens Høgilds Dorothea Au
gusta. Hr. Manasse Tøxens kone b.B. Hr.
Manasse Tøxen, hr. Søren Svenstrup, præ
stekonen, præstens syster etc.
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Peder Hessel vigs Niels. Præstekonen
b.B.3 Johanne-Ødevig, Mette Mølle, Feder
Smed etc.
Lauge Michelsen Michel. Maren Ronum
b.B. Michel ... Christen Møller og hustru,
Christen Ronnums datter etc.
Niels Elkjær Margrethe. Præstekonen
b.B. Morten Heesgaard, Maren Erichsdatter etc.
Anders Elkjær Jens. Præstekonen b.B.
Niels Elkjær og hustru, Christen Søfrensen, Jens Thomsen etc.
Peder Stutzgaard Else. Præstekonen b.B.
Erich Andersen og hustru.
Præstens barn Christiana Helvig. Præ
stens syster b.B. Marie Bisted, Christen
Lauridsen, Jens Boedsen og hustru etc.
Døde. Maren Christensdatter Ronum Ib Jensens kone i Pindvig - Jacob Selstrups
kone, som blev slagen ihjel af torden.
I 1742 er under døde bl.a. nævnt »Niels
Hyrdedreng« - det var ikke meget eftermæle.
han fik. Konfirmationer, trolovelser og
bryllupper er slet ikke indført.
Først fra 1760 kommer der alder på
de døde. Fra da af kan man begynde at
se lidt til sundhedstilstand i forbindelse
med fødsler. Der døde ganske mange børn
under fødslen, og ligeledes døde en del af
de fødende mødre.
Fadderne er nævnt som navne, men de
personer, som var velkendte i sognet, kan
bare være anført som: Møllerdatter (1761),
Møllerkone (1761), Margrethe hendes
datter (altså Margrethes datter 1762),
Degnedatter, Præstens Kone o.s.v.
End ikke i døden var kvindernes navn altid
anført. - Et eksempel er: »Søren Skrædders
Kone, 64 Aar (1766).
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Originalteksten til ovenfor anførte udskrift af
kirkebogen. Rigsarkivet, Viborg.

Ualmindelige begivenheder
Kirkebogen rummer et par eksempler på,
at præsten omtaler ulykker og særligt ry
stende begivenheder i sognet lidt mere de
taljeret: 1729: Døde: Jens Jensen og hans
Kone i Lustrup, som begge blev slagen ihjel
af torden udi huset. 1774: Jørgen Nielsen
i Krog hængte sig selv og blev den 11. juli
derefter begraven ved Høellund Bæk af
Rakkeren.
Selvmordere blev i reglen ikke begravet
på selve kirkegården. Det var rakkeren,
som udførte tabubelagt arbejde som f.eks.
at tage huden af døde heste. At det også
var rakkeren, der foretog begravelsen af en
selvmorder, viser datidens opfattelse af det
at begå selvmord.

74

ERIK DEGN

Hegelahrs kirkebog
Nicolaus Hegelahr blev præst i Skarr i kl
sogn i 1773» og fra da er der generelt
meget bedre oplysninger at ß. F.eks. har
han dåbsdagene med, navngivet ved søn
dagens navn: 6.s.e.trin., 2.s.e.h.3Kong og
tilsvarende.
Ved dødsfald er det de almindelige
kalenderdatoer (18. juli o.s.v.), han bruger,
idet begravelserne tilsyneladende foregik
på hverdage.
Her følger nu i kirkebogens rækkefølge
nogle af de lidt mere usædvanlige be
givenheder, som Hegelahr skrev om:
1775 15.s.e.trin. 24.sept. blev døbt Chri
sten Pedersens seniors barn fra Deufling,
navnlig Jacob4, som var det andet barn,
bemeldte mand havde avlet i ægteskab
med sin daværende hustrue. Den unge
Christen Pedersens hustru bardet frem. Det
er lidt underligt, det, der står om »daværende
husfrue*. Hun meldes først begravet fredagen
den 12. juli /776. men har hun allerede nærmest været anset for død vedfødslen afJacob ?

Og her kommer en »saftig« historie:
NB 1776 d. 20. nov. Døbt Karen Pedersdatters uægte barn i Lustrup, navn
lig Peder, og udlagt til barnefader ægte
manden Andreas Andersen, controlleur i
Lintrup i Holsten.
1778 d. 18. maj hj. døbt Christen Pe
dersens barn i Lustrup, navnlig Nicolaus
Hegelar.
Her var et barn, som blev opkaldt efter sognets
præst. Maske ikke seerligt praktisk i hverdagen.

Uden dato: Morten Studsgaards barn
Anders døbt af jordemoderen og straks
død i november.

1781 14. post trinit.5 var Jens Jensens
og Anne Nielsdatters ægtebarn af Sønd.
Carstoft i Kirken, der var tilforn hjemmedøbt i præstegården af mig på sengen/
1 en sygdom/ Laus Deo!6 Barnets navn er
Jens.
1781 d. 26. januar begravet Jens Ødevigs
næsten dødfødte drenge=barn, som ikke
blev døbt, fordi man ikke mærkede livs
tegn uden aleene et suk strax efter fødselen.
1783 12. december hjemmedøbt i Krog
fæstemøens Ingeborg Povelsdatters barn
navnlig Povel af Scharrild bye. 2. juledag
var det i kirke. »Fæstemø« var titlen på mo
deren. Dette er fra en gammel tradition med,
at et ungt par kunne blive »trolovet« med
kirkens velsignelse, og derefter var alt tilladt
også inden, at de blev »copulerede« altså blev
»gjort ti! par« ved den kirkelige vielse. Men
som trolovede fik de altså ikke »uægte« børn.

Det næste viser noget om en svær dag i præstens
embede:
Copulerede 1784
December 1783 kl. over 4 omtrent efter
middag beskikkede Poul Østergaard ...
Karstoft mig ganske uformodentlig med
4 mænd, at Anders ...broder og quinden
Margrethe Hvipschau ville troloves og ...
til den ende ved kirken, om jeg ville komme
til den forretning. Jeg spurgte mændene,
om de ville cavere7, at disse personer vare
ikke for nært beslægtede eller besvogrede.
De svarede: Nej, det ville de ikke cavere
for: Jeg sagde, at efterdi quinden har været
besvangret, måtte man vide hvo hendes
barnefader havde været, førend man kunne
vide, hvorvidt de vare besvogrede. Noget
derefter kom andre 4 mænd, hvoraf de
2 udgave sig for at ville cavere, men jeg
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sagde, at det kunne de ikke, så længe hr.
Clausens attest om barnefaderen ikke blev
mig forevist. Jeg var desuden ikke frisk og
ikke i dag betænkt på denne forretning.
Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra
S. Karstoft ... at jeg efter min samtale
med ham der om d. 24. hujus havde vidst,
at Anders Jensen skulle selv have talt
med mig og forevist mig de nødvendige
beviiser tilforn. Således er sandhed testerer
ut supra8. N. Hegelahr.

Døde 1784
Dom. 3 post trin9, d. 27. juni begravet
Jens Christensen, som d. 18. juni om Efter
middagen i Sogne=præstens Tjeneste og
med dennes Vogn kiørte for en Mand af
Østeregnen til Store Sandfeld, men da
Jens Christensen allerede samme Aften var
på Reysen tilbage, kiørte han fejl i Aaen
ved Scharrild Krog, hvilket tydeligvis
sluttedes deraf, at man Dagen efter, nem
lig d. 19- fandt ham død i Vandet ved Vog
nen og Hestene stående i Aaen for Vognen,
som var væltet. At den Afdøde havde været
ved god Sands, sluttes deraf, at han havde
bierget meget af Vognen op paa Landet.
Han var barnefød i Ilsgaard Ao 1723 d. 19martii. Og hans Levned har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd.
Han var altsaa i sit 62de Aar.
Døde 1787
D. 21. augustii begravet Jens Jacobsens og
Bartholine Knudsdatters barn af Deuling
navnlig Maren, som druknede i Deuling
bæk d. 16. august i 4. aar.
Trolovede og ægteviede 1789
11. december (88) copulerede10 i Skarrild
kirke ung karl Christen Josyasen Lund
og pigen Karen Jensdatter, som vare tro
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lovede 22. nov. i min sygdom af S.T. Hr.
Thygesen. Gud være lovet, jeg kom mig!
1802. I.J. N.
14. oktober viet ungkarl Peder Christensen
Lustrup og pigen Christiane Christensdtr.
Vi undertegnede bevidner herved som for
lovere, at intet kan hindre ægteskabs fuld
byrdelse imellem ungkarl velagte Feder
Christensen Lustrup og: pigen dydædle
Christiane Christensdatter, ligesom vi og
paa brudgommens vegne skulle formelde
Hr. Hegelahr den meget kierlige begiering fra velærværdige Hr. de Lautrup,
sognepræst for Vildberg og Timring me
nigheder, at Hr. Hegelahr ville behage at
ægtevie velbemeldte par i Scharrild kirke
torsdagen d. 14. d. m. Saasom der allerede
er lyst til ægteskab for anmeldte forlovede
par 3de gange i Timring kirke. For dette
altsammen indestaar vi herved med egen
hændig underskriwt.
Scharrild præstegaard den 2. oktober
1802. C. Lustrup. Peder Gammelgaard.

1808. I.J. N.
18. august viede jeg /sognepræsten Nico
laus Hegelahr/ de unge personer Jens Terkels Karstoft og min datter Pauline He
gelahr. Texten var Syrachs bog 3. kap. 8
= Faderens Velsignelse befæster børnenes
huse =. Over bryllups bordet blev udtonet
følgende lykønskningssang!
Vil faderen leede det par, vi nu her/
fremstille hans miskundheds øje/ han no
delig skjænke hvad tjenlig dem er!/ Hans
herlige smiil dem fornøje!/ Han signe hvad
trin/ de gaar ud og ind!/ Vor bøn trænge
frem til det høje! - Det var jo bryllup i
præstens egen familie, hvor vi far en sjælden
oplysning om, hvilken tekst, der taltes over, og
desuden at sangen refereres.
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Kirkeaar 1792
3. mardi er uægce barn Herren inddøbe
navnlig Oluf. Moderen er Anne Federsdatter, Niels Deulemoses hustru af Lustrup,
udlagt som barnefader huusmand Anders
Jensen, givt i Elkiærgaarden. - Fremstillet
i kirken 22. april.
18. martii druknede Thomas Grenes
søn Christen i åen ved Green, 11 år gi. Le
gemet blev fundet 10. april i åen ved Felding Tarp. Begravet den 13.
Første Påskedag11 døde pigen Maren
Windelef i Greene, 75 år gi. Begravet 15.
april. Betegnelsen »pigen« viser, at hun ikke
var blevet gift.

Kirkeaar 1797 i Jesu Navn
11. september begravet Ole Minds, som
fik sin død ved at styrte af vognen, da han
paa sin hiemreyse hiem fra Lund=Market
var nær ved Herningsholm om aftenen kl.
10. Hvorefter han blev ført halvdød hjem
og døde kl. 2 eftermiddag dagen efter, som
var d. 6. september, Liig-texten var Ezchs
9.4 10, 11 og 12. Hans alder var 84 aar.
1 Jesu Navn 1799
13. januar begravet Mads Nielsen Pinvig
udi sit 87. Mærkværdigt, at han havde le
vet i 4 ægteskaber, som et efter andet ved
varede udi 60 aar, dog levede han tilsidst
som enkemand i 7 aar. - En tanksom præst,
der undrer sig over livet.
Kirkeaar 1800 i Jesu navn
7. januar blev indført i kirken og cere
monielt begravet Ole Jensen af Lus trup,
såsom graven ikke for frost kunde aabnes
nu, gi. 47 aar.

Kirkeaar 1803 i Jesu Navn
1. maj begravet en ung person Christen

Christensen Dridi, som kom til Ødevig
19. april paa hjemrejsen til Nør Nissum
sogn, hvor han havde hiem hos sin fader
Christen Olesen af Schausgaard huus. Han
havde drevet høvder til Holsten for Peder
Stokholm. Han døde 25. april gi. i 18. aar.
Den følgende tekst er bemærkelsesværdig. Her
er det tilsyneladende nærmest herredsfogedens
sagsfremstilling, som er indført i kirkebogen:
Kirkeaar 1804 i Jesu Navn
18. martii begravet tvende mænd: Peder
Christian af Heesgaard 40 aar gi. og Niels
Nielsen Piilgaard af Lustrup 34 aar gi.
Begge druknede i aaen imellem Høgild og
Toxvig natten imellem 10. og 11. martii.
De var indstævnede af Søren Pedersen
Ronnum at vidne paa, herreds tinget imod
Niels Winde af Scharrild mølle ang. jagt
væsenet. Paa hjemrejsen, da de var kom
met paa denne side af Øster Høgild, gik
de til Aaen for at gaa over paa isen og
søge gienvej til Birkebæk. Peder Christen
Hjuler af Selstrup, som eene fulgte dem,
forsikrer, at han raadede dem derfra; men
desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa
isen, og da denne raabede om redning,
efter at isen var bristet under ham, gik
Peder Christian ud paa isen for at række
ham en kiæp at holde ved, for at stræbe
at drage ham op. Men nu brast isen, som
denne stod paa, og de sank begge. De døde
legemer bleve fundne og optaget af vandet
d. 1 1. martii, men hjemførtes til hvers bo
pæl den 12. efter at herredsfogdens kjendelse var given, at dem maatte gives en
hæderlig begravelse. Efter sognefogdens
bevisliggjorte anmeldelse, om at Peder
Christian af Heesgaard12 i Scharrild sogn
og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme
sogn paa deres hiemrejse fra Hammerum
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Den latinske tekst er de to bokse nedenfor,
som ses i originalteksten nederst på siden
ved den lodrette streg.

Defloruit qui floret
Et nunquam deflore flat
Flos semper vivens

Originalteksten i kirkebogen (opslag 46) om
drukneulykken på isen. Rigsarkivet, Viborg.

A deo datum
Nunc deo datur
Donum pergratum

I latinkyndige gymnasielæreres13 oversæt
telse bliver teksten således:

herredsting sidste nat druknede i aaen ved
Toxvig, da de vilde gaae over samme paa
isen for at følge nærmeste vej hjem, kan
de afdøde føres til huse, uden videre syn
over dem, da det er afgjort, at foranmeldte
uheld var den eeneste aarsag til deres død.
Paa grund deraf ville og vedkommende
sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæ
derlig jordefærd. Højris 31. martii 1804
Møller. Til sognefogden i Arnborg.
MDCCCVI
27. maj d.a. var jeg med fleere i den aabne
begravelse under koret her i kirken. Her
fandtes 10 liig, de 3 af voxne mennesker
og 7 af børn. Tvende indskrivter paa bly
plader lydende saaledes:

Den. som er i blomst, er afblomstret
( Og) lad aldrig den altid levende
Blomst afilomstre

Den kærkomne Gave,
Givet af Gud
gives nu til Gud

De begravede i krypten er med stor sik
kerhed Jacob Mogensen Ulfeld med fa
milie.14
Kirkeaar 1800
5. december døde ungk. Jens Andersen af
blodgang i sin faders Anders Jensens hus

Teksten i
kirkebogen
ser sådan ud:
(opslag 47
højre side).
Rigsarkivet,
Viborg.
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Skurrilcl Kirke er bygget i middelalderen i romansk stil a] ti!huggede kludre. Foto: Erik Degn.

Skarrild Kirke bier restaureret indvendig i 2016-17 ogJik nye Jamr og ny kirkekunst. Foto: Erik
Degn.
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i Deuling. Sygdommen havde allerede en
halv snes dage tilforn angrebet ham i Præstegaarden, hvor han tjente Forpagteren.
Begravet 9. december. - Et af de meget fa tilfeide, hvor dødsårsagen er anført, hvis den da
ikke var dødfødt eller meget gammel.
Kirkeaar 1811
6. september begravet sognepræsten Nico
laus Hegelahrs hustrue Karen Andersdatter Schoubye, som døde den 31. august i
sit 69. Aar. Sognepræsten Hr. Engelken
fra Sdr. Felding prædikede over hende
og anvendte texten fra Syrachs 41,3: O
Død! Din dom er god for et nødtørvtigt
menneske og hvis styrke formindskes. Over graven blev af 4 Piger, som ned
kastede hver en blomsterkrands, følgende
vers afsunget: mel. når min tid og stund
skal for Jesus stilles: Hvor skulle vi dog
se dig glad/ naar al vor længsel stilles/
når alle døde rad i rad/ skal for vor Jesus
stilles/ når han ved navn fremkalder dig/
og os for Gud vedkender sig/ naar aldrig
vi adskilles.

1815 i i Jesu Navn
Dom X p. trin15. 30. juli begravet barnet
Zidsel Marie Jensdatter af Green, som var
afvigte søndags morgen d. 23. udsendt med
faarehjorden, men blev næstfølgende dag
eftersøgt og funden druknet i et morads
hul ved Tothøj, var døbt den 15. januar
1807. - En stakkels fårehyrde på ca. 8 år, som
ikke klarede sig i naturen!

Her slutter Hegelahrs kirkebog.

Efterskrift
Tre præster refereres, omtales eller kom
menteres i denne tekst. De var jo alle af
deres tid: De to første skrev ikke så meget
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ud over det, som de skulle, men den sidste:
Hegelahr lagde jo noget »farve« på sine
beskrivelser. Noget, som gør, at man kan
ane, hvordan sognet var sat sammen den
gang.
De ting, som jeg har fremhævet, var jo
absolutte undtagelser fra hverdagens ind
førelser i kirkebogen. Langt de fleste ind
førelser angik dagligdags begivenheder, og
dem var der jo mange hundrede af i de 90
år, som kirkebogen omhandler. Nævnes
kan bare ca. 600 meddelelser om dåb efter
lige så mange dødsfald - og en del om
død i forbindelse med andre fødsler. Samt
mange, især i de senere år, om trolovelser
og giftermål.
Det, jeg har taget med, præsenterer und
tagelser fra hverdagen — begivenheder, som
man sikkert har talt meget om i sognet,
når de forekom med flere års mellemrum.
Begivenheder, som ind imellem har rystet
sognepræsten.
Kirkebogen fortæller mange andre hi
storier end dem, som jeg har prøvet at
præsentere her. F.eks. er det meget interes
sant at se, hvordan aldersfordelingen mel
lem de, der døde, var. Der var faktisk folk,
som blev meget gamle, men det må blive
anledning til en senere artikel, som jeg
allerede har på »bedding«.

Noter
1. Skarrild, en landsby bliver til. Bogen om alle
husene 2014. Erik Degn og Gert Vestergaard
Jensen, 2015.
2. Seign. = seigneur = hr. (seigneur og hr. er
tiltaleformer, der benyttedes veil omtale af
folk uden for bondestanden) De døbte børns
navn markeres med understregning.
3. Det var mange steder almindeligt, at præstens
kone bar barnet.
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Navnlig = som fik navnet.
Det var 16. september i 1781.
Guds ros.
Egentlig betyder det »kautionere«.
Her vel snarere »stå inde for«.
Som ovenfor.
3. søndag efter Trinitatis.
Copulerede = gjort til par = viede.
Det var den 8. april det år.
Originalteksten i kirkebogen om denne
begivenhed (opslag 46) begyndende med

Christian af Heesgaard i Skarrild sogn og
Niels Piilgaard fra Lustrup er gengivet
øverst på s. 52.
13. Tak til cand. mag. Anne K. Rasmussen,
Herning HF og VUC.
14. Se i bogen: Skarrild kirke fra de ældste tider.
Erik Degn, eget forlag 2017.
ISBN nr. 978-87-999629-0-7
15. Domen i ca X post Trinitatis = 10. søndag efter
Trinitatis.

Erik Degn.
Tlf. 97 19 65 16.
Kemiker, direktør emeritus.
Nu interesseret i
lokal- og slægtshistorie.

Møltrup Optagelseshjem
Af Svend Aage Madsen

»Møltrup er et hjem, hvor mand som for kortere
eller längere tid har brug for støtte i deres liv,
kan finde hjalp til at tage livet op på ny,

kale virksomheder, forskellige småproduktioner,
samt ved gaver fra private, legater og testamen
tariske gaver og offentlige tilskud.

I overensstemmelse med stifterenJohannes Mundes
tanker bygger Mølt rup på et kristent grundlag
og betragter sig selv som en del af det frivillige,
folkekirkelige, diakonale arbejde.

Møltrup har 68 enevarelser og disponerer via
sin støttefond over 12 seivstandige lejligheder
og 27 bofallesskabspladser samt et alternativt
plejehjem med 10 lejligheder«.

Mandene betragtes ikke som klienter, men som
mennesker, der kommer til Møltrup for at vare
med til at drive gården. Enhver, som har brug
for den hjalp, Møltrup kan yde, bydes velkom
men, så lange der er plads.
Hjemmet opretholdes ved indtagt fra landbrug,
gårdbutik, caféer m.m., underleverancer til lo

Møltrup 1902. Mø!trup arkiv.

Møltrup i historisk tid
Omkring en lille snes kilometer nordvest
for Herning ligger herregården Møl trup
tæt ved Timring. Her har den ligget ved
Vorgod Å gennem århundreder. Også læn
ge før den blev herregård i begyndelsen af
1400-tallet.

SVEND AAGE MADSEN

Før den blev herregård, hed den Moltorp. Dette ord er sat sammen af ordene
mole (male) og torp (sted). Gården var
altså et sted, hvor der blev malet korn - et
møllested.
Langt tilbage i tiden var Møltrup en an
selig gård med flere tusinde tønder land,
men hartkornet var ikke stort, da det meste
af arealet lå hen som hede.
Gården og dens ejere blev første gang
omtalt i sidste halvdel af 1400-tallet, hvor
familien Splid var ejer af stedet. Den
ne familie havde gården frem til omkring
1640.

Anna Dyre og Ove Blik
Et par, som står forholdsvis stærkt i Møl
trups historie, er Anne Dyre og Ove Blik.

De kom begge fra kendte og velstående
adelsfamilier. Hun kom fra Hvidbjerggaard, mens han havde sin barndom og ung
dom på Nørbækgaard mellem Viborg og
Randers. Inden han kom til Møl trup, skul
le han efter sigende have været en ret vel
stående mand, som også var med i inder
kredsen omkring kongehuset, idet han var
indbudt til at overvære Christian d. 4. s
begravelse og den efterfølgende kroning
af Frederik d. 3. Men ejerskabet af Møltrup, som de købte i 1656, blev ikke nogen
dans på roser, for kort efter overtagelsen
brød svenskekrigene ud, og de svenske sol
dater huserede voldsomt på den gamle
gård. Blandt andet drog de jævnligt af med
et af gårdens dyr. At disse forhold var en
medvirkende årsag til, at det økonomisk

Anne Dyre og Ove Bliks våbenskjolde i Timring kirke. Foto: Svend Act. Madsen.
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gik stærkt og hurtigt tilbage for stedet, ses
tydeligt ud af de tal, der forelå i 1678. På
det tidspunkt var der to karle og to piger
til at klare det daglige arbejde. Og med
hensyn til besætningen varder kun 2 heste,
4 stude, 4 køer, 10 ßr og 2 svin. Så det
var en stærkt forarmet Ove Blik, der døde
70 år gammel i 1679. Han blev begravet i
koret i Timring Kirke. Grunden til, at han
blev begravet i kirken, var, at han i flere år
havde været kirkeværge. Efter ægtefællens
død overtog hustruen Anne Dyre hvervet i
nogle år. I den periode satte hun i 1682 et
varigt minde for dem begge i kirken ved
at lade deres våbenskjolde male på hver sin
side af korbuen. Det er der eneste synlige
bevis, der er tilbage efter ægteparrets tid
på Tim ring-egnen.
Trods de svære kår forsøgte Anne Dyre
at drive Møltrup videre, men det lykkedes
ikke, for allerede i 1685 måtte hun nød
tvungent afstå gården til den afdøde borg
mester i Viborg Klaus Kristensens arvin
ger, som havde en stor pant i ejendommen.
De ønskede ikke at være godsejere, så de
solgte hurtigt stedet videre til handelsman
den Christen Linde fra Holstebro.
Sammen med sine tre døtre flyttede An
ne Dyre til den nærliggende Riisgaard,
som hun også ejede. Her blev hun boende
til sin død omkring 1690.

Lindeæraen 1685-1812
Med Chr. Lindes køb af den gamle herre
gård i 1685 startede Lindeæraen, som først
sluttede i 1812.

A1 ø!trups boi'edindgång.
Foto: OddJeppesen.
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Den sidste af Linderne pa Møltrup var
Christen de Linde, som overtog gården i
1773. 1 modsætning til de tidligere Lin
deejere bosatte han sig på stedet. Det første
projekt, han kastede sig ud i, var ar restau
rere Timring Kirke, som på det tidspunkt
hørte under Møltrup. Derefter brugte han
sine kræfter på herregården, hvor alle byg
ningerne blev fornyet i 1777. 1 dag er der
kun hovedbygningen tilbage fra den tid.
I 1812 blev gården afhændet til nogle
handelsmænd i Ringkøbing, men de havde
den kun i kort tid. Efterfølgende havde
gården en noget omtumlet tilværelse med
mange skiftende ejere.
Først i 1843 kom der atter skik på stedet,
da greve Vincent Lerche til Lerchenborg
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købte den efterhånden meget forsømte her
regård. Han boede selv på gården frem til
1854. 1 den periode ofrede han mange pen
ge og energi på både marker og bygninger.
Men han mistede efterhånden interessen
for at drive landbrug i Vestjylland og for
pagtede derfor gården ud.
Blandt andre til brødrene Lawaetz. Først
Otto Lawaetz» men han varder kun til 1857,
hvor broderen Fritz Lawaetz overtog for
pagtningen. De var begge dygtige land
mænd, men det, de huskes for i efterti
den, er uden tvivl det åndelige løft, som
de gav egnen gennem de mange opbygge
lige møder og foredrag, der blev holdt på
Møltrup i deres tid.
Nogle af de senere forpagtere købte går
den, men på Møltrup var det åbenbart
svært at oparbejde et afkast, der kunne stå
mål med udgifterne, for ofte måtte Vincent
Lerche tage gården tilbage.
Den sidste af forpagterne, der købte går
den, var Niels Gram. Han erhvervede ste
det i 1894, kort før greven døde.
Men Grams tid på Møl trup blev også
kortvarig, for allerede i slutningen af 1890’
erne måtte han give op, og kreditforenin
gen overtog stedet.
Niels Gram blev imidlertid boende på
gården som bestyrer frem til 1901, hvor
A.P. Jensen købte den nedslidte ejendom
af kreditforeningen for 100 kr. plus rest
gælden på 63.500 kr.
For de 63.600 kr. overtog han gården Møl
trup, Møltrup teglværk og Timring Kirke.

Men det var først og fremmest tegl
værksdriften, der havde hans store interesse.
Han opførte stort set et nyt teglværk umid
delbart nordvest for Møltrup.
Derfor var det heller ikke med tungt hjer
te, at han solgte den gamle herregård til
fængselspræsten Johannes Munck i 1912
for 120.000 kr.
Inden salget havde han frataget omkring
75 tdl. landbrugsjord, så han kunne bygge
en ny gård - Ny Møl trup - lige nord for den
gamle.
Teglværket og 15 tdl. med underliggen
de lerlag af god kvalitet havde han også
frastykket.
Kirken gav han til menigheden i Tim
ring i 1908.
Hvad ville en fængselspræst fra Vridsløselille med en gammel forfalden gård i
Vestjylland?
Jo, han ville skabe et kristent hjem for
hjem- og venneløse mænd.

A.P. Jensen på Møltrup
Som nogle af de tidligere ejere var Anders
Peter Jensen også en ihærdig mand. Han
brugte mange penge på at modernisere
den nyindkøbte besiddelse. Blandt andet
byggede han en ny kostald i 1907.

Fængselspræsten Johannes Munck
Gennem sit 18-årige virke som præst ved
fængselsvæsenet havde han gennem sin
daglige omgang med fangerne erfaret, at
de var mennesker på godt og ondt som alle
andre, og at de burde hjælpes.

Cecilie og Anders PeterJensen.
Konrad Understrn[): Timring Sogn.
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Han mente ikke, at fængselsvæsenets
metoder, som på det tidspunkt bestod af
ensomhed, arbejde, ubetinget lydighed,
flid og streng orden, var nok til at genrejse
disse mennesker.
Efter Johannes Muncks mening skulle
der andet og mere til. For hvad havde disse
mænd at komme ud til? Ingen venner, in
gen familie, intet arbejde og dermed in
gen indtægt, så de kunne klare sig selv.
De kom til at gå for lud og koldt vand,
hvilket ofte førte mange af dem ud i druk
og fornyet kriminalitet.
Derfor var Johannes Muncks tanker at
oprette en slags mellemstation mellem
fængselsvæsenet og livet ude i samfundet.
Her skulle mændene i et arbejdsfællesskab
have mulighed for at finde deres egne ben
og fa opbygget selvtilliden og tilliden til
med mennesket.
Grundlaget for hjemmet skulle ikke
være en hel masse stive regler. Nej, disse
mennesker skulle genrejses ved kærlighed
- en kærlighed, »der tror alt, håber alt og
tåler alt«.
Dette var grundidéen, da han købte
Møltrup den 23. maj 1912.

Johan ties Munck - ejer ogforstander på
Moltrap fra 1912 til 1919.
Møltrup arkiv.
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Pengene havde han ikke selv, men en på
daværende tidspunkt for offentligheden
anonym donator havde betingelsesløst gi
vet Johannes Munck 100.000 kr., så han
kunne realisere sine idéer og tanker.
Denne anonyme giver blev først kendt
omkring 50 års jubilæet i 1962. Det viste
sig at være en nær ven af familien Munck,
nemlig klædefabrikant m. m. Morten Vil
helm Brandt fra Brandts Klædevarefabrik
i Odense.

Møltrup Optagelseshjem 1912
Da Johannes Munck rykkede ind på Møl
trup den 1. juli 1912, var der mange prak
tiske gøremål, der skulle klares. Det før
ste, der blev iværksat, var opførelsen af en
toetagers vi nkel bygning med 75 små en
keltværelser på fire kvadratmeter uden lys
og varme. Set med nutidens øjne var det
meget simpelt, men i forhold til det offent
liges tilbud med store sovesale, så var der
en vældig forbedring - man havde sit eget
rum.
Møblementet, der bestod af en seng, en
stol og et lille bord, lavede man selv. Ja,
alt hvad man kunne lave, lavede man selv i
denne opbygn i ngsfase.
Ud over sovebygningen blev der i de
første år også opført to medarbejderboliger
og en smedje. Desuden blev der indrettet
spisesal og køkken i den østre sidelænge
af hovedbygningen, mens den vestre side
længe blev omdannet til vaskerum.
Arbejdsmæssigt var der altså nok at
tage fat på ved siden af den daglige drift af
landbruget og husholdningen.
Hurtigt blev der også indrettet værk
steder, hvor der blandt andet blev frem
stillet måtter og børstenbindervarer. På
denne måde havde man beskæftigelse til
mændene og en indtægt til driften.
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Spisesalen fra 1912. Moltrup arkiv.

Efterhånden var rammerne blevet lagt,
og man var godt i gang med at udfylde dem,
da Johannes Munck i 1919 blev alvorligt
syg af en galdestenslidelse. En operation
hjalp ikke, og seks dage efter indgre
bet fik han med sin hustru Marie Muncks
ord »Hjemlov«. Det sketeden 20. novem
ber 1919.
Den følgende tid blev svær. Ingen var
forberedt på, at en mand på 52 år så hur
tigt kunne gå bort. Men livet måtte og
skulle gå videre, så Marie Munck overtog
ledelsen af Møltrup i en overgangsperiode
sammen med medarbejderne og broderen
Jørgen Eabricius.
Men denne ordning var ikke holdbar i
længden, så derfor effektuerede hun den
tanke, som hun og Johannes Munck havde
fostret for længst, at Møltrup efter deres
død skulle fortsætte som en selvejende

institution. Derfor overgav Marie Munck
den 15. juni 1920 i et gavebrev hjemmet
til den selvejende stiftelse »Møltrup Op
tagelseshjem«.
Dette bevirkede, at Møl trup fremover
overordnet set skulle styres afen bestyrelse,
mens den daglige drift blev lagt i hænder
ne på en forstander.
Peder Henrik Edvard Kastrup
1921-1952
Godt et år efter Johannes Muncks død blev
der ansat en ny forstander. Valget faldt på
Peder Kastrup, der kom fra en stilling som
præst på de Dansk Vestindiske Øer.
Inden han i 1912 rejste til St. Thomas,
havde han et år været uordineret hjælpe
præst hos Johannes Munck i Vriclsløse1 i Ile Statsfængsel, så han kendte udmærket
Munck og dennes tanker omkring opret-
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Peter Kast rap - leder afi\ I øltrup Optagelseshjem
fra 1921 til 1952. Møltrap arkiv.

bestyrelsen om at finde en afløser for ham.
Men inden bestyrelsen nåede at opfylde
dette ønske, døde Peter Kastrup efter fa
måneders sygdom 66 år gammel den 17.
september 1952.
Ved Kastrups død var Møltrup Opta
gelseshjem virkelig i knæ, og bestyrelsen
havde store betænkeligheder med hensyn
til stedets fremtid. Det store spørgsmål var,
om man skulle likvidere, mens man stadig
så nogenlunde kunne svare enhver sit, eller
man skulle fortsætte.
Enden på det hele blev efter megen tan
kevirksomhed og mange drøftelser, at man
besluttede sig til at fortsætte.
Denne beslutning indebar, at man måtte
se sig om efter en ny forstander. Man søgte
nu ikke særlig bredt, for man havde et
egnet emne i kikkerten. Det var Johannes
Muncks datter Ingrid og svigersønnen Viggojepsen.

teisen af et hjem for udsatte mænd. Derfor
var han uden tvivl også den rette mand til
at føre hjemmet videre.
Men trods en stor og uegennyttig indsats
med meget arbejde og et stort forbrug af
personlige ressourcer var det svært. Man
kan sige, at det i pastor Kastrups tid stort
set var op ad bakke hele vejen. Først krisen
i tyverne og trediverne, så kom Anden Ver
denskrig, hvor tyske soldater rykkede ind
på Møl trup med de gener, det gav. Des
uden var den fra statens side pålagte
tvangsaflevering af korn og mangelen på
gødningsstoffer med til at trække store
veksler på hjemmets økonomi. Også man
ge af mændene forsvandt fra stedet, så man
var nødt til at leje dyr arbejdskraft for at fa
det mest nødvendige arbejde udført.
Så det var en træt og syg Peter Kastrup,
der i 1952 med tungt hjerte måtte bede

Viggo Jepsen 1952-1972
Med de mørke fremtidsudsigter for Møl
trup var det naturligvis med en vis betæn
kelighed, de sagde ja til jobbet som nyt for
standerpar.
De kom fra en forpagterstilling på en
større gård på Sjælland.
På grund af Møl trups nedslidthed og
mangel på stort set alt havde Viggo Jepsen
bragt en del af sin private maskinpark
med fra Sjælland. Desuden arbejdede han
ulønnet det første lille års tid.
Efter forholdsvis kort tid begyndte mæn
dene at vende tilbage til hjemmet, og det
tunge økonomiske åg var efterhånden så
småt ved at blive lettere, da den største
ulykke i Møltrups historie indtraf.
En varm julidag i 195 5 udbrød der brand
ved motorhuset, der lå klos op ad den gamle
lade fra 1777. Den var tækket med strå, så
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Ingrid og ViggoJepsen - forstanderpar på Møltrnp Optagelseshjem fra 1952 til 1972.
Moltrup arkiv.

i løbet af ingen tid stod hele bygningen i
flammer. Ilden bredte sig hurtigt til de to
sidebygninger, som også brændte ned.
På et tidspunkt var det gamle stuehus
også truet af ildens rasen, men de fire store
lindetræer foran bygningen skærmede så
meget af for varmeudstrålingen, at den blev
reddet. At de store løvtræer på Møltrups
gårdsplads så det år fik løvfald allerede i
juli måned, var en helt anden sag.
Heldigvis var de største skader af mate
riel art. Kreaturerne var på græs, så de slap,
men omkring 150 svin måtte lade livet.
Ud over brandvæsenet og civilforsvaret
blev Hern i ng sygehus også i m i nd re om fang
involveret, da nogle få af mændene og fra
personalet blev indlagt med røgforgiftning
og forbrændinger. Disse skader havde de

pådraget sig i forbindelse med forsøget på
at redde dyrene.
Efter branden blev avlsbygningerne na
turligvis genopbygget med moderne pro
duktionsfaciliteter.
I Viggo Jepsens tid blev der også kræf
ter og økonomi til at foretage nogle stærkt
tiltrængte forbedringer. Blandt andet re
noveringen af spisesalen i 1961 og forny
elsen af den gamle sovebygning fra 1912.
Det sidstnævnte projekt blev gennem
ført ad to omgange - henholdsvis i 1964 og
1967.
Så det var en forholdsvis ny bygnings
masse Viggo Jepsen og Ingrid kunne over
drage til deres efterfølgere i 1972, hvor de
på grund af alder ønskede at blive afløst af
nye kræfter.
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Al otorhuset,
hvor ilden opstod.
Møltrup arkiv.

I dette tilfælde blev det ikke blot et for
standerskifte, men også et generationsskif
te. For det nye forstanderpar blev sønnen
Johannes Munck Jepsen og dennes hustru
Lis.
Johannes Munck Jepsen 1972-1999
De kom fra Angola i Vestafrika, hvor Jo
hannes havde arbejdet som borebisse på en
boreplatform ude i Atlanterhavet, mens Lis
havde klaret hjemmet og deres fem børn.
Med Johannes Munck Jepsen ved roret fik
Møltrup en »frontkæmper«, der ikke gik
af vejen for at tage kampen op med diverse
myndigheder, hvis han følte, at kravene
fra det offentlige med hensyn til Møltrups
dagligdag var urimelige.
Blandt andre fik Socialministeriet kær
ligheden at føle, da det i 1974 krævede en
centralregistrering af de hjemløse på de
danske forsorgshjem.
Dette krav stred mod Møltrup Opta
gelseshjems grundlæggende principper, så
fra hjemmets side bad man sig fritaget fra
kravet. Dette kunne åbenbart ikke lade
sig gøre, og Socialministeriet fastholdt, at
direktivet skulle efterkommes.

Slaget bølgede frem og tilbage gen
nem længere tid, inden Møltrup Opta
gelseshjem ved bestyrelsesmedlem og fol-

Lis og Johannes Munck Jepsen - forstanderpar
fra 1972 til 1999. Møltrup arkiv.
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Flaget hejses i anledning af, at kravet om
centralregistrering frafaldes.
Moltrup arkiv.

ketingsmedlem Robert Pedersens mellem
komst fik løst problemet, så stedet blev
fritaget for tvangsregistreringen. Det skete
i slutningen af 1977.
Det blev en glædens dag, da meddelelsen
indløb. Flaget blev hejst, og der var kager
til kaffen.
En anden sag, som gjorde Johannes M.
Jepsen og Møltrup kendt, var den meget
omtalte mælkesag fra 1977, hvor Johannes
kæmpede for retten til at bruge sin egen
mælk. Sagen kørte i årevis i forskellige
retsinstanser.
Først kom sagen for byretten i Herning,
hvor Johannes Munck Jepsen i 1980 blev
idømt en bøde på 2000 kr. for ikke at ville
overholde påbuddet. Dommen blev anket
til landsretten, som stadfæstede den.
Denne afgørelse var Munck Jepsen langt
fra tilfreds med, men hvis det endelig

skulle være, ville han sidde bøden af. Han
kunne altid tage sin bedste lænestol med
og de bøger, som han ellers sjældent fik tid
til at læse.
Det fik han nu ikke lov til, så han måtte
til sidst bide i det sure æble og betale
bøden. Det skal til hans ros siges, at han
betalte den af egen lomme.
Andre sager, som står stærkt i erindrin
gen fra Johannes M. Jepsens tid, er opret
telsen af Møltrups Støttefond og udflytter
boligerne.
Det første blev iværksat ved hjælp af
bestyrelsesformand og medlem af Folke
tinget Jens Foged.
Sagen gik i al sin korthed ud på, at de
donationer, som Møltrup Optagelseshjem
fik tilsendt fra hjemmets venner, ikke som
hidtil skulle modregnes i statstilskuddet.
Fremover skulle de kunne anvendes ube
skåret til nye tiltag, som man ellers ikke
normalt ville kunne finde penge til.
Nogle af støttefondens penge blev blandt
andet brugt til at købe og bygge nye ud
flytterboliger for. Tanken med disse boli
ger var ikke at oprette nye institutioner,
men man ønskede fra Møl trups side at gi
ve de mennesker, der havde opholdt sig på
stedet i længere tid, nogle alternative bo
muligheder, hvor de kunne opleve en større
grad af frihed og selvstændighed. Dog skul
le de stadig kunne gøre brug af hjemmets
støtte i det omfang, de havde behov for.
Sluttelig kan nævnes etableringen af
Lindely i 1995. Det blev bygget som et
bokollektiv med 10 handicapvenlige lej
ligheder beregnet til Møltrups ældste og
svageste beboere. Her fik mændene mulig
hed for at flytte ind et sted, hvor de kunne
ß den nødvendige daglige pleje og omsorg,
de havde brug for, og her kunne de blive
boende, til de gik bort.
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»Plejehjemmet« Lindely fra 1995. Foto: Svend Aa. Madsen.

Ebbe Larsen 1999Den 1. april 1999 blev Lis og Johannes
Munck Jepsen afløst på posten som for
standerpar af Elise og Ebbe Larsen.
Den nye forstander har en lidt anden
baggrund end den forrige, idet Ebbe Lar
sen er uddannet lærer, mens Johannes M.
Jepsen havde en landbrugsfaglig uddan
nelse, hvilket udefra set har ændret en
smule på ledelsesstilen.
Ebbe Larsens indgangsvinkel til livet er
overordnet set præget af filosofiske tanke

Nuværende forstanderpar
Ebbe og Elise Larsen.
Møltrup arkiv.

sæt. Det er måske heller ikke så mærkeligt,
når man tager hans nære forhold til høj
skolelivet i betragtning. Dette forhold har
blandt andet gjort, at Møltrup hver som
mer siden 1999 har tilbudt udefrakom
mende og hjemmets egne beboere et høj
skoleophold af en uges varighed med alt,
hvad der hører til med blandt andet fore
drag, ture, debatgrupper og diverse kre
ative fag.
Ser man tilbage i Møltrups historie, var
højskole på stedet ikke et nyt fænomen, for
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stifteren Johannes Munck talte allerede i
1912 om »Højskole« i forbindelse med de
aftenaktiviteter, han tilbød mændene. På
den tid var tilbuddene især baseret på fore
drag, oplæsning og bibeltimer. Johannes
Munck mente, at mændene skulle bibrin
ges noget »åndelig føde«.
Andre nye tiltag i Ebbe Larsens tid er
opførelse af nye udflytterboliger og ikke
mindst indretningen af den nye gårdbutik
og savværket.
Beløbet til indkøb af det nye savværk
fremkom på en lidt finurlig måde.
Møltrup Optagelseshjem modtager af og
til store og små testamentariske gavebeløb.
Omkring 2004 ringede en mand til Møl
trup og præsenterede sig som Viggo. I sam
me åndedrag forespurgte han Møl trups

Vrggoj'jr/rzzerÅ. Foto: Svend /\a. Madsen.

forstander, Ebbe Larsen, om han på hjem
mets vegne ville modtage en pengegave.
Det ville Ebbe Larsen naturligvis gerne,
men han mente, at Viggo skulle komme
og fa en kop kaffe og efterfølgende en
rundvisning, så han kunne se, hvad hans
penge ville blive brugt til.
På det aftalte tidspunkt dukkede Viggo
op og beså alle herlighederne uden de man
ge kommentarer. Da han efter endt rund
visning var ved at sætte sig ind i sin bil,
spurgte han nok engang forstanderen, om
han stadig ønskede at modtage en sum
penge. Det mente Ebbe Lirsen nu nok, han
ville, hvis Viggo syntes, at stedet var noget
at sætte penge i.
Viggo kørte, og ugen efter lå der i Møl
trups postkasse en check på 500.000 kr.
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Nogle af disse penge blev brugt til at
indkøbe et længe ønsket savværk - »Vig
gos savværk«.
Det eneste, der vides om manden, er, at
han hedder Viggo og kommer oppe fra Holstebroegnen.
Som det ses af foranstående, har det væ
ret vidt forskellige personligheder, der har
siddet i forstanderstolen på Møltrup Op
tagelseshjem. De er kommet med hver deres
forudsætninger, og tiderne har mildt sagt
ikke været med dem alle, men de har alle
fem efter bedste evne forsøgt at være tro
mod de grundtanker, som Johannes Munck
i 1912 lagde som fundament for Møltrup
Optagelseshjem.
Mændene
Et ofte stillet spørgsmål under rundvis
ningerne lyder: »Hvem kan blive optaget
på Møltrup Optagelseshjem?«
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Det kan i princippet alle mænd, der af
én eller anden grund er gledet af sporet i
livets malstrøm.
De kan komme lige fra gaden, eller de
kan komme efter en henvisning fra for
eksempel en kommune. Den, der møder op
på eget initiativ, har første prioritet - ham
skal der være plads til. Ved indskrivningen
og den dermed forbundne samtale kan per
sonen stort set forblive anonym. Man skal
naturligvis oplyse navn, personlige data og
navnet på hjemkommunen. Hvad livet el
lers har ti Iskikket én, er der ingen, der uop
fordret spørger ind til. Som stifteren Jo
hannes Munck i sin tid udtrykte det: »For
tiden lader vi ligge. Vi koncentrerer os om
nutiden for at skabe fremtiden«.
I henhold til fundatsen kan kvinder ikke
optages. Det kan der være liere grunde til,
men man behøver ikke at have en særlig
veludviklet fantasi for at kunne forestille

Stenen. der ligger ved indkørslen til Møltrup. Foto: OddJeppesen.
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sig, hvilke problemer omkring splid og
jalousi der kunne opstå, hvis der for ek
sempel blev optaget l 5 kvinder, der skulle
færdes døgnet rundt blandt 100 mænd.
Dog henvendte en kvinde sig i 1980’erne
for at søge om optagelse. 1 henhold til reg
lerne kunne det normalt ikke lade sig gøre,
men med en vis portion kreativ udfoldelse
fra forstander Johannes Munck Jepsens side
endte det med, at hun blev ansat i køk
kenet og kom til at bo i en af Møl trups med
arbejderboliger.
Når en person i en periode ønsker at tage
ophold på Møltrup Optagelseshjem, er der
tre krav, der skal opfyldes:
1: Man må ikke indtage stoffer eller
alkohol på hjemmets område.
2: Man skal arbejde i det omfang, man
kan.
3: Man skal generelt opføre sig ordentligt.
Ved ankomsten til hjemmet medbringer
nogle af mændene i bedste fald kun to pla
stikposer. 1 den ene er der snavsetøj, og
den anden er fyldt med personlige neder
lag.
Således ankommet bliver der i nødven
digt omfang taget en alkohol- eller narko
test. Hvis udfaldet er positivt, anbringes
vedkommende i første omgang i det, der
på Møl trup kaldes »Svalereden«. Her for
bliver personen, til rusen har lagt sig.
Men ellers får den nyankomne tilbudt et
bad og bliver eventuelt udstyret med nyt,
rent tøj fra Møltrups tøjdepot.
Derefter får han et måltid mad og anvist
et værelse i sovebygningen.
Har personen været helt nede i jord
højde, får han nogle dage til at komme
til hægterne, før han skal tage stilling til,

hvilket arbejdsområde han kunne tænke
sig at virke i.
Der er flere muligheder. For eksempel
kunne det være i stalden, ved markbruget,
i skoven, i køkkenet, rengøring eller i et af
værkstederne.
Angående det pengemæssige har de fleste
som regel en pension, en kontantydelse eller
en understøttelse med, når de ankommer,
så derfor betaler de for kost og logi.
I henhold til ovenstående er den »løn«,
de kan oppebære for arbejdet på Møltrup,
derfor en symbolsk arbejdsdusør, som der
altid har været kutyme for på Møltrup.
Langt tilbage i tiden fik mændene kost
og logi for arbejdsindsatsen. Den givne ar
bejdsdusør skulle betragtes som lidt lom
mepenge, der kunne bruges til daglige
småfornødenheder som tobak, snus, snø
rebånd, skosværte etc.
I den første tid bor mændene som tid
ligere nævnt i sovebygningen. Senere kan
de, hvis de har lyst, komme i betragtning
til en af udflytterboligerne, hvor de kan få
lidt mere privatliv og dog have en daglig
tilknytning til Møltrup i det omfang, de
ønsker.
Når de daglige gøremål er tilendebragt,
er der en fritid, der skal anvendes bedst
muligt. I den forbindelse bliver der fra
hjemmets side tilbudt mange arrangemen
ter og aktiviteter. Mange af disse står mæn
dene i et vist omfang selv for.
I flæng kan nævnes minigolf på egen
bane, caféaftener med film, grand prix og
fodbold, fiskeri i egen sø og å, skydning,
fodbold, svømning, billard, endagsture ud
i det blå og ugeture til Norge og Sverige
både sommer og vinter.
Et andet ofte stillet spørgsmål er: »Hvor
længe kan man blive på Møl trup Opta
gelseshjem?«
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Dec kan man i princippet så længe, man
har behov for det, og så længe man over
holder reglerne, men ønsket fra hjemmets
side er, at mændene efter kortere eller
længere tids ophold bliver selvhjulpne og
dermed i stand til atter at klare kravene
ude i samfundet.
Nogle fa går groft sagt en runde på
gårdspladsen, inden de atter forsvinder ud
gennem porten. De tre krav plus morgen
sang og aftensang er ikke dem.
Andre bliver der i årevis, hor eksempel
Johannes Gosch, som kom i 1918 og døde
på Møltrup i 1961 - altså over 40 år.
Oprindeligt mente man, at mændene
kunne hjælpes på ret køl efter tre måneders
ophold, men det viste sig ret hurtigt at
være for kort tid, så derfor satte man det op
til seks måneder. Dette tidsrum er stadig
omkring den gennemsnitlige opholdstid.
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Johannes Gosch,
som boede pd
Moltrap
Optagelses!)jern
i over 40 dr.
Moltrap arkiv.

Mens man er på Møl trup, får man ingen
behandling, hvilket der overrasker mange
udenforstående, men Møltrup er ikke et be
handlingssted. Det er et hjem, hvor man
efter bedste evne forsøger at behandle hin
anden ordentligt, og hvor mænd og per
sonale møder hinanden på lige fod.

En del af Moltriipajsnittet pd Timring Kirkegård. Foto: Svend Aa. Madsen.
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Mange opsøger Mølcrup Optagelses
hjem flere gange i deres liv, hvor de så
opholder sig i perioder af varierende læng
de. Den, der har rekorden, må være J. E.
Hansen, som fra midten af 1960erne til
sin død i 1994 blev indskrevet ikke færre
end 186 gange på 29 år, så han må siges at
have været en kendt person på Møltrup.
Nogle slutter endda af med at flytte per
manent ind, når alderen trænger sig på, og
bliver på stedet, indtil de dør.
Efterfølgende ønsker mange at blive be
gravet blandt de andre Møltrupsønner oppe
på Timring Kirkegård, hvor der er et stort
Møltrupafsnit med omkring 150 grav
steder.
Nogle gange er man desværre nødt til at
sende nogle på porten. Årsagerne kan være
gentagen brug af alkohol eller stoffer, slags
mål eller generel dårlig opførsel.
Normalt ßr den utilpassede person ka
rantæne, som kan have en varighed på en,
to eller tre måneder. 1 sværere tilfælde et
halvt år.
Livsvarig karantæne ses meget sjældent.
Efter karantænens udløb er tavlen, om
man så må sige, visket ren, og man kan

atter søge optagelse - der bæres ikke nag.
Som en del af mændene af og til siger,
så er personalet på Møl trup beriget med
en utrolig dårlig hukommelse i den for
bindelse.
Mændenes største problem, når de væl
ger at rejse bort fra Møltrup, er uden tvivl
ensomheden.
Det at komme ud på et værelse eller i
en lejlighed og måske uden omgang med
naboerne er ikke altid lykken. På Møltrup
har de været omgivet af mange andre, og
de har været med i et arbejdsfællesskab,
der kunne være med til at opbygge deres
selvværd.
Afslutningsvis kunne et fromt ønske
være, at Møltrup Optagelseshjems funk
tion og virke ville blive overflødig, men
realistisk set sker det nok aldrig.
Primåre kilder:
Timring Sogn af Konrad Understrup.
Møltrup Optagclscshjcm gennem 100 år af Kirsten
og Sv. Aa. Madsen.

Sekundære kilder:
Diverse artikler og samtaler.
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Mølt rnps hovedbygning set ind gennem porten. hoto: OddJeppesen.

Svend Aage Madsen.
khv. kerer, lokalhistoriker og nuværende
rundviser pä Moltrup.
I-'odt den . oktober 1948 i Timring.
Lærereksamen fra Herning
Seminarium 1975.
Har sammen med sin hustru skrevet
bogen: »Møltrup Optagelseshjem
gennem 100 år« i forbindelse med
hjemmets 100 ars jubilæum i 2012.

En strid om tiende i Ørre Sogn i 1820’erne
Da Ørrebønderne betalte tiende til Aarhus Katedralskole,
og Den Kongelige Overordnede Tiendekommission
måtte træde i funktion
Af Anders Villadsen

Denne artikel fortæller om de genvordig
heder, bønderne i Ørre Sogn havde med
det ældgamle afgiftssystem, tienden, der
blev indført i middelalderen, og som op
rindelig var en afgift til kirken. På hver
enkelt gård skulle der svares tiende sva
rende til en tiendedel af gårdens indtægter,
dvs. af gårdens avl (korntiende), gårdens
besætning af større husdyr (kvægtiende)
og af de mindre husdyr som grise og fjer
kræ (småredsel). Opkrævningen af tienden
var kompliceret og tidkrævende, og fra
midten af 1700-tallet diskuteredes i rege
ringen og andre steder, hvorledes systemet
kunne ændres.
Med de mange reformer, som gennem
førtes i anden del af århundredet, ønskede
staten at modernisere landbruget og øge
dets produktivitet. Med en årlig tiende, som
var direkte afledt af produktionens omfang,
kunne bønderne miste incitamentet til at
engagere sig i forbedringer. Regeringen
ønskede derfor tienden omlagt til faste af
gifter, i korn eller penge, én gang for alle.
I 1796 udgik en kongelig indbydelse til
tiendeejere og bønder om at indgå frivil
lige aftaler herom. Der skulle dog gå 14
år, inden forordningen om tienden blev
udstedt i 1810 som den sidste af de store
landboreformer. Den lange behandlingstid

viser, at der var stærke interesser på spil
fra flere sider. Det var der også i Ørre Sogn
i 1820’erne. Sagen optog ikke kun lods
ejerne og tiende tageren. Også Amtstien
dekommissionen og Overtiendekommissionen blev involveret, og der var ikke
tale om en overenskomst indgået på fri
villig basis. På landsplan førte tiendefor
ordningen af 1810 til, at knap 25 årsenere,
i 1834, var der indgået aftaler om tiende
for 75% af samtlige tiender.

Ørre sogn
1 1820’erne var Ørre Sogn en fattig hede
egn, hvor udbyttet af jorderne var spar
somt.
Jens Peder Traps sognebeskrivelse1, der er
skrevet omkring 50 år senere, giver indtryk
af, at jorderne i Ørre Sogn i almindelighed
var ringe, og at befolkningen måtte ty
til erhverv som uldhandel, kurvefletning
og strømpebinding; det siges, at der her
kunne ligge gode muligheder for at øge
indkomsten:
»... Arealet. 10.095 Tdr. Land, er jevnt,
med sandet, tildeels skarpsandetJordsmon. Store
Hedemoserfindes i Sognet, deriblandt S i m m e l
kj aer, der skal have Underlag af Myremalm.
Fra Nord til Syd gjennemskjæres Sognet af
Holstebro-Aa, der optager flere mindre
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Sogn, vil det være nyttigt i
al korthed at redegøre for
nogle af de vigtigste bestem
melser om forskellige former
for tiende.

Hvad er tiende?
Etatsråd, kammerherre og
kommitteret i Rentekamme
ret Jacob Mandix3 udgav i
1813 anden udgave af sin
»Haandbog i den danske
Landvæsensret«, og her gen
nemgik han indgående 1810forordningens talrige be
stemmelserom tienden, lige
som han beskrev tiendevæ
senets oprindelse og udvik
ling.
Mandix4 fortæller, at ti
ende er en ældgammel afgift
på landbrugets produkter, og
at der ofte er opstået kon
flikter omkring tienden. Da
kong Knud den Hellige søg
te at indføre den, førte det
Sncånerg..
til opstand hos jyderne og
endte med drabet på kong
Kort over egnen omkring Ørre. Udsnit af Videnskabernes Sel Knud i Odense i 1085. Det
skabs kort 1800. Geodatastyrelsen.
hedder hos Mandix, at kong
Christopher af Bayern i året
1443 afsagde en dom i Ri
be, hvorefter »Tienden skulde være en
Aaløb. Htk. 87 V4 Tdr. A(ger) og E(ng) ...
tiende Deel af Jordens Frugter, og deles
Indbyggere: 697. Jordbrug er Hovederhvervet.
Desuden have Beboerne særligt Erhverv ved i tre Dele imellem Biskoppen, Kirken
Afsætning af U Idbindingsarbeider samt af og Præsten«. Efter reformationen var der
andre Huusflidsfrembringelser, hvoriblandt i almindelighed kun to slags tiende, korn
Halm- og Riiskurve. I Simmelkjær er anlagt tiende og kvægtiende, samt den såkaldte
et Strømpevæveri... Ørre Kirke, lille og uan småredsel5, som skulle leveres til præsten
seelig, er opført af PAuursteen, uden Taarn2 og og degnen.
Ved reformationen tog kongen bispeHvælvinger... «
tienden
til sig, som derefter blev benævnt
Inden der fortælles om tienden i Ørre
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kongetiende. En del af disse afgifter blev
dog siden af kongerne tilbageført til bi
skopperne eller henlagt til Københavns
Universitet og de lærde skoler, herunder
Aarhus Katedralskole, der, som vi skal se,
oppebar Ørre Sogns kongetiende. Herud
over anvendte kongen sin tiende til en lang
række andre formal6.

Forordning om tiendevæsenet
i Danmark af 8. januar 1810
Mange steder blev korntienden stadig ud
taget i kærven, dvs. på marken inden indhøstningen, og den praksis havde givet
anledning til megen vrede, irritation og
frustration, idet bonden ikke kunne få kor
net i hus, før tienderageren eller hans re
præsentant havde været der. Det kunne
indebære ventetid, ligesom der f.eks. skul
le afsættes tid til transport af tiendekor
net midt i høsten, som var årets trav
leste tid. Der var behov for at præcisere
såvel tiendeyderens som tiende tagerens ret
tigheder og pligter, når det gjaldt korn
tienden, som var langt den vigtigste afgift.
Jordbundsforhold og landbrugsprodukti
on varierede fra egn til egn. Endvidere var
der betydelige regionale forskelle med hen
syn til opkrævning af afgifter, herunder
tiende. I tidens løb var der derfor udstedt
mange rescripter og lign, herom, og for
ordningen løste derfor også behovet for en
sanering af de mange forskellige regler.
Forordningen om tiendevæsenet af 8.
januar 1810 blev en ny »grundlov« for
tiendevæsenet, og »den ophæver alle de hid
til om Tiendens Oppebørsel udgangne Love og
Anordninger, samt specielle Rescripter, for saavidt de ikke ved denne Anordning ere satte i
Kraft«. Forordningen rummede minutiøse
regler for tiendetagerens tællearbejde og
for tiendeyderens kørsel og aflevering af

tiendekornet. Samtidig slog forordningen
fast, at tiendeyderne kunne kræve at få
korntienden omsat til en fast, årlig afgift
i korn eller i penge. Allerede i 1740 var
opkrævningen af kvægtienden blevet for
enklet til, at bonden skulle svare en pen
geafgift for hvert 10. dyr, der blev født på
gården, og i 1812 - to år efter at forord
ningen var udstedt - blev tiende af små
redsel ændret til en fast, årlig afgift. Det
overordnede mål med tiendeforordningen
var dog et led i reformtidens bestræbelser
på et forbedret jordbrug.
Kong Frederik d. 6. (1768-1839) var
kommet på tronen i 1808, men allerede
som kronprins havde han opfordret til re
former, således som det fremgår af ind
ledningen til forordningen af 8. januar
1810, hvor kongen på forståelig måde
redegør for behovet for en ændring:
»Da Tiendevæsenet i Danmark i mange Deele
trænger til Forandring og nærmere Bestemmelse,
saafremt en bedre Agerdyrkning ikke derved
skal vorde hindret; saa har det længe været en
Gienstand for Kongens Ønsker, at see de Pligter
og Rettigheder, som bør finde Sted imellem dem
der yde og dem der modtage Tiende, saaledes
lempede mod hinanden, at de kunne bestaae
saavel med Enkeltes som medStatens Tarv. Som
Kongen derfor har søgt end videre at fremme de
mindelige Foreeninger, om Tiende-Afgift i Korn
eller Penge, til hvilke Landsfaderen allerede
12 Aar før hans Regierings Tiltrædelse havde
opfordret sine Undersaatter: saa har han og
nøye prøvet de Grundsætninger, paa hvilke
Lovgivningerne om Tiendes Ydelse i Kiærvtn7
fra de ældre Tider bleve byggede, og overveiet de
Forslag, som ere gjorte af sagkyndige Aiænd,
til disse Lovgivningers Forbedring. Og, efter
at den Tidspa net er kommen, da denne vigtige
Sag maae ansees tilstrækkeligen forbereder
kundgiøres herved Kongens ViIlie om. hvorledi s
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der med Tiendevcesenet 7
Danmark herefter skal for
holdes.
Forekommer nutidens
skatte- og afgiftssystemer
komplicerede, så må det
siges, at datidens afgifts
system, herunder tienden,
ikke stod tilbage for nu
tidens systemer med hen
syn til detaljering og kom
pleksitet.
Forat lette arbejdet med
at omlægge tiendeydelser
ne til faste, årlige afgifter,
blev der for hvert amt ned
sat en eller flere tiende
kommissioner, der skulle
deltage i fastlæggelsen af
afgifterne, som fremover
ikke skulle bygge på fak
tiske, årlige udbytter, men
baseres på et forventet ud
bytte af forskellige jorder
og deres bonitet. Desuden
skulle kommissionen tage
stilling til tvistigheder og Indbydelse til forhandling om afløsning af tienden til en korn- eller
søge at forlige parterne. pengeafgift, 1796. Det Kongelige Bibliotek.
Disse amtstiendekommis
sioner var underlagt Den
Forordningen af 1810 søgte på en lang
Kongelige Overordnede Tiendekommis
række
punkter at skabe klarhed over tien
sion i København, der var ankeinstans.
Denne Overtiendekommission bestod af devæsenet og dets administration og søg
særligt udvalgte mænd, heriblandt en af de te tydeligvis at mindske antallet af kon
tilforordnede i Højesteret, et af medlem flikter og tvivlsspørgsmål, der kunne op
stå i forbindelse med drift af tiendevæ
merne i Det Kongelige Danske Kancelli
samt et af medlemmerne i Det Kongelige senet. Her gengives nogle ß af de mange
regler, der blev fastslået ved forordningen.
Rentekammer.
Disse kommissioner gjorde deres bedste
for at forklare bønderne, hvoraf mange Hvad omfattede tiendepligten?
Tiende skulle principielt svares af afgrøder
ikke kunne skrive eller læse, reglerne vedr.
på al jord, der kunne dyrkes. Dog blev
tienden.
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det præciseret, at lyngheder, stenbelagte
jorder og inddæmmede arealer, der var ind
draget som led i nyopdyrkning, var fri
taget for at svare tiende, hvilket svarede
til reformens intention om at undtage for
bedringer i landbruget for tiendeafgifter.
Opdyrkede moser og kærjorder var dog
kun fritaget i en periode på 20 år. Også
præste- og degnejorder, skoleholderes og
kirkesangeres jorder var fritaget for tiende.
Forud for 1810-forordningen var der fra
tid til anden uenighed mellem tiendeyd
erne og tiende tager ne om, hvorvidt ti
ende kunne fordres af afgrøder som hør,
hamp, bønner og deslige, samt om tiende
kunne kræves af afgrøder, der ikke blev
sået, men plantet som f. eks. kartofler, el
ler om en afgrøde var fritaget for tiende,
hvis den var blevet høstet og benyttet som
sommerfoder, førend den var moden.
1810-forordningen gjorde op med bl.a.
disse tvivlsspørgsmål og fastslog, at tiende
skulle ydes af følgende afgrøder, når de
dyrkedes i tiendepligtig jord: Alle slags
korn, rug, byg, hvede, boghvede, havre,
ærter og vikkerK. Derimod blev bønner,
hør, hamp, roer, kartofler, humle, tobak
og andre handelsplanter fritaget for tien
depligten. Dog havde tiendetagere, der ved
forordningens ikrafttræden havde oppe
båret tiende af f. eks. hør og hamp, ret til
at fortsætte hermed.
Ikke blot markens afgrøder var omfattet
af tiendepligt - også den såkaldte kvæg
tiende spillede en rolle. Der skulle svares
tiende af fødte lam, kalve, føl, kid, grise,
høns, gæs og ænder samt af bisværme.

Bestemmelser om
aflevering af afgrøderne
Regeringen var tydeligvis optaget af at sik
re en rimelig og retfærdig administration

af tienden for tiendeyderen »... paa saadan iWaade, at Agerdyrkeren saa lidet som
mueligt hindres fra at faae sin Seed betimeligen
biemført og ikke i den travle Høstiid udsattes
for anyttig og skadelig Tidsspilde«.
Forordningen af 1810 foreskriver en
række praktiske forholdsregler herom:

1. Alle tiendetagerne i sognet skulle aftale
et for tiendeyderne bekvemt sted om
trent midt i sognet, hvor deres tællere
skulle opholde sig fra høstens begyn
delse, til den var slut, eller de skulle
»dele« sognet således imellem sig. Her
ved kunne tiendeyderne hurtigt tilkalde
tiendetællerne, når høsten stod klar til
optælling. Tiende tagernes opholdssted
skulle bekendtgøres på et kirkestævne.
2. Tiendetællerne skulle indfinde sig på
stedet inden for to timer — i modsat fald
var tiendeyderen berettiget til at af
sætte tienden i marken i overværelse af
to vidner og derefter hjemføre sit eget
korn.
3. Tiendetagerne skulle for hver enkelt
tiendeyder tælle hver kornart så mange
gange, som tiendeyderne forlangte, og
tage hensyn til kornets modenhed.
4. Tiendeyderne måtte som nævnt ikke ud
sættes for unødig tidsspilde, f.eks. var
de ikke forpligtede til at hjemkøre hver
af de tre tiender af hver kornart til flere
forskellige steder, men kun til ét sted.
5. Tiendeyderen må ikke opholdes over en
halv time fra den tid, han havde meldt
sig hos tiendetageren til aflevering af
kornet.
6. I tilfælde af, at tiendeyderen boede på
en ø, var tiendeyderen forpligtet til at
fremføre tienden til øens strandkant.
7. Ellers var tiendeyderen i almindelighed
forpligtet til at fremkøre tienden én
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mil eller 12.000alen fraden mark, hvor
rienden var tager, hen til det sted, som
tiendetageren havde anvist. Der kunne
godt opstå tvister om vejenes faktiske
længde.

På samme måde, som tiendeyderen nød
regeringens beskyttelse, var tiendetageren
også værnet mod urimeligheder, som
f.eks.:
1. Tiendeyderen måtte ikke tilkalde tiendetagerens tæller, førend kornet var
tjenligt til at føre i hus.
2. Tiendeyderen måtte ikke hjemkøre sit
korn fra marken, forinden han på fore
skreven måde havde forlangt tælling
og afventet den for tællingens begyn
delse fastsatte tid.
3. Hvis tiendeyder og tiendetager ikke
kunne enes om at tage tienden ét sted,
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var tiendetageren berettiget til at be
gynde tællingen fra hvilket neg, han
selv fandt for godt.
4. For ærter og vikker gjaldt den særlige
regel, at tiendeyderen var forpligtet til
at samle disse afgrøder således, at tien
detageren kunne måle deres rumfang
med en stok eller et reb.
5. Tiendeyderne var forpligtet til straks at
køre tienden fra marken til tiende
tageren, før de begyndte at hjemkøre
deres eget korn.
6. Også forholdsregler i tilfælde af ustadigt
vejr er der taget højde for i forordningen:
Indfalder nstadigt Veirligt ander Tæl
lingen. eller forinden Tienden er læsset paa
Vognen, da bør Yderen opsætte dens Bortkiørsel, indtil det bliver saadant Høstveir,
at han begynder at hiemkiøre sit eget Korn,
Men, dersom der, efter at Tienden er læsset,

Rasmus Christiansens maleri viser udtagning af korn til tiende eller fæsteafgift. Det var vel tæn
keligt, at bønderne kunne fristes til at vælge de mindste neg, men billedet viser, at ridefogden afviser
noget sådant. Det Grønne Museum.
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indfalder Regnveir. da maae han desuagtet
vedblive at fremfore den til Tiendetageren.
7. Efter solnedgang var tiendetageren
ikke pligtig at modtage tienden, men
tiendeyderen var i så fald forpligtet til
at lade den læssede vogn stå hos tien
detageren.

Ændringen fore toges i mangel af enighed
mellem tiendeyder og tiendetager af den
lokale amtstiendekommission. Dog skulle
ordninger vedrørende bl. a. de lærde skoler
godkendes i Danske Kancelli.
Nu til fortællingen om Ørrebøndernes
besværligheder med tienden.

Konvertering af
naturalier til pengebeløb
Regeringen havde i flere år overvejet reg
ler, der kunne muliggøre konvertering af
de ubestemte naturalieydelser til en smi
digere ordning med faste, årlige korn- eller
pengeafgifter, og Rentekammeret fik ved
kongelig resolution af 27. oktober 1784
ordre til at udarbejde en plan herfor. I
1795 begyndte også Den store Landbo
kommission at beskæftige sig med tien
desagen, og dette resulterede i plakaten af
18. marts 1796 med indbydelse til for
handlinger om at slutte tiendeforeninger,
dvs. aftaler om ydelserne »...saaledes, at
Afgiften skat ansattes i Korn, da Penges Værd
er vilkaarlig og underkastet forandringer men
Komets derimod er sikker og passende til alle
Tider. Men Betalingen skal ske i Penge, som skal
beregnes efter de sidste 10 Aars Kapitelstakst9
og omregnes paany hvert 5. Aar... «l0.
Først forsøgtes med frivillige, lokale af
taler, men før kongen skred til egentlig
at foreskrive en afløsning af naturalieordningen med en fast årlig afgift, gik der
lang tid. For at lette indgåelse af sådan
ne aftaler kunne de indgås til et senere
ikrafttrædelsestidspunkt, hvis tiendeyder
ne ikke lige nu måtte have økonomisk
mulighed for at betale en kontant årlig
afgift.
Det blev efterhånden en ret at få ændret
tienden til en fast pengeydelse, også for
de lærde skoler, der nød godt af tienden.

En kongelig bevilling
til Aarhus Katedralskole
Som nævnt medgik Ørre Sogns kongeti
ende til drift af Aarhus Katedralskole, og
i medfør af forordningen af 1810 opstod
hos skolen et ønske om at få tienden af de
forskellige afgrøder omregnet enten til rug
eller til pengeværdien af rug efter kapi
telstakst, men forsøg på at opnå enighed
herom mellem tiendeyderne (bønderne)
og tiendetageren (skolen) endte resultat
løst: »Forstanderskabet for Aarhuus Cat he
dra lskole har for Direktionen andraget, at
der hverken ved mindelig Forening eller paa
anden Maade har varet at opnaat antageligt
Vederlag for den til bemeldte Skole henlagte ...
Kongetiende af Ørre Sogn. ..«u
Med hjælp fra Universitetets direktion1 ’,
hvorunder Aarhus Katedralskole og andre
lærde skoler hørte, fik skolen imidlertid
den 24. juni 1825 en kongelig bevilling13
til at få kongetienden ændret til en fast
årlig afgift, der skulle fastsættes af tiende
kommissionen i Ringkøbing Amt. Kom
missionen bestod af tre kommissærer: Pa
stor Severin Storm i Stadil, krigsråd Søren
August Fjelstrup på Sindinggaard og land
inspektør Jens Fløe, der senere blev stifts
landinspektør i Ribe Stift.
For at få gang i sagen sendte Aarhus
Katedralskole den 13. oktober 1825 en
afskrift af den kongelige bevilling til ti
endekommissionen og anmodede den om
at foretage det fornødne til opfyldelse af
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bevillingen; dec vil sige forandre konge
tienden fra »Natural-Ydelse til bestandig
Afgive efter Anordningerne«. Den 23.
april 1826 rykkede Aarhus Katedral
skole for berammelse af et møde i tien
dekommissionen og meddelte samtidig, at
skolen har givet landsoverretsprokurator
Troels Smith14 på Krogsdahl i Nørre Felding Sogn fuldmagt »... til at give Møde og
iagttage Skolens Tarv...«.
Pastor Storm var formand for tiende
kommissionen for Ringkøbing Amts søn
dre del. Den 8. maj 1826 skrev han til
sognefoged og lægdsmand Henrich Niel
sen i Ørre og bad ham bekendtgøre på
næste kirkestævne, at Ørrebønderne skulle
møde den 6. juni 1826 kl. 7 præcis hos
sognefogden, hvor tiendekommissionen
ville holde møde om sagen. Bønderne blev
bedt om at medbringe en specificeret for
tegnelse over deres hartkorn, kort, teg
ninger, skøder, kvitteringsbøger m.m., og
fæstebønder skulle underrette deres hus
bond om det forestående kommissions
møde.

Første møde i
Amtstiendekommissionen15
Efter at have gennemgået de fremlagte
dokumenter forsøgte kommissionen mæg
ling mellem tiendeyderne og tiendetage-

Tiendeydernes navne

Henrich Nielsen, Ørrevad
Jens Andersen, Ørregaard
Jens Larsen, Løvenhøj
Poul Christensen og
Poul Pedersen, Langfrom
Søren Brevigbek

105

Åarhns Katedralskoles bygning.

ren (kommissionen havde efter 1810-forordningen pligt til at forsøge mægling om
taksternes størrelse), »... men nagtet al mulig
anvendt Flid, var ingen mindelig Forening at
opnaae imellem Parterne...«. Kommissio
nen så sig derfor nødsaget til at opfordre
parterne til at fremsætte forlangende og
tilbud i skæpper rug på tienden til ind
førelse i kommissionens protokol.
Omkring 60 tiendeydere var mødt, og
landsoverretsprokurator Smith mødte på
Aarhus Katedralskoles vegne. Forskellen
mellem Smiths forlangende og tiende
ydernes tilbud var betydelig. 1 runde tal
forlangte Smith det dobbelte af tiende
ydernes tilbud. I tabellen nedenfor gen
gives tallene for fem tilfældigt udvalgte
tiendeydere.

16
12
2

Tiendeydernes tilbud
i skæpper rug
7 ’/2
7
1 %

1 ’/2
1/18

’/2
Intet

Troels Smiths forlangende
i skæpper rug

106

ANDERS VILLADSEN

/I nitstiendekommissionens protokol.

Foto: Anders Villadsen.

Kommissionen optog herefter sagen til
kendelse - dog var kommissionen i tvivl
om, hvorledes sagens omkostninger skulle
fordeles, samt om hedeparceller helt kunne
fritages for tiende, når denne blev omregnet
til en fast afgift. Kommissionen vedtog at
spørge Danske Kancelli og afvente svar, før
kendelse kunne afsiges.
Der har åbenbart været en del at tale
om ved kommissionsmødet, der kom til at
strække sig til næste dag, den 7. juni.

Landskab
med hede og
agre malet af
Hans Smidth.
Museum
Salling.

Andet møde i
Amtstiendekommissionen
Den 25. juli var Amtstiendekommssionen
atter forsamlet i Ørrevad *.. ...for at fremme
og fuldende den...paabegyndte Forretning angaaende Bestemmelse af Tiende i Ørre Sogn... *.
Det var nu ikke så lige en sag, som vi skal
se. Prokurator Smith fremlagde en bemyn
digelse fra Aarhus Katedralskole til at ned
sætte sit tidligere forlangende.
Kommissionen forsøgte endnu engang
at mægle til en frivillig aftale, men for
gæves; afstanden mellem tiendetagerens
forlangende og tiendeydernes tilbud var
for stor. - Prokurator Smith insisterede pa
at præsentere sit forlangende for hver en
kelt tiendeyder, især med hensyn til om
kostningerne ved sagen, men det var der
ikke tid til på mødet. Kommissionen ville
nu indkalde til nyt møde den 27. juli,
hvor prokurator Smith kunne tale med de
enkelte tiendeydere.
Som følge af uenigheden besluttede
kommissionen at foretage den i forordnin
gen af 1810 foreskrevne granskning og un
dersøgelse af ejendommene.
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Tredje møde i
Amtstiendekommissionen
Efter at kommissionen den 26. og den
27. juli formiddag havde foretaget under
søgelser af nogle ejendomme, mødtes med
lemmerne og tiendeyderne om eftermid
dagen kl. 3 og modtog prokurator Smiths
endelige og billigere forlangende. Kom
missionen forsøgte endnu engang at opnå
en mindelig aftale, men igen forgæves.
Derfor besluttede kommissionen at fort
sætte den påbegyndte granskning og un
dersøgelse og derefter afsige sin kendelse.
Fjerde møde i
Amtstiendekommssionen
Den 16. august samledes Amtstiendekom
missionen atter i Ørrevad for - efter de fore
tagne granskninger og undersøgelser - en
delig at afsige kendelse om Ørre sogns kon
getiende til trods for, at der endnu ikke var
kommet svar fra Danske Kancelli på de
indsendte tvivlsspørgsmål. Kommissionen
begrundede denne adfærd med, at den
fandt det for bekosteligt at udsætte de en
delige kendelser.

Amtstiendekommissionens
granskninger og undersøgelser
At dømme efter indførslerne i Amtstiende
kommissionens protokol har kommissio
nen gjort sig umage med hensyn til gransk
ning af jordernes bonitet og beskaffenhed
i de forskellige dele af Ørre sogn såsom
moser, kær, agerland, mergel forekomster,
grus, al, lerbund, enge, grøfter, sand, hede
m. v. Kommissionen lejede en vogn til at
køre sig rundt i sognet. Beskrivelsen af sog
nets jorder forekommer grundig, og klas
sificering af jorderne virker lige så grun
dig med følgende skala: 7 Udmærket god,
6 Noget god, 5 God, 4 Nogenledes,

For 1 Skp. Rug

1 Skp. Rug

For 1 '/2 Skp. Byg

1

do.

For 11/2 Skp. Boghvede

1

do.

For 2!6 Skp. Havre

1

do.

3 Maadelig, 2 Slet, 1 Meget Slet eller Al
lerslettest. Også brøker, f. eks. 14, ’Z», % be
nyttes ved vurderinger, der falder mellem
to hele tal på skalaen.
Også kvægmængden i sognet opregnes
præcist og gives »pointtal«, ligesom jor
dernes hviletid, foldudbytte og flere andre
parametre er gjort til genstand for grundig
granskning, undersøgelse og beskrivelse.
Da de forskellige afgrøders tiendepligt
(byg, havre, boghvede) skulle omregnes til
skæpper rug med henblik på anvendelse
ved den fremtidige opkrævning, måtte der
fastsættes et omregningsforhold mellem
rug og andre kornsorter, og kommissionen
ansatte det som vist i tabellen ovenfor.
Efter kommissionens omfattende gransk
ninger og undersøgelser kunne den om
sider skride til afsigelse af sin kendelse om
kongetienden i Ørre Sogn. Det skete den
16. august 1826. Selve kendelsen og de
til grund liggende overvejelser fylder ad
skillige sider i kommissionens protokol og

Kommissionen lejede en vogn til at køre sig
rundt i sognet.
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gengives ikke her. I kendelsen tog kom
missionen stilling til, hvad hver enkelt
bonde fremover skulle betale i kongetiende
til Aarhus Katedralskole, og det må vel
formodes, at tiendeyderne først og frem
mest var interesseret i fastsættelse af det
tiendevederlag, som de nu skulle til at
betale.

Omkostninger ved Amtstiende
kommissionens virksomhed16
Det siges, at der ikke kan slibes uden vand;
på samme måde kunne Amtstiendekom
missionen ikke udføre sine handlinger uden
omkostninger. Hvad kostede det så? På
kommissionens afsluttende møde den 16.
august 1826 fremlagdes følgende regning:
Rigsdaler

Mark

Skilling

1. Pastor Storm Tour og Retour 14 Miile å 4
Mark 13 Sk. Sølv er 11 Rdl. 1 Mark 6 Sk.

11

1

6

Diæt Penge i 5 Dage à 3 Rdl.

15

2. Kammerraad Hyldgaard Tour og
Retour 20 Miile â 4 Mark 13 Sk. er 16 Rdl

16

Diæt Penge i 6 Dage å 3 Rdl. er 18 Rdl

18

3

10

1

6

1

31/5

Tekst

1ste Møde

3. Krigsraad Fjelstrup Tour og Retour 2 Miile
å 4 Mark 13 Sk. er 1 Rdl. 3 Mark 10 Sk.

1

Diæt Penge 3 Dage å 3 Rdl.

9

2det Møde
1. Pastor Storm Tour og Retour 14 Miile å
4 Mark 13 Sk. Sølv er 11 Rdl. 1 Mark 6 Sk.

11

Diæt Penge i 26 Dage â 3 Rdl. er 78 Rdl

78

Udlagt til Expresser, Brevporto, Tilsigelser
o. s. v. derunder til Sognefogden i Ørre for
Tilsigelser især til Udensogns 3/8 Rdl. En Vogn daglig at kjøre med Commissionen
ved Undersøgelserne i Marken og Engen fra
Kl. 6 om Morgenen til Kl. 8 om Aftenen i 12
Dage à 1 Rdl. S Courant daglig 19 Rdl.
1 Mark 3 1/5 Sk.

28

2. Landmaaler Fløe Tour og Retour 20
Miile å 4 Mark 13 Sk. er 16 Rdl. 4 Sk.

16

Diæt Penge i 27 Dage å 3 Rdl. er 81 Rdl.

81

3. Krigsraad Fjelstrup Tour og Retour 2 Miile â
4 Mark 13 Sk. er 1 Rdl. 3 Mark 10 Sk
Diætpenge i 24 Dage å 3 Rdl. er 72 Rdl.
Summa

1

4

3

10

1

7 2/5

72
357
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Godt og vel 357 rigsdaler kostede altså
Amtstiendekommissionens virksomhed.

Universitetets direktion anker
på Aarhus Katedralskoles vegne
Amtstiendekommissionens
kendelse til Den Kgl. Overordnede
Tiendekommission’7
Aarhus Katedralskole var ikke tilfreds med
Amtstiendekommissionens kendelse langtfra. Skolens tre mands store forstan
derskab udtrykte deres utilfredshed i en
henvendelse af 21. september 1826 til de
res overordnede, Direktionen for Univer
sitetet og de lærde Skoler således:

1. Hartkornet ikke taget med i
beregningen af tienden.
2. Manglende hensyntagen til jordens
hviletid og indsigt i dyrknings
metoder — skolen fandt, at bønderne
lod jorden hvile for længe og dermed
ikke udnyttede jorden optimalt og
ikke havde tilstrækkelig indsigt
i agerdyrkning.
3. Jorderne er ikke så ringe som antaget
af Amtstiendekommissionen og derfor
ansat med for lav tiendeafgift.
4. Amtstiendekommissionen hævdes
stedse at have givet tiendeyderne en
fordel.
5. Besværing over, at Amtstiende
kommissionen har brugt for lang tid
på sagen og dermed forvoldt for store
omkostninger.
Efter at forstanderskabet så at sige havde
støbt kuglerne til en klage over Amts
kommissionen, besluttede Direktionen for
Universitetet og de lærde Skoler den 14.
oktober 1826 at anmode Overtiendekom-

50 rigsbankdaler pengeseddel nr. 48.991 fra
1819. Danmarks Nationalbank.

missionen om at tage sagen under påken
delse - med andre ord: Amtskommissio
nens kendelse blev anket.
Erklæringer om Aarhus
Katedralskoles anke1H
Den 4. november 1826 anmodede Overtiendekommissionen kammerherre og
amtmand Vilhelm Konrad von Lorenz i
Ringkøbing om at indhente erklæringer
fra Amtstiendekommissionen og tiende
yderne om sagen samt »...alle i deres Vær
ge vatrende Oplysninger til Bedømmelse af Tien
dens Værdi... «. Det vil sige der blev iværk
sat en art partshøring.
Amtstiendekommissionen samlede sig
den 9. januar 1827 hos formanden pastor
Storm i Stadil Præstegård for at udforme
sin erklæring over Aarhus Katedralskoles
anke. Kommissionen søgte i det store og
hele at tilbagevise skolens påstande og
bemærkede bl.a. »... D'hrr Forstandere have
liden indsigt i Landvæsenet; thi de tale om,
at der paa sine Steder skal være Mergel til
Underlag, hvilket vi ingensteds i Ørre Sogn have
fundet, og man skulle dog vel troe. at de vidste
saa meget, at man ved Underlag forstaaer. hvad
der ligger nærmest Pbugfuren. og ikke hvad der
ligger flere Alen under samme...«. og ironien
er til at få øje på i bemærkningen »...
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Tørke... og Frost - Phænomener almindelig bekjendte for oplyste Jordbrugere... «.
Om en bemærkning fra forstanderne ud
talte Amtstiendekommissionen:
»... at Commisisonen stedse har søgt Yder
nes Fordeel, da maae den ansees for en Be
skyldning om Partiskhed, hvilken fornærme
lige og ærerørige Beskyldning maa forventes af
Overtiendecommissionen mortificeret; i manglen
de Fald er man nødsaget til at ansøge Cancelliet om beneficium processus gratuiti til Sags
Anlæg imod Forfatterne af Indstillingen, for at
faae dem afstraffede...
At Amtstiendekommisionen efter skole
forstandernes opfattelse skulle have brugt
for mange dage på at komme frem til en
kendelse, gendriver kommissionen med:
»... Vi undlade ikke derhos at bemærke, at vi
daglig have arbejdet fra Morgen Kl. 6 til Af
ten Kl. 8 - Mon dette ey skulle være nok?
Biler ville maaske Vedkommende vi skulle have
arbejdet om Natten med? *
Amtstiendekommissionen indlod sagen
for Overtiendekommissionen med underdanigst at sende sin erklæring til »... den
indsigtsfulde Overordnede Tiendecommissions
endelige Afgjørelse.« underskrevet af Storm,
Fjelstrup og Fløe.
Nu var Amtstiendekommissionen ikke
den eneste, der fandt anledning til at afgive
erklæring. Det gjorde også tiendeyderne
Søren Sørensen (individuel indsigelse), Sø
ren Andsberg, Jeppe Jacobsen, Mourids
Lausen (fælles indsigelse) samt Laurs Knud
sen, Jens Andersen, Peder Madsen, Poul
Pedersen, Palle Jensen, Peder Sørensen,
Peder Hansen Ljørring, Otto Lonneberg
Jesper Skou, Jens Jespersen, Lars Stoubek
og Jens Stoubek og sognefoged og lægds
mand Henrich Nielsen i Ørrevad, der på
de sidstnævntes vegne afleverede en fæl
les erklæring, dateret 3. december 1826.

Henrich Nielsen havde fået fuldmagt på
et kirkestævne til at udforme den fælles
erklæring. - I erklæringen giver bønderne
udtryk for utilfredshed med bl. a., at tien
dekommissionen har ansat tælling og tær
skningsomkostninger alt for lavt, samt
at den har sagt, at den er gået efter yder
nes fordel (efter ydernes opfattelse direkte
usandt og kun et forsøg på at narre bøn
derne til at byde for høje beløb).
Her gengives Søren Sørensens erklæring:

»Efter Skjøde af 31de December 1811 har jeg
af Bredevig Gaards Ejendom i Ørre Sogn 4re
Parceller bestaaende af Eng, Heede, og Mose.
Disse 4re Parceller som er ved Udparcellering
ansat under No. 7, 8, 9 og 10 med Hartkorn
3 Skp. l/2 A Ib. da der er slet intet Agerjord
til samme saa hiemføres Høet til min iboende
Gaard Bredevi Beck i Hodsager Sogn hvor jeg
svarer Tiende af aid min Avl, paa Engen kan
jeg aarlig avle 14 Des Høe og først? i Aar
som var et overmaade god Aar for Eng Bund
avlede jeg 13 Læs der afer jeg ansat til Tienden
til Aarhuus lærde Skole 1l/2 Skp. Rug hvilke
Ansættelse jeg finder at være overdreven hø it da
jeg som sagt yder min heele Tiende til Hodsager
Sogn og altsaa naar Tienden blev ydet in
Natura ikke kunde tilregnes Ørre Sogn men lad
være det endogsaa var min Pligt at yde Tiende
ved Ørre Sogn, saa kunde jeg formodentlig ikke
tilkomme at svare uden Halv imod hvem som
bruger Gjødningen paa Tiendepligtig Jord i
Sognet - dette meddeles herved som Erklæring
paa en fra Aarhuus lærde Skole indløbet Skri
velse.
Bredvigbeck d 4de December 1826 Søren Sørensen'*

ill
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Søren Sørensens
erklæring.
Foto:
Anders Villadsen.

Erklæringerne gik - vel ikke overraskende
- ud på, ar ciendeyderne var sat for højt
i ydelse, og bønderne forsøgte efter bedste
evne i deres erklæringer at argumentere
imod uretfærdigheden.
Den 16. januar 1827 havde amtmand
Lorenz alle erklæringer i hus og kunne
sende dem til Overtiendekommissionen.

Den Kongelige overordnede
Tiendekommissions overvejelser 20
Nu var det Overtiendekommissionens tur
til at overveje sagen og afsige sin kendelse.
Det foregik på den måde, at medlem
merne af kommissionen hver for sig ned
skrev deres overvejelser i kommissionens
decisionsprotokol med kammerråd Vinther
som den første, dernæst kancelli råd Hol
stein, så fulgte etatsråd Nielsen og til sidst
Lassen og Jacob Mandix.
De fem herrer var stort set enige i
kammerråd Vinthers indstilling: »Det har

uden tvivl virket til Skade paa Forretningen,
at den er /idført i Sommeren 1826, da Tørken
var sd ødelæggende på de skarpe Egne, og Com
missionen paa sin Grandsknings-Forretning
kun saa Elendighed for sig...- og *... Com
missionen synes - for at danne sig en fast Regel
— at være kommen i Modsigelse med sig selv,
med Virkeligheden og det som værre er sund
Sans...«
Overtiendekommissionen vurderede i
det hele taget, at Amtstiendekommissio
nens beregninger og resultater var i tien
deydernes favør og dermed uretfærdige
mod tiendetageren, Aarhus Katedralskole.
Den overordnede Tiendekommission synes
også at være irriteret over indblanding fra
en præst: »Et middel til en Grændse for For
andringer har den i øvrigt Sagen uvedkommende
Præst21 leveret, ved at meddele Forstanderskabet
en Udskrift af sin Tiendebog. «
Overtiendekommissionens overvejelser
synes kun at have drejet sig om Amtstien-

112

ANDERS VILLADSEN

at Aarhus Katedralskole gennem Univer
sitetet rejste sagen. Kendelsen indledes så
ledes:
»Efter de af alle Vedkommende saavel under
Forhandlingerne for Amts-Tiendecommissionen
meddelte, som senere indhentede Oplysninger er
det befundet, at Amts-Tiende Commissionen har
forflere af YdeniesJorder antaget ltengere Hvile
tid end virkelig bruges, eller ansees tjenlig, og

dekommissionens kendelse og erklæring
- de tiendeydende bønders erklæringer ses
ikke at være indgået i overvejelserne.
Den Kongelige Overordnede
Tiendekommissions kendelse
Den 11. februar 1828 nåede Overtiendekommissionen omsider frem til at afsige sin
kendelse, det vil sige omtrent 2!/2 år efter,
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at bemeldte Commission har indladt sig paa
at
Spørgsntaale2. som høre ander de
ordinaire Domstoles Afgjørelse: samt at Reg
ningerne for Omkostningerne ikke kan blive at
nedsatte. «
Derefter følger i protokollen en oversigt
over den fastlagte kongetiende for de om
kring 50 berørte bønder. Et uddrag af over
sigten er vist på modstående side:
Oversigten viser, at det af Overtiende
kommissionen ikendte tiendevederlag til
Aarhus Katedralskole gennemgående lig
ger højere end Amtstiendekommissionens
ansættelser af tienden, i nogle tilfælde end
og markant højere, og - måske ikke over
raskende - ligeledes højere end tiende
ydernes tilbud. Der er særligt store og
vanskeligt forklarlige afvigelser i tallene
vedrørende f. eks. Lars Jensen Hald. I Otto
Lonnebergs, Jesper Skrees og Jens Jespersens tilfælde forbeholdt Aarhus Kate
dralskole »... sig Ret til Tiende afsamme, naar
de (markerne - AV) efter Opdyrkning maatte
vorde hesaaede med Tiende-pligtig Seed...
Ved afslutningen af hele forløbet er der
to »vindere«, nemlig Aarhus Katedralskole,
der kunne se frem til en højere kongetiende
fra Ørre Sogn, og Overtiendekommissio
nen, der fik det sidste ord, samt to »tabere«,
nemlig Ørrebønderne, der blev pålignet
højere tiendeydelser; men også Amtstien
dekommissionen var en taber, idet den på
en række punkter blev underkendt af
Overtiendekommissionen og tilmed måt
te indkassere en næse for at have indladt
sig på et område, der hørte under dom
stolene. Dertil kom, at den måtte tage
imod ikke så ß spydigheder fra Over
tiendekommissionen.
Hvorledes Ørrebønderne modtog Over
tiendekommissionens bestemmelse af kon
getienden, overlades til læseren. I hvert fald
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forstod de, at gøre deres krav gældende og
holde fast i dem uden at være indstillet på
forlig.

Skitse af
hedeboere.
Tegning af
Valdemar
Neitendant.
L Nytitts
Erichsen:
Den jydske Hede
før og nu.

Noter
1. Kongeriget Danmark, 2. udgave, 6. del, Køben
havn 1879, 3. 358 ff.
2. Der er aldrig føjet et tårn til Ørre kirke.
3. Anden udgave af Mandix' »Haandbog i den
danske Lind væsensret«, bind 1 og 2.
S. 4 30-469 handler og 1810-forordningen om
tienden. Teksten bygger på Jacob iMandix.
4. Jacob Mandix blev født i København i 1758
og døde i Sorø i 1831* Han var nationaløko
nom og havde taget teologisk, juridisk og
filosofisk embedseksamen. Studierejser til
Göttingen, England og Holland. En livslang
karriere i statsadministrationen bragte ham
1822 stillingen som deputeret i Rente
kammeret. Han var auskultant (en |x.*rson,
der overværer retsforhandlinger som for-
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5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
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beredelse eil dommergerningen), revisor i
Kontoret for Umyndiges midler, sekretær
(kontorchef) i Jysk-Fynske Landvæsenskontor,
amtmand på Bornholm, kommitteret i Rente
kammeret, medlem af Kreditkassedirektionen
og konferensråd.
Ifølge ORDBOG OVER DET DANSKE
SPROG (herefter ODS) er småredsel beslægtet
med tiende og kunne bestå af fjerkræ, brød,
kage, fisk til præsten og degnen. Ifølge
Mandix er julerenten, midsommerstienden
(= l pund ost af hver tønde af stedets hart
korn), påskerenten, sankthansrenten også små
redsel.
Se værket » Kronens Skøder« (1892) samt
værket »Kancelliets Brevbøger« (1896).
Her forenklet: utærskec korn« i modsætning
til »skæppen« = tærsket korn.
Ifølge ODS anvendes fodervikke som grøn
foder sået i blanding med havre.
Ifølge ODS en af kapitlet (stiftet - AV) fastsat
takst for kornydelser og lignende til kirken og
dens embedsmænd; kapitelstaksten blev
beregnet hvert år og offentliggjort,
P. Severinsen: Folkekirkens Ejendomshistorie,
København 1920, side 102.
Danske Kancelli, 1. dept., 232, registrantsager
1825, 131-200, pakke nr. H8-127, sag nr. 162.
Efter at prins og hertug Christian Frederik i
1788 var blevet patron for Universitetet, for
andrede forholdet sig mellem Danske Kancelli
og Universitetet, idet sidstnævnte mod
Danske Kancellis ønske fik direkte indstil
lingsret til Kongen. Se G. N. Kringelbach:
»Civile Direktioner og Kommissioner samt
andre overordnede Myndigheder under Ene
vælden«, København 1899» side 86.

13. Rigsarkivet, Tiendekommissionen for Ringkjøbing amt, 1812-1862, sager lagt efter sogn,
pakke nr. 3.
14. Troels Smith ( 1794-1873) var købmandssøn
fra Holstebro og var fra 1820 ejer af gården
Krogsdahl i Nørre Felding sogn. Han var en
usædvanlig dygtig landmand; blev i 1847
udnævnt til by- og herredsfoged i Holstebro,
cand. jur. og kancelliråd. www.familiesporet.dk
15. Rigsarkivet, Tiendekommissionen for
Ringkøbing amt, forhandlingsprotokol 18121862, pakke nr. 2 og 3.
16. Landsarkivet for Nørrejylland, C-0636, Aarhus
Katedralskole, 1794-1934, sager vedr. tiender,
pakke nr. 343.
17. Rigsarkivet, Kgl. Overordnede
Tiendekommission, journalsager 1828, 1-10,
pakke nr. 58.
18. Rigsarkivet, Kgl. Overordnende Tiendekom
mission, 2554, journalsager 1826, 36-51.
pakke nr. 54.
19. Rigsarkivet, Kgl. overordnede Tiendekom
mission, 2554, journalsager 1826, 36-51,
pakke nr. 54.
20. Rigsarkivet, Kgl. Overordnede Tiendekom
mission, Decisionsprotokoller 1828-1829,
pakke nr. 9.
21. Der er muligvis tale om sognepræsten i Ørre,
Hans Peter Hüberts, der med nidkærhed
førte tiendeprotokollen, og som måske ville
»hjælpe« Ørrebønderne i de vanskelige
forhandlinger om kongetienden.
22. Der er tale om, hvorvidt et areal er
tiendepligtigt eller ej.

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

Minder fra min skoletid i Herning
fra 1938 til 1949
Af Verner Højersgaard

Nørregades Skole 1938-1943
I efteråret 1938 flyttede mine forældre fra
Ringkøbing til Herning, og omkring den
1. oktober begyndte jeg i 1. klasse på Nør
regades Skole i Herning. Min skolegang
var dog allerede indledt den 1. april i Ring
købing Skole. Her gik jeg i skolens første
blandede klasse, mens min søster, der var
begyndt i skolen tre år tidligere, gik i en
ren pigeklasse. Jeg husker, at skolegården
i Ringkøbing var opdelt i en afdeling for
pigerne og en for drengene, og at der var et
stort hegn imellem dem.
Fra Nørregades Skole husker jeg især
meget tydeligt den 9- april 1940. Jeg var
lige begyndt i 3. klasse og kan stadig se
for mig, da de tyske soldater myldrede ind
på vores skole og tog dele af den i besid
delse, blandt andet den ene af skolens to
gymnastiksale, som blev indrettet til sove
sal for soldaterne.
Selv om det var en voldsom oplevelse at
møde op til, var de tyske soldater meget
venlige over for os børn; de delte endda
chokolade og andet godt ud. Den 9. april
blev vi hurtigt sendt hjem fra skole, men
allerede næste dag var der normal skoledag
igen - så normal som den kunne blive med
de tyske soldater i den ene gymnastiksal. Det
var dog begrænset, hvad vi mærkede til dem.
Men da vi kom hjem efter at have fået
fri den 9. april, oplevede vi en masse. Vi

stod nogle stykker i Hovedgaden og så en
afdeling tyske tanks, men pludselig gik
det galt. En af skolens elever kom for tæt
på en tank og havnede på en eller anden
måde under larvefødderne og blev dræbt
på stedet. Det var meget uhyggeligt. Jeg
er glad for, at jeg ikke stod tæt på og over
værede det. Det myldrede med tyske trans
portfly, som fløj så lavt, at vi kunne se
mandskabet på dem. Vi så også et engelsk
jagerfly og et tysk jagerfly, der jagtede hin
anden. Hvem, der jagtede hvem, husker
jeg ikke - heller ikke udfaldet. Så var der
også alle de flyveblade, tyskerne kastede
ud fra flyene, og radioen kværnede løs om,
at man skulle bevare roen og forholde sig
passiv.
Nørregades Skole slap nogenlunde om
ved besættelsen i modsætning til Vester
gades Skole, hvor to af mine FDF-kammerater gik. På deres skole indrettede ty
skerne et slags hovedkvarter, som indebar,
at begge skolens gymnastiksale blev ind
draget. Der har måske nok været nogle
på Vestergades Skole, der var glade ved,
at gymnastiktimerne blev inddraget, men
vi var nu glade for, at vi stadig havde en
gymnastiksal. Senere tog tyskerne også vo
res søndagsskole, som havde til huse i mis
sionshuset »Bethania« lige over for Her
ning Kirke. Der blev der også indretter
sovepladser til soldaterne.
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Tyske soidater fora n Nørregades Skole 1940. Lokalhistorisk Ark ir i Herning.

Søndagsskolen i
missionshuset »Bethania«
Fra 1942 til engang i 1945 var der derfor
ingen søndagsskole. Vi var mange» der gik
i søndagsskole, og vi fyldte hele den store
sal. Vi var deromkring én time hver søndag
eftermiddag. Vores lærere var folk fra er
hvervslivet med et kristent sindelag. Det
var dejlige mennesker, som var gode til at
fortælle om deres oplevelser og ikke mindst
gode til at fortælle beretninger fra Bibelen.
Vi sang også meget, både salmer og danske
sange. Vi havde det meget hyggeligt. Hver
søndag blev der spurgt efter en frivillig til
at trække blæsebælgen til orglet; det var
nemlig sådan et rigtigt gammelt orgel,
som skulle have tilført luft hele tiden, og
der sad så en dreng og bearbejdede denne

blæsebælg. Jeg klarede frisag hver gang,
heldigvis, for jeg tror ikke, at det ligefrem
var en fornøjelse at sidde og betjene den
blæsebælg. Drengene så i hvert fald glade
ud, når det var overstået.
IJd over søndagsskolen kom jeg og mine
venner en del i »Bethania«, men det var (il
KFUM’s møder. Det var af egen fri vilje,
at jeg kom i søndagsskolen og i FDF og
KFUM. Vi gik også i kirke, men det var
privat enten sammen med vore forældre
eller for mit vedkommende mest sammen
med mine FDF-kammerater.
Livet i Skolegården
På Nørregades Skole havde vi to skolegår
de. 1 .-4. klasse havde den ene skolegård og
5.-8. klasse den anden, og det blev overvå-
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get afen striks gårdvagt, at den opdeling
blev overholdt. Var der optræk til ballade,
vargårdvagten der med det samme og tog fat
i øreflippen på den, som han mente, var
den formastelige. I grovere tilfælde kunne
han godt uddele et par øretæver, og i vær
re tilfælde kunne han finde på at sende ved
kommende op til overlæreren på dennes
kontor. Dengang var der ikke noget, der
hed skoleinspektør. Der var kun lærere og
så overlæreren, som for det meste sad på sit
kontor og havde samme funktion, som en
skoleinspektør har i dag.
Frikvartererne gik med forskellige for
mer for leg og boldspil. Det kunne være
rundbold, håndbold, fodbold eller at hoppe
i tern, som mest var noget, pigerne gjorde.
Det kunne også være tagfat eller andre
former for leg. Jeg mindes ikke, at vi havde
gynger, vipper eller lign. Men »at moppe«
fandtes også dengang. Jeg husker, at der var
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en, de kaldte »Svend Damesko«, vistnok
fordi han skulle slide sin storesøsters sko
op, og mig kaldte de »Verner Blåtand«,
fordi jeg var kommet til skade ved en af
drikkekummerne, som var af beton. Jeg
skulle dukke mig for nogen, men klodset
som jeg var, kom jeg på en eller anden
måde til at ramme kanten, og der gik et
stykke af en fortand, og den blev senere
noget blå. Der gik desværre en del år, før
den blev repareret. Skoletandlæge var der
ikke noget af for os.
Det kunne jo hænde, at der opstod uenig
hed mellem nogle elever, og at det skulle
ordnes med næverne. Da det var strengt
forbudt at ordne den slags i skolegården,
havde vi den ordning, at hvis det skete, at
der var et problem, der skulle afklares, så
aftalte partnerne indbyrdes at mødes på
Tømmergaarden efter skoletid. Herning
Tømmerhandel lå lige på den anden side

Nørregades Skole set fra Herning Kirkes tårn 1940. Lokalhistorisk Arkiv i Herning.
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af gaden, og der kunne »forretningerne«
ordnes ubemærket mellem tømmerstak
kene. Min morbror arbejdede på det tids
punkt på Tømmergaarden, men jeg tror
ikke, at hverken han eller de andre ansatte
opdagede noget. Vi var meget forsigtige og
havde vagt ude. Det var nu ikke noget, der
skete ret tit, men det hændte, men det var
aldrig noget voldsomt.
Spanskrøret
Et vigtigt redskab i klasseværelserne var
spanskrøret, som blev brugt, når læreren
fandt det nødvendigt. Andre afstraffelses
metoder var at tage godt fat i øreflippen
eller give en lussing. Man kunne også blive
sat i skammekrogen, hvor man så skulle
stå stille og kigge ind i væggen, eller man
kunne blive sat uden for døren. Hvis lære
ren fandt det nødvendigt i grovere tilfæl
de, kunne man blive sendt op på overlære
rens kontor. Denne havde også et spanskrør
stående, og det blev også brugt. Det var
også overlæreren, der afgjorde, om ved
kommende skulle have et brev med hjem,
hvis han mente, at dette var nødvendigt.
(Jeg har aldrig har faet et brev med hjem,

Et skolebillede fra
Nørregades Skole.
Det er mig helt til
venstre i 2. række.
Jeg tror, det er
taget i 1942.

men ellers har jeg da prøvet det andet).
Vi drenge fandt hurtigt ud af at putte et
regnehæfte ned i bukserne bagtil; det af
bødede virkningen af spanskrøret, så det
næsten ikke kunne mærkes. En af lærerne
befalede klassen at grine, når han slog, og
når det var min tur, grinede jeg med, for
jeg kunne næsten ikke mærke noget på
grund af regnehæftet. Det var dog ikke alle
lærere, der gjorde brug af eller havde behov
for at benytte spanskrøret. Jeg har aldrig
hørt om eller set, at en pige fik en tur af
spanskrøret. Det var nu ikke så slemt at få
et par rap af spanskrøret, og det regnede vi
ikke for noget - hellere det end at blive sat
i skammekrogen. Det syntes vi ikke om,
for man var lidt til grin, når man stod der.
Vi havde respekt for lærerne, men vi var
ikke bange for dem. De afstraffelser vi fik,
var vi nok selv ude om, og jeg vil rose sko
len for at være en god skole med gode læ
rere, og vi var glade for at gå der.
Andre minder fra Nørregades Skole
December måned var noget helt specielt
på Nørregades Skole. Den 1. december
tegnede læreren, jeg mener, det var tegne-
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læreren, 24 lys på tavlen, uden lys, og så
hver dag, vi mødte, malede han lys på. Det
var rigtigt hyggeligt, og den sidste dag i
ugen fik vi en julehistorie. Det var ikke
kun til jul, vi fik historielæsning, det skete
også, når vi fik ferie og før påske.
I de små klasser havde vi en lærerinde,
frk. K., som var en skrap dame. Der skulle
ikke meget til, før hun svingede armen. En
dag gik det ud over mig. Hun slog mig
med bagsiden af sin højre hånd, hvorpå
hun havde en stor ring, med det resultat at
jeg fik et kraftigt næseblod og måtte sidde
bagoverbøjet et stykke tid, mens frk. K.
blot kiggede hånligt på mig og genoptog
undervisningen.
En dag i 1. klasse blev jeg pludselig tissetrængende og bad om at få lov til at gå
i gården, hvor toiletterne var; men lærer
inden, som var vores klasselærer, nægtede
mig at gå. Jeg måtte vente, til det blev
frikvarter, sagde hun. Lidt senere gik det så
galt. Pludselig sagde en af kammeraterne
»Verner har tisset i bukserne«, og så blev
hun gal.
En dag ville hun afstraffe en af drengene,
men han havde ikke lyst til at være offer,
så han begyndte at løbe rundt om hende.
Hun havde godt fat i hans venstre arm,
men havde besvær med at styre ham. Efter
en del rundture blev hun træt, så det blev
kun til et par små slag, men drengen var
blevet sur, så et par dage senere tog han en
æske med små, hvide mus med, som han
lukkede ud i hendes time. Det udløste stor
ståhej.
Sang og sløjd
Vi kunne alle godt lide sangtimerne. Sang
lokalet lå i øverste etage i den lille bygning.
Vi fik undervisning af kirkens kordegn,
Bjergved. Han var en god sanglærer.
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Sløjd lokalet lå oven over gymnastiksa
len. Vi lavede forskellige ting, som kunne
bruges i husholdningen så som bordskånere og andet. Jeg lavede engang en støvle
knægt, og den var rigtig god, når støvlerne
skulle tages af. Det sjoveste, jeg lavede,
var en slags terning af træ. Den bestod af
seks træstykker på ca. 8-10 cm, tilskåret
forskelligt, og så skulle de samles til en
enhed. Den var rigtig god og gav mange
i familien hovedbrud, når de skulle prøve
at samle den.
Skoleudflugter
Skoleudflugter om sommeren blev der ikke
gjort meget ud af; jeg husker to gange,
hvor turen gik til Søndre Anlæg, og en
gang var vi så langt væk som Skærbæk Sø,
men det var jo også under krigen. Jeg kan
også huske, at vi var på besøg på et mejeri
på Silkeborgvej, hvor de bl.a. lavede is
pinde. Vi fik lige alle de is, vi kunne spise.
Det var en rigtig god dag. Ud over disse
oplevelser erindrer jeg ikke, at vi var ude
til noget, og arrangementer på skolen var
der ikke noget af.
Turene indenbys foregik til fods, mens
turen til Skærbæk Sø foregik i bus.
Minder fra Herning Gymnasium
1944-1949
I 5. klasse og 6. klasse på Nørregades Skole
var der mulighed for at søge optagelse på
Herning Gymnasiums Mellemskole. Jeg
prøvede fra 5. klasse, men kom ikke i be
tragtning og måtte så tage 6. klasse med
og gik så igennem. Min storesøster havde
gået på gymnasiets mellemskole i nogle år,
og jeg ville også gerne have en form for
eksamen.
Skiftet fra Nørregades Skole gik let og
smertefrit. Der var gode lærere begge ste-
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Herning Gymnasium i Betbaniagade. Lokalhistorisk

der, men på gymnasiet var der større ud
fordringer. Nu skulle vi til at lære sprog
og andre ting som biologi m.m. Så det var
en forandring - en af de gode.

Særklassen
Jeg begyndte i mellemskolen på Herning
Gymnasium i april 1944. Det vil sige, de
første måneder fra april til juli gik vi i
noget, de kaldte »Særklassen«. Skoleåret
på Nørregades Skole gik fra april til april,
hvorimod det på Herning Gymnasium gik
fra august til august, så det tomrum, der
opstod med april kvartal, blev udnyttet
med denne særklasse. Det var faktisk bare
en forlængelse af 1. mellem, som vi star
tede i først i august måned. Dengang la
Herning Gymnasium i Bethaniagade.

å rkii>

i Herning.

Lærerstaben
Lærerstaben på Herning Gymnasium be
stod af adjunkter, lektorer samt en rektor,
som var skolens leder og for det meste
sad på sit kontor. Han havde dog også
undervisningstimer. Foruden disse lærere
havde vi også nogle såkaldte timelærere,
som ikke var akademikere. Timelærerne
underviste f.eks. i fag som tegning, religion
og sang.
Ingen Gymnastiksal
Herning Gymnasium undgik heller ikke
tyskernes besøg. De tog vores gymnastiksal
- ikke ved starten af besættelsen, men i
1943, da situationen blev forværret. Så da
jeg startede på skolen, havde vi ingen gym
nastiksal, men kun udendørs sport, når vej-
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rec var cil dec. Dec var fodbold og atletik
for drengene og håndbold og aclecik for
pigerne.

Morgensang
Da cyskerne var væk i 194 5, blev c rad i cionen
med morgensang i gymnasciksalen genopcagec. Præcis kl. 8 hver morgen fra man
dag ril lørdag, som også var skoledag den
gang, begynd ce vi dagen med morgen
sang og en kore cale af rekcor, hvor han
bød velkommen cil en ny dag og gav med
delelser af almen inceresse f.eks. om er
kommende skolebal, koncerr ved skoleorkescrec eller andre begivenheder på skolen.
Jeg kunne gode lide ac synge og synces,
morgensang var en rigtig god cradicion. Vi
sang de gode, gamle, danske sange som »I
øscen seiger solen op« og lign.
Der var meget hyggeligt med morgen
sang. Desuden havde det den fordel, at
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hvis man var lidt sent på den en dag, men
var på skolen, inden morgensangen var
til ende, så kunne man lige smutte ind i
rækken, når de kom ud fra salen. Dengang
gik vi nemlig altid på række, hver klasse
for sig, og vi stod også på række under
morgensangen. Jo, der var skam stil over
det dengang. I frikvarteret, når klokken
ringede, stillede vi op på række og gik
samlet ind i klasseværelset, hvilket også var
tilfældet på Nørregades Skole. Fællessang
kunne jeg godt lide, og det gjaldt både i
skolen og i FDF i særdeleshed, hvor vi
sang rigtig meget.

Middagspause, hjem og spise
I begge skoler var vi hjemme i middags
pausen mellem kl. 12 og 13. Heldigvis var
der ikke så langt at gå, for det var forbudt
at cykle i skole. Dog kunne de, der havde
langt til skolen, få tilladelse til det, og de

Klasse fra Herning Gymnasium pa vej mod sportspladsen 1943- Til højre ses adjunkt Anthon
B oesen. Lokalhistorisk Arkit’ i Herning.
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havde så et kælderlokale i den store byg
ning, hvor de kunne spise den medbragte
mad. Hertil kunne de købe små flasker
med 2 dl. mælk, som det nærliggende me
jeri »Danalyst« producerede udelukkende
til dem. Hver middag blev to elever sendt
over efter mælken.

Slut med afstraffelse med spanskrør
Det var ganske anderledes at komme på
Herning Gymnasium fra Nørregades Sko
le. Der var ingen spanskrør, og jeg har hel
ler aldrig set nogen få tildelt lussinger
eller andet. Men det var gjort os klart, at
en elev i grovere tilfælde kunne blive smidt
ud af skolen, og vi var jo da også kommet
der af egen fri vilje for at få en eksamen.
Vi havde nogle rigtig gode lærere på Her
ning Gymnasium, og jeg synes, at lærer
ne havde et godt tag i os. Var der noget,
blev det ordnet med en verbal opsang. Da
vi var kommet i realklassen (og det sam
me var tilfældet med gymnasiet) var der
nogle af lærerne, der begyndte at sige
»De« til os. Det føltes ret pudsigt, for vi
var vant til at sige »De« til de voksne, men
at få et »du« igen.
Vores gymnastik- og engelsklærer, ad
junkt Anthon Boesen, var en rigtig god
gymnastik- og idrætslærer og en fremra
gende engelsklærer. Han brugte bl.a. nogle
bøger der hed »Easy-Readers«, som vi hav
de rigtig meget ud af. De var gode, og så
havde vi både fornøjelsen af at læse dem og
gengive dem både mundtligt og skriftligt
Vi kaldte ham »Smukke Anthon«. Han
var civilforsvarsleder, og han var så flot, når
han var iført sin lyseblå uniform og skulle
til parade eller lign, i Civilforsvaret.
»Smukke Anthon « redder mit liv
Han inviterede os endda med ud i sit dej

lige sommerhus ved Silkeborgsøerne. Her
reddede han faktisk mit liv, for kort efter,
vi var ankommet, ville alle en tur i vandet.
Alle drenge sprang omgående i vandet, og
jeg sprang bagefter. Men mine kammerater
kunne alle svømme, og det kunne jeg ikke,
og da det pludselig gik næsten lodret ned,
bare man kom en meter ud, skete der det
uundgåelige,at jeg gik til bunds. Jeg kæm
pede vildt for at komme op, og pludselig
blev jeg hevet i land ved håret; det var
Boesen, der stille og roligt hev mig ind.

»Lange Laursen« og Simong
Vores tysklærer, lektor Laursen, kaldet
»Lange Laursen«, var en rigtig god tvsklærer. Han imponerede mig ved, at mens
han skrev på tavlen, kiggede han ud af
vinduet, og når han var færdig og vendte
sig mod tavlen, stod teksten nøjagtig, som
den skulle. Vi blev ret gode til engelsk
og tysk, og det skyldtes den gode under
visning. Det lå lidt tungere med fransk,
for det havde vi kun i et år, mens vi havde
engelsk i fem år og tysk i fire år. Vores
fransklærer var lektor Simonsen; vi kaldte
ham »Simong«. Han rørte sig aldrig fra
sin stol. Når han kom ind, satte han sig,
og der blev han siddende, modsat de andre
lærere som altid bevægede sig rundt. Vi
lærte måske ikke meget fransk, men jeg
lærte da den franske nationalsang udenad,
som senere hen blev flittigt afviklet ved
festlige lejligheder.

Adjunkt Steffensen
Vores dansk- og naturhistorielærer, ad
junkt Steffensen, var også rigtig god; han
var rigtig god til dansk, og det var ham,
som lærte os sætningen »Den der skriver d
i gjort, han skal have sin ende smurt«, og så
måtte vi ikke sige »fordi at«, forordet »ar«
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var overflødigt i den forbindelse. Han havde
endda den påstand» at ethvert overflødigt
ord var som at bande. Noget af en påstand
må man sige. I naturhistorietimerne tog
han os ofte med ud i naturen for at samle
planter m.m. Vi havde nogle dejlige ture
især ud til Rind Plantage og området ved
Skærbæk Sø.

Religionstimerne
I mellemskolen havde vi også religion.
Læreren var timelærer, og han havde ikke
så meget forstand på religion. Vi kedede os
lidt, så Villy Omme og jeg, som sad sam
men på bageste række, tog engang imellem
et slag Mousel. Vi spillede kun om, hvem
der skulle give en snegl ved bageren i fri
kvarteret.
Lektor Sjødal og adjunkt Hansen
Vores lærer i biologi og geografi var lektor
Sjødal, en meget behagelig mand, som var
god til at lære fra sig. Jeg har altid været
ret god til geografi, og det har lektor Sjødal
æren for. Vores matematik- og fysiklærer
var adjunkt Ivar Nikolaj Hansen. Han var
hård, men sikkert dygtig. Matematik var
bare ikke lige min bedste side; så gik det
bedre med fysik. Han havde en sjov måde,
at sige sit navn på, han trak aet ud, og
sagde Haaansen; det lød pudsigt. Det var
i øvrigt den eneste lærer, vi kunne finde
på at lave lidt sjov med. Han kunne blive
noget så rasende, helt modsat de andre
lærere. Når det var snevejr, og han skulle
passere skolegården i frikvarteret, var der
altid en eller anden, der kastede en snebold
efter ham (hvilket var utænkeligt efter
andre lærere). Jeg husker en episode, hvor
han opdagede, hvem der kastede snebol
den, og han vendte sig rasende om, tog fat
i knægten og sagde med sin sjove udtale,
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hvor han lagde tryk på i i finde »Nu vil
jeg ikke finde dig i mig mere«, og alle
morede sig overden lille fortalelse. Hansen
blev endnu mere gal, men gjorde ikke
mere ud af det, men skyndte sig over på
lærerværelset.
Vores klasselærer
H i ndborg-Frederiksen
Vores klasselærer var adjunkt HindborgFrederiksen, som dannede Hindborgkvartetten. Den bestod af fire af skolens lærere:
adjunkt Leo Hindborg-Frederiksen (tenor),
adjunkt Erik Merrild (tenor), adjunkt
Anthon Boesen (tenor) samt lektor A. B.
Sjødal (bas). De blev meget populære og
gav mange gode koncerter. Adjunkt Fre
deriksen havde vi til historie samt en over
gang til gymnastik. Vi kaldte ham i omtale
»Kubik« på grund af hans højde, men han
var meget vellidt og en god klasselærer.
Adjunkt Steffensen havde vi for resten også
til sang. Han dirigerede skoleorkestret,
hvor Boesen spillede på cello.
Vi havde også en anden timelærer; det
var til tegning. Tegnelokalet lå i kælderen i
den sydlige ende af mellemskolebygningen.
1 4. mellem skulle de elever, der havde
valgt gymnasiet, have latin. Vi, der kun
skulle have mellemskoleeksamen og evt.
realeksamen, havde svensktime i stedet for
latin. Det var ikke særlig populært. Vi syn
tes, det var tidsspilde. Hvorfor skulle man
lære det sprog, for svenskere kunne man da
godt forstå; men vi skulle jo beskæftiges,
mens de andre havde latin.

Atletik og fodbold
Der blev gjort meget ud af sport på Herning
Gymnasium. Skolen havde et årligt idræts
stævne, hvor kun vores skole deltog. Det
var især 100 meter løb, højdespring og
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længdespring, der var mir speciale. Jeg hav
de endda ßet anskaffer mig er par rigrige
pigsko. Fodbold gik vi også meget op i. Jeg
var på skoleholdet, og det gav et par gode
ture, bl.a. turen til Aarhus, hvor vi var ind
kvarteret privat i to dage. Det var et stæv
ne, hvor der var deltagere fra hele Jylland,
og efter turneringen var vi til fest på
Aarhus Universitet, som dengang var ret
nyt. Det var en rigtig god tur.
Gymnastiktimerne blev i sommerhalv
året brugt på henholdsvis atletik på Her
ning Stadion i Nørregårds Alle, og fod
bold, som blev afviklet på banerne i Nørre
gade og ved Gammel Landevej. Jeg tog sko
leidrætsmærket i guld og var også med
lem af Herning Gymnastikforening, hvor
jeg dyrkede atletik. Herning Gymnasium
fremavlede flere kendte atletikdyrkere, og
i Herning Gymnastikforening var vi meget
stolte af Niels Holst-Sørensen, der blev
europamester i 800 meter løb. Han var pi
lot i Flyvevåbnet og blev siden general i
Flyvevåbnet. En overgang gik jeg også til
svømning i Herning Gymnastikforening.
Men hvor det gik godt i atletikken, var det
rent ud sagt elendigt med svømningen. Jeg

lærte desværre aldrig at svømme. Så gik
det bedre med fodbolden. Jeg var medlem
af KFUM’s fodboldafdeling, og et stykke
tid spillede jeg også i Herning Fremad.

Tyskerne blander sig
Vi havde under krigen en pudsig oplevelse
ved afslutning af en kamp på banen ved
Gammel Landevej. Da vi gik fra banen,
blev der som sædvanlig sendt to mand af
sted efter de røde hjørneflag, men idet de
passerede vejen, kom der en tysk patrulje,
som stoppede op, og ud sprang bevæbnede
soldater, som arresterede de formodede
kommunister, som det jo måtte være, når
de bar røde flag, som var kommunismens
kendetegn, og kommunismen var jo for
budt. De to drenge blev taget med på Ve
stergades Skole, hvor tyskerne holdt til;
men de blev først frigivet dagen efter, da
tyskerne havde fundet ud af, at det alligevel
ikke var kommunister, de havde fanget,
men uskyldige skoleelever. Ja, de var sarte
de tyskere; der skulle ikke meget til der
i tiden mellem generalstrejken i efteråret
1943 og krigens slutning.

Boldklubben Fremad, Herning 1948. Lokalhistorisk. Arkiv i Herning.
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Rangorden
Da vi var kommer i mellemskolen, var vi
pludselig sammen med nogle, der var op
til syv år ældre end os selv. Vi færdedes alle
i samme skolegård, og der var selvfølgelig
en scor rangorden mellem de score i 1G,
2G og 3G, som var betegnelsen for de tre
gymnasieklasser, og så os i mellemskolen,
som af de store blev betragtet som nogle
rollinger, som de kiggede nedladende og
overbærende på. Vi var jo bare nogle små
børn i deres øjne.

Rygning forbudt
Der var også en del, der var begyndt at
ryge, og da dette var forbudt på skolens
område lige bortset fra lærerne, som dog
kun måtte ryge på lærerværelset, så skulle
rygningen jo foregå i smug, og det blev så
foretaget på toiletterne. Somme tider var
der tykt af røg derinde, men det dulmede
da lidt af den ikke alt for gode lugt, der
var. Det var en ældre træbygning med das,
altså et bræt med et hul i, og pissoir hos
drengene og ingen håndvask. Skulle man
have skyllet hænderne, var der ikke anden
mulighed end at benytte drikkekummen
i skolegården, så det var meget primitivt.
Der var også en gårdvagt, som en sjælden
gang foretog inspektion, og som brokke
de sig, hvis der var røg; men der var selv
følgelig ingen, der havde set nogen ryge.
Generalstrejken 1943
Jeg husker en episode fra 1943, da der
var generalstrejke i protest mod tyskernes
opførsel. En købmand i nabolaget var ikke
til sinds at lukke sin butik, og da det kom
de store drenge fra 3G for øre, så gik der
nogle stykker om til ham og »overtalte«
ham til at følge trop, hvilket han gjorde.
Det var især de tyske håndlangere, der
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gik amok, de kørte rundt i gaderne i vold
som fart, og skabte sig helt vildt. Så var
der jo også udgangsforbudet, som trådte i
kraft kl. 21 og varede til kl. 4 eller 5 om
morgenen. Det var ret irriterende.

Andre episoder under Besættelsen
Når der blev meldt luftalarm - det skete
ved, at sirenerne blev aktiveret — havde man
pligt til at søge nærmeste beskyttelsesrum.
Alle huse havde pligt til at indrette et
kælderrum til formålet. Vores vaskekælder
blev indrettet til det, men vi gik nu al
tid over på den anden side af gaden til
Mekanisk Væveris fyrkælder, hvor der var
dejligt lunt. Det var selvfølgelig efter af
tale med fyrmesteren, men der kom folk
fra flere huse i kvarteret, og vi havde det
noget så hyggeligt sammen.
En aften lød der et gevaldigt drøn under
luftalarmen, og næste dag hørte vi, at det
var ude i Birk, at der var faldet en bombe,
så det skulle vi da ud at se. Heldigvis var
den faldet på en åben mark, men jøsses da
sikke et hul, den havde lavet.
Der var jo mørklægning, og det betød, at
man skulle færdes forsigtigt efter mørkets
frembrud. De fa biler, der kørte, havde kun
en smal revne til lys. Gadelygterne gav
næsten intet lys, fortovskanterne var malet
hvide, for at man kunne orientere sig, og
det siger sig selv, at der intet lys var fra
husene på grund af de sorte rullegardiner.
Slap der lys ud, kunne man fa en bøde el
ler det, der var værre, for tyskerne og især
deres håndlangere var blevet noget pirre
lige efter generalstrejken.

Mellemskolceksamen og
fortsættelse i realkassen
Efter at mellemskoleeksamen var overstået
efter 4. mellem, kunne man vælge at kom-
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Realskolen
på Ton et.
Lokalhistorisk
Arkw i Herning.

me i 1G eller realklassen. Jeg valgte real
klassen, hvor min søster valgte 1G. Vores
forældre gav os frit valg, men da jeg var ved
at være lidt skoletræt, valgte jeg realen, for
jeg syntes da, jeg skulle have lidt mere end
mellemskoleeksamen.
Realskolen
Realskolen lå for sig i en bygning på Tor
vet på hjørnet af Bethaniagade og Tor
vet. Vi benyttede samme skolegård som
mellemskolen og gymnasiet. Når vi gik
frem og tilbage, foregik det altid på ræk
ke, ikke noget med spredning; jo der var
stil over det. Alle, der gik der, kom fra mel
lemskolen; der var ingen tilgang udefra.

Realeksamen og ind som soldat
Jeg tog realeksamen i 1949 og arbejdede
dels på fabrik, dels som mælkedreng indtil
maj 1949, hvor jeg kom ind som soldat
ved Livgarden. Min drøm var at blive pi
lot, og jeg var da også til prøve både før
soldatertiden, og mens jeg lå i København
ved Garden; men det lykkedes desværre
ikke, så da jeg var blevet hjemsendt i 1950,

skulle jeg jo i gang med en uddannelse.
Min far og jeg var kunder hos Charles Maibom, og da de hørte at jeg var på udkig
efter noget, tilbød de mig at komme i lære
hos dem, og derved blev det.

I lære i herreekvipering
Under min uddannelse hos Charles Maiboms Herreekvipering gik jeg i handels
skole, som lå på Gammel Landevej i det
nye gymnasium, som blev bygget, efter jeg
havde forladt skolen. Handelsskoleuddan
nelsen var beregnet til tre år, men da jeg
havde realeksamen, kunne jeg nøjes med
to år og startede i 2. klasse.

Handelsskolen
Handelsskolen foregik om aftenen fra kl.
18.15. Forretningen lukkede kl. 17.30;
men der var ikke noget med at gå, inden
gulvet var blevet fejet, og der var ryddet
op, så jeg kom ikke af sted før kl. 17.45
tidligst, og så skulle jeg hjem og have lidt
at spise og så af sted til Handelsskolen, så
der var fart på.
Undervisningen var noget anderledes end
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Realklasse A,
Herning Gymnasium
1948/49. Verner
Højersgaard står
til venstre lige
bag klasselæreren,
adjunkt Frederiksen.

i de andre skoler. Vi blev undervise i bog
føring af min gamle lærer fra Nørregades
Skole, Schmidt Hansen, der var en dejlig
lærer. Jeg fik ug hele tiden af ham, og
det var skønt og helt nyt for mig. Så var
der taltræning, som kom mig meget til
gavn i mit arbejde. Man skulle lægge en
hel række tal sammen på kort tid, og det
skulle helst være uden fejl. Når en kunde
købte en stribe varer, havde vi en blok,
hvor vi skrev ordren ned på, og det skulle
gå stærkt og være uden fejl, når kunden

gik til kassen. Vi blev ret gode til det med
tal, men bogføring og regning (især tal
træning) var også hovedfag på handels
skolen.
Jeg stoppede hos Charles Maibom i
1955; ikke fordi jeg var ked af at være der,
tværtimod, men jeg kunne tjene mere som
kørende sælger, så det blev jeg; først tre år
i Herning med tobak, så 38 år i Esbjerg
med papir og kontorartikler, og jeg bor
stadig i Esbjerg.

Verner Højersgaard.
Nordre Fovrfeldvej 12B,
6710 Esbjerg V.
Født 1931 i Ringkøbing,
bosat i Herning 1938-1958.

Sportsstjerne, jagerpilot og meget andet
Stakroge - Herning - Karup
Af Per Madsen

Ungdommelig julehistorie
Der var smalhals med næsten alt og kronisk
papirmangel. Til gengæld var der kun jul
en gang om året, og her frådsede man skam
løst med de knappe ressourcer. Tunge jule
hæfter førte sig frem med nissemænd, hyggestof og prægtige billeder, trykt på tykt,
glittet og kostbart papir.
Niels Holst-Sørensen, et lovende talent
på bare nitten år, fortæller i »Jul For Sportsmænd 1941« om sit unge liv og om sin
egen idræt: atletikken.
En fyldig, velskreven artikel. Ynglingens
glæde og optimisme står i skarp kontrast
til tysk besættelse og tysk dominans. Bort
set fra tillempning til moderne skrift og
frasering er der ikke rettet noget i den fine
fortælling:
»Kender De Jyllands hede?... Ved De hvor,
der er skønnest i Danmark? Det er i Stakroge
lige midt i Jyllands hjerte. Her stod min rug

Stakroge Andelsmejeri. Her kom
hovedpersonen til verden i 1922.
Bestyrerboligen ligger der endnu, smukt
restaureret, men selve mejeribygningen
blev revet ned i 2015.
Skitse ved Anna-Sofie Lutzhøft.

ge den 19. december 1922. Sorte moser, brune
beder og forbi<este plantager, hvor man kan byg
ge huler i skrænterne, fange hugorme i lyngen ug
spise sig en mavepine til i blåbær. «
Der var tale om en læserafstemning.
Idrætsbladets købere havde kårer Holst-Sø
rensen til »Årets Fund,« tæt foran Hilmer
Staalgaard fra Køge. Hersholdt-Pokalen,
der var indstiftet af den danske filmmand
Jean Hersholt, som var blevet et kendt navn
i Hollywood, fulgte med foruden spalte
plads i bladets julenummer.
Barndomshjemmet
»Jeg skreg, var uregerlig og sov næsten aldrig,«
fortæller Holst. Det gik naturligvis hårdt
ud over hans forældre og søskende. I forve
jen boede familien Holst-Sørensen et højst
uroligt sted, nemlig på Stakroge Andels
mejeri. Tale, sang, råben og fløjten blev
buldrende forstørret op i de store rungende
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mejeri hal 1er, og udendørs var det ikke spor
bedre. Her skramlede en kolonne af stive
fjællevoge over de toppede brosten, så mæl
kejungerne dansede cancan henover bund
brædderne.
Det var hverken ondt for tænder eller ko
lik, men drengen havde ild i sin lille rum
pe. Straks barnet fik noget kreativt mel
lem hænderne, tav det og begyndte at lave
noget fornuftigt. Moderen, Kirsten HolstSørensen, havde en gylden evne til at be
skæftige den lille purk. Hun lærte ham at
lave mad nøjagtig som en voksen husmor
uden snyd, uden svinkeærinder, og drengen
var konstruktiv og begavet og ikke længere
ude på at spolere natteroen.
Langt fra nogen sportsmand
Efter relativt kort tid som nybagt mejeri
bestyrer søger faderen, Søren Holst-Sørensen, sin afsked og rykker ud af bestyrer
boligen og ind i en privatbolig. Nu kunne
Junior godt begynde at vinke farvel til sin
lille livlige og højt elskede fødeby. Fade
rens nye funktion som repræsentant i me
jeri- og landbrugsmaskiner fordrede bopæl
i en større by.
Kald det kærlighed, kald det trofasthed.
Jeg kom til Stakroge første gang i 1990,
og dengang kunne man stadig huske en
holdende bil med en tavs skikkelse, der
dvælede vemodigt ved mejeriet og ved et
for evigt tabt barndomshjem.
For nylig udtalte generalmajor HolstSørensen, at han også føler nær tilknytning
til Kratbanken, den smukt beliggende
ejendom syd for Stakroge, selv om den des
værre ikke længere er familieejet.
Den nye by blev Herning. Her kom dren
gen i skole. Han var lærenem og velfun
gerende. Gymnastik var en undtagelse. Det
kneb med spring, og navnlig hovedspring
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voldte Niels Holst-Sørensen store vanske
ligheder. Holst-Sørensen siger selv, »jeg var
klassens tykke dreng... «. Læreren var vred og
voldsom.

Friluftsmand og spejderdreng
Livslang blev hans interesse for friluftsliv.
Hvalpefedtet var øjensynlig en kraftreserve
frem for en dødvægt. I det mindste gik pa
truljeføreren de lange marchture uden at
kny. Som spejder var Holst-Sørensen en ud
præget ledertype og en rar fyr, vildt popu
lær, fordi han på primitiv feltfod lavede
bedre mad, end mange spejderdrenge fik
derhjemme.
Ved et større stævne smagte han sejrens
sødme for første gang. Han vandt en præ
mie - for god madlavning.
Uddannelse
Netop i disse år sukkede samfundet efter en
mere glad og elevcentreret undervisning.
Skoler kappedes om at ramme idealet: »Først
oplive - siden oplyse.« Denne grundtvigkoldske skoletradition havde ikke nået
gymnasieskolerne; de stod stadig med det
ene ben i den gamle latinskole, hvor de
havde forholdsvis langt færre elever, end
studenteruddannelsen har nu om dage.
Niels satte ingen spørgsmålstegn, for han
var indstillet på leve op til systemets krav,
hvor hårde de så end måtte være. Den
unge mand havde ikke sans for begræns
ninger. Han gik målrettet efter de allerhø
jeste embeder, f.eks. oberst, general eller
lignende. Ingen havde tænkt på, om der
måske også var en sportsmand i den but
tede krop, men vi ser allerede her idræts
mandens højeffektive, psykiske profil - vin
dermentaliteten er på plads og i orden.
Nogen større akademisk baggrund har
han næppe haft. Men gymnasiet var en
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hurdle, der skul le overseas. Ved skoleårers
starr, april 1939, begyndte Niels HolstSørensen i l.G på Herning Gymnasium.

En sportsmand bliver til
Herning Gymnasium var lyst og mo
derne. I undervisningen var der nær sam
menhæng mellem sundhed, ernæring og
idræt, og hjemmene fik en diskret op
fordring til at skære ned på elevernes kon
sum af smør, fløde og fuldfed ost. Det klang
højst besynderligt i et mejerigtigt hjem,
men det virkede. Ud af en tung og hval
pefed ungersvend trådte en slank, sene
stærk mand på 178 cm. Legemsøvelser
havde været en vigtig del af kuren. Idræt
lå godt for Niels Holst-Sørensen, men han
var for ambitiøs til også at bruge fritiden
på sport. Det handlede om lektier og frem
tid, og døgnet har kun 24 timer.
Imidlertid var der en sund og god stem
ning for legemskultur på skolen, og Her
nings tre bedste sportspladser lå lige skråt
over for gymnasiet. En skønne dag faldt
Niels alligevel til føje, han tog handsken
op; talentet kunne bære og allerede som
18-19 årig var han skolens, foreningens og
byens store, nye navn inden for atletikken.
Der blev ikke sparet på de unge menneskers
kræfter, og såfremt HGF betyder »høj, gam
mel Ford«, så passede det utrolig godt,
fordi de lavede gammeldags »fri idræt«,
nøjagtig som den var i deres faders solda
tertid. En skønne dag var det heldigvis
helt forbi med de stressende og forkerte
træningsformer, for nu kom Børge Poulsen
nemlig hjem fra udlandet med ny viden,
store planer og med Anden Verdenskrig
lige i hælene.

Sportskarrieren
Før Børge Poulsens tid var træning lig med

overtræning. Hver træningsdag løb man,
til man faldt sammen af udmattelse. Der
ved nedbrød man muskelvævet, og det
er jo slet ikke meningen. Hos Poulsen løb
man kun hver anden dag. Den følgende
træningsdag skulle man rekreere sig og
lave lettere, korrigerende øvelser, så styr
ken kunne genopbygges og helst øges. Det
var helt nye toner, som kom både dansk
idræt og HGF Atletik til gode. Hovedor
ganisationen var Herning Gymnastikfor
ening.
I oldtiden trak atletikken mange tilsku
ere og fans. I nutiden er det mere fodbold
og håndbold, der har et stort og levende
publikum. Den frie idræt har en mere be
grænset, men trofast, tilhængerskare. Kort
bane og mellemdistanceløb var Holst-Sørensens foretrukne discipliner. Radiorepor
teren Gunnar Nu Hansen var atletikkens
bedste ven. I hans øjne var det en »stor«
idrætsgren, og Gunnar Nu gav Holst bun
ker af god, positiv omtale.
Niels Holst-Sørensen tog en flot, mate
matisk studentereksamen i 1941.

Holst-Sørensens epoke
I 1940’ene vandt Holst-Sørensen næsten
alt, hvad der var værd at vinde. En sørg
munter myte fortæller, at jyske stopure blev
indkaldt til kontrol og sammmenligning
med de sjællandske. »Det kunne simpelthen
ikke passe, at nogen kunne rende så stærkt! *
Det kunne det nu godt. Ikke mindre end
18 danmarksmesterskaber blev det til og
et enkelt europamesterskab: 400 m 47,9
sek., Oslo 1946.
Personlige rekorder
200 m: 22,3 sek. 400 m: 47,6 sek.
800 m: 1.48.9 min. 1000 m: 2.23,6 min.
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Baggrundsviden
Den begavede klubtræner Børge Poulsen
»skabte« den unge stjerne gennem sin vir
tuose fornemmelse for grundformens op
bygning og store betydning. Landstræner
Sven Lundgren arbejdede videre med mo
derne intervaltræning, som gav ham stå
ende verdensrekordtider (Verdens hurtig
ste mand), og to af hans tider blev stående
som danmarksrekorder - den ene holdt i
27 år. Forudsætningen for en idrætsstjerne
er et stort ego. Det mærkede man ikke
på Niels Holst-Sørensen. Han vedblev at
være den samme, rare fyr som i spejder
tiden, altid med en fair, sportslig attitude.
Det fysiske kendetegn var, at der altid
var kræfter til at sætte ind med en ekstra
spurt.

Olympiske Lege
En dyster herre med overskæg lukkede luf
ten ud af Olympiaden 1940 til 1944. Så
meget desto større var respekten for de brave
londonere, da de påtog sig de olympiske
sommerlege i 1948 — trods en smadret øko
nomi og udbombet by. Londonlegene gav
dansk medaljehøst: bronze, sølv, guld og
fine fjerdepladser. Sejlsport, rosport, fod
bold osv.; især vore meget synlige svømmepiger gjorde en god figur og vakte inter
national opmærksomhed. Det skulle have
været Holst-Sørensens glorværdige afsked
med idrætten; men tvungen, militær træ
ning havde ødelagt den gode grundform,
som Børge Poulsen havde bygget op. Niels
Holst-Sørensen stred sig tappert frem til
finalen, men han blev kun nr. 8 ud af 9
finalister. Det bekræftede kun alt for ty
deligt: Hvis man er dårlig forberedt, skal
man ikke stille op. Det blev ham en lære
for livet.
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Krig og ufred
Holst-Sørensens epoke overlapper de fem
forbandede år. Landegrænser var hermetisk
lukkede, og alting var forbudt. Den tyske
værnemagt havde dog ladet os beholde
et enkelt naboland. Det var Sverige, og
tænk de blågule arrangerede en landskamp
mellem de to gamle arvefjender.
Allernådigst fik de danske deltagere ud
rejsetilladelse til Stockholm.
Som sædvanlig vandt svenskerne. De
fik 130 point. Vi fik beskedne 72, men
Niels Holst-Sørensen tabte ikke. Skadefro
udbrød han: »Luften blev ikke flanget af
fanatiske heja-brøl ... det var behageligt for
en gangs skyld at vare fri jor det sygelige
skrigeri! «
Nu må vi ikke gøre svenskerne værre,
end de var, for da det forkyndtes over højt
talerne, at 1.48,9 var ny, dansk rekord på
800 m, klappede de kraftigt og loyalt over
Holst-Sørensens flotte præstation.
Mens atleterne havde været i Sverige, var
den dansk/tyske samarbejdspolitik brudt
sammen. Omgangstonen var skærpet, og
det vrimlede med gestapofolk på kajen i
Helsingør, som skulle tjekke de rejsendes
pas og ausweis (legitimationskort). Ru
brikken »Værnepligtig«? varstemplet »ja«
eller »nej« - men ikke i Holst-Sørensens pas,
her stod »Kornet.« Det forvirrede en stor,
maskinklippet tysker i lang læderfrakke så
meget, at han for en sikkerheds skyld satte
danskeren i en arbejdsarrest, hvorfra det
tog Holst-Sørensen mange dage at snakke
sig ud af den dumme misforståelse og på
fri fod igen. De andre danskere kunne bare
rejse hjem.
Der gik lang tid, der gik meget lang
tid, men »alles geht doch vorüber,« som
det hedder i sangen, og en skønne dag var
rollerne byttet om ...
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Typisk eksempel på Gunnar Nu
Hansens radioreportage, oter Køben
havn!Kalundborg Langbølge: »Til
daglig er de broderfolk, men svorne
arvefjender på idrætspladsen ... sta
fetløbet tordner videre ... sidste skifte
nærmer sig ... n-u-u-u-u skifter Sve
rige ... først nu modtaget' den danske
løber sin depeche... Niels Holst-Sø
rensen løber som den fjerde og sidste
mand for Danmark ... med sit lette
antrit nærmest s-v-æ-v-e-r han tner
banen ... med en dræbende slutspurt
indhenter og overhaler Holst-Sørensen
sin tungt løbende modstander ... nu
Danmark! ...og nu Sverige... Til lyk
ke Danmark! Solen skinner og Dan
nebrog skal til tops! « Herning Gym
nastikforening: H GF-A tletik.

Den 5. maj 1945 var Danmark atter frit.
Dagen var begejstret, kaotisk, forvirret og
lang. Ikke alle tyskerne blev smidt på por
ten, nogle blev tilbageholdt for nærmere
afhøringer. En af dem var nem at gen
kende på sin lyserøde pølsenakke og sin
lange skødefrakke, fortæller Niels HolstSørensen. Det var gestapomanden fra Hel
singør. Nu var tyskeren sat i arbejdsarrest, og en svært bevæbnet »kornet«,
Niels Holst-Sørensen, skulle bevogte ham
på Alsgades skole i København. Verden
er sandelig lille. Jeg aner ikke, hvordan
tyske beamtere skulle behandles i danske
fængsler, men forhåbentlig har Holst-Sø
rensen, den pæne mand, ikke været alt for
hævngerrig.

Den militære karriere
Før i tiden var Galster og Hollbølls insti
tut en vigtig del af officersuddannelsen,
idet det bragte almindelige studenter
kundskabsmæssigt på højde med militære
kadetter. Fra en halvprivat status blev in
stituttet mere og mere en del af officers
uddannelsen. I efteråret 1941 påbegyndte
Niels Holst-Sørensen sin uddannelse her.
Efter et halvt år fortsatte han som al
mindelig værnepligtig og tog kornetskolen
med. Han nåede at gøre tjeneste et år som
kornet, før han med stolthed, men kuet af
besættelsestidens restriktioner og grim
me, tyske benspænd, fik gennemført en im
proviseret, stykkevis, men forsvarlig ud
dannelse som kadet af linjen, der foren dels
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vedkommende fandt sted i interimistiske
lokaler i Hellerup. Efter kapitulationen
kunne officersskolen dog fortsætte på sin
vante, ærværdige adresse på Frederiksberg
Slot.
Her gennemførte Niels Holst-Sørensen
hovedparten af skoleforløbet og fik sin
afgangseksamen i december 1946. Sine
første lange skridt trådte han ved Fodfolket.
Flyvetropper
En spirende interesse for flyvning, bragte
Niels Holst-Sørensen på flyverkursus i
1947. Her finder vi, i detaljer, årsagen til
omstående, olympiske skuffelse i 1948. I
træningsperioden lige op til sommerlegene
pendlede Niels Holst-Sørensen mellem at
letik i Herning og en ny og krævende pilot
uddannelse i Karup. Han var taknemmelig
for at låne en motorcykel af Forsvaret, men
han kunne se, at kombinationen var ufor
svarlig, og nu ved vi allesammen, hvorfor
»Verdens hurtigste mand« kun blev num
mer otte i London.
Han gjorde herefter tjeneste ved Hærens
Flyvetropper, dernæst på Hærens og Sø
værnets Flyveskole 1948-49. 1 1950 blev
han tilknyttet Jydske Flyveafdeling og en
delig i 1950-1951 Søværnets Flyvevæsen.

Nye toner
Efter Danmarks tilslutning til NATO blev
der oprettet et selvstændigt flyvevåben, og
Niels Holst-Sørensen var med fra starten
som squardronleader for de første danske
Thunderjets. I 1952-55 var han eskadrille
chef i Karup og i 1955-59 operationsleder
på Flyvestation Karup. Niels Holst-Søren
sen blev stabsuddannet ved det norske luft
våben 1959-60. Funktionen som stabschef
for operation og planlægning beklædte han
fra I96O-63, og i 1963-65 fik han ansvaret

Niels Holst-Sorensen. Nn i uniform. I gang med
sin militære karriere. Flyvevåbnets Historiske
Samling.

for landets operative, taktiske luftforsvar.
Næste trin var stabschef for Flyvertaktisk
Kommando og for lederen af den alliere
de flystyrke i Østersøområdet 1965-68.
Øverste chef for Flyvestation Karup var
Niels Holst-Sørensen fra 1968-70og værns
chef for hele Flyvevåbnet 1970-82. Fra
1982 og til han gik på pension i 1987, var
han Danmarks repræsentant ved NATO’s
militærkomite.
Militære engagementer som f. eks. i
Jugoslavien og i Afghanistan nåede Niels
Holst-Sørensen ikke at tage del i, men så
meget desto stærkere var hans interesse for
den militære dagligdag, hvor befalings
mandsuddannelsen og Forsvarets generel-
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Alt id pd udkig efter nyere og bedre våbensystemer Erfaren og rutineret »prøvesidder« generalen selv
et aktuelt flytilbud bos en mulig leverandør i det store udland. Flyvevåbnets Historiske Samling.

le arbejdsklima blev behandlet i udvalg.
Man fornemmer Niels Holst-Sørensens fin
geraftryk på de nye regler.
I luften

Civile øjne og ører fornemmede en anden
virkelighed. Jeg voksede op i Midtjylland,
og vi unge værnepligtige var lidt mis
undelige på disse piloter, som fik en
dyr, eksotisk og spændende uddannelse,
delvis i udlandet. På den anden side var
det også ny og uhyggelig science fiction,
som blev pakket ud og gjort til virke
lighed for vore store, undrende øjne. Pro
pellen var væk, og støjen var mange
doblet. Hele det midtjyske område var

nær nabo til Flyvestation Karup, og med
en vis gysen oplevede vi den fagre, nye
verden, når en jetjager skar himmelbuen
helt lydløst ... Men så kom der en uven
tet hylen og tordnen, grangivelig som
om lyden var mange kilometer forsin
ket. De nymodens jagerfly var djævel
skab. Det lød nøjagtig, som om Fan
den var løs, og det var han også, for
di den ømfindtlige Korea Krig var brudt
ud, og fordi ingen anede, hvorhen den død
sens farlige Kolde Krig så ville bevæge
sig. A tom truslen hang over vore hoveder,
og vore egne sunde og bælter var kerne
våbnenes mest sandsynlige målområde,
fordi Danmarks beliggenhed var en grim
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prop i hullet for Østmagternes store flåde
styrker og lange forsyningslinjer. Det kun
ne vi sagtens forstå!
De øresønderrivende, nye flytyper gjor
de ikke vores bekymring mindre, selv om
de var på vores egen side. Tværtimod, og
et par år senere satte de modbydelige lyd
mursbrag prikken over i-et og skræmte
børn, dyr og gamle mennesker fra vid og
sans. Vi var passive ofre i den fagre, nye
verden, mens Holst-Sørensen selv var en
stor, vigtig brik i NATO-forsvaret. De
underordnede kolleger giver militærman
den et godt skudsmål: »Han vidste, hvad
ban havde med at gøre«.
Den Internationale Olympiske Komité
Da Niels Holst-Sørensen blev pensioneret,
fandt han kondiskoene frem og begyndte
at løbe terrænløb. På sine friske ture gen
nem bøgeskoven tænkte han over, hvad
han kunne gøre for idrætten, så flere sports
piger og unge mænd kunne rykke op
på eliteniveau og ß de samme succesop
levelser i 1990’erne, som han selv havde
haft i 1940 erne. Således lyder i det mindste
den officielle version til båltaler og hyggestunder. Men vi må heller ikke glemme
den personlige ambition og hans opslu
gende interesse for idrættens verden.
Den olympiske idé
Muligvis tror folk, at oldtidens Olym
piske Lege er ren mytologi. Men baron
Pierre de Coubertin vidste bedre. Han var
en dygtig arkæolog og i fuld sving med
udgravninger ved det gamle Olympia i
antikkens Grækenland. Samtidig var han
generalsekretær i Det Franske Idrætsfor
bund. Det interessante sammenfald af idea
lisme, historie og sportsglæde - i en og
samme person - gjorde det store projekt

De Olympiske Leges logo er fem kulorte ringe,
én for hver beboet verdensdel. Symbolet er dog
stadig den klassiske diskoskaster. Her i en
naturtro skitse ved Ånna-Dorthea Lutzhoft.

muligt: En verdensomspændende genop
livning af De Olympiske Lege. Fra 1896 og
frem har De Olympiske Lege været i berø
ring med tre vidt forskellige århundreder.
Smukke idealer - om verdensfred og fair
ness — har blomstret, men også tre grimme
tidsler: penge, prestige og politik.
Urent Trav
Med opbakning fra de store, danske idræts
organisationer fik Holst-Sørensen sæde i
Den Internationale Olympiske Komité IOC — som Danmarks officielle repræsen
tant fra 1993 til 2002.
Ud over den rutinemæssige praktik
kæmpede Niels Holst-Sørensen målrettet
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mod »uvedkommende politisk og kommerciel ud
nyttelse af de olympiske lege«. Ironisk nok
blev han selv ramt, da skandalerne be
gyndte ar rulle sidst i 1990’ene, af en lille
sag om bilag. Den kunne dog afvises alene
på dateringen. Intet land, ingen by, ingen
person havde kunnet lukrere på fadæsen,
som blev indrømmet og lagt åbent frem.
Senere fortsatte Niels Holst-Sørensen
med at stemme andre korruptionsankla
gede medlemmer ud af IOC. I skrivende

stund er den gæve dansker æresmedlem af
IOC, og han kan se tilbage på et trefoldigt
virke, et sandfærdigt eventyr, som jeg vil
karakterisere som et travlt og muntert,
virksomt liv på jord.
Kildematerialer
Egen research. »Jul for Sportsmand. 194 i* samt »Min
Sports barriere - 14 sportsstjerner fortaller.» Branner og
Koreb 1951.
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Hardsyssel Historisk Samfund af 1906
Foreningsmeddelelser
BERETNING FOR ÅRET 2016
Hardsyssel Historisk Samfund af 1906 har
til formål at udbrede kendskabet til og styr
ke interessen for lokalhistorien i det gam
le Hardsyssel. Historisk Samfund udgiver
»Hardsysseis Årbog« og arrangerer et års
mødeom foråret, et sommermøde samt »Hi
storiens dag« i efteråret.

Sommermødet

Sommermødet lørdag den 25. juni foregik
på herregården Volstrup ved Struer. Gods
ejer Niels Gottrup Mikkelsen fortalte om
gårdens historie, og efter kaffen holdt uni
versitetslektor Michael Böss foredrag om
»Det demente samfund,« der handler om
den voksende historieløshed i nutidens kul
tur.

Medlemsaktiviteter
Årsmøde og generalforsamling 2016

Historiens Dag

Årsmødet i 2016 blev afholdt den 13.
marts på DanHostel i Brande. Efter gene
ralforsamlingen fortalte tidligere lektor
Jens Kristian Lings fra Fjaltring om »Eli
sabeth og hendes dagbøger«.

Den 16. oktober afholdt Historisk Sam
fund for anden gang Historiens Dag, som
samlede godt 130 deltagere. Arrangemen
tet begyndte på Rindumgaard i Ringkø
bing, hvor Ringkøbing Amts sidste amt
mand, tidligere statsamtmand Knud Jes
sen, fortalte om amtsmandsgården og det
liv, der udfoldede sig der, og de opgaver,
statsamtet varetog. Derefter var der kaffe
bord på ROFI-Centret. Her præsenteredes
Hardsyssel Årbog 2016, og en del af bogens
mange forfattere fortalte kort om deres
bidrag til årbogen. Til sidst præsenterede
Hans Herping Historisk Samfunds nyeste
bogudgivelse: Fattiggårde i Ringkøbing
Amt.

Årsmøde og generalforsamling 2017

Årsmødet den 19. marts i 2017 blev indledt
med et besøg på herregården Hindsels med
efterfølgende generalforsamling på Tam
bohuse Kro. Generalforsamlingen vedtog
nye vedtægter for Historisk Samfund, som
betyder, at navnet ændres til Hardsyssel
Historisk Samfund af 1906, at styrelsen
fremover benævnes bestyrelsen, og at den
består af fem medlemmer samt to supplean
ter, der vælges på generalforsamlingen.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesar
bejdet. Derudover har bestyrelsen mulig
hed for at supplere sig selv ved blandt
samfundets medlemmer at udpege op til
to personer, der kan træde ind i bestyrelsen
for et år ad gangen.

Historisk Samfunds rolle
I de seneste år har styrelsen for Historisk
Samfund bl.a. på baggrund af faldende
medlemstal drøftet, hvorledes man kan
styrke interessen for vestjysk historie og
lokalhistorie, og hvordan man kan skabe øget opmærksomhed om foreningens akti
viteter.
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Spørgsmålet om oprettelse af et repræ
sentantskab for Historisk Samfund
På generalforsamlingen i 2015 fik styrel
sen opbakning til, at den kunne arbejde vi
dere med ideen om at oprette et repræsen
tantskab for Historisk Samfund. Den 20.
august var de historiske foreninger og in
stitutioner i det tidligere Ringkøbing Amt
inviteret til et dialogmøde på Rydhave om
spørgsmålet. Der deltog 40 personer i mø
det, som indledtes med, at arkivar Erik S.
Christensen fra Vendsyssel Historiske Sam
fund fortalte om, hvordan man der har
skabt øget interesse for lokalhistorien og
vækst i medlemstallet. Blandt mødets del
tagere viste der sig ikke nogen overvæl
dende interesse for at oprette et repræsen
tantskab, og styrelsen har derfor besluttet,
at der ikke i øjeblikket skal arbejdes videre
i den retning.

Samarbejde med de historiske
foreninger, arkiver og museer
1 januar 2017 inviterede formanden for
Historisk Samfund, Per Lunde Lauridsen,
museerne, de lokalhistoriske arkiver og
arkivsamvirkerne til et møde, hvor man
drøftede mere konkrete muligheder for
samarbejde. Det var et positivt møde, og
styrelsen arbejder videre med de forslag og
ideer, som kom på bordet. Man drøftede
blandt andet Hardsyssel Årbog og dens
profil, udgivelse af en digital avis med
historisk stof og samarbejde om kurser og
talentudvikling.
I september sendte Historisk Samfund
endvidere et spørgeskema ud til alle de hi
storiske foreninger, hvor man forhørte sig
om, hvorledes og på hvilke punkter for
eningerne vurderede mulighederne for et
tættere samarbejde med Historisk Sam
fund.

En ny grafisk profil
Et udvalg i styrelsen har arbejdet med at få
designet en ny grafisk profil for Historisk
Samfund. Det er tanken, at alt skriftligt
materiale fra Historisk Samfund herefter
skal følge dette design. Det gælder invi
tationer til møder, foldere og skilte, men
også hjemmesidens og årbogens layout.
Historisk Samfunds logo, der bygger på
seglene for de enkelte herreder i Ring
købing Amt, er foreslået forenklet og mo
derniseret i designmæssig henseende. Lo
goet skal dog stadig rumme elementerne
fra de gamle segl.

Styrelsen
Efter generalforsamlingen den 19- marts
2017 består styrelsen for Historisk Samfund
af følgende fem medlemmer: Per Lunde
Lauridsen, der ved styrelsens efterfølgende
konstituering blev valgt til formand, Gud
run Gormsen (næstformand), Frode Riber
(kasserer), Hans Herping (sekretær), og
Jens Erik Villadsen. Som suppleanter valg
tes Bent Skaarup Pedersen og Per Axelsen.
Nyhedsbrev, e-mail service
og Facebook
Styrelsen udsender et par gange om året
et nyhedsbrev til medlemmerne pr. mail.
Ligeledes udsendes meddelelser om even
tuelle arrangementer ud over invitationer
ne til generalforsamlingen og årsmødet til
medlemmer, der har tilmeldt sig orien
tering via mail. Styrelsen opfordrer alle
til at tilmelde sig ordningen via hjem
mesiden eller ved at henvende sig til et
styrelsesmedlem.

Historisk Samfund har en profil på Face
book. Sammen med samfundets hjemme
side er der derved skabt mulighed for hur-
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tigere informationer til medlemmerne og
for at skabe dialog med medlemmer og
andre, der interesserer sig for historiske
emner.

Medlemskab
Alle interesserede kan melde sig ind i
Hardsyssel Historisk Samfund af 1906.
Kontingentet i 2017 er 160 kr. Indmel
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delse kan ske til alle styrelsesmedlemmer
eller ved henvendelse til kassereren, Frode
Riber. Indmeldelse kan også ske via hjem
mesiden: www.historisksamfund.dk .
Alle nye medlemmer ßr den sidst ud
komne Hardsyssels Årbog tilsendt gratis.
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til
kassereren.

BESTYRELSEN FOR HARDSYSSEL HISTORISK SAMFUND AF 1906
pr. 1. april 2017
Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76, 6940 Lem
Tlf. 22 99 96 39.
perlundelauridsen@>gmail.com
Indvalgt 2012, formand fra 2014,
medlem af årbogsudvalget fra 2012.

Frode Riber
Krunderupparken 36, Naur,
7500 Holstebro
Tlf. 97432097/40778033. fr@friber.dk
Indvalgt 2016, kasserer fra 2016.
Hans Herping
Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 50 20.
hans.herping@outlook.dk
Indvalgt 2013, sekretær fra 2017
medlem af årbogsudvalget fra 2013.

Gudrun Gormsen
Tjørnevej 46, 7500 Holstebro
Tlf. 97 40 18 87/ 51 53 65 60.
gudrun.gormsen@hotmail.com
Indvalgt 2012. Næstformand fra 2017
og redaktør af årbogen fra 2017.

Jens Erik Villadsen
Sommer: Lisbyvej 13, Fjaltring,
7620 Lemvig.
Vinter: Kongelyset 18, Mejrup,
7500 Holstebro.
Tlf. 22225308. mail@jevilladsen.dk
Indvalgt 2016, webmaster fra 2016.
Suppleanter:
Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen l,Stauning,
6900 Skjern.
Tlf. 97 36 34 01. beskpe@hocmail.com

Per Axelsen
Syrenvej 27, Halby,
6900 Skjern
Tlf. 22 52 62 01.
piax@mail.dk

Jens Olufsen, Ringkøbing, Kurt Guldbæk,
Vinderup og Bent Hansen, Bording er til
knyttet bestyrelsen til løsning af særlige
opgaver.

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016
2016

2015

Indtægter:

Kontingentindtægter
Tilskud offentlige myndigheder
Salg af årbøger
Salg af Fattiggårde & Fattighuse
Porto v/salg af bøger
Renteindtægter
Overskud ved møder

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

111.520,00
12.800,00
16.492,00
26.255,00
3.860,00
58,04
-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

114.736,00
11.800,00
17.131,00
97,11
7.590,00

Indtægter i alt

kr.

170.985,04

kr.

151354,11

Udgifter vedr. årbøger
Bogen Fattiggårde & Fattighuse
Udgi Her vedr. foredrag & møder
Porto, fragt og udbringning
Kontorartikler
Øvrige adm. udgifter
Kontingentudgifter
Bestyrclsesudgifter
PR og lign, (represent. & gaver)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

96.573.75
16.123,59
24.935,90
8.297,51
485,00
19.633,46
2.600,00
4.202.60
419,80

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

95.151,00
46.323,81
3.924,88
3.450,75
16.224,82
2.630,00
1.247,55
2.263,00

Udgifter i alt

kr.

173.271,61

kr.

17121531

Periodens resultat

kr.

-2.286,57

kr.

-19.861,70

Udgifter:

Aktiver:

Vcstjytsk Bank 7650 2139322
Nordea 0726220255
Debitorer
Øvrige tilgodehavender

Passiver:
Fomdbetalt kontingent

56.488,30
53.324.54
10.445,00
3.000.00

122.184,41
-

12325734

122.184,41

3.360,00

-

-

Egenkapital:

Saldo Primo
Periodens resultat

122.184,41
-2.286,57

142.046,11
-19.861,70

11939734

122.184,41

123.25734

122.184,41

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
Note 1.
Tilskud fra offentlige myndigheder

Ringkøbing-Skjem kommune
Herning kommune
Holstebro kommune
Struer kommune
Ikast-Brandc kommune

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.000,00
4.000,00
800,00
1.000,00
2.000.00

Kr.12.800,00

31. januar 2017

Kasserer
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Viborg: 31.55.57.59,60,69
Viggo Jepsen: 87, 88
Vilhelm Konrad von Lorenz: 109
Villy Omme: 123
Vincent Lerche: 83, 84
Vinther, kammerråd: 111
Vold bjerg: 43
Vorgod A: 55, 66, 81
Vråbanken: 68

Y
Yllebjerg: 68
Zidsel Marie Jensdatter af Green: 79

0
Ødevi«: 75, 74, 76
Ølgod: 55
Ørre: 12-16, 22. 26, 33, 55, 58-60,
64.69,98.99, 104, 105,
107, 109, 110, 115-122, 124
Øster Høgild: 76
Øster Kjær: 8
Østersømagter: 134

Hardsyssels Årbog
INDHOLD
Gunnar Solvang:
Strandfoged Peder Madsen Dalgaard
fra Nørre Bjerg i Fjaltring
Christian Ringskon og
Frederik Vognsen Hansen:
Vandkraft, produktion og handel
på Brejninggaard
Franz Jensen:
Geographiske Billeder fra Heden
Erik Degn:
Hvad præsterne skrev i Skarrild
Kirkebog 1725-1815
Svend Aage Madsen:
Møltrup Optagelseshjem
Anders Villadsen:
En strid om tiende i Ørre Sogn
i 1820 erne
Verner Højersgaard:
Minder fra min skoletid i Herning
fra 1938 til 1949
Per Madsen:
Sportsstjerne, jagerpilot
og meget andet.

