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En meget spændende aften hos firmaet VAM i Vester Alling, 
hvor foreningen afholdte den årlige generalforsamling. 

Indehaver Søren Rasmussen fortalte om firmaets historie.
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Forord
AF SØREN RASMUSSEN
Medindehaver a f VAM A l  S

Det var en dag i sommeren 64.
Byen emmede af liv. Jeg var lige begyndt i 3. klasse i kommuneskolen 
her i Vester Alling.
Gregersen, som vikaren hed, var langhåret og kørte i Citroen. 
Forældrene var bekymrede og rengøringskonen kunne fortælle, a t der 
foregik mærkelige ting i skolen. Og det gjorde der, jeg bliver stadig helt 
forpustet, når jeg tæ nker på, hvad vi nåede det år.
Men vi havde heldigvis tunnelen, der ud over sikker krydsning af den 
befærdede hovedgade, gav de fremmelige elever en mulighed for et kys i 
de mørke hjørner.
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Jo, det blev det bedste og mest lærerige år i min skolegang.
Og netop den dag skete der andet end arbejdet på gården. Det var ellers 
ikke meget der blev tid til, ud over skole og arbejde. Men den dag var 
der cirkus på cirkuspladsen, og vi havde fået lov til a t besøge det. 
Derværre skulle vi være hjemme længe før karlene og pigerne, der arbej
dede i byen.
Det daglige liv i byen var til a t overse. Vi havde Brugsen og tanken, hvor 
de unge mødtes. Af håndværkere var der kun Laurits snedkeren. 
Heldigvis kom tre konkurrerende bagere, en grønthandler og slagter flere 
gange om ugen med home delivery, som det vist hedder i dag.
Så havde vi selvfølgelig busforbindelse til Randers.
Tidligere havde der væ ret landsbysmedie og børstenbinder, men det var 
før min tid.
Og bedre blev det ikke med tiden.
Selv om juleudstillingen i Brugsen var et stort og fast udflugtsmål for 
mine gymnasievenner, m åtte Brugsen lukke få år efter.
Skolen var for længst lukket og da der kom tilskud til den kollektive tra 
fik, m åtte busruten også give op.
Helt livløs er byen dog ikke.
I dag har vi en landskendt Jaguar-m ekanikker. Og m askinstationen, 
som min far startede, er blevet til en pæn stor entreprenørforretning.
Så ikke alt i byen er historie, og den dag Bent fra Sønderhald Lokal
historiske Forening ringede og spurgte, om vi ville være væ rter for fore
ningens generalforsamling, blev vi glade for a t kunne vise livet her i 
byen på landet, som i dag er arbejdsplads for 75 mennesker.
Jo, der er skam stadig liv i Vester Alling!
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En søndagstur ad den gamle landevej
AF ANKER GYLDENLØV
(døbt: Jørgen Anker Møller Fredriksen).

Vi kommer fra Langkastrup på Uggelhusevejen og drejer fra mod vest 
ved m urer Gregersens villa. Kører vi derimod i østlig retning, passerer vi 
Jørgen Bjerregårds og Andrea Larsens ejendomme. Her var i sin tid en 
mølle og dertil liggende bageri. Vi kan imidlertid ikke komme ret langt af 
den oprindelige vejføring, da en grusgrav h a r sløjfet denne vej. Vejen fort
sæ tter derfor i stedet for til Fausing og derfra til Gammel Estrup.
Vi fortsæ tter ad den gamle landevej mod Essenbæk og kommer til Hans 
Nielsen Lann’s gård. Stuehus og avlsbygningerne ligger på hver sin side 
af vejen. Efter sigende skulle der have lagt en landevejskro på dette sted. 
Nu nærm er vi os et hus, som fra gammel tid blev kaldet Kukhuset. Det 
gamle Kukhus s tå r der ikke mere, men der er på det samme sted opført 
et andet hus, der stadig kaldes Kukhuset.
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Jeg vil fortælle en historie, der er blevet mig fortalt efter hukommelsen. 
Jeg har hørt den adskillige gange og tem aet er det samme. Den lyder som 
følgende:
Gyldenløv kom - som han så mange gange før havde gjort - kørende ad 
den gamle landevej. Han kørte som han plejede midt i på vejen, siddende 
i sine egne tanker. Pludselig vågnede han  op af sin halvslummer, da en 
stor flot karet indhentede ham  og en barsk stemme råbte: »Kør af vejen 
bonde, kan du ikke se, hvem jeg er. Jeg er greven fra Gammel Estrup«. 
Gyldenløv svarede da: »A er Gyldenløv fra Castrup«. Folk undrede sig 
over, hvordan han dog turde svare greven på den måde. Nogle dage se
nere kom der bud fra greven med følgende meddelelse: Greven var stolt 
over, a t han havde bønder, der sådan kunne svare for sig. Hvis han fik 
brug for noget egetømmer, kunne han blot tage det i skoven ved Floes. 
Dengang tvivlede jeg på historien. For det første hørte Castrup ikke un 
der Gammel Estrup. For det andet blev min tiptipoldefar Søren Jensen 
Gyldenløv selvejerbonde. Men der kan alligevel godt være noget om det, 
for i skødet, da Søren Gyldenløv blev selvejer i 1794, forbeholder sælgeren 
sig et stykke eng og bøgeskov. Der kan godt have været en aftale imellem 
sælgeren fra Tuestrup gods og greven på Gammel Estrup. For der kunne 
blive et fint jag tterræ n når de to tilstødende skove blev sammenlagt. 
Angående skovene kan vi se i en indberetning i bispearkivet, skrevet i 
1743 af daværende sognepræst Pastor Bruun. Han skriver følgene: »Til 
Virring by ligger en liden lund med nogle unge bøgetræer. Til Floes i 
samme sogn en liden Skov med små ege og bøgetræer der hos Kjær med 
små ellers til samme Estrup stam hus tilhørerende. Til Essenbæk og Ca
strup ligger en liden skov med sm å ege og bøgetræer derhos et kjær med 
ellerris stam huset Tuestrup tilhørende«.
Det er engang blevet mig fortalt, a t der før udskiftningen (ca. år 1788) til
hørte en lille skov til denne matrikel. Dengang havde gården matrikel nr. 
9a (den nye matrikel 12a). Det kan udm ærket passe, for i forbindelse med 
udflytningen blev der brug for egetømmer. Som før omtalt blev Søren Gyl
denløv selvejerbonde ved Tuestrup i 1794. Han nåede imidlertid ikke at 
være selvejergårdmand ret længe, da han blev begravet i 1799 - 55 år gam
mel. Herefter overtog min tipoldefader Niels Sørensen Gyldenløv gården. 
N år vi studerer skiftet, ser vi, a t bunden er lagt til den store formue, alle 
ta lte  om. Jeg h ar mange gange hørt, a t min bedstefader var sognets rige
ste mand. På gården var der: 8 heste, 6 køer, 6 kalve, 1 opdræt kalv, 
14 får, 12 lam, 12-13 svin og 1 so polt.
VÆRDIER +599 -En panteobligation 350 + renter = 14 = 361 
Formue: 235 rigsbankdaler.

7



På venstre side af vejen har vi Uggelhuse-gårdenes m arker. På den an 
den side Søren Bernes m arker, som fortsæ tter til den gamle høvej, efter
fulgt af Kaj Boels. Det er noget af den mark, som i sin tid hørte til en af 
Gyldenløv-gårdene. Der var to gårde ved siden af hinanden, som blev 
kaldet Gyldenløv-gårdene. De lå ved siden af en dam (Gyldenløvdam- 
men). I en gammel jordbog kunne noget tyde på, a t der kun var en gård 
med 8 tdr. hartkorn. Ved den nye m atrikel ser vi, a t 12a ejes af Niels 
Sørensen (Gyldenløv). H artkorn udgør 3 tdr. 4 skæpper 2 album. Brode
ren Jens Sørensen (Gyldenløv) m atrikel nr. 13 udgør 3 tdr. 3 skæpper. 
Endvidere deler disse 2 gårdes m arker skel med m atrikel nr. 13.
Når vi ser mod syd, ser vi den gamle udflyttergård skjult mellem store 
aske og egetræer. Mod vest en klynge træ er, hovedsagelig birk, derfra 
navnet Birkely. Dette navn fik gården i 1901, um iddelbart efter den fryg
telige julestorm. Der var ikke mange gårde og huse, der kunne stå  for den 
frygtelige orkan. Kort tid efter kom m ejeribestyreren fra Birkehøj mejeri 
på hesøg. Han sagde til min bedstefader: »Jeg syntes I skal kalde gården 
Birkely, for det er uden tvivl de store birketræer, der h ar reddet gården«. 
I mange å r skrev og sagde vi Birkely, indtil vi på et kort så, a t gården blev 
benævnt som Nedergård, derefter begyndte vi at kalde gården Neder
gård.
Da jeg senere begyndte med slægtsforskning, m åtte jeg erkende, at det 
var ravruskende galt. I 1970 deltog jeg i et slægtsforskerkursus. Her blev 
der arrangeret en tu r  til rigsarkivet i København, for a t studere folketæl
lingslister, lægsruller m.m. Jeg m åtte med skamme konstatere, a t det 
ikke var vores gård, der hed Nedergård. Den hed derimod Kringmose- 
gård. Nedergård var den gård, der ifølge folketællingen 1845, er benævnt 
som m atrikel nr. 9b (Gården ved grusgraven).
Min moder h ar fortalt, a t en dag hun og min moster gik og legede uden for 
gården, kom to mænd og spurgte om det var Nedergård. Hvad de svarede 
ved jeg ikke - men jeg formoder, a t de kom fra geodætisk institut. Men en 
kendsgerning er, a t vores gård ved en fejltagelse blev benævnt som Ne
dergård på landkortet. Grunden til a t gården i Folketællingen fra 1845 er 
benævnt som Kringmosegård er, a t gårdens m arker mod vest grænser op 
til en mose, som kaldes Kringmosen. Gårdens rette  navn må som følger 
deraf være Kringmose- eller Gyldenløvgården. Den blev også kaldet Ame- 
rikagården. Jeg formoder, a t det kom af, a t min bedstefar var med på alt 
angående maskiner. Han var den første der fik petroleumsmotoriseret 
selvbinder - en Krupp, og den første der fik malkemaskine, det var vist 
omkring 1925, en W akker med to dobbeltmaskiner. Vi fik den modernise
ret i 1938. Den kørte jeg med til 1949.



r f  r / t  y / t  t/HX.Vt / i  f / t .

Langkastrupvejs beboere havde smalle strim ler jord beregnet til ligge- 
plads for æltetørvene. De var i mange tilfælde kun 2-3 m eter brede. 1 1947 
var der ingen der var klar over, hvor deres parcel var. Funk Adamsen på 
Langkastrupvej fik den idé, a t samlede alle parcellerne og blive tørvefabri- 
kant. Han besøgte alle lodsejere, og fik dem til a t afstå deres parcel. Det 
var ingen problem. Han fik alle til a t afstå deres parceller vedlagtsfri mod 
en bedre frokost. Vores gård havde indtil da brugt den jord, der stødte op 
til vores m ark til afgræsning. Den anden side blev benyttet af afdøde 
Svend Østergaard. En del deraf var lyng og vild beplantning. Fra mosen 
var gravet en dyb kanal for at aflede overskydende vand. Kanalen blev 
uddybet, og derefter blev der lagt store rør for at få mosen afvandet.
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Så kunne tørvefabrikanten begynde. Der blev kun produceret tørv i 1947. 
Tørvene var af dårlig kvalitet. Han påbegyndte derefter opførelsen af en 
villa. Det var hans hensigt at oprette en gåse- og andefarm. Kælderen var 
påbegyndt. Sten og tømmer blev afhentet. Men mosen var fredet, så der 
kunne ikke gives byggetilladelse. Senere købte jeg sammen med Svend 
Østergaard mosen til deling. Derefter blev mosen indhegnet sammen 
med et stykke agerjord, det blev benyttet til kvier - vandet var jo i mosen. 
Vest for mosen lå der to boelssteder sam t to huse. Det er den såkaldte 
»Krogen«. Jeg formoder, a t denne benævnelse skyldes, a t det er det yder
ste af Virring sogn. Svend Østergaards ejendom blev efter en brand flyt
tet op til den gamle landevej.
Min bedstefader havde i ca. 25 år en karl, der boede i det yderste hus i 
Krogen sammen med sin kone M aren. Karlen gik under navnet »Fut Kre
sten«. Min moster Andrea har fortalt, a t Bedstefader forbød Kresten at 
bande i børnenes nærværelse. Kresten ville gerne have et glas brænde
vin, når han kom ind til aftensmaden. Han var fåmælt, men når min 
moster kom med brændevinen, blev han meget m unter og snaksaglig.
En aften var der gæster i M aren og Krestens hjem. De spillede muligvis 
kort, brændevinsdunken stod på gulvet og m åtte mange gange op på bor
det, så spillerne blev lidt højrøstede. M aren syntes, a t det nu kunne være 
nok, og brændevinsdunken fik et spark, så de eftertragtede dråber løb 
hen af gulvet. Kresten har nok sat en trum f på, da han gav katten  skyl
den for det skete.
Vi forlader Krogen og køre ned mod Svends dal eller Pigens dal. Svends 
dal ligger ved den gamle landevej, som var adfartsvej indtil 1874. Den 
gamle vej kan i dag benyttes fra Assentoft til Langkastrup. Denne vej har 
jeg gået og kørt utallige gange. Det var en ubeskrivelig oplevelse a t sidde 
i sine egne tanker, a t lade fantasien råde og filosofere over de besynder
lige ting, som jeg havde hørt og læst om. Fra landsarkivet i Viborg læses 
i bispearkivet 9. september 1743 en indberetning af pastor N. Brun føl
gende udtog: "Udi formelte skov er en dal som kaldes Svendsdal. Samme 
menes, der skulle være en konge slagen og begraven«. Dog ses der ikke 
nogen tegn til sådan begravelse. Den mest m akabre hændelse i datiden 
er henrettelsen af svenskeren Ole Bergreen.
Denne henrettelse fandt sted den 9. marts 1859. Om dette skriver lærer Jo
hansen Assentoft (Senere lærer Wølver i Randers Historisk Samfund 1914):
Svends Høj. En H enrettelse. Af Lærer Johansen , A ssentoft.
Kun faa er tilbage, som har været til Stede ved og kan erindre H enret
telsen af svendskeren Ole Bergreen paa »Svends Høj« i Essenbæk Sogn,
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Ca 1% Mil Øst for Randers. Af de faa som er tilbage, kan her nævnes fhv. 
Gaardejer i Floes, Kristen Jensen, og fhv. Landpost Niels Andersen, 
Drastrup. Disse to Mænd skyldes for en Del følgende Beretning om denne 
for Egnen saa opsigtsvækkende Begivenhed.
Navnene »Svends Høj« og »Svends Dal« sæ ttes af den yngre Slægt i for
bindelse med Henrettelsen af Morderen Ole Bergreen, hvis Navn desaar- 
sag Bliver lavet om til Svend. Men Navnet »Svends Høj« har absolut in tet 
med svenskeren at gøre. Dette navn kan føres langt tilbage i tiden. Sag
net der vel i dette som i de allerfleste andre Tilfælde er en underlig Blan
ding af Digtning og Virkelighed, fortæller at der paa denne Høj en Gang 
i den graa Oldtid er blevet hæ ngt en sørøverkonge, Svend Høra. Deraf 
navnet »Svends Høj«. Samme Røverhøvding skulde paa et af sine Plynd
ringstog op i landet gennem Randers Fjord være bleven overmandet af de 
Rougsø Bønder, der havde spæ rret ham  Tilbagevejen ved at dæmme Fjor
den med træ stam m er og saaledes gjort Fjorden til »fast Land«. Man P a
aviser endog Stedet, hvor denne Dæmning skal have været, nemlig mel
lem Volk Mølle og Uggelhusene, næ rm est Uggelhusene. Der havde saa 
Bønderne mødt m andsstærke og overmandet Røverkongen og hans 
Knægte. Knægtene skal være bleven ihjelslagne paa Stedet, medens sel
ve Kongen blev ført op paa »Øn Bjørre« (Øn Bjerge), hvor han kom til at 
dingle i Galgen til Skræk og Advarsel for ligesindede. Det var en Helte- 
daad og en modig Bedrift af de Rougsø Bønder, der da heller ikke sjæl
dent i gamle Beretninger Benævnes »de stæ rke Bønder fra Rougsø«, m u
ligt a t de har erhvervet Navnet fra denne Lejlighed.
Den gamle landevej fra Randers til til Rougsø gik førhen gennem en tem 
melig dyb Dal gennem »Øn Bjørre« um iddelbart op ad »Svends Høj«; Da
len fik navnet »Svends dal« og lige der vest for strakte sig en hede, der 
kaldes »Feid Hede« Dalen op ad den berygtede »Svends høj« var frygtet af 
alle vejfarende, og alle ældre M ennesker i Rougsø Herred der ikke alene 
kender navnet »Svends dal« men også en eller flere ugerninger der er be- 
gaaet paa dette skumle sted.
Um iddelbart Vest for Dalen var der en Smugkro og lidt Øst for »den kgl. 
priviligerede Kro« Slyngborg, der siden er flyttet op til den nye Landevej, 
men som den Gang laa i Langkastrup, saa der var jo rig lejlighed til for 
Bønderne a t hjælpe lidt paa Modet, fra hvilken Side de end kom og skulde 
gennem Dalen. Og mod skulde der til, th i Stedet var efterhaanden blevet 
et Tilflugtssted for alskens Pak og Ugerningsmænd. Det var ikke uden 
grund, a t Bønderne mellem Kornsækkende lagde en »Siavl« eller et M an
geltræ, naar de skulde til Randers; der kunde godt blive Brug for slige 
Vaaben, om Pengene skulde bjerges hjem gennem »Svends Dal«.
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Imidlertid synes det, som om »Svends Høj« gennem Tiden havde tab t no
get af sin Uhygge, intil den pludselig 9de M arts 1859 generobrede den i 
fuldt Maal.
Paa den tid tjente der paa Holbækgaard i Rougsø Herred en karl, Ole 
Bergreen, og en Bryggerspige Karen Bodsdatter, begge Svenskere af Fød
sel. De to var kærester. En aftenstund, det var 2den Pindsedag 1858, 
fulgtes dissse to ad gennem Skoven ned mod Fjorden. Paa Udvejen var de 
bedste venner, men paa Hjemvejen blev de uenige. Karlen skyldte Pigen 
for, a t hun var ham  utro, og hun bebrejdede ham  at han ofte var beruset 
og opførte sig slet. Saadan siges der. Et er desværre Fakta, Ole Bergreen 
blev saa rasende, a t han bru ta lt slog sin kæreste til jorden, tog derefter et 
strømpebaand og kvalte hende og slæbte hende dernæ st ned til Fjorden 
og kastede hende deri. Morderen blev ført til Randers og indsat i Arre
sten, men trods alle beviser var han ikke at formaa til a t bekende sin 
Udaad. Hans Nægten hjalp ham dog kun lidet, han  blev dømt til a t lide 
døden ved Halshugning. Eksekutionen skulde have fundet Sted 
paa »Holbækgaard«s Jorder i Nærheden af det Sted, hvor han havde myr
det Pigen, men den daværende Ejer af Holbækgaard, Godsejer Mourier- 
Petersen, vilde nødigt afgive Plads dertil, vel næ rm est fordi han indsaa, 
at en slig Plet vilde i hine overtroiske Tider uværgerligt blive omgivet 
med en Mængde rædselsfulde Historier. Dog, Retten havde dømt saale- 
des og derved m aatte det have sit Forblivende, medmindre Mourier-Pe- 
dersen kunde anvise Øvrigheden »anden passende Plads«.
Paa den Tid ejedes »Øn Bjørre« med »Svends Høj« af Boelsmand Jørgen 
Andersen. Boelsstedet kaldes og kaldes »Skriverhuset« Jørgen Andersen 
benævntes derefter Skriver Jørgen eller »Skryv Jøren«. Han var villig til 
at overlade Plads til Henrettelsen mod en Betaling af 30 Rigsdaler. Dem 
betalte Godsejeren, og Pladsen blev bestem t a t skulle være »Svends Høj«, 
og øvrigheden erklærede sig tilfreds med stedet og bestemte, at H enret
telsen skulde finde Sted den 9de M arts, de fyrretyve Ridders Dag, 1859. 
Henrettelsen var fastsat til Kl. 9 om Formiddagen, og længe før den Tid 
var Vejen sort af Mennesker, kørende og gaaende, unge og gamle, sunde 
og svagelige, eller som det hedder i en gammel Beretning: hvem, der paa 
nogen Maade kunde være hjemmefra fra hele Rougsø-Sønderhald Her
red, var mødt, ikke a t tale om, at enkelte langvejsfra var kommet til Ste
de for a t nyde det rædselsfulde Skuespil ved Selvsyn. Saa stor en T iltræ k
ning havde Begivenheden, a t endog Konfirmanderne, der den Dag skulde 
til Præsten, forsømte deres Præstegang, skønt daværende Pastor Jens 
Lund, Kapelan hos Sognepræst Dinesen, Virring, paa det strængeste 
havde forbudt sine Elever at overvære Eksekutionen. Enkelte af disse
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Konfirmander lever endnu og erindrer tydeligt, hvilken Tordentale, der 
mødte dem næ st paafølgende Gang, de var hos Pastor Jens Lund. Han 
havde truet med at bortvise den Konfirmand, der vovede at overtræde 
Forbudet, men saa galt gik det dog ikke.
Vendtetiden blev lang. Klokken blev 9, og den blev 10 og den blev 11. 
Endelig øjnedes en Karosse, og alle mente, a t nu kom Ole Bergreen. Men 
det var ikke ham, det var Skarpretteren og hans Rakkerknægt. Disse gav 
sig straks i Færd med at rejse Skafottet, lægge Øksen til Rette og stille 
Kisten, der var tøm ret af uhøvlede Brædder, lidt ved Siden af Skafottet. 
Da endelig kom Delinkventen i en lukket Vogn, hos ham  i Vognen var 
blandt andre daværende P ræ st i Kristup, Langballe, der idelig formane
de den endnu forstokkede Forbryder til a t bekende sin Forbrydelse, a t 
han kunde faa Forladelse for sin Synd, endnu mednes det var Tid. Men 
alt forgæves; Ole Bergreen vilde in te t bekende.
En Eskadron af Randers Dragoner ledsagede Vognen. Saa snart de na- 
aede Stedet, blev Højen spæ rret af, og der blev slaaet Kreds om Skafottet. 
Dog var Dragonerne ikke stænge mod Publikum. De tillod endog enkelte 
a t s taa op i Stigbøjlerne hos dem, for a t de bedre kunde se, andre kravlede 
under Hestene, hvor de kunde se ind paa den afspærrede Plads.
Endnu en Gang formanede Præsten den dødsdømte til at bekende, og da 
brast Isen. Med den visse umiddelbart forestaaende Død for Øjnene bekend
te Ole Bergreen alt. Og efter en kort Bøn sammen med Præsten knælede 
Morderen ned ved Skafottet, Øksen faldt, og Hovedet trillede hen ad San
det. Rakkerknægten tog Hovedet ved haarene og viste det rundt. Enkelte 
paastaar at have set Øjnene rulle i Hovedet endnu. Derefter blev Legemet 
lagt i Kisten, Hovedet mellem Benene, og begravet paa selve Stedet.
Det siger sig selv, a t efter denne Tildragelse paa »Svends Høj« blev Stedet 
endnu mere berygtet end forhen. Ingen vovede sig der forbi ved Nattetide 
uden den allerhaardeste Nødvendighed og da aldrig ene. En Fortælling om, 
at Øvrigheden om N atten hemmeligt skulde være vendt tilbage for at tage 
Ole Bergreens Legeme op af Jorden og lade det begrave et andet Sted, 
fandt ingen Tiltro hos Almuen; langt mere fandt den Fortælling Jordbund, 
at der om Natten paa »Svends Høj« vandrede en Mand rundt med Hovedet 
under Armen, og hvem anden skulde det vel være end Ole Bergreen? 
Forøvrigt kunde man ogsaa se, a t Morderen ingen Ro havde i sin grav, thi 
paa Stedet, hvor han var blevet begravet, voksede ikke lyngspire, medens 
der rundt om voksede frodigt Lyng. Gentagne Gange blev der forsøgt a t 
plante Graner paa Højen, men uden Resultat. De laa efter kort Tid spredt 
rundt om, oprykket med Rode. Hvem anden havde gjordt det end Ole 
Bergreen? visselig ingen. At en enkelt frem satte den tanke, at det kunde
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være Røvere, der havde Interesse af a t vedligeholde Uhyggen ved Stedet 
fandt længe ingen Tiltro. Dog forefaldt der endog re t hyppigt Overfald, 
der absolut ikke skyldtes Ole, og Tanken vendte sig lidt efter lidt fra den 
døde til de levende, der færdedes i Dalen. Det tra f  ikke saa sjældent, at 
Hestene for Vognen om N atten blev grebet ved Tøjlerne i »Svends Dal«, 
og Kusken m aatte betale Løsepenge for a t faa lov a t køre videre. Man vil 
endog pege paa et bestem t Tilfælde, hvor en kendt Mand blev stoppet i 
Dalen , men resolut gav Røveren et saadant Slag over Ryggen, at denne 
blev Krøbling for Livstid.
At Egnens Beboere var forbitret paa Skriver Jørgen, fordi han havde 
solgt Pladsen, frem gaar af, a t de døbte ham  om og kaldte ham  ’’Svensk 
Jørgen«. Dog efterhaanden glemtes det ogsaa, og han gik i graven under 
sit oprindelige Navn Jørgen Andersen.
Imidlertid, nu gaar Landevejen ikke mere forbi »Svends Høj«, og Højen er 
beplandtet med Graner, der i Storm og Stille nikker og hvisker til h inan
den om de Sagn og Minder, de skygger og gemmer over.
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DVD med optagelse af pilehytte ved branddammen i Horning. Giver: Aase Pedersen, Horning. 
DVD med optagelser af diverse sommerfester i Øster Alling. Giver: Frede Jakobsen, 0 .Alling.
2 protokoller fra Auning Havekreds. Giver: Else Jepsen, Gjesing.
En tu r ad den gamle landevej i Langkastrup. Giver: Preben Kristensen, Langkastrup. 
Ringbind med m ateriale om Laus Nielsen (den kloge mand i Auning). Giver: Michael Nielsen 
Erindringer fra Kirsten Holm Glerups far, der var født på Aarslev hede og boede på føde
gården fra 1916-1950. Giver: Kirsten Glerup, Hurup Thy.
Billedmappe fra Essenbækskolen. Giver: A. Arendt Nielsen, Auning
Gæstebog, udklipsboger fotoalbum m.v. fra Assentofthjemmet. Givere: Minna og Poul Jensen, 
Uggelhuse.
Diverse protokoller fra Langkastrup gymnastikforening. Giver: Søren Jensen, Langkastrup. 
Evalueringsrapport vedr. Distriktsmodellen for daginstitutionsområdet i Sønderhald kom
mune. Giver: Orla Lund. Øster Alling.
Korrespondance i forbindelse med Vester Alling kirkes køb af forsamlingshuset. Giver. Evald 
Nielsen, Vester Alling.
M ateriale fra styregruppen omkring Røde Kors flygtningecentret i Auning. Giver: Leif Jensen, 
Øster Alling.
Marie og Peder Graabæks private papirer, regnskabsbøger, skolebøger, sange, udklipsbøger 
m.m. samt Blicher Hansens lvsbilledsamling. Giver Jørgen Graabæk, Øster-Assels. 
Smedemester/borgmester G. Kirk-Thøgersens udklipsboger, private papirer, taler m.v. Giver: 
Inga Thøgersen, Auning.
38 udklipsboger sam t 32 indbundne bøger med mange årgange af Folkebladet for Djursland. 
Giver: John Pedersen, Hevring.
Tegninger af Hørning skole, avisudklip, slægstavler, private papirer m.m. Giver: Tage 
Thaarsti, Randers.
CD og DVD optagelser af forskellige aktiviteter på Auning skole, avisudklip, skoleblade m.v. 
Giver: Auning skole.
Protokol fra Øster Alling folkedanserforening. Giver: Ellen Byriel, Øster Alling.
Kopi af program fra Verdensmesterskabet i motocross 1955 på Volk Møllebanen. Giver: John 
Williams, Lystrup.
Private papirer, billeder, m ateriale vedr. Hørning by og forskellige slægtsoptegnelser. Giver: 
Klaus Moltesen, Hørning.
Billeder fra sidste byrådsmøde i Sønderhald kommune. Giver: Kirsten Wyrtz, Auning. 
M ateriale fra Ældre Sagen Sønderhald, ’’Sønderhaldlisten”, bladet ”Nyt fra RAGU” 1982-90. 
Giver: Leif Jensen, Øster Alling
3 albums med konfirmand billeder fra Årslev, Hørning, Øster- og Vester Alling. Giver: Øster 
Alling Menighedsråd.
Bog om ”Min barndomsby Vester Alling”. Giver: Evald Nielsen, Vester Alling.
Oversigt over fæstebønder 1626 i Fausing og folketællingen 1850 i Fausing, sam t 3 billeder af 
Drammelstrup skole og kortm ateriale fra Fausing og opland. Giver: Bent Østergaard, Fausing. 
3 forhandlingsprotokoller fra Auning brugs 1985-2001. Giver: Superbrugsen.
M ateriale om Sønderhald aftenskole. Giver: Inge Vejlby, Auning.
Oplæg til bogen ’’Auning fra tid til anden”, skudsmålsbøger, Rougsø-Sønderhald herreders 
folkeblad 1933, Jubilæum sskrift Pindstrup mosebrug og diverse avisudklip. Giver: Djursgrup- 
pen, Auning.
Eksemplarer af Randers Amtsavis, Jyllands Posten. BT, Randers Dagblad, ”Fri presse” for 
perioden april 1945-april 1946. Giver: Svend Klemmesen, Øster Alling.
Derudover har arkivet modtaget et antal bidrag a f ’’Fortæl din historie”.

Udpluk af indleverede og registrerede effekter til arkivet i 2010
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Treårskrigen 1848-1850
AF HELGA SØRENSEN

...da skal det aldrig angre mig, at jeg har stridt for fædrelandet...
Sådan skrev én a f de unge m ænd her fra Aarslev, der kæm pede  
m ed i Treårskrigen.
Grundlaget for denne artikel er en samling breve til og fra de to brødre, 
N iels og Jesp er P edersen  fra Tapagergaard her i Aarslev. De var 
sønner af Peder Jespersen og Ane Nielsdatter. Foruden de to sønner havde 
de også døtrene Hedevig og Maren.
Det at få brev fra dem derhjemme betød uendeligt meget for disse unge, 
da der ti t var meget lang tid imellem, a t de fik lov at komme hjem. Og for 
dem derhjemme betød det m indst lige så meget, a t høre lidt om hvordan 
det gik dem derude.
De første breve er fra 1845-46. De er til »Gode forældre og søskende«, 
og er skrevet af Niels Pedersen, der da var på militærskole i Citadellet 
Friderikshavn, København.
»— Jeg vil lade jer vide, at jeg ikke kommer hjem før til næste efterår, da 
jeg er skrevet i fast nummer, og skal blive i tjenesten et år mere, hvad jeg 
ikke fortryder. De der valgte ikke at blive, går nu med usikkerheden, om 
de senere bliver indkaldt igen«.
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Tapagergaard, Aarslev

De menige boede privat ude i byen, og da de ikke fik mange skilling at 
leve for, var det dem kært, når de fik forsyninger hjemmefra -  »Jeg vil 
bede Jer sende mig noget sul inden vinteren. Også en ost, da de nye oste er 
for udrøje, de kan ikke holde ud sammen med smørret. ...men i denne tid  
lever jeg højt, især om søndagen. Jeg spiser rødgrød, kylling eller brun 
steg, så er der også noget til de andre dage i ugen«.
Det er ikke al hans tid  der går med a t eksercere, for han skriver at han, 
især om søndagen, har en god fortjeneste ved at spille violin, »— der er én 
der spiller fløjte også. Hvis vi ikke også havde udgifter, så det godt ud. Vi 
må betale 6 rdl. hver om måneden til værten«.
Dette er skrevet i august. I november skriver han og takker for sul, strøm 
per og garn. Han beder hilse dem, der er udskrevet til a t komme derover 
til foråret. »De måtte jo ønske at de var herovre, da de vist mangler nogle 
a f de fordele som vi andre nyder -  men hvad har de, de har deres kære 
piger at holdes sig til, som vi andre mangler, endskønt der er nok herovre.« 
Savnet af familien kan ikke skjules. Hjem til jul kommer han nok heller 
ikke, for han slu tter med a t ønske alle en glædelig jul og et velsignet 
nytår. Som gave til familie og venner sender han 3 spil kort.
Først i det nye år har det væ ret meget ondt for ham  at være så langt 
hjemmefra. 12. februar 1846 skriver han således: »Kære fader og søskende.
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Det gør mig meget ondt at jeg skal være så langt fraværende, at jeg ikke 
kan være tilstede og deltage med eder i denne sørgelige skæbne, men vi må 
jo ikke tænke, at Vor Herre har ladet os friste for at straffe os, men tvært
imod, at han har gjort det i et godt øjemed for os alle. Og vi bør derfor være 
tålmodige og tilfredse med vor skæbne. Vi må jo takke Gud, at hun har 
levet med os så længe, og ikke faldt bort i vor spæde alder, som det så ofte 
sker. Nu vil jeg bede Gud om, at I, kære fader, måtte leve med os endnu i 
nogle år, og at vi alle må leve med helsen og sundhed, og at vi engang 
endnu må nyde den glæde, at tale med hverandre — Kære fader og 
søskende, vær nu endelig for alting tilfredse, at ikke sorgen skal forkorte 
jeres liv. Jeg har været hos hele familien, og de trøste mig alle.«
Dette skriver han efter sin mors død. - Ane Nielsdatter døde den 1. februar 
1846, kun 53 år gammel. Niels Pedersen var da selv 25 år gammel.
De næ ste breve er fra 1848, da krigen, der siden blev kaldt Treårskrigen, 
er i fuld gang. Jeg h ar søgt nogle fakta frem om tiden inden krigen og om 
selve krigen og dens afslutning.

Danm ark inden Treårskrigen
Europa var i slutningen af 1700-tallet og langt op i 1800-tallet et sam 
fund fuldt af omvæltninger, med bondeoprør, krige og revolutioner. I det 
hele taget blev der kæm pet for at finde en ny magtbalance i verden. Med 
den voksende industrialisering fremstod der også en ny arbejderstand, 
der ville have del i fremgangen. Det skulle ikke længere kun være Kejser, 
Konge og Fyrste, der skulle sidde på magten.
I det tyske rige kæmpede m an desuden om at få antallet af sm åstater 
bragt ned. Man fik det også ned fra omkring 300 til 39.
Det danske rige var noget større dengang end i dag. Landet bestod af 
kongeriget Danm ark — Norge og hertugdømmerne Slesvig — Holsten, kal
det Helstaten. Men i 1814, efter Englandskrigene, da vi havde holdt med 
den tabende part, Napoleon i Frankrig, m åtte vi afstå Norge til Sverige. 
Flere af urolighederne midt i 1800-tallet opstod som følge af flere dårlige 
høstår på grund af ugunstige vejrforhold, der igen betød stigende arbejds
løshed og fattigdom. Den stigende industrialisering betød også, at sam 
fundene var blevet mere sårbare, end da de mest bestod af bønder og 
sm åhåndværkere og derfor var mere selvforsynende end nu. For når man 
lider nød og ikke kan skaffe brød til sin familie, begynder man a t se sig 
om efter hvem, der mon er skyld i al ens elendighed. Samtidig er der jo 
altid nogen, der forstår at svømme ovenpå, selv i krisetider; og netop i 
krisetider ser man let dette som uretfærdigt, og er derfor nem a t lokke 
med i en oprørsbevægelse. De enkelte landes regeringer brugte forskel
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lige metoder til a t bekæmpe urolighederne, nogle brugte magtanvendelse, 
og andre forsøgte at forbedre befolkningens livsvilkår, bl.a. ved en forbed
ret skolegang og ved indførelse a f pressefrihed.
Ønsker og krav om forandringer udgik meget tit fra de studerende på 
universiteterne, da de jo havde bedre muligheder for a t følge med i sam 
fundsforholdene end arbejder og bonde, der jo på den tid  kun havde fået 
en meget begrænset uddannelse og som heller ikke havde den samme 
adgang til nyhederne fra den omgivende verden.
I disse urolige år døde den danske kong Christian d. 8. den 20. januar 
1848, og han blev efterfulgt af sin søn, Frederik d. 7. Begge var indstillede 
på, a t befolkningen skulle have mere medbestemmelse ved ledelsen a f  lan
det gennem et mere demokratisk i stedet for enevældigt styre. Men man 
kunne nok ikke altid blive enige om, hvor hurtigt udviklingen skulle gå. 
En god begyndelse til dem okrati her i landet var, da vi i 1849 fik vor 
grundlov. Også a t regeringen havde oprettet de fire rådgivende S tænder
forsamlinger, en i Holsten, en i Slesvig og to i Kongeriget. I Slesvig Hol
sten var rets- og forvaltningssprog tysk, men efterhånden som befolknin
gen blev mere bevidste om deres tilhørsforhold til enten D anm ark eller 
Tyskland, følte den dansksindede del dette som en uretfærdighed. Til at 
begynde med fik Slesvigerne ikke megen opbakning fra kongen og rege
ringen i deres kamp for at få dansk sprog indført i skole, kirke og ved 
domstole.
Kong Christian d. 8. ville helst bevare H elstaten udelt, altså bevare sit 
herredømme over både Danm ark og hertugdømmerne Slesvig -  Holsten. 
Den slesvig -  holstenske bevægelse krævede et Slesvig -  Holsten til Kon- 
geåen, mens den danske bevægelse krævede et Danm ark til Ejderen. 
Slesvigerne selv arbejdede stæ rk t for tilknytningen til Danmark. Man 
dannede Den Slesvigske Forening i 1843, og året efter oprettedes den 
første danske folkehøjskole i Rødding. Det første danske blad i Sønderjyl
land, Dannevirke, blev grundlagt i 1838.
I 1848 blev situationen alvorlig, da debuterede fra begge hertugdøm m er
nes stænderforsam linger ved et møde i Rendsborg d. 18. m arts krævede 
en fællesforfatning for Slesvig-Holsten. Ligeledes ville man have Slesvig- 
Holsten indlemmet i »Det Tyske Forbund«. M an sendte en deputation til 
kong Frederik d. 7., men deputationen fik det svar, a t Holsten godt m åtte 
få en fri forfatning, men a t m an hverken havde ret, m agt eller vilje til a t 
indlemme Slesvig i Det Tyske Forbund, men at m an tværtim od ville styr
ke Slesvigs forbindelse til Danmark.
Efterhånden var situationen så tilspidset, a t en krig var uundgåelig.
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K rigens gang i korte træk
N atten mellem den 23. og 24. m arts 1848 havde slesvig-holstenerne, in 
spireret at Februarrevolutionen i Paris, oprettet en provisorisk regering 
i Kiel under ledelse af bl.a. Prinsen af Nør og Grev Rewentlov. De drog fra 
Kiel til Rendsborg, hvor de overrumplede garnisonen på fæstningen 
Rendsborg. Dette optog kong Frederik d. 7 som en oprørsk handling, og 
da startede borgerkrigen i Sønderjylland. Kongen havde i m arts måned 
fyret de gamle m inistre og udnævnt en ny regering, hvor A.F. Tscherning 
blev krigsminister.
Interne stridigheder mellem den politiske og den militære ledelse, om 
hvem der havde den øverste myndighed og hvem der skulle træffe de en
delige afgørelser, gjorde ikke forholdene lettere for de implicerede.
Den danske hæ r bestod før i tiden af udenlandske lejesoldater, senere af 
udskrevne bønderkarle. Indtil stavnsbåndets ophævelse var det landets 
godsejere, der bestemte, hvem der skulle stille til tjeneste. Almindelig 
værnepligt blev der nylig under krigen i 1848, vedtaget endelig ved lov af 
2. februar 1849. Der var 4 års tjenestetid og 4 år som reserve. I løbet af 
krigen organiseredes et antal forstærknings- og reservebatailloner og re
servejægerkorps. Foruden »den stående hær« var der forstærkningen, der 
bestod af folk med 8 års tjeneste, plus en reserveklasse, hvor den værne
pligtige stod til han var fyldt 45 år. Ved krigens begyndelse i 1848 talte 
hæ ren ca.11.000 mand. I 1849 var den på ca. 41.000 mand. Den slesvig- 
holstenske hæ r var på 19.000 mand, men de havde så til gengæld den tyske 
forbundshær på godt 46.000 mand stående få dagsmarcher syd for Ejderen. 
Den danske hæ r manglede i høj grad våben og udrustning ved krigens 
start, især da meget af beholdningen befandt sig i fæstningen i Rendsborg.

1848
Den 9. april 1848 stod slaget ved Bov, hvor slesvig-holstenerne tabte 
stort, da de endnu ikke havde fået forstærkninger frem. Den danske hær 
besatte nu Slesvig by og omegn.
Den 23. april blev den nu forstærkede jyske hærafdeling slået ved Kol
ding af slesvig-holstenerne. Man delte sig nu i to, én afdeling til forsvar 
af Fyn med Fredericia, én til direkte forsvar af Jylland. Slesvig-holste
nerne havde nu fået hjælp af både Preussen og den tyske forbundshær. 
De var under kommando af general Wrangel, og selv om danskerne kæm 
pede tappert, m åtte de give op for overmagten. Man trak  nu hovedstyr
ken tilbage til Als.
Kong Frederik d. 7. besøgte i april uventet de danske tropper. Han ankom 
til Graasten med skibet »Ægir«. Man får der en bogtrykker til a t trykke

20



et opråb fra kongen til slesvigerne, hvori han forklarer, hvordan fæstnin
gen i Rendsborg blev overrumplet af slesvig-holstenerne under ledelse af 
Prinsen af Nør. Under kongens besøg i Flensborg fortalte en gammel ser
gent kongen om dette, om hvordan de var blevet narre t i Rendsborg. I 
Flensborg blev kongen stæ rk t hyldet af den dansksindede befolkning. 
Kongen besøgte også Augustenborg, hvorfra hertugen og hans familie var 
flygtet over hals og hoved.
Den 13. april besøgte kongen Slesvig.
- begge brødre overværede kongens besøg, da de i deres breve beretter om 
revy for kongen på  Leerbek Mark -
Efter at have slået danskerne tilbage gik general Wrangel med sin hæ r 
over grænsen og op i Jylland, selv om Prinsen af Nør havde modsat sig 
det, da det jo helt ville forandre den politiske situation. Han ville kun 
sikre Slesvig-Holsten mod dansk overgreb, og ikke føre krigen ind i Dan
mark. Men Wrangel ville udskrive en krigsskat i Danm ark på 4 mill. 
rigsdaler som kompensation for de tab, som den tyske handel havde lidt 
ved den danske flådes blokade af tyske havne. Han m åtte dog retirere 
tilbage over grænsen efter ordre fra forbundsregeringen, der havde fået 
en protest fra Rusland.
Der blev under hele krigen ført forhandlinger mellem storm agterne Eng
land og Rusland og også Sverige-Norge for a t få løst konflikten, da ingen 
af parterne var interesserede i en forskydning af m agtbalancen i Europa 
gennem en udvidelse af krigen.
Sidst i maj var den danske hæ r igen parat til kamp. Man sendte en hær 
på 14.000 mand fra Als til Sundeved. Kampene foregik omkring Nybøl, 
Dybbøl, Stenderup og Ragebøl den 28. maj og 5. juni, hvor først de tyske 
havde overtaget, men ved Dybbøl den 5. juni var det de danske, der ka
stede de tyske tropper tilbage.
Nu førte de diplomatiske forhandlinger til, at man blev enige om en våben
stilstand på 7 måneder fra d. 26. august.

1849
På begge sider benyttede man våbenstilstanden til a t forstærke sine 
hære. Så da Danm ark i m arts måned opsagde våbenstilstanden, havde 
man fået den danske hæ r op på 41.000 mand. Og den tyske hær, der be
stod af slesvig-holstenere, preussere og forbundstropper, var på 19.000 
mand. Denne hæ r havde i 1848 i stedet for Prinsen af Nør fået en preus
sisk general som øverstbefalende. Den provisoriske regering i Slesvig- 
Holsten var afløst af et Statholderskab med hovedsæde i Gottorp.
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Bag den slesvig-holstenske hæ r stod nu desuden den tyske forbundshær 
på godt 46.000 mand. Den var sam m ensat af styrker fra 23 af forbundets 
m edlemsstater, bl.a. Preussen.
Fra dansk side var der ikke enighed mellem hærledelse og m inisterium 
om de nye felttog. Men m an enedes til sidst om at rykke frem gennem det 
østlige Slesvig. M an var også k lar til angreb på fjenden ved Bov, da krigs
m inisteren gav ordre om tilbagerykning mod Als og Kolding. Dette skyld
tes, a t et angreb fra søsiden, ved Ekernførde, med et par krigsskibe var 
slået fejl. Danm ark havde ellers under hele krigen god nytte af, a t den 
danske flåde var betydeligt bedre end den tyske, da man ved hjælp af 
denne meget lettere kunne flytte rundt på hærenhederne.
Efter slaget ved Kolding var preusserne rykket op i Jylland, så i maj-juni 
stod der tyske styrker helt op til Helgenæs. Men det var nok ingen fordel 
for tyskerne, a t dens hæ r var spredt over så stort et område.
Den 13. april kæmpedes der ved Dybbøl.
Efter kampene ved Kolding den 20.-23. april trak  danskerne sig tilbage 
til Fredericia. Den 6. juli kæm pedes der i slaget ved Fredericia med
stor tapperhed fra begge sider. Her var det danskerne, der fik overtaget. 
Men det var med mange faldne og mange sårede på begge sider.

F redsforhandlinger
De stadige diplomatiske forhandlinger mellem storm agterne førte den 
17. ju li frem til en  foreløbig fredsaftale. Men dermed var freden ikke 
sikret, for kravene fra både dansk og tysk side var meget vidtgående, og 
slesvig-holstenerne havde ikke i sinde a t bøje sig. Preusserne havde tru k 
ket sig ud af Jylland og besatte nu, efter fredsaftalen, Sydslesvig. Sven
ske tropper besatte Nordslesvig. - Der var under Treårskrigen en vis 
skuffelse i D anm ark over, a t man ikke fik mere hjælp udefra. Man havde 
vel især håbet på Sverige-Norge -.
Våbenstilstanden og forhandlingerne varede over et år, men endelig den 
2. juli 1850, gik Preussen, efter pres fra Rusland, med til en såkaldt sim
pel fred. Uden løsning af de problemer kampene havde stået om.
På en konference i London blev Storbritannien, Frankrig, Rusland og 
Sverige-Norge enige om, at »opretholdelse af det danske monarkis in te
gritet er i den europæiske ligevægts interesse.« Dette blev fastslået i den 
såkaldte Londonprotokol, som Danmark underskrev den 2. august. 
Men slesvig-holstenerne ville stadig ikke give sig, så nu gjorde begge par
ter sig igen klar til kamp. Men denne gang m åtte slesvig-holstenerne 
kæmpe uden forbundshæren, da Det tyske Forbund ikke ville være med 
mere.
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Den 15. ju li 1850 udlob våbenstilstanden , Krigen fortsæ ttes.
I dagene 14.-18. ju li rykkede den slesv ig-holstenske hær atter ind 
i Slesvig. Den 18. juli var den danske hæ r på 40.000 mand rykket ind i 
området omkring Flensborg. I disse dage krævede naturen  også sine ofre 
af både syge og døde i begge hære, da der var hedebølge. Da de to hære 
endelig mødtes til kampene ved Isted den 24.-25. juli, var vejret skiftet 
fra hedebølge til styrtregn. Den slesvig-holstenske hæ r afbrød kampene 
og trak  sig tilbage til Rendsborg. Men de havde endnu ikke opgivet at 
kæmpe for deres sag, så den 12. septem ber angreb de ved M ysunde og 
i dagene 29. september til 4. oktober rettedes angrebet mod Frederiks- 
stad. Men begge steder blev de kastet tilbage af danskerne.
Den sidste dag i året 1850 stod det sidste slag i Treårskrigen -  ved  
Mysunde.

B revene
N iels P edersen kalder sig i 1848 for Underjæger Aarslev, no. 158 i 1. jæ 
gerkorps 1. kompagni. 1 1849 no. 175 i 3. reservejægerkorps 1. kompagni. 
Han var bl.a. indkvarteret på  Holms Mølle (som jeg ikke har kunnet finde 
hvor var) og på  Kalsbøl, en gård ca. 2 mil sydøst for Horsens, hos en Krigs- 
raad Munch. Der er desuden breve afsendt fra Middelfart, Faaborg, Søn
derborg, Sundeved og Kettingskov ved Augustenborg. I  april 1849 er han 
rejst fra Aarhus til Als. Det sidste brev, der er fra august 1850, er afsendt 
fra Aarslev til broderen Jesper, så da må han jo være hjemsendt.
J e sp er  P edersen kalder sig i 1848 for Jesper Aarslev, no. 103 ved 4. re- 
servebataillon 1. kompagni, ved Kaptajn v.Grade, Svendborg. Senere på  
året skriver han sig som underkorporal og no. 21. Han skriver også fra 
Kalsbøl, endvidere fra Kolding, Flensborg, Slesvig og Frederiksstad. I  ju li 
1849 er han blevet såret og skriver da fra lazarettet Fjellebro ved Odense. 
Uvisheden om, hvordan ens kære mon har det i disse ufredsår præger 
brevene, fra både de derude og de derhjemme.
I  m a j 1848 skriver faderen til Niels: »Vi havde den lykke i går a t modtage 
brev fra din bror tillige med dit, og det er en stor glæde for os. Gud være 
lovet, a t du er ved god helsen og har dit helbred endnu efter de hårde ture 
som du vist har gennemgået. Og vi vil nu også håbe at Vor H erre vil holde 
sin beskærmende hånd over dig på kampens dag, om den skulle træffe 
dig — Din bror skriver, a t han rejste fra Aalborg den 9. og kom til Nyborg 
den 12. Han er frisk og rask. De er indkvarterede ved bønderne og har frit 
spise og drikke, og fynboerne er meget gode ved dem. Han har hverken 
gevær eller mundering, han m åtte hellere være blevet hjemme!«
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Søsteren Hedevig skriver i ju n i  til Niels »— du mener, a t Jesper har væ
ret med at jage fjenden bort, men efter det brev vi fik, har han ikke. Men 
Frantz (Jensen) er såret, som gjorde os meget ondt at høre. — De har ta 
get ud af folkene bestandig siden du rejste, så det »sykker« godt i dem, 
især her i Aarslev. Selv frispiller (en med frinummer?) er også rejst til 
København — så kan de vel også snart komme med og gøre nytte! --- Hvad 
os angår med vore forretninger, da går det meget godt, vi h ar tørven skå
re t og Mouritz (en morbror) er i dag begyndt a t pløje, og alting ser meget 
godt ud i m arken. Rugen er vistnok højere end jeg er. Kornet stiger også 
lidt. Svinene er i meget høj pris. Vi har også godt mælk, vi gør ost og ker
ner smør hver dag, så der er slet ikke noget der trykker. Når vi blot havde 
fred og eder hjemme igen med helsen. Nu er det godt a t familien vil hjæ l
pe os. Vi har haft Ole indtil Mouritz kom, så det er en god hjælp for fader. 
Det er også strengt for ham  at se begge sine sønner i krigen i sin alder
dom (58 år). Men vi må takke den gode Gud, a t han er så frisk og rask og 
nogenlunde tålmodig. Der er desværre mange, som må friste samme 
skæbne. Men jeg beder at Vor Herre vil holde sin beskærmende hånd 
over eder og give eder styrke til a t overvinde vore fjender«.
Det var ikke altid man kunne stole på, at de breve man sendte kom frem. 
Jesper skriver i a u g u st 1848 bl.a. »Det gør mig ondt a t i ikke har bekom
met mine breve. Håber at i fik det jeg skrev fra Sindberglund. Jeg skrev 
tillige fra Randerup, hvor vi var indkvarteret hos en provst. Det var det 
dårligste kvarter vi endnu har haft. Vi er nu indkvarteret hos sognefoge
den i Nyborg, tæ t ved Sindberglund, og der har vi det godt. Vi er 50 mand 
der, og vi får både mælk og øl frit. Jeg var i går ude at høste for ham. Men 
det er meget dårligt vejr i denne tid. Jeg var i besøg hos min bror i søndags. 
En time efter jeg var der, rejste de til Vejle eller måske længere sydpå. Vi 
ligger endnu her ganske rolige og hører ikke til noget, men driver de kost
bare dage hen uden at udrette noget til nogen nytte. Der bliver mange 
perm iteret af en 8 dages tid, af dem som ikke har langt hjem. Jeg har hørt 
a t Peder Pedersen, Moeskær, har fået hjemlov, da hans far er svag.«
I  sep tem b er får de igen brev fra ham: »— jeg ser tillige, a t det går rask 
med høsten hos jer, endskønt det er dårligt vejr i denne tid. I m åtte være 
tilfreds, om i kunne få en 20 soldater i indkvartering, da de altid kunne 
hjælpe godt til med høsten. Vi har nu skiftet kvarter to gange siden sidste 
brev. Vi er kommet til Sæbberup, 114 mil fra Horsens og ikke langt fra 
Hedensted, hvor de Randers Dragoner er indkvarterede. På vejen dertil 
ta lte  jeg med Frants Bek og jeg så tillige Jens Pind, men da det var på
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marchen, kunne jeg ikke opholde mig længe — jeg har væ ret på feltvagt 
sammen med Jens Pind. Niels er nu i sit gamle kvarter i Holms Mølle. 
H an er rask  og har det godt. Hvad angår det med krigen, da er der gode 
rygter i disse dage, men der er jo ingen vished.— Kan I få bud med her
ned, må I gerne sende mig en ost, smør skal i ikke sende, da jeg kun kan 
have et pund ad gangen. At sende noget med posten er alt for dyrt.«
Fra samme tid er der brev fra Niels. Han længes efter brev hjemmefra, 
men undskylder dem med, at de har travlt med høsten.» --- Jeg gjorde mig 
en lille lysttur i torsdags f.m. til en by som hedder Sole, for a t besøge min 
bror, som jeg også tra f  — Vi har i de sidste breve givet udtryk for, a t vi 
levede i håbet om, på grund af våbenstilstanden, snart a t blive hjem sendt 
men vi lever stadig i uvished om det. Jeg er i samme kvarter som sidst 
(Holms Mølle) I 12 dage har vi væ ret længere syd på. Men er godt tilfreds 
med a t være tilbage i møllen. Når bare vi kan få ende på tiden. Det u sta 
dige vejr har jo forsinket høsten, men hvor jeg er, er vi færdige.«
Uvisheden råder stadig i det brev, som Niels i o k to b er sender hjem, og 
også længselen efter det derhjemme: » — mine ønsker i sidste brev om 
snarlig hjemsendelse, er stadig ikke opfyldt. Jeg tror ikke på det, før jeg 
ser mit permitionspas. Så i må ikke vente os før i ser os. Nu må i ikke 
være alt for urolige for os. Jeg kan nok tænke, at det er ubehageligt for jer 
a t vide begge jeres sønner med i krigen. Men vi må jo trøste os med, a t vi 
kæm per for en retfærdig sag, som vi også m åtte være med i, selv om vi 
ikke havde væ ret værnepligtige. Jeg tror godt nok ikke, at min bror og jeg 
har udrettet synderligt- så har vi dog fyldt tallet op! Godt, a t i har Mou- 
ritz til hjælp. Håber at han kan blive til vi kommer hjem. — jeg har skif
te t kvarter siden i hørte fra mig sidst. Onsdag d. 20. september rejste vi 
fra Holms Mølle til en gård som kaldes Kallsbøl, om trent 2 mil sydøst for 
Horsens, hvor vi er indkvarteret hos en Krigsraad Munch. Vi har en ret 
god seng, og kost og levemåde er også re t godt. Men ikke så godt at tænke 
på de mange høstgilder og bryllupper vi går glip af! Vi bor 20 mand hos 
krigsråden. Vi har hidtil boet frit, men skal nok til a t betale, og det er der 
ikke noget a t sige til, det er jo dyrt med 20 mand på kost. Vi skal betale 
12 skilling for middagsspise. Jeg ved ikke om det bliver dyrere. -  Frans 
fortalte, a t Jens Daniel havde væ ret hjemme en 10, 12 dage, det ville jo 
være herligt! Jeg har ikke set min bror siden den dag, der var revy for 
Hans M ajestæt Kongen på Leerbæk mark. Jeg regner med, a t han nu er 
mellem Horsens og Aarhus. --- der fortælles, a t der er mange af de Aarslev 
piger der er frugtsommelige, men om det er sandt ved jeg ikke, og det kan
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jo også være mig det samme. Skønt jeg ikke er nysgerrig, vil jeg jo gerne 
vide, hvorledes det går til derhjemme. — skulle min bror komme hjem en 
tu r  og i vil sende noget til mig, ønsker jeg mig et par lange strømper med 
tilbehør, en skjorte og et par fingervanter. Jeg lever godt nok i håbet om 
selv at komme hjem.«
Også Jesper får i ok tob er brev fra sin bror. »--- fader var ikke ret godt 
tilfreds med, at vi begge to skal blive i tjenesten i vinter. Han stoler ikke 
rigtigt på, a t vi får lov a t komme hjem en tur, da både Søren i Møllen og 
Niels Christensen havde væ ret hjemme og se til familien. — her går så 
mange rygter, så jeg stoler ikke på noget. Jeg har for nogle dage siden 
skrevet til dem derhjemme og trøstet dem det bedste jeg kunne, da jeg 
synes de ikke kunne have re t stor nød, når de er friske og raske. Jeg 
kunne ikke nægte, det er ret ubehageligt for fader, men det kan jo ikke 
blive anderledes, og vi bør derfor være tilfredse med vor skæbne. -  hvis 
du får mulighed for en hjemrejse, synes jeg du skal tage imod, da jeg ikke 
kan få tilladelse dertil for det første.«
Efter slaget ved Kolding den 23. a p r il 1849, som slesvig-holstenerne 
vandt, deltes den danske hær i to. Én til forsvar a f Jylland, én til forsvar 
a f Fyn med Fredericia. I  m a j er Niels i Middelfart og skriver bl.a. »Man 
kan udholde meget i denne tid, som man i fredstid ville trykke sig ved. 
Isæ r med natlogi er det meget dårligt her. Vi er mange gange ikke af 
klæderne i 14 dage og næ tter, men må ligge i en lade eller et udhus i no
get halm, så det er um uligt a t holde sig ren. Hvis det var vinter frøs vi 
formodentlig ihjel. Men vi er alligevel ved godt mod, og håber a t Vor H er
re holder sin hånd over os, og a t vi snart overvinder vore fjender. Men det 
varer vist desværre længe, inden vi ser en ende på det.«
Inden kampene ved Kolding skriver Jesper den 1. a p r il  hjem fra Frederi
cia: »— vi kom her til Fredericia for 14 dage siden. Her har vi det jo ikke 
så godt som på møllen, da de fleste må nøjes med dækkener til lagen og 
noget halm til natlogi. Jeg har været så heldig, a t jeg har haft en god seng 
hele tiden, og tillige h a r jeg stor tjeneste af de sulevarer, som jeg havde 
med fra hjemmet. Her har været en stor del m ilitær i denne tid. De fleste 
er nu rejst herfra og over til Fyn. Og der siges, a t vi skal rejse herfra i 
morgen og ad Kolding til ---«.
Den 16. a p r il skriver Niels hjem fra Faaborg, og den ? (efter d. 20-23). 
fra Sønderborg. I  begge breve fortælles meget om krigens gang, samt lidt
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om et hospitalsophold: »— jeg fik brev fra Jesper dat. Kolding 10de april, 
hvor han fortalte om sit møde med tyskerne. Blot gjorde det mig ondt at 
høre, a t Søren Voldum var blevet skudt. (Underkorporal Søren Mogensen 
Voldum, falden den 3. april ved Haderslev, begravet den 8. april i Kolding). 
Årsagen til, a t jeg ikke straks har besvaret jeres skrivelse er, a t jeg har 
ventet på underretning om, hvordan det er gået mine kammerater, da de 
havde udstået hårde kampe mod fjenden langfredag, hvilket jeg så i avi
serne — og 3. reserve jægerkorps har vist særdeles tapperhed. Vort korps 
har sikkert villet udslette det skammelige rygte, a t de i fjor ved Hoptrup 
havde vendt fjenden ryggen. De har formodentlig villet vise, a t de var 
mandskab af forrige års første jægerkorps, som ikke var vant til a t løbe 
tilbage, men rolig blive på deres post, om end fjenden var nok så stærk. 
Jeg h a r det mere roligt i denne tid end mine kam m erater, der må døje og 
udholde meget. Jeg ville hellere have stået sammen med dem nu. Vi hav
de ventet ved våbenstilstandens ende, at krigen nu var slut. Men vi er 
blevet skuffet. Krigen er brudt ud igen. Vor m arine har fået dybe sår ved 
den sørgelige begivenhed ved Ekernførde havn, hvor vort største linieskib 
Christian d. 8. og fregatten Gefion, formodentlig havde til hensigt at øde
lægge de tyske landbatterier og derefter sæ tte sig i besiddelse af byen. 
Men ved en uhyre mængde preussisk artilleri tog det en forkert vending. 
Det første, med 84 kanoner, blev efter hård kamp med fjenden fra om 
morgenen tidlig, skudt i brand med gloende kugler og sprængt i luften. 
Det andet, på 48 kanoner, m åtte stryge flaget for a t overgive sig. Endeel 
af m andskabet m åtte lade livet og resten befinder sig nu i fangenskab. 
Her hørtes i fredags d. 13. en stæ rk  kanonade. Efter de soldaters udsagn, 
der var med, skulle det have hidrørt fra de tyske, der ville have væ ret 
ovre på Als, hvilket ikke lykkedes dem, for da de nærmede sig Sønderborg 
i sluttede kolonner, blev de mødt af vore kanonbådes faste batterier og 
artilleriet, der havde hilst dem således, a t de lå i store m asser ovenpå 
hinanden og var skudt.
Efter sigende skal Hans M ajestæt have befalet, a t vi ikke skal begynde 
angreb, før vi får hjælp. Jeg har det godt, ligger ikke på hospitalet, men 
er indkvarteret her i byen. Jeg længes efter a t høre fra mine kam m erater 
der er med på Als -  8. bataillon har ikke været i fægtning med fjenden 
endnu. De kom for et par dage siden tilbage fra Als —«.
»Jeg har nogle dage ventet brev fra jer. Men da jeg har forladt Faaborg og 
igen er ved min afdeling, da er der måske brev på vej? Jeg er Gud ske lov, 
frisk og rask igen, og har indtaget min plads i kompagniet igen. Vi ligger 
ved Sønderborg slot og gør feltvagt ved Sundeved, tillige er vi på batteri
arbejde. Hvad krigen angår er her for tiden stille. Tyskerne er helt rolige
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og vi ligeså. Men der tales om, a t der har væ ret en stor batalje i Jylland, 
og en stor del huse er b ræ ndt i Kolding (den 20.-23. april) hvor vore trop
per skal have lidt store tab, hvor meget ved jeg ikke. Det ser mørkt ud for 
os for tiden. Men når det ser allerm est mørkt ud, må vi trøste os med, at 
Den Almægtige vil styre alle ting til vort bedste. Hvad mine kam m erater 
fra byen angår, da tror jeg nok de er i bedste velgående, men jeg håber 
snart vi kan vende ubeskadigede hjem til vore familier. Skulle det ikke 
lykkes for os, da er der ikke andet for os eller vore pårørende a t gøre, end 
alligevel at være tilfredse med hver sin skæbne — nu intet mere denne 
gang, end jeg vil ønske a t disse linjer må træffe jer i god befindende, og vær 
kun ganske tilfreds og rolig, så overvinder vi nok denne sørgelige tid —«
Den 28. a p r il er der br'ev fra Niels til Jesper. I  brevet ses atter den uvished 
man går i, om hvad der egentlig foregår. Dette ses også i brevet til dem 
derhjemme fra Niels, skrevet i Sønderborg 21. ju n i:  »Da jeg nu h a r forladt 
hospitalet og er igen kommet til min afdeling, vil jeg skrive dig et par ord 
til, og lade dig vide hvorledes jeg lever, og tillige hvorledes det stå r til hos 
os. Hos os har tyskerne væ ret ganske rolige i den sidste tid, men måske 
det ikke varer længe. Efter sigende har der været en batalje i Jylland, 
nemlig ved Kolding, hvor der skulle være taget en del af vore husarer til 
fange. Mange af 1ste jægerkorps er skudt og sårede. Og da mener jeg, at 
det har ræ kket til jeres bataljon også. Kære broder, nu håber jeg, at du 
skriver til mig, og lader mig vide hvorledes det stå r til derovre. Der for
tæ lles tillige, a t der skulle være brændt mange bygninger i Kolding, som 
jeg antager må være ganske rigtigt, da jeg selv erfarede en stor ildebrand 
m andagen den 23de om aftenen, da jeg rejste fra Aarhus og over til Als. 
Denne ulykke skulle hidrøre fra en fægtning, hvorved husene skulle være 
skudt i brand. Borgerne i Aarhus mente den aften, at branden var syd for 
Kolding, men m åske de dømte fejl. Jeg er endnu på usikre veje om tilstan
dene, og beder dig, hvis det er dig muligt, a t give mig en sikker under
retning derom --- Vi skal i eftermiddag kl. 4 på feltvagt ovre ved Sunde
ved, hvor vi ikke er mere end et kort stykke fra tyskerne, hvor man næ 
sten kan stå og tale sammen —«.
»Kære fader og søstre. --- jeg ser a t min bror har været hjemme en tu r -  det 
kunne være meget behageligt, især nå man ankom — nok ikke når man 
skulle rejse igen! Jeg ser også af brevet, a t i er plaget af hovrejser (pligtkør
sel) Det er måske ikke så galt, når der ikke er for meget af den slags, men 
man vil nok tabe lysten, hvis der igen bliver for meget. — hvad krigen an
går her, så er det det samme som sidst jeg skrev. Vi går og ser på hinanden 
og udretter intet. Én dag kommer, en anden går, uden der bliver noget for
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andret ved vor stilling, men vi må jo bære vore byrder med tålmodighed. 
Her går forskrækkeligt mange rygter, snart om våbenstilstand, snart om 
fred. Man kan snart ikke tro noget af det, for det meste m an hører om 
krigen er usandhed. Vi venter også a t russerne kommer, men det kom
mer jo an på, om de idet hele taget kommer -  det er heller ikke nem t for 
os at dømme i disse sager. Jeg h ar ladet mig fortælle, a t tyskerne er ryk
ket sydpå, deres forposter skulle stå ved Vejle. Det ved vi ikke, om det er 
sandt --- her var forpostfægtninger den 6. men det har i nok hørt. Den 
skulle være foranlediget ved at tyskerne ville opkaste batterier mellem 
vore forposter og deres egne. Dette ville vores naturligvis ikke tillade, 
hvorfor vores m åtte bruge deres gevær, da tyskerne ikke på anden måde 
ville afholde sig fra deres forehavende. Herved opstod en forpostfægtning 
som varede hele dagen. Vi havde dog kun to døde og tyve sårede. Ty
skerne brugte deres kanoner en lang tid. Skuddene derfra blev rettede 
dels på byen, dels på vores faste batterier. Men dog uden a t udrette syn
derlig skade. Vore korps var slet ikke med den dag. -  vejret har den sidste 
tid været ustadigt og koldt. Kornet s tå r udm ærket, men Als er jo også et 
lille paradis--- hils C. Vestergaard, nu tæ nker jeg snart han kan komme 
og hente os, enten i Aarhus eller længere væk. Hvis der ikke indtræffer 
forhindringer, er vi nok snart færdige til a t tage hjem --«.
A t familien i København også hører rygter om de slemme tyskere, og der
ved bekymrer sig om fam ilien i Aarslev, ses a f dette brev. Det er stilet til 
gode svoger (Peder Jespersen) og er underskrevet Jensen Raadvad, d. 26. 
j u n i  1849: »Det har længe væ ret i mine tanker at skrive dig til. Men det 
er blevet derved. Men da fjenden står lige for døren, så må jeg til a t gøre 
alvor af det, for nu kan m an snart være bange for, a t i bliver besat af 
fjenden. Så bliver postgangen stængt, og så kan der ingen breve komme 
til eder. Det er en skrækkelig ubehagelighed, og jeg kan tæ nke i er meget 
utilfredse med denne skæbne. Det er også et hård t stød, især for Jylland, 
hvor dette kjæltringkor kommer til a t rasere, da det er mennesker uden 
al ære og respekt. Men i må nu finde jer i skæbnen. Jeg skal råde jer til, i 
det tilfælde i bliver besat, a t i sender eders kostbarheder over til mig. I 
kunne jo pakke det i en kasse, og så få det med en skipper. Og så kunne i 
føre de bedste kreatu rer nordpå, da jeg synes det er for meget a t risikere 
alt for fjendens vold. Skulle der og være nogen af pigebørnene, som skulle 
være ængstelige for fjenden, kan du lade dem tage over til mig, i det til
fælde, a t i tror han skal komme til eder. Jeg har to værelser stående le
dige, de kan bo på, og de skal blive godt behandlet. Det skulle være mig 
den største fornøjelse a t modtage dem, eller én af dem. Dersom tyskerne
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ikke spiser alt sm ørret ovre hos dig, gode svoger, da ønskede jeg gerne at 
modtage i år, ligesom sidste år. Jeg ville gerne have væ ret hos jer og i 
Horsens, men det h ar man ikke kunnet komme længe. — jeg ser i Nielses 
brev, at han er østen ved den gode mand Rye, og a t han har været hjem
me hos eder et par dage — jeg sender eder et blad med en liden oversigt 
over anden national politik i vores danske sag, som jeg synes a t være 
meget god. Men jeg skal ikke tale om vores regerings handlemåde, for den 
er ikke til a t forstå, og kun Vor Herre ved, når vi bliver færdige med den 
affære vi er her indrodet i —«.
Stor bekymring udtrykkes i disse tre breve fra 17. og 23. ju l i  1849, angå
ende Jespers tilstand. Den 17. fra Niels i Sønderborg, til Jesper på lazaret
tet i Fjellebro: »Kære broder. Jeg kan ikke sige hvilken glæde der opstod 
hos mig, da jeg modtog din skrivelse af 13de d.m. og så deraf a t du var i 
nogenlunde tålelig tilstand, som jeg i dag ikke havde ventet a t spørge, da 
der i går bragtes mig den efterretning i et brev til Laurs Terkelsen fra 
hans broder Mogens ved 8de bataljon, at rygtet gik iblandt dem, at du var 
skudt. Men Gud være lovet, a t du ikke har taget større skade, da jeg h å 
ber, a t du virkelig har det som du har tilskrevet mig.— Din skrivelse til
lige med brev fra dem derhjemme, modtog jeg den 7de. Samme dag skrev 
jeg til dig og bad dig underrette mig om, hvorledes det var gået til hos eder, 
da jeg nok kunne slutte, af den forandring i havde gjort, a t i havde været 
med i den blodige affære ved Fredericia. Den dag er vist den mest hæ der
lige for os af hele krigen, men den har også kostet overmåde mange ofre. 
Hvor mange familier har ikke m istet deres forsørger. Hvor mange er der 
ikke -  om de ikke er virkelig død -  der er sat ud af deres virkekreds ved at 
miste enten arme eller ben. --- hvad krigen ellers i øvrigt angår, da står 
det ganske stille her hos os. Der er rigtig nok i de sidste dage ta lt meget 
om en våbenstilstand, som skulle være forhånden. Men jeg antager den 
kun for ganske upålidelig, indtil jeg ser mere sikkerhed derfor. I hense
ende med troppernes besætning i Slesvig siges det, a t svenskerne skulle 
besætte Rendsborg og den sydlige del af Slesvig, og vi skulle besætte Nord
slesvig --- du hilses fra dem alle af Aarslev som er her på Als, tillige også 
fra Jens Hougaard og S. Hvalløse. Din hengivne broder Niels«.
D en 23. fra hjemmet: Kære søn. Da vi nu ser af dit sidste brev, a t du er 
flyttet til Fjellebro, så må jeg nu a tte r til a t skrive, da jeg er frygtsom for, 
a t du ikke har bekommet det sidste brev. Det er en stor sorg at høre fra 
dig, men vi må jo være tilfredse og takke den gode Gud, a t det ikke gik 
værre. Men vi frygter jo, a t det er værre, end du skriver, og a t du ikke
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skal få dit helbred igen. — vi havde brev fra din broder, han mente du var 
med ved Fredericia. Vi havde brev fra din fæ tter Jens sidste lørdag. Det 
er også sørgeligt for ham, at han  er såret i det venstre øje og ligger på 
Christianshavn i København. --- Der tales meget om våbenstilstand i 
disse dage, men det er vel ikke pålidelig endnu. Vi ligger nu midt i høslet
ten, og det er vanskeligt med vejret. Vi har slået det hele, undtage Søen
gen og tørveskifterne. Men regnen er godt for ageren. — vi har nu en tid 
væ ret fri for rejser. Vi mødtes i dag i Roskog (Rodskov?) og skulle køre 
fourage til 5te dragonregiment i B raanstrup (Brandstrup v. Skødstrup?). 
Vi kørte to vogne hver anden dag. N år tyskerne ville rejse fra Aarhus, så 
håber vi at blive fri, men vi ved ikke hvilken side de vil til. --- vi har hørt 
i dette øjeblik, a t Bodil M aries mand i Hørning er såret. Men hvor han er, 
ved jeg ikke. Det skulle være igennem ved munden. — mange af dine 
kam m erater har skrevet hjem, at du var død. —«
Ligeledes d. 23. til hjemmet fra Niels, Sønderborg: »— jeg har for nogle 
dage siden fået underretning fra min broder. Håber at i også har hørt fra 
ham. Hans tilstand er ikke den behageligste. Men vi må takke Gud, at 
det ikke gik værre. Han er let såret i nakken, men havde ingen sm erter, 
og kan både spise og drikke som før, og mente selv han snart var lige så 
frisk som før. Det kunne være meget værre, som mange af vore kam m e
rater, der har m istet både arme og ben — og lide på denne hæders dag, 
som den beskrives for a t være for os danske, nemlig den 6. ju li (slaget ved 
Fredericia) som vil mindes med glæde af dem, som slap derfra med hel
sen. Men hvor mange vil ikke sukke, når de tæ nker derpå. --- det går nok 
nu som i fjor. Nu har vi igen våbenstilstand på 6 måneder, således lyder 
parolen her. Og det er vist også temmelig sikkert. Tyskerne er nu i s tæ rk t 
arbejde med at nedkaste deres batterier og bortføre deres kanoner fra 
Dybbøl banke -  lige overfor Sønderborg -  og længere sydpå. Lad os nu 
leve i det håb, at denne våbenstilstand vil bringe os en hæderlig fred, og 
ikke således som den sidste, a t vi skal begynde forfra igen, da er der jo 
ingen glæde derved.--«
Fra Jesper til faderen, 31. ju li:  - om fætter Jens:»— og da jeg så i avisen, 
at han var såret, kunne det ikke hjælpe, at jeg skrev til ham, da jeg ikke 
vidste hvor han var, men da jeg så af eders brev, at han  var på lazarettet 
på Christianshavn, så skriver jeg ham  til med det samme. Hvad mig an
går, da er jeg Gud være lovet i bedring, og h a r det efter omstændighe
derne meget godt. Jeg har nu fået tilladelse til a t stå  op, og kan gå lige 
når jeg ønsker. Henning fra Langagergaard ligger her også og er gigt
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svag, og vi spadserer daglig i en smuk have og skov som ligger her ved 
slottet. Jeg skal hilse eder fra ham. Jeg har for nogle dage siden modtaget 
brev fra min bror, som havde modtaget samme efterretning som I, a t jeg 
var død, hvilket var ikke videre glædeligt for ham. Men da han dagen ef
te r modtog mit første brev efter slaget, kom han til kundskab om min 
tilstand. Hvad det angår med krigen, da lover avisen og folks rygter jo 
meget godt i denne tid, og der tales om, at der snart skulle blive permis
sion. Så jeg håber, a t jeg skulle komme hjem og fortjene mit høstgilde 
--- Rasmus Kok skulle også være såret, men jeg ved ikke hvor meget. —«
Den 10. a u g u s t skriver Niels til Jesper, der stadig er på  lazarettet:»— du 
har vist fået mere end du vil være bekendt den første gang — her tales 
meget om permition, men når det sker, ved jeg ikke. Vi venter os til Fyn 
i næste uge --- Hvad det angår med det Usv-kommers (?), er jeg lige så 
klog som sidst jeg skrev. Der har ikke væ ret fordret noget af mig siden, 
men jeg er dog ikke tilfreds dermed alligevel. Jeg har været ved kap taj
nen og ville spørge mig til råds med ham, om der ikke kunne gøres noget 
derved. Jeg mente det kunne fordres af disse falske vidner, a t de skulle 
erklære med bestemthed, enten det var mig eller ikke, da de jo har for
næ rm et mig i høj grad på min ære, som jeg ikke godt kan tåle. Jeg kunne 
have stor lyst til, a t give disse lømler en god irettesæ ttelse igennem of
fentlige blade for sligt foretagende (hvad mon der er foregået?) --- fra dem 
derhjemme har jeg fået brev d. 31. de havde dengang væ ret i rejse med 
fourage fra Vosnæsgaard til en mil næ sten før Horsens, det varede 214 
dag. De var heller ikke alle raske. Hedevig og M aren var dengang noget 
syge. Men jeg håber at de er raske igen, da det jo er på en tid, da der er 
meget at bestille både i m arken og hjemme. --- Tyskerne har nu forladt 
Dybbøl Banke, undtagen en enkelt mand, som er der for at passe på, at 
disse ikke bliver ødelagt. Vi venter nu hvordan at svenskerne skulle kom
me og besæ tte Nordslesvig, men Gud ved hvornår —«
Igen den 30. a u g u s t er der brev til Jesper fra Niels, afsendt fra Lysabild 
på Als: »Din skrivelse af 25de har jeg med fornøjelse modtaget, da jeg 
deraf erfarer, a t du snart kan forvente at blive udskrevet af hospitalet og 
igen være frisk og rask. --- hvad permition angår, da ved jeg ikke det al
lerm indste derom. Idet mindste har vi disse paroler, a t det tidligst bliver 
midt i næste måned — men jeg agter slet ikke på slige paroler, da den 
største del deraf er usandhed. Skønt det forekommer mig noget forunder
ligt, a t vi skal ligge her så lang tid og ikke udrette for en rigsbankskilling 
om dagen, så er der ikke noget for mig a t tænke, langt mindre at tale om.
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Svenskerne rykkede fra Sønderborg sidste mandag for a t skulle besæ tte 
Flensborg tilligemed den nye regering, som skulle indsættes. Men de var 
nok ikke alle kommen til deres bestemm elsessted endnu. — Jeg havde nu 
ventet, a t vi kunne være kommet med til Ølstvad marked, men det er nok 
i morgen 8te dage, så det bliver nok ikke således. --- dermed vil jeg ønske, 
at vi i det mindste i løbet af 14 dage m åtte samles hjemme med helsen. 
Du hilses fra mig og alle bekendte. Din hengivne bror Niels.«
Den 3. sep tem ber 1849 er der brev til Jesper fra A.N. Tebbestrup og K.P. 
Levinsen, Uhre: De glæder sig over, at han er i god bedring, »—vi rejste 
herover fra Fyn til Jylland den 20. august, hvor vi havde tre dages streng 
march inden vi nåede at komme til Vejle, hvor vores bataljon ligger endnu 
og skal have vinterophold. Lige for tiden ligger kun 3. kompagni i Vejle 4. 
kompagni ligger syd for og 1. og 2. ligger indkvarteret norden for Vejle hos 
bønderne. Men du kan tro, gode ven, at der venter os en kedsommelig tid, 
da der har været tale om permission nu i 14 dage, og der er ingen udsigter 
til, a t det sker med det første. Jeg vil nu lade dig vide, at her er mange af 
kompagniet kommet til os i disse hårde tider fra lazarettet —«.
Den 1. fe b ru a r  1850 er Niels ved at være godt træt a f det hele. Han skri
ver fra Kettingskov: »— jeg ser af eders brev, a t mange fra 8. bataljon og 
1. jægerkorps er hjemsendte -  det er jo en glæde for dem at nyde dette 
gode, men hvad kan vi andre stakler sige, som må ligge herovre. Vi må jo 
forestille os, a t vi er rekrutter, skønt der er mange af os som lærte i 1840. 
Disse kunne dog ikke betragtes som sådanne, men dog alligevel må de 
være tilfreds og finde dem i skæbnen. Det forekommer mig, a t reserven, 
som befinder sig på Als, sker uret, da der er en stor del af linietropperne 
som går hjem, og disse burde jo med rette af sted før reserven. -  Men det 
er jo krigstider, og de kan gøre med os som de vil. Jeg er i samme kvarter 
som sidst og får en god behandling. Må drikke min kaffe på sengen næsten 
hver morgen. Senere frokost, og til middag varm  mad, og da er der dybe 
tallerkener, knive og gafler på bordet. Om aftenen spiser jeg tør spise og 
da er brændevinsflasken på bordet. På denne måde kan det gå. Jeg udret
ter kun ubetydeligt om dagen. Jeg stille hver formiddag kl. 9 ved kaptaj
nens kvarter, og ellers gør jeg ingen nytte. Jeg kan spille kort — eller gå 
ned til hattem ageren og bestille mig en ny hat! Hele brigaden var i feltm a
nøvre, inddelt i to afdelinger, som så var fjender mod hinanden. I det gode 
vejr var det næsten en lysttur, skønt jeg holder ikke af sådanne lystture. 
Hvad krigen angår, da stå r det her ved det gamle. Det ser jo næ sten ud 
til hos eder som krigen skulle udbryde igen til foråret, eftersom de ud
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skriver alt det unge mandskab som har alderen dertil. Og a t der skal 
være session med de gamle i denne måned. -  Men lad os ikke opgive h å 
bet, skønt vi jo næ sten har ønsket og håbet til det bedre i to år, og endnu 
stå r det her ved det gamle — lad mig vide hvorledes det går med m arke
det og sessionen og tillige hvordan det går med dansen, om der er noget 
morskab derhjemme —«.
Et kort brev fra Jesper til hjemmet er sendt fra Lejren ved Lemrik, d. 12. 
oktober: »— jeg meldte i sidste brev, a t Anders Krogsager var død, hvil
ket jeg i dag med glæde kan tilbagekalde, da han er i går kommet rask 
her til bataljonen, og da han allerede har skrevet hjem, håber jeg ikke 
hans familie h ar nogen sorg for ham. Her var flere af hans bekendte, som 
havde skrevet hjem, at han var død. Jeg modtog i går brev fra Niels Vand
borg, jeg beder eder hilse og takke ham  derfor. Jeg længes meget efter 
brev fra eder, for a t vide hvorledes i lever, og isæ r min broder, som så 
længe har været syg ---«.
Et brev til Niels er sendt til Aarslev, så da må han jo være blevet hjem
sendt. Det er skrevet i Tvilde d. 14. novem ber a f Niels Christensen Gryn- 
derup: »— nu går alt som sædvanligt, men tiden var lang, da i rejste fra 
os. Nyheder har vi ingen af, som vi kan indse os til nogen gavn, da rygtet 
går, a t de fynske rekru tter skal indkaldes igen, og listerne over det gamle 
mandskab er gjort færdig. Rygtet er således her, a t det gamle mandskab 
skal indkaldes igen. Det lader ikke til, a t våbenstilstanden bliver vedva
rende ret længe. Men det kan måske blive bedre, for du kender jo nok 
disse rygter. Bataljonen har foranstaltet en vagtstue og et hus til vognene 
og brødvognene, altså viser det ikke, a t vi skal herfra i vinter. Der er in 
gen af os, son har fået lov at gøre hjemrejse, ellers skulle jeg nok slå vejen 
om ad dig. Ved anden bataljon har frispillerne fået permission på 5 uger. 
Ved de andre bataljoner blev de faste rekrutter, og frispillerne kom hjem. 
Derfor forekom det os urigtigt, a t de faste kom hjem og vi skulle blive, 
som havde trukket frilod. — vi skriver ikke mange breve nu, th i de går 
ikke frit mere, vi skal nu betale —«.
Den 14. novem ber, og igen den 7. december, skriver Jesper hjem fra Hude: 
»Gode fader og søskende. Da jeg længes meget efter a t høre fra eder, må 
jeg vel a t mærke skrive til eder igen, da det måske er blevet eder en vane 
at gengælde mig med a t fortie. Eders skrivelse af 12te oktober har jeg med 
glæde modtaget, da jeg ser deraf, a t i alle er ved helsen, og at min broder 
er i god bedring, og jeg håber så a t det vedvarer. — tillige sendte jeg et
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Storm paa Skarrsernc Fed Friedrich sladt 
KJicrat Holdenerne havede lorsogl aJ lage Skanserne med Storm bleve de med stei

d e a 'I  October I8JjO
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l a b  drev-ene: iilbag'e

Uddrag a f brevet som Jesper skriver fra Hude den 14. november.
brev til eder, hvori var en bog om slaget ved Isted, medens vi var ved Fre- 
deriksstad. — Jeg har i dag modtaget brev fra 3. reserve jægerkorps fra 
Frants og alle gode bekendte, og de er alle raske og spår godt for freden. 
Jeg skal også hilse eder fra Niels Moeskær, han er her i denne by. Hvad 
mig angår, da er jeg, Gud være lovet, frisk og rask og lever i det hele ud
mærket. Jeg spiser oksekødsuppe hver anden dag til middag, og hver an
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den dag opstuvet hvidkål, og kaffe drikker vi i skæppevis. Det var rigtig
nok dygtig koldt i nat, men vi fik et knippe halm mere, så gik det an. —«
7. dec.: min broders skrivelse af 3die dennes har jeg i dag modtaget, og da 
jeg trænger til tøjet, må jeg straks tage til pennen for at meddele et par ord 
derom. Støvlerne trænger jeg mest til, men jeg frygter for, a t de skal blive 
spoleret i skafterne. Var det muligt, at i kunne skaffe mig et par nye halv
støvler ved skomageren på en 8te dage -  kunne det måske være bedre, 
hvilket jeg nu vil overlade til jer. Men dersom i sender mig de nye, må i 
bede skomageren om, at de ikke bliver for vide over vristen, ellers kan m å
let tages efter de lange, og skafterne ikke alt for korte. I øvrigt må i sende 
mig et par underbukser, en ulden skjorte og to par sokker, og lidt tråd og 
stoppegarn Når i sender tøjet, må i sende mig et brev foruden adressebre
vet, for at jeg bedre kan afhente tøjet, og omtrent vide, hvornår det kommer 
til Slesvig. Nogle siger, a t det går fejl. Hvad mig selv angår, da er jeg frisk. 
Og det er jo snart jul -  men det synes nu ikke at blive større glædelig, men 
vi må jo finde os i skæbnen, da vi jo er nok om a t dele den, og dermed være 
i alle på det venskabeligste hilset fra mig. Jesper Pedersen.«
Det sidste brev er sendt til ungkarl Niels Pedersen, Aarslev, og sendt fra 
Slesvig den 14. ja n u a r  1851 a f Frants Jensen:
»Gode ven og gamle våbenbroder. I dag har jeg besluttet a t opfylde mit 
løfte, nemlig at skrive til dig, for a t fortælle dig vore nye gode paroler. Og 
jeg beder dig ikke at være vred, fordi jeg ikke har opfyldt mit løfte før, 
skønt jeg har ikke anden undskyldning, end at lysten har væ ret borte, og 
af den grund at tiden h ar været noget kummerlig, så længe der ingen ud
sigter var til forandring. Men da der nu allerede er sket den forandring at 
fjendtligheden er ophævet, så ved jeg a t det glæder dig a t høre, hvad jeg 
ved derom .Gode ven, vi nære alle det håb at denne forandring, som alle
rede er begyndt, skulle blive til en stadig fred, og dette vil jo blive til en 
inderlig glæde for os alle, og vi kan ikke fuldtakke den gode Gud, fordi han 
har givet os styrke til a t udholde dette hårde feltliv, og jeg ønsker for dig 
gode ven, a t når jeg engang kommer hjem a t jeg da kan beskue dig ved 
godt helbred. — vil Gud at dette må vedvare, da skal det aldrig angre 
mig, at jeg  har stridt for fædrelandet. Men jeg har i alt dette stor å r 
sag til a t glæde mig over, a t jeg har hjulpen til a t frelse fædrelandet. — så 
ved jeg endnu ikke, hvad tid jeg kan vente at komme hjem, da forposttje
nesten endnu ikke er ophørt. --- i dette øjeblik besøger Thomas Fløjstrup 
og hans bror Henrik mig, de beder mig hilse dig mange gange. — til sidst 
hilses du, gode ven, på det venskabeligste fra mig. F rants Jensen.«
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I løbet af januar 1851 trak m an den slesvig-holstenske hær tilbage 
over Ejderen, og i februar var Frederik d. 7.’s autoritet igen gæl
dende i Slesvig-H olsten. Men sejren havde kostet dyrt. På dansk side 
var der 2128 faldne og 5797 sårede, på tysk side 1284 faldne og 4675 så
rede. Hvis der overhovedet var nogen vindere af Treårskrigen, var det vel 
de neutrale stormagter, der ville beholde magtbalancen i Nordeuropa, 
som den var inden krigen startede.
Da de problemer, der havde forårsaget krigen, ikke havde fundet nogen 
løsning, førte dette senere til krigen i 1864, der jo bestem t ikke blev til 
Danm arks fordel.
N iels Pedersen døde ugift den 21. februar 1855.
Jesper P edersen overtog Tapagergaard og blev gift med Ane Rasm us
sen. Deres datter, Rasmine Nikoline Jespersen blev mor til Bodil og Aage 
Galmstrup, der tog vare på familiens gamle breve.
De breve, der h ar dannet grundlag for denne artikel, overdrog de gennem 
Klaus Moltesen, Hørning, til Sønderhald Egnsarkiv.
Min glæde ved a t læse disse gamle breve, fik jeg lyst til a t dele med andre. 
Derfor skrev jeg denne artikel, hvor jeg dels har genfortalt direkte fra 
brevene, dels har foretaget en -  forsigtig -  redigering, for at få det frem, 
der bedst beskriver soldaternes oplevelse af krigen. Om hverdagen ved 
fronten og i lejrene. Om deres deltagelse i krigshandlingerne og deres 
tanker omkring dette, a t finde en mening med det hele -  og ikke mindst 
deres længsel efter dem derhjemme, og også deres bekymringer om, hvor
dan de derhjemme skulle klare hverdagen uden deres sønners og brødres 
hjælp. Disse tanker og bekymringer gik bestem t også den anden vej, fra 
hjemmet og ud til de sønner og brødre, der deltog i Treårskrigen.
Oplysninger om Treårskrigen og tiden deromkring, har jeg fundet for
skellige steder, mest fra nedennævnte kilder:
Tøjhusmuseets publikation, »Treårskrigen 1848-1851«. 
Grænseforeningens årbøger og hjemmeside.
Bøgerne: »Danmarks Hær«,
»Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de Faldnes Minde«,
»Krigene 1848-50, 1864 og 66«.
Lademanns Verdenshistorie.

1851
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Mit liv på landet -
AF DORIS KRUSE

Jeg blev konfirmeret 20. april 1941, og 1. april året efter mødte jeg i min 
første plads på en 12 td. land ejendom i Andi, ca. 8 km hjemmefra. De 
havde en lille dreng på 9 mdr., som jeg skulle være med til a t passe, men 
jeg skulle også være med i markarbejdet. Jeg var fæstet for sommeren, fra 
1. april til 31. oktober, til 25 kr. pr. måned + kost og logi og fri hver anden 
søndag.
Ejendommens stuehus var re t nyt, men der var ingen pigeværelse, så jeg 
fik min seng og min kommode til a t stå i forgangen - så jeg havde egen 
indgang! Men da mine arbejdsgivere havde deres tøj i et stort skab derude, 
var det så som så med privatlivet. Der var heller ingen badeværelse, så 
etagevasken foregik i bryggerset. Toilettet var bag køerne i kostalden. 
Hele sommeren gik jeg til gymnastik i Karlby. Vi var som regel 30-32 piger, 
men ud af den flok var vi kun to tjenestepiger, resten var døtre fra de store 
gårde, og næsten alle i familie på én eller anden måde. Da savnede jeg 
virkelig min skoleveninde, Tove, som var flyttet fra Tustrup i 1940. 
Sommeren fik ende og jeg flyttede hjem igen. Mor havde så meget a t sy, og 
far gik stadig på arbejde. I vinterløn fik jeg en symaskine, en Husqarna, 
og den kostede den formidable sum af 150 kr. -  og en halv gris! Det var 
ikke usædvanligt dengang.
1. maj 1943 flyttede jeg til en stor gård i Gundestrup ved Hørning. Gården 
hed »Ravnholt«. Her var lønnen 30 kr. om måneden. Vi var ni daglige per
soner. Herskabet bestod af Astrid og Kresten Kudahl, datteren Kirsten og
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Konfirmander i Aarslev, 1940. Øverste række set fra venstre: Tage Kristensen, 
Herning - Tage Andersen, Aarslev - Ejgild Kristiansen, Bøgebjerg - Vagn Erik
sen, Vasen. 2.Rk.: Tove Østergaard, Tustrup - Svend Jacobsen, Fløjstrup Kær - 
Anders Christian Bøje, Gundestrup - Doris Andreasen, Moeskær Mark - Anne 
Marie Kudahl, Ravnholt - Eva Hansen, Fløjstrup Kær - Jytte Christensen, 
Aarslev - Edith Astrup, Fløjstrup Kær. 3.Rk. : Helga Østergaard, Aarslev - 
Edith Jensen, Mygind - Esther Mortensen, Aarslev - Kirsten Kudahl, Ravnholt 
- Lis Møller, Hørning - Karen Nielsen, Moeskær - Gudrun Sørensen, Moeskær, 
Samt Pastor A.K. Kristensen, Aarslev.

efternøleren Niels på 6 år. Desuden var der en kokkepige, en fodermester, 
en for-, anden- og tredjekarl, og så mig, stuepigen.
Jeg havde fri hver anden søndag fra kl. 10. Den 29. august i 1943 blev der 
undtagelsestilstand. Så m åtte vi ikke være ude mellem kl. 22 og kl. 6. Om 
søndagene var der fælles formiddagskaffe med familien i spisestuen kl. 10, 
og der blev bl.a. serveret blødkogte æg. Første gang jeg skulle skære toppen 
af et æg, var jeg den eneste, der ingen blomme fik! Nej, hvor var jeg flov! 
Jeg havde et dejligt stort værelse over bryggerset, og for at komme dertil, 
skulle jeg igennem folkestuen, op ad en trappe og hen over loftet. Jeg m åt
te tram pe hård t for a t jage musene væk, så de ikke kom med ind på værel
set. Her havde jeg et vaskestativ med vaskefadet foroven, sæbeskålen i 
midten og vandkanden forneden. Vandet skulle bæres både op og ned.
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Min dag startede kl. 6.30. Morgenbordet i folkestuen skulle være klar kl. 7, 
når karlene kom ind. Kirsten, kokkepigen og jeg spiste sammen med dem. 
Derefter skulle bordet ryddes, og så skulle herskabet spise i spisestuen. 
Når opvasken var overstået, var der rengøring resten af formiddagen. Det 
var et stort hus, men der var centralvarme og ingen kakkelovne, der skul
le fyres i og tømmes igen. Til gengæld var der meget a t pudse. På alle døre, 
såvel indvendige som udvendige, var der messingbeslag og dørgreb, der 
blev puset hver fjortende dag. Desuden var der mange nipsting i sølv, kob
ber og messing.
Havde vi vasket storvask, var der altid strygetøj til et par eftermiddage -  det 
var min afdeling - ellers var der måske havearbejde eller noget helt andet. 
Når aftensmaden var overstået og opvasken klaret, m åtte jeg gerne cykle 
ned til Hørning.
Sommetider spillede vi håndbold. Det foregik på en græsmark, hvor kø- 
erne gik på græs -  og »afleverede« det igen! Når vi skulle spille en rigtig 
kamp, blev et stykke græs afmærket, og så gik vi i gang med at fjerne 
»koklatterne« med skovle. Det gik glidende med spillet, men, puh hvor vi 
lugtede, og hvor tøjet så ud!
Omklædningsfaciliteterne var lige så »fine«. Hvis der var et træ, kunne vi 
hænge tøjet der, ellers kunne vi lægge det på de få cykler, der var. Afvask
ningen m åtte vente, til vi kom hjem.
Sommetider flyttede vi til en anden græsmark, som lå ved en skov i Præ- 
stedalen. Der kunne vi så bruge grantræ erne til tøjet, men til gengæld var 
der fyldt med myrer.
Én eftermiddag om ugen gik jeg på madlavningskursus i Hørning forsam
lingshus. Men så tog tyskerne forsamlingshuset, og vi 12-15 piger m åtte 
flytte. Tyskerne kom fra en stor baraklejr, som lå ved Ebeltoftvejen, ca. 2 
km fra Hørning. Der var mange store gårde i Hørning og omegn, så vi ryk
kede bare ind hos dem, så vi kunne gennemføre kurset.
Om aftenen samledes vi tit i en tom lade, hvor vi dansede til harm onika
musik. Vores skomager kunne ikke forstå, hvordan vi kunne slide sålerne 
så hurtigt.
Sommeren fik ende, og jeg forlod Ravnholt for at flytte i en ny plads. 
Denne plads blev på »Krogsagergaard«. Der var jeg også fæstet som stue
pige, men nu til 35 kr. pr. måned. Her bestod husstanden af gårdejeren 
Knud Cilleborg, hans kone Juliane, hans far Chresten og søstersønnen 
Jørgen på 8-9 år. Folkeholdet hestod af en for- og andenkarl, kokkepigen, 
Inger Guldbrandt og mig. Den 9. februar 1944 nedkom Juliane med deres 
første barn, en søn, der blev døbt Chresten, ligesom bedstefaderen.
Mit arbejde på gården lignede meget arbejdet på Ravnholt - undtagen
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fredag og lørdag. Dagen startede med borddækning i folkestuen, derefter 
tømning af askeskuffen i kaminen i dagligstuen, så der kunne fyres op. 
Når karlene kom ind kl. 7, var der øllebrød og franskbrød. Knud, Inger og 
jeg spiste sammen med dem. Bagefter var det tid til rengøring og forefal
dende arbejde.
Foruden de mange rum  og værelser i stuehuset, boede karlene i to værel
ser over garagen. Fodermesteren var på egen kost, idet han boede med 
kone og børn i et hus, der hørte til gården.
Det var mit arbejde at holde karlenes værelser. De kunne vaske sig i en 
jernvask med to vaskefade, der stod ved foden af trappen, inden de kom op 
på værelserne. Vandet i fadene var iskoldt. Til a t tørre hænder med, havde 
de håndklæder, der var syet af sækkelærred, hessian. Til ansigtet et hånd
vævet klæde, der mistede lidt luv, hver gang det blev brugt, når karlene 
var lidt langskæggede! Varmekilden på værelserne var en petroleumsovn. 
Toilettet til folkeholdet var et lille rum  omme bag udlængen. Det var et 
bræ t med et hul i, en spand nedenunder og en avis eller telefonbog, hvis 
blade man kunne tørre sig med. Det var karlenes arbejde a t tømme span
den efter behov. At gøre rent deromme var gerne sidste lørdagsarbejde.
I folkestuen var der b run t linoleum på gulvene, og i stedet for at bone det, 
blev det hver fredag vasket i kogende skummetmælk. De øvrige dage fik 
det en let omgang sæbevask.
Der var 22 dannebrogsvinduer i stuehuset, som hver anden fredag skulle 
vaskes med vådt vaskeskind og tørres efter med sammenkrøllet avispapir. 
Uanset vejret skulle det gøres. 1 1943-44 var vinteren meget kold og hård, 
så mine hænder var en stor sårkage.
Om lørdagen skulle jeg skure bryggersbordet, de store grydeskeer og hol
deren til dem + låget til gruekedlen, med læsket kalk blandet op med 
sand. Det skulle påføres med en halmvisk af rughalm og skylles af med 
rigeligt koldt vand. Det gav godt med fliser i fingrene og knækkede negle, 
foruden det sved i mine sprukne hænder.
Kokkepigen og jeg delte værelse. Det lå i hjørnet af stuehuset mod øst. Der 
var to ydrevægge, en spisekammervæg og den sidste væg var mod bryg
gerset. Vi havde begge en seng, en kommode og en garderobe + fælles va
skestativ med fad foroven, sæbeskålen i midten og vandkanden forneden. 
Garderoben var en ting for sig. Den bestod af loft og bund - ca. 50x70 cm 
- træ  - og derimellem lagenlærred. Den blev holdt oppe i en krog i loftet 
med et kraftigt reb. Der var ingen varme på værelset.
Efter et år på Krogsagergaard gik tu ren  a tter hjem. Mor havde nu fået en 
elev, men kunne alligevel ikke følge med. Nu var det gamle overfrakker, 
kjoler og tæpper - ja alt, der kunne sys om, blev det. Det blev så mit ar
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bejde at sprætte op, pille tråde ud og presse sømme, foruden husgerning 
og madlavning.
Far var begyndt a t grave tørv i moserne i An di og Moeskær i 1944, så da vi 
nåede hen i april 1945, kom jeg med i arbejdet i Moeskær. Jeg skulle køre 
tørvene ud på liggepladsen, og senere være med til a t vende og »kylle« dem. 
Så var den sommer slut. Jeg havde skiftevis været på timeløn og akkord. 
1. september 1945 kom jeg på en gård i Assentoft. Deres unge pige havde 
m istet livet, og jeg skulle have tiden til a t gå indtil november. Her fik jeg 
100 kr. pr. måned. Gården hed Langagergaard. Gårdejeren hed Peter 
Hvid Petersen, hans kone, M artha og sønnen på 6 år hed Lars. Der var en 
fodermester, to karle og mig, der skulle være enepige.
Det var en dejlig plads, men vi var tre  piger og to karle, der havde søgt 
plads på Fyn igennem »Fyns Stifttidende« i Odense. Vi havde alle fået 
plads på halvøen Hindsholm nord for Kerteminde. Krigen var slut, så nu 
skulle vi ud, så vi ikke kunne se skorstenen derhjemme! Vi havde alle en 
plads der ventede, da vi drog af sted d. 5. november.
Min første fynske plads var på en gård ca. 6 km nord for Kerteminde. Går
den hed Tylebjerggaard. Gårdens ejer hed Ejner Kristoffersen, hans kone 
hed Gudrun, døtrene Bente på 11 år, Birgit på 9 år og Ejners mor på 92 år. 
Desuden var der to karle.
Jeg skulle være altmuligpige. Når jeg var færdig med rengøringen og mid
dagsmaden, skulle jeg vække fruen, så hun kunne spise sammen med os. 
Sine havde sin egen stue, og hun spiste hos sig selv. Stuehuset var gam
melt og utæt, med stråtag  og uden centralvarme.
Mit værelse lå i nordhjørnet, med to ydervægge, en væg mod en halvkælder 
og sidste væg mod bryggerset, hvor indgangen til værelset var. Jeg havde 
et rigtigt skab, en kommode, en stor trekvartseng med halm i bunden. En 
tangmadras, hvor knapperne var sprunget, så den var lige så knoldet, som 
en frossen pløjemark! Dynerne var af solid hjemmevævet vadmel med 
»døde høns« i, og lagnerne var håndvævede og kradsede fælt. Jeg delte seng 
med masser af mus, indtil jeg lærte at tage katten med i seng.
Vinteren 1945-46 var hård  og kold, så der kunne sidde rimfrost på væg og 
dyne, når jeg stod op kl. 6.15.
Jeg m åtte gerne forlade gården, når opvasken var overstået. Så vi var 
flere, der fulgtes til Kerteminde om aftenen, enten til fods, med toget eller 
på cykel. Her var gymnastik og folkedans. Det foregik på en skole, der lå 
tæ t ved elværket. Hver anden gang var der varm t badevand til karlene, og 
de andre gange til pigerne. Brændsel var stadig rationeret.
Hvis der var for meget sne, kunne vi tage med toget. Banen lå ca. 500 m 
fra gården. Her var der et trinbræ t, hvor vi selv skulle ned og sætte signal

42



Der kylles tørv sammen i Krogsager Enge, her af Henry Ryom.

til, at toget skulle stoppe, når vi ville med. Kom vi for sent, fulgte vi banen 
til Kerteminde. Der var kun 3-4 km og vi vidste, a t toget først skulle komme 
igen ved 22-tiden.
Vinteren fik ende og 1. maj 1946 sagde jeg farvel til familien Kristoffersen 
og Tylebjerggaard, for at flytte over til en nabo - ca. 1 km borte. Det var et 
midaldrende ægtepar uden børn. De havde været forlovet i 14 år og var nu 
gift på ottende år. Meget flinke mennesker. Her skulle jeg arbejde som 
karl. Det eneste jeg ikke skulle, var at stå i møddingen og læsse møg. Hel
ler ikke sprede det. Gården var på 30 td. land. Parret hed Kristian og 
Maren Larsen. Maren's ugifte bror, der var kontrolassistent, kom jævnligt 
og spiste med. Da jeg nu var fæstet som karl til 125 kr. om måneden, 
skulle jeg ikke røre en finger inde, undtagen at holde mit eget værelse. 
Stuehuset var 10 år gammelt, og jeg fik værelse på loftet. Når jeg skulle 
vaskes, m åtte jeg gerne bruge deres badeværelse. Det lå også på loftet. 
Ko-, heste- og svinestald var i en bygning fra år 1900. mens resten af byg
ningerne var i 200 år gammelt bindingsværk.
Når jeg var kommet i arbejdstøjet kl. 6 om morgenen, gik tu ren  direkte 
over i kostalden, hvor jeg skulle malke fire køer og Kristian 6 stk. Når 
malkningen var overstået, blev køerne lukket på græs, og endelig ved
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7-tiden, kunne vi gå ind til M aren og morgenmaden. Vi fik »dykænder«, 
dvs. rugbrød skåret i tern og kogende mælk hældt over. Derefter fransk
brød med ost og en kop kaffe.
Efter maden var det hestenes tu r til a t blive fodret. Hvis vi ikke skulle 
bruge dem til markarbejde, kom de også på græs. Hver dag skulle jeg køre 
mælken på mejeriet. Der brugte jeg en gammel »russer«, som ikke m åtte 
løbe - så jeg nød turen. Mejeriet lå i Store Viby. Der var omkring 4 km 
frem og tilbage. Når jeg kom hjem skulle spandene tømmes og vaskes og 
så ventede markarbejdet.
Når vi skulle pløje eller så, var træ kkraften to store belgiere, så efter en 
dag bag efter dem, var der ikke megen energi tilbage i mig. Hen under 
aften skulle koerne hentes ind og malkes, og hestene skulle også på stald. 
Når vi var blevet vasket, var aftensmaden klar. Efter maden skulle jeg 
ikke tage af bordet, og slet ikke vaske op -  det var helt mærkeligt. 
Aftenen var min egen. Jeg skulle blot fodre af og se efter, om alt var i 
orden i staldene, inden jeg gik til ro. Jeg havde det som blommen i et æg! 
Da det var første gang, at de havde hjælp på gården, fik jeg midt på som
meren fri til a t søge andet arbejde til 1. november. Kristian havde kun 
fæstet mig for at kunne prale af, a t han havde en jydepige som karl! 
November 1946 blev jeg enepige i en herskabsvilla i Kerteminde, og løn
nen blev nu 50 kr. pr. måned. Jeg skulle sørge for alt, som en slags hushol
derske. Familien bestod af Peder Kristiansen, m urer og musiker, konen 
Anna, kontroltelefonistinde på Kerteminde central. Begge først i tresser
ne. Desuden var der også fruens mor på 86 år.
Huset var en stor firkantet bungalow i to plan. Nederst boede ægteparret, 
og fruens mor havde halvdelen af anden etage. Resten var lejet ud til en 
ung kommis fra M uss's forretning i Kerteminde. Jeg fik værelse med kak
kelovn i en udbygning. Foruden lejligheden forneden skulle jeg også ordne 
lejligheden ovenpå, og den gamle frue skulle have maden bragt op. Da 
både Anna og Peder var på arbejde hver dag, var jeg alene om alt. Peder 
spillede tit til bal, og han spillede også i Hindsholm symfoniorkester.
Mit værelse var 3 gange 3 meter og det havde tre ydervægge + en halvkæl- 
dervæg. Eneste vindue i værelset var 40 x 70 cm og lå på tværs. Døren var 
enkel og utæt. Vi havde ca. 75 m eter ned til stranden, og vinteren var 
meget hård. Når der var pålandsvind stod gardinet vandret ind i værelset. 
Om aftenen m åtte jeg gerne sidde i stuen sammen med herskabet, men da 
de ikke var på talefod, ville jeg hellere besøge folkedanservenner eller gå i 
biografen.
Inden jeg gik hjemmefra, hentede jeg gløder i komfuret og bar over i min 
kakkelovn. Lagde lidt brunkul på, så der kunne være lidt lunt, når jeg
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skulle i seng. Min seng var en såkaldt harm onikaseng -  et kraftigt stykke 
sækkelærred spændt ud mellem nogle pinde, der lignede et havehegn. 
Sengen var 70 cm bred og 170 cm lang - jeg var 175 cm! 
Kertemindebugten frøs til allerede i november og blev nylig sprængt i 
m arts 1947. Vi boede temmelig højt ovenfor nordstranden. Så i k lart vejr 
kunne vi se, hvilken vej isbryderen ved Nyborg-Korsør sejlede, ved a t følge 
røgen. Der var mange fiskere, der gik ud på isen, hvor de borede et hul og 
håbede på fiskelykke. En dag gik det galt. 11 mand drev til havs på en stor 
isflage, som havde revet sig løs. De blev heldigvis reddet i land om aftenen 
-  godt sultne og forkomne -  men i live!
Den vinter gik jeg til folkedans Her fandt jeg min mand, Jens Kruse, ved 
et bal på »Tornøes Hotel« i Kerteminde den 4. januar 1947. Jeg var glad. 
Allerede da vi kom til Fyn og var til bal den 9. november 1945, havde jeg 
danset med ham.
Jeg havde det frit og godt hos Kristiansens. Men jeg var ikke bybo, og da 
det blev maj, rejste jeg hjem for a t komme i tørvemosen.
Mor syede ikke mere, for min lillesøster Jonna var født, og far havde s ta r
tet en vognmandsforretning, så nu var mor medhjælpende hustru. Søster 
Tove var nu 11 år. Far lavede stadig tørv om sommeren, og jeg ville gerne 
tjene nogle penge.
Jens og jeg tog sammen hjem fra Fyn. Han skulle præsenteres for mine 
forældre. Herefter skulle han til Livgarden i et år. Jeg rejste med Jens 
hjem til hans forældre den 8. maj, og vi fik ring på den 12. maj 1947. Jens's 
forældre boede i et arbejderhus fra 1943 i Hørning syd for Aarhus.

Marius er parat til at køre. Fra venstre ses: Viggo Thomassen, Anders Jensen, 
Jørgen Sørensen, Niels Mourits, Marinus Christensen og Anker Laursen.
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Jeg rejste hjem, da Jens drog til København. Hans forældre, Ejner og 
Karen, tog godt imod mig, og jeg følte mig meget velkommen i familien. 
Hjemme var jeg ventet i tørvemosen. Vi havde så travlt, a t vi kørte med 
toholdsskift -  og det var bare varmt! Morgenholdet startede kl. 4 og kørte 
til kl. 12, så tog andet holdet over fra kl. 12 til kl. 20. Hvor var tiden lang, 
når holdene fra de andre moser tog hjem kl. 16.
Tørvesæsonen sluttede midt i august, og vi blev gift den 23. august 1947, på 
rådhuset i Randers. Da havde Jens kun været hjemme i pinsen sidst i maj. 
Den 12. december 1947 nedkom jeg med vores ældste datter, Jytte. Nu var 
der to babyer i huset hos mine forældre. Jeg var blevet boende hjemme, da 
det var slut i tørvemosen. Søster Tove var nu fyldt 12 år.
Jens kom hjem på juleorlov, hvor han så vores datter for første gang. I 
januar kom han igen hjem på orlov, da vi kunne købe et gammelt bin
dingsværkshus i Fløjstrup. Det skulle han hjem og se på. Huset blev beset 
og købt, men papirerne m åtte vente med underskrift til den 28. februar 
1948. Huset var fra 1798 og ikke for godt i stand, men det passede til vores 
penge. Det kostede 5400 kr. De 2500 kr. havde vi selv sparet op og resten 
lånte vi i »Sparekassen for Randers by og Omegn«. Jeg havde været kunde 
der siden starten af min skoletid. Lånet skulle løbe over 10 år, med 62,50 
kr. pr. kvartal -  afdrag og renter under ét -  ugelønnen dengang var 50 kr. 
Sparekassen skulle have pant i både fars og svigerfars hus, de var jo også 
arbejdsfolk.
Jens kom hjem fra soldatertjenesten april 1948, og først da kunne vi flytte 
sammen. Jeg havde fået vort nye hjem malet og tapetseret med hjælp af 
»Bedste Mourits« -  naboen til mine forældre -  og hun fik den formidable 
sum af 10 kr. for tre dages arbejde med tapetet. Hun var da 76 år.
Min far hjalp os med at flytte. Han havde jo lastbilen. Vi havde ikke meget 
at flytte med, men der var det mest nødvendige. I stedet for bryllupsfest 
havde vi fået et soveværelsesmøblement med madrasser, dyner og lagner -  
dobbeltseng, to natskabe og et stort trefløjet skab + to taburetter. Vi havde 
også en klubstol, 25 kr., et spisebord, 20 kr., et dækketøjsskab, hvor lågen 
bandt, 35 kr., og en divan, som vi var blevet foræret. Og endelig fire spise
stuestole, der var ens parvis. De to af dem havde far og mor fået til deres 
bryllup i 1924. Vi var meget stolte af det, vi havde fået skrabt sammen. 
Vort hus var primitivt og skævt, men det var vores eget!
Der var huller i stråtaget, men da far havde været tækkemand i mange år, 
gik det nem t med at få nyt tag på.
Der var heller ikke indlagt vand, men en brønd med godt kildevand nede 
i haven -  30 m eter fra huset. Når der skulle vaskes storvask, var det 
mange spandfulde, der skulle slæbes op i bryggerset. 8-10 spande vand til
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Min far nyder sit værk, familien står på den udbygning, som blev væltet.

gruekedlen. Når det hvide tøj havde kogt en times tid, blev det taget op i 
en balje på en vaskebænk, og så blev det skrubbet på et vaskebræt med 
glas- eller zinkbølger på. Dernæst blev det båret ned til brønden til skyl
ning. I godt vejr blev tøjet hængt op udendørs.
Når gruekedlen var tømt, kom der rent vand deri, og så blev det varmet 
op, så Jens, Jytte og jeg kunne få et varm t bad. Hen på sommeren fik vi 
indlagt vand, sammen med byens øvrige beboere.
Desuden havde købmanden i Øster Alling, Carl Hedegaard, købt en 
»Ferm« vaskemaskine til udlejning. Når den kom til Fløjstrup, vaskede vi 
alle sammen i den samme uge. Carl kom med maskinen, og så bragte vi 
den selv rundt til de tre  gårde og ni huse, som Fløjstrup bestod af.
Vi havde et godt komfur i køkkenet til al slags brændsel. I stuen var der 
en kakkelovn med kogerum. Den ville helst fodres med tørv eller koks. Om 
vinteren lagde vi dynerne ind på stole foran kakkelovnen, for på den måde 
at få varme i sengene.
Vi havde hverken køleskab eller fryser, men et flueskab på nordsiden af 
huset. Hvis det ikke ligefrem var sne- eller sandstorm, blev maden pakket 
i frokostpapir, eller også i avispapir, inden det blev sat i skabet udenfor.

47



En dag om ugen fik vi besøg af bageren, fiskemanden, og slagteren, og 
mælk hentede vi på nabogården efter aftenmalkningen. Vi havde vi da 
også Brugsen i Vester Alling om trent en kilometer væk.
Sommeren igennem gik jeg på markarbejde fra roerne blev tyndet om for
året og til kartoflerne blev taget op om efteråret. Hvis vejret var godt, eller 
bare nogenlunde, kom Jytte med i barnevognen. I dårligt vejr blev hun sat 
ind ved en nabo.
Jens havde fået arbejde ved amtsvandvæsenet, så han arbejdede i den å, 
der dannede det nederste skel i vores have, Allingåen. Den starter i Ølst 
og løber ud i Grund fjord, der igen løber ud i Randers fjord.
Han fik 50 kr. om ugen, mens mit arbejde var på akkord. Folk var begyndt 
a t holde fester, så var jeg ude at servere ved sølvbryllupper, runde fødsels
dage eller konfirmation. Jeg fik to kroner i timen -  kogekonen fik tre -  
uanset om det var dag eller nat. Jens er i midten af en børneflok på ti, så 
han var god som barnepige.
Den 14. oktober 1950 fik vi Leif, vores søn. Nu var der to børn, der skulle 
med i marken. Da vi startede i roerne, var Leif hen ved otte måneder. Så 
havde jeg tæpper, mad og legetøj med til dem begge. Sommetider var der 
jævnaldrende kam m erater med, så Jy tte  havde selskab.
Jeg var aldrig længere væk end 25-30 meter, for jeg tog 15 rækker med på 
én gang. Rækkerne var 240 favne lange -  ca. 400 m -  så til sidst var der 
langt at slæbe barnevognen.
I 9. m arts 1953 fik vi Bodil, så den sommer tjente jeg ikke noget. Men til 
gengæld var Jens's løn steget til 85 kr. om ugen. Han var ved kloakkerne 
i Hørning - altså kommunalt ansat. Senere samme år blev han ansat ved 
far, og der startede han med 115 kr. ugentlig, og i årene efter steg han til 
150 kr. om ugen.
Jeg fortsatte med forefaldende arbejde, og fik efterhånden 5 kr. i timen 
ved indendørs arbejde. I 1956 blev jeg hjemmehjælper -  husmoderafløser. 
Så så naboerne efter vores børn, når det kneb.
Jytte var begyndt a t gå i skole i Vester Alling ved lærer Vilhelm Christen
sen i 1954. På det tidspunkt var der omkring 22-24 børn fra nyfødte til 
konfirmationsalderen i de tolv familier, som Fløjstrup bestod af. Når jeg var 
hjemme, legede alle børnene nede hos os. Sådan hjalp vi hinanden. Det var 
også i 1956, a t jeg begyndte at samle ind til »Julens Glæde«, en cykeltur på 
15 km én gang om ugen. Der var 30-40 kunder at besøge. Pengene, der blev 
indsat, kom hjem igen til december, og så jeg fik renterne i »kørepenge«. 
Efterhånden voksede alle børnene op og kom i skole. De første år gik de i 
Vester Alling skole, men så var der blevet oprettet en centralskole i 
Assentoft og den skulle huse alle børnene fra syv små skoler. Den blev

48



indviet i december 1960, men var begyndt allerede efter sommerferien 
1958 med de små klasser - elever under 12 år. Jy tte  kom til a t gå i skole et 
halvt år i Øster Alling, inden hun kom til Assentoft.
Omkring ved den tid, blev jeg tilsagt som nævning eller domsmand i 
Landsretten i Aarhus, et arbejde jeg havde fire gange årligt i tre år. I 
nogle af sagerne kunne det hænde, at det tog flere dage, og det var til 25 
kr. pr. dag, og ingen kørselsgodtgørelse. Sådan et arbejde er borgerligt 
ombud og kan ikke undslås.
Min far havde solgt lastbilen til søster Tove og svoger Arne. De flyttede 
hjem og boede sammen med far og mor i deres hus.
Far kom i gang med skolebuskørselen til Assentoft. Buskørselen var ind
rette t i to næsten lige store ruter, og far fik Fløjstrup -  Moeskær -  Hør
ning -  Aarslev -  Aarslev Hede og til Assentoft.
Bussen var en Volvo, årgang 51, med plads til 28 personer, og da han s ta r
tede var ruten på 846 km om ugen, fordelt på 6 dage. Der var 27 lærere på 
skolen. Betalingen for buskørslen blev betalt bagud, og kun for kørte kilo
meter. Alle børn under tolv år skulle køres, mens resten m åtte cykle.
Da far solgte lastbilen, blev Jens arbejdsløs. Han gik derfor i smedelære i 
Fløjstrup smedje til arbejdsmandsløn -  180 kr. om ugen. Han blev aldrig 
udlært, for far døde i august 1960, efter kun to år som buschauffør. Vi 
købte bussen af mor for 15.000 kr. og så blev jeg medhjælpende hustru. 
Vores børn var alle tre blevet sportstossede, så flere gange om ugen kørte 
vi til Assentoft til håndbold- eller atletiktræning. Så havde vi alle ungerne 
med fra Fløjstrup.
Det blev nogle meget travle år, men jeg fik lidt tid til at være hjemmehjæl
per, som det nu hed, og i 1963 tog jeg kørekort til personbil. Det gjorde 
tilværelsen lidt lettere, da vi købte den lille Renault CV4. Nu kunne bør
nene og jeg også komme ud at køre, når Jens var på tu r med passagerer.
I 1964 solgte vi det gamle hus for tyve tusinde kr. uden at have et sted at 
flytte hen. Vi - og noget af vort indbo - blev installeret hos mor og Jonna, 
hvor Tove og Arne i forvejen boede. Resten blev sat ind hos naboer og be
kendte, og så kom der ellers gang i bygningen af det nye hus - ca. 200 
meter fra det sted, hvor vi havde boet i seksten år. Byggeriet gik i gang 
sidst i juni og vi flyttede ind oktober samme år. Meget primitivt.
I 1964 blev alle de små idrætsforeninger samlet i Sønderhald Idrætsfor
ening -  S.I.F. -  og i 1965 blev Jens formand for håndboldafdelingen og jeg 
blev kasserer. Det var vi i flere år.
Der var blevet bygget et klubhus på stadion, over for skolen, på 400 m2 i 
to plan, hvor der manglede en slikm utter og rengøringsdame. Det job fik 
jeg. Som hjemmehjælper var jeg nu reserve.
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Jeg fik fire gode år i klubhuset, men der var nu bygget en hal, og der 
skulle en halinspektør til. Jens ville gerne blive ved buskørselen, så jeg fik 
rengøringsarbejde på skolen. For at arbejde der, skulle jeg i »Kvindeligt 
Arbejderforbund«, så jeg blev indmeldt i fagforeningen og udmeldt et år 
senere, fordi et rengøringsselskab var blevet ansat med egne folk.
Bussen var nu til 52 personer, og stadig kun én chauffør. Lørdag, søndag 
hele vinteren igennem, var der håndboldspillere at køre med. Vi havde 
godt nok fået købt en reservevogn til hjælp på første tu r om morgenen, og 
sidste tu r om eftermiddagen, den blev kørt af vores nabo, Knud Jensen. 
Jens m åtte sygemeldes i november 1973. Presset på buskørslen var blevet 
for stort. Vi solgte busserne til april i 1974. Der var efterhånden 42 lærere 
på skolen, der var 1338 km at køre på en 5 dags uge -  aften- og ungdoms
skolen iberegnet.
Jens kom til a t arbejde på de grønne områder her i kommunen, og der var 
han i seks år. Så søgte »Møllehjemmet« i Auning en pedel. Jens søgte og 
fik pladsen. Han blev fæstet med tilkaldevagt, så vi kunne blive boende i 
vort dejlige hus i Fløjstrup.
I februar 1977 var jeg så uheldig at falde over en stol, så da blev jeg hjem
megående. Jeg var ellers blevet formand for »Fodslaw« i Randers, men da 
jeg nu ikke kunne gå, fik jeg tilsendt opskrifter på nisser, orkis-knipling 
og meget andet. Så de næste 18 år havde jeg arbejde til alle døgnets timer. 
Jens gik på efterløn i november 1989, og så begyndte et nyt livsafsnit for 
os. I sommeren 1990 begav vi os på cykel på Hærvejen, Viborg, Padborg, 
en tu r på godt en uge. Undervejs boede vi på hotel eller vandrehjem.
I 1991 tog vi Jylland på tværs langs Limfjorden, op over Hals til Vorupør 
ved Vesterhavet. Sådanne ture førte os det meste af Danm ark rundt, i bid
der på mellem 700 og 1300 km.
Jeg kunne ikke gå, men nok cykle. I 1993 tog vi for første gang på »Rude 
Strand Pensionisthøjskole« Fjorten dage i februar-m arts, og igen i 1994. I 
1995 gæstede vi pensionisthøjskolen i Nr. Nissum. Så ville vi prøve noget 
andet, så i flere år derefter var vi på aktiv ferie for ældre, og det var 5-dags 
kurser midt på sommeren.
I 1997 begyndte vi begge at spille på harmonika, så nu spiller vi meget tit 
på plejehjem, med de gamle kendte viser og sange.
I tolv år ledede Jens gymnastik og folkedans i »Motion og Samvær« i As- 
sentoft, og 10 år i Auning. Nu er han aktiv gymnast i Assentoft, mens jeg 
har kapituleret. Men seniordansen i Auning er jeg stadig aktiv i. Vi øver 
harmonika i Randers hver torsdag aften. Pensionistforeningen lagde be
slag på os i to år. Jens var revisor, og jeg var sekretær og næstformand.
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Formandens beretning
fra  generalforsam ling den 16. m arts 2011 

AF MINNA CHRISTENSEN

Velkommen til generalforsamling i Sønderhald Lokalhistoriske For
ening. Bestyrelsen har i flere år bestræ bt sig på at lægge generalforsam
lingen ud i en virksomhed, da det giver alle en ekstra oplevelse. Derfor 
skal der også lyde en stor tak  til VAM, da en henvendelse hertil, straks 
blev mødt med: "I er meget velkomne."
Foreningen har i dag ca. 175 medlemmer. Et tal, der har væ ret re t s ta 
bilt gennem flere år. Der har naturligvis væ ret afgang, men heldigvis 
også fremgang. Det kunne dog være dejligt med endnu flere nye med
lemmer.
Der har siden sidste generalforsamling væ ret afholdt 5 bestyrelses
møder. Det første var det konstituerende møde.
Udover disse møder deltager vi i arkivsam virkerne i både Norddjurs og 
Randers. Begge steder årligt 4-5 gange. Mødernes indhold kan naturlig
vis variere. Men økonomi, indkøb, den daglige drift, planlægning og eva
luering af arrangem enter er noget, der går igen.
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I sommerhalvåret mødes vi hver torsdag formiddag oppe ved hallen med 
18-20 andre cyklister og på ca. 2 tim er tilbagelægges 18-25 km.
Vi er også aktive på GI. Estrup, når de mangler hjælp. Der er stiftet flere 
laug, og vi er medlem af biavlerlauget sam t karle og pige lauget. N år der 
så bliver holdt høstdag, eller bliver lavet æblemost, er vi at finde der. Så
dan en dag er meget in teressant, da vi står der for a t udbrede kendskabet 
til de gamle arbejdsmetoder.

Efterskrift:
Alting får en ende, også beskrivelsen om mit liv. Vi skriver nu 2008.
Mit barnebarn Charlotte, er indirekte anledning til disse erindringer. I 
1989 besøgte hun og jeg landbrugsmuseet GI. Estrup. Vi havde 7 km dertil 
på cykel. På hjem turen var der mange spørgsmål at besvare. Der er en 
perm anent udstilling af køkkener fra 1788 , 1888 og 1988. Disse køkkener 
blev opført i anledning af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse i 1788.1 
køkkenet for 1888 er der udstillet et komfur til tørv. Hjemme i det gamle 
hus i Fløjstrup, som vi købte 1948, var der et sådant komfur, så det var jeg 
vant til at bruge.
Jeg forklarede Charlotte, hvordan der skulle fyres - hvorefter hun kigger 
op på mig og siger: »Så gammel er du da heller ikke, Bedste!«
I 1989, da denne historie fandt sted, var vi for længst flyttet fra det gamle 
hus, og boede i et nyt hus, så Charlotte kendte overhovedet ikke det an
det...
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Af arrangem enter vil jeg gerne omtale aftenturen til GI. Estrup den 15. 
juni. Vi havde en meget flot tu r i den landbrugsbotaniske have. Både på 
grund af et dejligt vejr, men også fordi de mange fremmødte blev orien
teret om haven af nogle dygtige og engagerede museumsfolk. Det ny- 
restaurerede polakhus blev ligeledes forevist. Aftenen sluttede med kaffe.
Den 21. september havde vi besøg af Slægts- og egnshistorisk Forening 
for Djursland. En hyggelig aften, hvor der blev drøftet fælles interesser. 
Den 5. m arts deltog foreningen i kulturdagen i Allingåbro. På skolen 
havde arkiverne i Norddjurs to klasseværelser, hvor vi udstillede. Et fæl
les tema var: Gamle skoler. Der var mange interesserede i løbet af dagen. 
Nu planlægger to fra bestyrelsen en tu r  ad den gamle landevej fra Lang
kastrup til Assentoft i juni måned. Det skal her nævnes, at vi kan have 
problemer med annoncering, da aviserne dækker forskellige områder i 
Sønderhald. Gå derfor ind på nettet, hvis I har mulighed for det.
På arkivets hjemmeside kan I holde jer a'jour.
Vi er også nødt til at tage kurser i indsamling, arkivering, registrering 
o.s.v. Heldigvis har vi kunnet træ kke nogle af disse kurser til Auning, så 
vi er fri for at køre langt. Det gør også udgifterne mindre.
Også i år har vi søgt midler fra Øster og Vester Alling Sparekasses fond, 
og er meget taknemmelige for, a t vi har fået 5500 kr. Disse penge skal 
bruges til indkøb af digitale diktafoner og et nyt filmlærred.
Årsskriftet udkommer naturligvis også i 2011. Hvis nogle er interesserede 
i a t købe gamle årsskrifter, har vi stadig eksem plarer af de fleste. 
Indsamling af arkivalier og registrering af disse går planmæssigt.
Arkivet har stadig åbent hver mandag - undtagen i december måned - 
og det er i tidsrum met kl. 15 - 21.
Der har siden sidste generalforsamling været ca. 100 gæster.
Der er et stigende antal henvendelser via telefon og mails.
Til sidst en stor tak  for et godt samarbejde til bestyrelse, vagter og andre, 
der arbejder i arkivet og for foreningen.
Til alle: Kom og besøg os i Øster Alling.
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