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FORORD
Nrervrerende unders0gelse af Kirkeh0jgArd i Knejsted i 100-Aret fra
1800-1900 var oprindelig trenkt alene til oplysning for mine b0m om deres
familie.
Gennem arbejdet med kildematerialet blev det mig imidlertid klart at
familien pA gArden og dens tilvrerelse pA de fleste mader bar vreret typisk for
gArd.mandsldassen pA den tid og pA det sted. Jeg bar derfor ment, at andre pA
egnen mA kunne have interesse i bogen.
Jeg har, med Kirkeh0jgArd som eksempel og med det begrrensede kildemateriale, der er til radighed, fors0gt at vise hvordan de 0konomiske kulturelle og sociale forandringer i 18oo-tallet afstikker nye livsvilkAr for bondefamilien pAgArden.
Man ser hvordan 0konomiske forandringer danner baggrund for vrekst i
antallet af husdyr, for gArdudflytning - og hvordan landbrugsomlregningen
slAr igennem i 188o-eme.
De sociale og kulturelle forandringer i perioden fAr indflydelse pA familiens liv , b0mene sendes pA h0jskole, man engagerer sig i afholdsbev<:egelsen, man fAr nye billeder pA vreggen, lreser grundtvigske b0ger osv.
Familien er ogsA pA anden mAde underlagt 18oo-tallets livsvilkAr; det ses
gennem de mange d0dsfald blandt dens b0m, unge og yngre mennesker ulykker som tidens sundhedssystem ikke kunne afv<:erge.
Talc til Peter 0stergaard og Thorvald Thomassen N0rhald Egnsarkiv for
megen venlig hj<:elp. Tak til de der har fortalt hvad de vidste og kunne huske
- f0rst og fremmest Anne Bay Nielsen fudt pA Kirkeh0jgArd i 1906.
Kirke V<:erl0se i november 1995
Karen Birgit Waagner
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Kapitel 1

0

KNEJSTED AR 1800

Omkring ar 1800 er Knejsted by en lille landsby, der bestar af
ti garde og nogle huse. Fra byen udgar fire veje - en nordvestlig
mod Dalbyover, en nord0stlig mod Raaby, en sydvestlig mod
0ster T0rslev og en syd0stlig mod S0nderheden og T0rring by.
Byen ligger h0jt, temenet skraner mod 0st ned mod engene ved
Randers fjord. Mod vest hrever landet sig mod omrademe
omkring Hald.
Denne beliggenhed pa det vreldige, skranende terrren og med
udsigt til fjorden i nresten hele dens udstrrekning giver lys over
landskabet. Folk, der dengang gik pa bygaden, kunne se
fjordbredningen, - og ornvendt kunne folk der f0rte skib pa
fjorden se et meget stort trre, der stod ved Jens Pedersen Smeds
gard i Knejsted (rnatr. nr 14). Trreet blev brugt som s0mrerke i
sidste halvdel af 1700 arene og indtil 1818, da det blreste omkuld
i en Juleorkan. Jens P. Smed havde ovenik0bet en lille indtregt af
det trre. Indtregten kom fra Randers havnekasse, og Stadfeldt der
bl. a. skriver om Randers havnevresen i 100
siger om dette
s0mrerke "Blandt disse S¢mrerker, hvorefter de S¢efarende

ar,

fornemmelig s¢ge fjorden, er et trre, som staaer i en Mands
Haugegirerde i Kneisted Bye, i Gierlev Herred, herfor aarlig
betales 2 Rd. til vedkommende Beboer, for at han ei skal
omhugge Samme". (Stadfeldt 1804).
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NAVNET KNEJSTED
Om landsbynavne, der ender pa 11 Stedll grelder det, at de stort
set er dannet f0r vikingetogene og sandsynligvis gar tilbage til
folkevandringstiden. 11 Sted 11 er lig med det gamle danske 11 Stath",
der findes som efterled i nresten hele det germanske sprogomrade.
(Steensberg 1973) Forleddet er ofte et personnavn af den gamle
type (f.eks. Sigersted af mandsnavnet Sighar) undertiden et
frellesnavn (f.eks. Skovsted) eller et tillregsord (f. eks. Nysted).
Navnene falder kronologisk ito grupper. De reldste hvortil vist
h0rer alle de med personnavne sammensatte, synes reldre end
vikingetiden (Hvidtfeldt 1952-56).
Iflg. Gyldendals 11 Dansk stednavneleksikon II stammer
forleddet "Knej " i Knejsted ikke fra et mandsnavn. I den reldst
kendte skrivemade fra 1469 staves navnet "Knastedt", i 1481
"Knestet". Forleddet skal da hentyde til "knre", "bugtning",
"knrek", "bebyggelsesstedet ved vejsvinget"(Bent J0rgensen
1982).
Forklaringen lyder rimelig, idet Randers-Udbyh0j vejen bade
hvor den i syd drejer ind i landsbyen, - og hvor den i nord drejer
bort fra byen, danner en vinkel pa 9()o.

FORTELANDSBYEN

Nar man ser pa det gamle udskiftningskort -

opmalt i 1792 i
forbindelse med Knejsted bys udskiftning - ser man den lille by
med sine garde og huse liggende som en klynge i landskabet.
Midt igennem byen gar sognegrrensen, saledes at byens nordre
del h0rer under Raaby sogn, og den sydlige del h0rer under 0ster
T0rslev sogn.

-3Knejsted er en sakaldt fortelandsby , dvs dens garde og buse
ligger omkring en aben plads "forten", i bvis midte bydammen
ligger.
Ordet "forte" kommer af "for" i betydningen foran og "ta" en
fast tiltrampet plads (Steensberg 1973). Udtrykket forte bruges
dels om gadejorden foran busene- dels om den drivevej, der f0rte
langs gardene i landsbyen og ud til de frelles grresgange i
bymarkens udkant (Hvidtfeldt, 1952-56). I jydske lov bedder det,
at en landsbys forte skal male 15 favne (ca 27 m) i bredden eller vrere sa bred, som aile ejeme af landsbyens garde vil vrere
tilfredse med.
For Knejsteds vedkommende udgjorde forten bade den abne
plads omkring dammen, derfra bygaden sydpa og det f0rste
stykke af T0rringvejen ned til S0nderbeden.
I frellesskabets tid bar man samlet gardenes kvreg, har drevet
det ned ad forten og ud pa de frelles grresningsarealer i
S0nderbeden, hvor dyrene fra alle landsbyens garde sa bar
grresset sammen.

F0r udskiftningen bavde bver gard en toft, en jordlod der var
undtaget fra den frelles dyrkningstvang, inde ved selve garden.
Udenom landsbyen Ia bymarken , den dyrkede mark, bvor bver
bonde havde sine lodder spredt pa forskellige steder. En gard i
Danmark kunne pa den tid have ganske sma strimler mark
liggende bade 30 og 50 steder. B0nderne matte derfor g0re alt
landbrugsarbejde i frellesskab, forstaet sadan, at de matte vrere
enige om bvomar saning, pl0jning og h0stning kunne finde sted,
- og hvornar man kunne "opgive revred", dvs. fjerne begn om
kommarkeme og lade kvreget grresse pa stubbene.
Til at regulere dette markfrellesskab bavde man en rrekke
vedtregter for landsbystyret. Disse vedtregter blev administreret af
bylauget, der bestod af byens gardmrend med oldermanden i
spldsen. Hvervet som oldermand gik pa omgang. Det var
oldermandens opgave at lede m0deme. Efter udskiftningen, og
dermed afslutningen pa markfrellesskabet, blev bylauget t0mt for
de fleste af sine funktioner. I Knejsted vedblev man dog at vrelge
oldermand og bolde bym0de to gange om aret, nemlig
Valborgsaften d. 29. april og Mikkelsdag d. 29.september. Pa

-4disse bym0der, der endnu holdtes helt til vor tid, udlejes den
tilbageblevne byjord.
Den samlingsplads i landsbyen hvor bymrendene holdt deres
m0der kaldtes bystrevnet. Det kunne vrere en samling sten, som
mrendene sad pa under deres radslagning.
Efter overleveringen skulle nogle sten, der indtil197o-eme la
pa et stykke frelles gadejord ved Mads' bus vrere sadanne tingeller strevne-sten (fortalt af Chr. Nielsen Knejsted efter Tinus
J0rgensen.)
Nar jeg nrevner dette er det vel vidende, at stensatte bystrevner
kun kendes fra visse egne af Danmark, hovedsagelig Sjrelland og
Fyn. Fra Jylland derimod, kendes der kun fa, usikre
eksempler(Aug.F.Schmidt, 1965).
Det betyder, at enten kan Tinus J0rgensen have vreret forkert
informeret, han kan have set de omtalte sten og have lavet en
efterrationalisering, - eller han kan have haft ret - og Knejsted
kan have haft et stensat bystrevne. Under alle omstrendigheder rna
ovenstaende henh0re under de "usikre eksempler". Det er for sent
til, at nogen skulle kunne be- eller afkrrefte udsagnet.

KNEJSTED BYS UDSKIFTNING
I 1792 gennemf0res Knejsted bys udskiftning. Det er et stort
arbejde, der har skullet g0res, bade af b0ndeme selv og af
landmalere og landinspekt0r.
I hvert amt nedsrettes en landvresenskommission bestaende af
amtmanden og to landvresenskyndige mrend. Denne kommission
skal iflg. forordning af 1761 s0ge de for udskiftningen
n0dvendige mageskifter fremmet. For hvert stift ansrettes en
kongelig udnrevnt landinspekt0r (Hvidtfeldt 1952-56). For
Aarhus stift hedder denne landindspekt0r Fr. Wesenberg, og ham
bliver det da, der kommer til at foresta K.nejsteds udskiftning.
Af byens 10 garde er pa dette tidspunkt de 4 frestegarde under
Trudsholm , nemlig matrikleme 1 , 2 , 14 og 15.
Tre
garde er frestegarde under S0dringholm: Matr.nr. 3 , 4 og 5
Under Overgard h0rer 2 garde; matr. nr 11 og 13.
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tilh0rer S0ren Christensen Thorsen.
Byens lodsejere er altsa godsejeme pa Trudsholm,
S0dringholm og Overgard og selvejergardmand S0ren
Christensen Thorsen.
Den 31 august 1792 foretages et sakaldt astedsm0de i
Knejsted. M0deindkaldelsen er sket pa landinspekt0r Wesenbergs
forlangende, og underskrevet af fonnanden for kommissionen
amtmand Pentz.
M0det finder denne sensommerdag sted hos selvejer S0ren
Chr. Thorsen i den firlrengede gard midt i byen. Her m0des de
fine herrer, der reprresenterer godseme , med gardmrendene og
husmrendene i Knejsted, og den kgl. udnrevnte landinspekt0r
fremlregger delingsplanen. F0rst planen for deling af markeme,
demrest for deling af S0nderheden- og endelig fastsrettes regler
for vejene og den tilbageblevne frellesjords brug.

Delingsplanen oplreses for samtlige lodsejere og jordbrugere og da de "med samme erklrerede sig forn(Jjet, sa blev samme af
Commissionen approberet og tilendebragt". Lodsejeme
underskriver - og udskiftningen i Knejsted kan begynde ,
landmaleren kan sla prele i jorden efter den godkendte plan, - og
landmrendene rna til at vrenne s~g til en helt ny made at drive
jorden pa. Begyndelsen til opl0sningen af det gamle frellesskab,
der omfattede bade arbejde og fest, er taget. En jordfordeling, der
kommer til at besta i nresten 180 ar er en realitet.

I det f0lgende gengives delingsplanen i dens fulde ordlyd
(efter afskrift af Anker Andersen, 0ster T0rslev):

-6"KNEISTED BYES UDSKIFINING 1792
Pro Memoria
Til Hr. Forvalter Fasting.
Hr. Landinspekteur Frederik Wesenberg har under Dags Daro forlangt et
Astedsm;de foretllget i Knejsted Bye for at fa Delingsplanen lagt til bemeldte
Byes i Fcellesskab liggende Eyendomme.
1hi bliver i den Anledning hera[ fremsat sammesteds at foretage et
Aastedsm¢de den 3Jte August f;rstkommende om Fonniddagen k/.10 slet,
hvortil herved indkaldes at m;de i bemeldte Kneisted Bye, Hr. Forvalter
Fasting fra Trudsholm, Hr.Kammer Raad Secher til S;dringholm eller
Fuldmcegtig, Hr. Emtsraad Folsach eller Fuldmcegtig pa Giessinggaard, og
Selveyer S¢ren Thorsen, tillige med Byens ;vrige Gaard- og Huusmcend, paa
det sted som ncevnte Lodseyer ncennere maatte bestemme.
Denne indkaldelse vi/de Hr. Forvalter Fasting behage at lade bekientg¢re
for Ovenncevnte, og samme derefter med beh¢rig Paategning og Forkyndelse
til Landvcesens Commissionen at indlevere.
Randers, d.

2Jd~ Aug.

1792

Pentz.
Da Hr. Kammerherre og Amtmand Pentz i f;Ige forestaende Pro Memoria
har bestemt et Aastedsm¢de i Kneisted til bemeldte Byes udskiftning den 3Jte
August : f;rstkommende, sa bliver saadant de h¢ye Herrerlodseyere herved
bekiendtgjort og tillige anmodet om De h¢ybehagelige ville tage M;de , hos
S¢ren Thorsen i Kneisted, samt forsyne dette med tilstllaelse om Forkyndelse.
Ligeledes bekiendtg~res dette for Selv-eyeren S;ren Thorsen og ¢vrige
Gaard -og Huusmcend i Knejsted, som her pateinet haver at give tilsmaelse om
Forkyndelse.
Trudsholm, den 25 Aug.1792 Paa S.T.Hr.Lieutenandt von Arenstoffs
Vegne. P.S.S. Fastine.
Ltest pa Overgaard d. 26 Aug. afArenstoff. v
Vceret pa S¢dringholm d. 26Aug. 1792 I tilstaar Secher.
Vceret pa Giessinggaard d. 27 Aug. 1792. Folsach. Her er bekiendtgiort:
Niels Dorgen, Rasmus Kratt, lens Tuesen, Niels Rasmussen, Christ Pol (=
Christen Poulsen) S;ren Thorsen, lens Polsen, Christen Bugi, Rasmus
Mikkelsen.
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Anno 1792 den 31te Augusti blev et Aasteds~de foretaget i Kneisted Bye i

Dronningborg Am~ aflAndvresens commissionen ude i bemeldte Amt, efter Hr.
Landinspekteur Frederik Wesenbergs skriftlige Forlangende af 21d~ d.m.
hvorefter der er udsta!dt beh¢rig indkalde/se af Ditto Dato, der lyder med
forkynde/sens pateigning under Nr. 1. efter hvilken Indkaldelse, samtlige
Lodseyere i Knejsted var rn:ervrerende tilligemed den Deelende Landinspekteur
Wesenberg.
Hvorna!st Wesenberg rerb(Jdigst begjrerte Deherrer Lodseyere behagelig
ville opgive Deres Hartkom og hvorledes samme imellem Fresteme skal
fordeles. Og var da Trudslwlms Hartkom 24 Td. 6 skp. 2 fjk. 1 alb. , som
deeles liige imellem 4 Beboere .
S(Jdringholms Hartkom 16 Tdr. 6 skp. 3 fjk. 2 alb som dee/es saaledes:
Niels Dorgen og Rasmus Krat hver 6 Td.O skp.3 fjkO alb.
Christen Smeds Enke 3 Td. 7 skp. 1 jjk 0 alb.
og tre Huusmrend hver 0 Td. 2 skp. 0 fjk 0 alb.
Overgaards Hartkom = 13 Td 3 skp. 2 fjk 11h alb., som deeles saledes:
Christen Poulsen 6 Td. 1 skp. 0 jjk 0 alb.
Jens Poulsen 5 Td. 2 skp. 0 jjk 0 alb.
Poul Christensen 0 Td. 5 skp. 0 jjk. 0 alb.
Niels Hald 0 Td. 3 skp. 3 jjk 1 ~ alb.
og til den nye Huusmand
Niels T(Jrring 0 Td. 7 skp. 3 jjk 0 alb.
S¢ren Thorsen pa Kneisted mark: 4 Td. 6 skp.2 2fjk
efter hvillcet Hartkom ftEllesejendommene deeles.
Hvomrest Deelings-Pianen for Agerjorden
Eng-Siiger og Lyng Banker blev bestemt saaledes:

/~lb.

Hartkom og

med derudi

lieeende

1. Niels Rasmussen Trudsholm Toften (Jsten Gaarden tilligemed S(Jnder
Dyrh¢ys agre, samt pa Noes Bak Agre og Tver Agrene s(Jnden for, af hvilke
sidste de (Jstre ender indlregges til Heeden , videre det rueedest Hj(Jme af
Maae Dais Agre samt pa Vi/r(Jgels Blokker tilligemed agrene ved T(Jrring og

-8s(mder Ulbak, saa og Ugelbak undtagen Blokkerne ~sten for. Skillelinien bliver
efter det ¢stre afhans Gaard, og gaar derfra s¢nder pa til Markskellet.
2. lens Smed tillcegges de 3d~ s¢ndre Maal Heedeagre tilligemed S¢ren
Thorsens lord derved, og det da manglende ncest vcesten for Niels Rasmussens
Lod pa det vcestre af Noesbak, samt pd Langagerne neden byen, samt
Maaedals agre, og Skiellineen scettes pd det ncermeste efter Agrenes L¢b fra
Christen Poulsens Toft og S¢nder pd. 3. Christen Poulsen tilltegges til 4de og
51e agre fra s¢nder Side at regne, og tillcegges ham ToftJorden vesten og s~nden
fori nord til S¢ren Thorsens Toft, og det da manglende ncest vcesten for lens
Smeds Toft pd Langagre neden Byen, Kirke~ys blokker og
m.m. og den vestre skiellinie settes fra T¢rslevveyen og
Markskiellet efter agrenes L¢b.

Sandh~ys
s~nder

agre
pd til

4. lens Poulsen.tillcegges sit halve lord efter Taxationen pa de s¢ndre
R¢gels agre, samt pa de s¢ndre Bi¢mkiersagre i ~ster hen til Christen
Poulsens Lod.
5. Den nye huusmand Niels T¢rring tillcegges hans Lod pd de nordre
R¢gels agre vcesten Veyen fra lens Pou/sens Lod afog Nord pa saavidt det kan
strcekke.
6. De to andre Overgaards Huusmcend tilltegges Deres Lod ncest norden
for pa det s¢ndre og vestre Kisbaks agre, og tager da heraf Poul Christensen
den s¢ndre og Niels Hald den nordre Lod.

7.S~ren

Thorsen tillcegges hans Lod for begge Marker pa det nordre af
Bj¢mkiers agre, samt pd det nordre af R¢gels agre vesten Veyen, pa det vestre
af Kirkeblokker, pd det nordre af Lille Heeds Agre, dens Toft Gaardens, samt
pd det s~ndre af Troelsh¢Jys Blokker og agre, sa og pd det s¢ndre og (Jstre af
Kisbaks agre, skiellinien bliver 12 Alen norden for det sydvestre Hi¢rne af hans
Toft og gaar derfra vester paa til Markskiellet.
8. lens Poulsen tillcegges den anden halve Deel paa vester Toft i Nord til
Hiordhuuset, samt pd begge sider af Krattet ved TroelsMy, samt tilligemed
smdblokker og Vester Agre og bliver den nordre skiellinje efter bemeldte
Hiordhuus og vester pd over vester Toft og derfra vester pa til Markskiellet.
9. Rasmus Mikkelsen tager sin ud ncest norden for pd det ¢vrige af vester
Toft, Kalkgrav, lykke og Lergrav agre samt Knaeskift¢r, sa og paa det s¢ndre
og vestre af Valpkiers og SpindMys Agre, saa og paa Kors Skifter, Vesteragre

-99. Rasmus Mikkelsen tager sin ud nast norden for pa det ¢vrige af vester
Toft, Kalkgrav, lykke og Lergrav agre samt ](rzaeskift¢r, sa og paa det s¢ndre
og vestre af Valpkiers og Spind/Wys Agre, saa og paa Kors Skifter , Vesteragre
og Kr¢ger. Skiellinien begynder ved det nordre og ¢stre afvestre Toft og gaaer
derfra i vester til nord hen til Markskiellet i lige linie.
10. Christen Bugge tillagges hans Lod nast norden for N¢rtoft, Valpkiers,
Spind/Wys og Svedsagre, saa og paa Kr¢ger og Tvedsblokker, Skiellinien
begynder derved ¢stre Siide af N¢r-Toft 100 a/en norden for Niels Dorgens
Gaard, og gaar derfra nordvest til Marks/de/let.
11. Niels Dorgen tillregges den halve Dee/ i st¢rrelse i ¢ster ende af
Koeh¢ys agre og langs Korsagre til Udlod, og det da manglende nast ¢sten for
Christen Bugges Lod pa det ¢stre af N¢r- Toft og Tvedsblokker tiligemed den
vester Siide afVester N¢rlang og Overblokker efter Agrenenes [(Jb.
12. S¢dringholms Huusmand tillagges Hov-veys Skifter, samt de nordre
ender afTver-agre i Heeden.
13. Det ¢vrige af sidst bemeldte Falds s¢ndre siide tilligemed Blokkerne
¢sten for og 2dm Maal Hedeagre s¢ndenfor tilkegges Rasmus Kratt og det da
manglende i ¢ster Siide af Vester-N¢rlang og Overblokker samt det halve af
den nordre og ¢stre Toft, og det ¢vrige i vester Siide af norder Dyrh¢ys Agre
og ¢ster N¢rlang efter agrenes l¢b.
14. Christen Smeds Enke tillregges.den anden halve Dee/ af den nordre
¢ster Toft, samt pa Mitter Dyrh¢ys Agre og ¢ster N¢rlang, og det da
manglende i vester ende af Koeh¢ys og Kors-Agre alt imellem Rasmus Krattes
/ndlod og Niels Dorgens Udlod.
Heeden
a. Sattes nogenlunde liige Skiel imellem Agerloddeme og Heeden, og
altsaa indlregges tilf Heeden og de ¢ster ender Tver-agrene ved Noesbak, samt
Blokkerne i Heeden ved Ugelbak.
b. Huusmrendene nyder ingen Dee/ i Heeden, men derfor godtgi(Jres i
Agerlodderne.
c. De 3~ S¢dringholms Gaarde tager deres Lodder i nord Siide af Heeden,
og hvoraf tillregges Christen Smeds Enke i vester Siide, Niels Dorgen nast ved
og Rasmus Kratt i ¢ster Siide.
d. Nast s¢nden for disse bliver lens Poulsen sin Lod tillagt, og nast s¢nden
for igien tager S¢ren Thorsen.

-10e. Jens Smed tillcegges det lidet Hj9me af Vester- Heeden saavidt det
falder i hans indlod, og det manglende tilla:gges ham i S9nder Siide af Heeden
ved T9rring Bye og Nord paa.

f.

Niels Rasmussen tilltegges sin Andel i hans agerlod fra vester Skiel og
9ster pd.
e. Rasmus Mikkelsen, Christen Bugge og Christen Poulsen tager deres Lod
imellem Jens Smeds og S9ren Thorsens Lodder, og det i Tour fra S~nder
Siide,som de idenne Poster bemwnede.
Veyene
a. Niels Hald Huusmand nyder frie kir;Jrsel med hans kom over Christen
Poulsens toft.
b. Veyen til Raabye biiver gaaendes paa gammel Sted.
c. Veyen til Dalbyover bliver gaaendes pa gammel sted.

d. Veyen til (!Jster T~rslev bliver Ligeledes gaaendes.
e. Afeettes en Vey tillille Moese imellem Jens Smeds og Niels Rasmussens
Lodder.

f. Fortoget forbliver til Vey
e. Den saa kaldet T9rring Howey, saa og Veyen til Raabye Hull bliver paa
gammel Sted.
h. Afsettee en Vey fra Forten norden om Helling Moesen hen til
Holvey.

T~rring

Raabye Hull og Iille Moes bliver til felles Vandsted. Lyng Jorden imellem
lille Moesen og Maaedals agre og fra Lang ageren neden Byen og ~ster paa til
Tvcerageren bliver til fcelles Leergrav, mens grcesningen derudi forb liver til de
mtend i hvis Lodder de er beliggende.

Samtlige gaard- og Huusma:nd som benytter sig af forten, enten til ki¢rsel
eller Trrekning istandsretter og, for fremtiden forsvarlig vedligeholder gr~fteme
til begge Siider afbemeldte Forte i Proportion til enhvers Hartkom.

-11Endnu videre blev bestemt, at en Vey afsrettes fra @ster T~rslev Veyen og
N~r paa op af Kisbaks agre hen til Overgaards Huusmamds /odder.
Troelsh¢y bliver frelles Sandgrav, og afsrettes fra dens ¢stre Ende og s~der
paa en Vey med 4d~ alensBredde hen til T¢rslev Veyen.
Endnu til frelles Leergrav bestemmes Leergraven i vestre ende af Valpkiers
agre og afsrettes dertil en Vey paa 4de A/ens Bredde nrest ~nden for Valpkiers
agre. Afsrettes en Fortog til /ci'.¢rsel for Christen Smeds enke s¢nden for hendes
gaard. Gaden bliver til frelles Brug.

Da nu Planen for samtlige Lodseyere og Jordbrugere var oplrest, og da
med samme erklrerede sig fom¢yet , sa blev samme af Commissionen
approberet og tilendebragt.
Datum et supra
Paa Hans H¢y Velbaarenhed Hr. Kammer Herre og Amtmand Pentzes
Vegne.
Sevaldsen.
I Stedet for S. T. Hr. etatsraad Arenstoff, som Fuldm«gtig i Kneisted.
Fasting.
Fr. Arenstoff. Amnitzb¢11. C.M. Secher. Fr. Arenstoff. S¢ren Thorsen.
F. Wesenberg .
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UDSNIT AF KORT OPMALT I 1792
Udsnittet pa nreste side viser Knejsted by. Bemrerk sognegrrensen , der deler byen i to dele. Nord i byen udgar de to veje til
Dalbyover og Raaby. Syd i byen udgar vejene til 0.T0rslev og
T0rring. Midt i byen (nord for sognegrrensen) ses den abne plads
fort en.
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Udsnit af kort over Knejsted 1792.

Forten fortsretter syd gennem byen ud ad T0rringvejen til
grresningsarealeme pa S0nderheden. Forten afgrrenses mod
markerne med et grerde (signatur : dobbelt linie ) , ligesom
gardenes tofter afgrrenses af et grerde. Nord i byen ses en
tvillinggard matr. 1 og 2. Ligeledes ses en tvillinggard syd i byen
matr.14 og 15. Matr.nr. 3- 4- 11- 12 og 14 udflyttes senere pa
mark. ( Matr. nr. 12 skraveret, deter den senere "Kirkeh0jgard".)

-13STJERNEUDSKIFINING
Med udskiftningen tar hver bonde sin jord samlet. Den
udskiftningsform Knejsted far er en sakaldt stjerneudskiftning.
Ved en stjerneudskiftning deles jorderne i lange kileformede
lodder med markskellene som straler ud fra landbyen.
Denne form kan praktiseres med held, hvor landsbyen ik.ke er
st0rre end at hver gard kan fa lodder, hvis lrengde ik.ke bliver alt
for stor i forhold til bredden.
Nar der ikke udflyttes garde fra Knejsted by ide ffl)rste mange
ar efter udskiftningen, kan forklaringen vrere, at de enkelte bfl'nder
har vreret tilfredse med gardenes placering i forhold til deres
jorder.

Kneis1ed. Byes Jorel-e.r:.
cf._'rct~tw ~~-·

J. .
l.·.

Kortet viser Knejsted bys jorder i f).T¢rslev sogn. De skraverede felter er
matr.nr. 12's jord. Pii det trekantede jordstykke ¢st for f).T¢rslev vejen Iii
"Kirkeh¢j ". Kortet er ikke dateret.
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GAMLE STEDNAVNE

Nar man ser pa delingsplanen for markerne i Knejsted m0der
man en rcekke stednavne, der nu er gaet i glemmebogen.
Stedsbetegnelser som Maaedals agre, Vildr0gels Blokker,
Kr0ger- og Tvedsblokker og Valpkiers agre. Aile disse navne,
der bar vreret n0dvendige i frellesskabets tid for at stedfreste en
ager, bliver overfl0dige med de nye driftsformer, som bliver
resultatet af udskiftningen.
Nogle fa af de gamle stednavne levede dog endnu i min
barndom i Knejsted i 40-eme, navne som Korsh0j, Kirkeh0j,
Koh0j ogden brune h0j -den sidste var indtil1940-eme endnu
en brun lyngbakke ved Raaby-vejen.
Et af de stednavne, der stadig bruges er Troels H0j. H0jen
ligger vest for byen, og omradet omkring den bar vreret frelles
sandgrav ihvertfald fra 1792 - maske fra lrenge f0r.

Pa Troels h0j bar man ogsa fejret Valborgsaften, den 0stjydske
forarsfest med Valborgsblusset, der bar vreret karakteristisk
for denne egn sa lrenge tilbage nogen husker .
Der
er rimeligvis tale om en "sommer i by" fest, hvis oprindelse gar
tilbage til f0r-kristen tid. (Aage S0rensen, Mellerup i "Randers
Amt" 1948).

.- - -

- ---

Troels h¢j i Knejsted.

-15Men hvoraf kommer h0jens navn? Aage S0rensen siger :
"Gamle sagn fra vor egen stavn fortreller om navne som Ho, Dan,
Troels og Grim, der ligger jordede i amtets hr)je, Ho ved Hobro,
Troels i Gjerlev herred, ... .. "(Randers amt 1948). En spinkel
antydning af, at omradet kan have vreret centrum for et lokalt
konged0mme.

VEJE OG MOSER

Nye veje kommer til i forbindelse med udskiftningen. Forte
vejen til T0rring bliver en almindelig vej. En vej afsrettes til "lille
moes"- mosen der ligger syd for byen. Der bliver frelles
vandingssted der, og der bliver frelles lergrav.
Der skulle bruges ler til klining af huse og til gulve, og
denne graveaktivitet i mosen f0rte da ogsa til, at omradet blev
kuperet med mange sma vandhuller. Sa sent som i 1915 gravede
man m0nningst0rv dernede {fortalt af Otto Christensen,
K0benhavn , feriedreng i Knejsted 1910-1919).
"Lille Moes" la som et minde om vore forfredres aktiviteter og som et vadomrade, hvor fr0erne kvrekkede sommeraftner, og
hvor viben og lrerken boede indtil kommunen begyndte at bruge
omradet til spildevandsudledning og det gamle kulturlandskab
forsvandt og alt liv d0de i ''Lille Moes".

Raaby Hul der ligger ca. hvor vejene fra Knejsted, T0rring og
Raaby m0des, bliver ligeledes frelles vandingssted. Stedet bar nok
ogsa f0r udskiftningen fungeret som vandingssted for kreaturer,
da det ligger pa de tidligere overdrevsarealer. Navnet Raaby hul
bruges i(lWrigt stadig, men stedet er t0rt.
I udskiftningspapireme nrevnes ogsa "Helling Moesen" en

mose der Ia i trekanten mellem T0rring-Knejsted vejen ogden
sakaldte T0rring hovvej (vejen fra T0rring til Raaby)- mosen er
borte nu, formentlig forsvundet i forbindelse med de
drreningsarbejder, der blev sat i gang i midten af 1800 tallet.
Hvad navnet "Helling" hentyder til, ved vi ikke. Eftemavnet "ing"

-16kendes 1 mange tilfrelde fra folkevandringstiden, og
stednavneforskere mener, at nogle af de navne, der ender pa "ing"
muligvis er endnu reldre, idet germanske stammenavne pa "ing"
nrevnes af klassisk-romerske forfattere.(Steesberg 1940)
Ikke langt fra Helling mosen, pa matr. nr. fern's jord, fandt man
i 1960-eme to store og smukt forarbejdede sten0kser.
Vejene til nabobyeme Raaby, Dalbyover, 0ster T0rslev og
T0rring bliver "gaaendes paa gammelt Sted", hvilket indebrerer,
at vi nok her bar at g0re med meget gamle vejf0ringer.

GAAoENE

De ti garde i Knejsted forbliver endnu i mange ar efter
udskiftningen pa deres gamle plads i byen. Nar man ser pa
matrikelkortet fra 1792, ser man nogle tre- og firelrengede garde.
Med undtagelse af matr. nr. 5, der er en sakaldt halvgard, er aile
frestegardene lige store, nemlig omkring 6 tdr. hartkom. Dette kan
tyde pa, at gardene pa et tidspunkt er blevet egaliseret, dvs. gjort
lige i hartkom, noget der kan vrere sket for at g0re hoveribyrden
ens for aile gardene.
Flere af byens garde er lukkede, firlrengede bygningsvrerker,
der rna have haft port. Nord i byen ligger en tvillinggard, dvs. to
sammenbyggede garde, der danner to gardfirkanter, adskilt af en
huslrenge, der er fcelles for begge garde. Ligeledes findes syd i
byen en tvillinggard.

HUSMiENDENE

Ved udskiftningen tildeles godsemes frestehusmrend jord. Tre
af S0dringholms husmrend far lodder i heden, hver pa 2 skp. land.
Formentlig bar de i begyndelsen dyrket deres jord fra husene i
Knejsted by, og er sa senere flyttet ned pa S0nderheden. To af
Overgards husmrend far henholdsvis 5 og 3 skp. jord. Det drejer
sig om ejendomme der ligger ved T0rslevvejen.

-17I l0bet af det f0lgende arhundrede oprettes mange
husmandsbrug i heden, idet gardene i Knejsted frasrelger noget
hedejord. Fra garden matr. m.2 udstykkes de ejendomme, der
ligger langs Dalbyovervejen.
Ejendommene langs Dalbyovervejen og i S0nderheden bliver,
for st0rstedelens vedkommende, oprettet omkring midten og
f0rste halvdel af forrige arhundrede. Allerede ved folketrellingen i
1834 angives to husmrend pa Knejsted mark at "[eve af deres
jordlod" (Knejsted mark rna her betyde Dalbyovervejen, hvilket
fremgar af sammenhrengen.) Matrikel m.2d er udparcelleret i 1841
, matr. m. 2b i 1843 og 2c og 2e i 1852.
Matr. m. 11c i S0nderheden, der er udstykket fra Kisgard
udparcelleredes i 1828.

Parcelleme i S0nderheden blev frasolgt gardene i Knejsted,
som derved fik deres jorder reducerede. 1 1792 er de fleste af
gardene pa ca. 100 tdr.land, men i 18oo-arene frasrelger gardene
f0rst og fremmest jord i heden, den lavest boniterede jord, og den
der ligger lrengst vrek fra garden, og derfor er den mest
besvrerlige i drift og mest urentable.
Der bar forestaet husmrendene i S0nderheden et stort arbejde
med at bryde hedejord og bringe jorden i drift- et arbejde der
ikke udf0res pa een gang- me~ forl0ber over flere ar. Da min
bedstefar k0bte garden matr. nr. 5, var der endnu et stykke
hedejord tilbage, som han opdyrkede omkring ar 1900.
Det er svrert at fa rede pa hvem de husmrend er, der f0rst
etablerer sig i Knejsted. De "tre Huusmt£nd i Heden 11 , der allerede
ved udskiftningen far tildelt parceller, er formodentlig
frestehusmrend, der er bosiddende i byen, og som ved
udskiftningen. far frataget deres gamle ret til grresning af dyr pa
frellesarealeme. Andre kan have vreret "overskudsb0m" fra
gardene i omegnen; de b0m der ikke bar skullet arve f0degarden,
og som derfor rna finde deres udkomme pa anden made.
Endelig er der jo ogsa i l8oo-arene en mobilitet, der bar
kunnet betyde, at folk fra andre omrader kan vrere kommet til og have etableret sig pa de nye ejendomme i Knejsted.
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KIRKEH0JGARD

Den gard i Knejsted) jeg i det flg. vil interessere mig for, er
matr. nr. 12. Deter den gard, hvor den tidl. mevnte selvejer S0ren
Christensen Thorsen boede i 1792. Nar jeg specielt vil beskreftige
mig med matr. nr. 12 og dens mennesker, er det fordi denne gard
blev ejet af min slregt fra 1799 til1907, og fordi den 0konomiske
og sociale udvikling som disse mennesker gennemgik, nok er en
typisk udvikling for ihvertfald gardmandsklassen pa den tid - og
paden egn.
Matr. nr 12 fik f0rst navnet "Kirkeh0jgard" i begyndelsen af
dette arhundrede. Nar je.g i fremstillingen alligevel bruger navnet
"Kirkeh0jgard" savel om garden inde i Knejsted by f0r udflytningen som om den nyudflyttede gard, er det for derved at g0re
garden lettere genkendelig for lreseren.

PEDERJ0RGENSENSTID
Garden var 4-lrenget. Gardsrummet var lukket, altsa rna der
have vreret en port, sandsynligvis ud til bygaden. Efter overleveringen skal stuehuset have vreret placeret i gardanlreggets vestside
ud mod toften, med udsigt mod Troels H0j og saledes orienteret
nord-syd, hvilket kan virke ejendommeligt, da aile stuehuse til
garde i Knejsted er orienteret 0st-vest.
Et mMebordsblad opmalt i 1878 bekrrefter imidlertid overleveringen. Pa kortet ses stuehuset liggende tilbage efter at udbygningeme er nedbrudt ved gardudflytningen. Stuehuset ligger
vestpa tomten, orienteret nord-syd.Ved husets sydgavl ses en lille
vinkelbygning.

-20Hvordan bygningeme bar ligget i forhold til hinanden er svrert
at vide, da der ikke er bevaret brandtaxationsmateriale for garden
for f0rste halvdel af 1800 tallet. En synsforretning i anledning af
gardens overgang til selveje findes heller ikke; en sadan kunne
maske have fortalt om bygningemes tilstand, men der er ikke
bevaret materiale vedr. synsforretninger i Demstrup godsarkiv.
(Matr. nr. 12 var oprindelig frestegard til Demstrup).
En Skifteforretning fra 1818 kan dog fortrelle noget om hvilke
rum der er i bygningeme,og deres funktion.
Her nrevnes foruden stuehuset flg. rum i udhusene: Hestestald
- kostald - faresti - vognport - og lo.
I stuehuset fmdes : 0verste stue - mellemste stue - bryggers og desuden to andre rum, hvis navne er ulreselige, da dokumentet
er delvis 0delagt af fugt pa det sted.
Vest for bygningeme la gardens indhegnede toft og muligvis
ogsa den kalgard, som nrevnes i et lejedokument fra 1849. I
mands minde bar der staet frugttrreer i omradet, der bar ligget
nordvest for garden over mod vejen til Troelsh0j ( se kort s. 12 ) .
KIRKEH0J
Pa gardens mark la en nu overpl0jet gravh0j. Iflg. min bedstefar Tinus J0rgensen (f0dt 1865 pa Kirkeh0jgard) kom dens navn
Kirkeh0j af, at der pa stedet ved gravh0jen havde ligget en kirke.
H0jen og kirken skulle have ligget 1oo favne fra vestre Tingvej - dvs. ca. overfor den nu eksisterende gards indk0rsel, syd0St for vejen, der gar fra Knejsted mod 0ster T0rslev, umiddelbart efter de to ejendomme der ligger der.
"Kirkeh0j" er at fin de bade pa matrikelkortet fra udskiftningen
i 1792 og pa et atlasblad fra 1878. Som ung i 1960 lreste jeg, pa
Ladelund Landbrugsskoles bibliotek, nogle artikler, der handlede
om Randers-egnens 0dekirker. Artikleme stod i historisk arbog
for Randers Amt i 1940eme og var skrevet af Aage S0rensen i
Mellerup. Aage S0rensen nrevnte i et "Efterslet til 0dekirkeme"
ogsa muligheden for en 0dekirke i Knejsted.
Ihukommende min bedstefars fortrellinger skrev jeg til Aage
S0rensen for at fortrelle, hvad jeg havde faet overleveret. Aage

-21S0rensen, der dengang var en gammel mand, svarede mig i et
meget venligt brev, som der er grund til at gengive i dets helhed,
da det er en vidende og estimeret amat0rarkceolog,der udtaler sig:
"Med tak for venligt brev og i stille undren over, at f)dekirkerne er naet frem til hf)jborgen Ladelund skynder jeg mig at besvare spf)rgsmalet. Jo, der er bade en fejl og en mangel, mest dog det
sidste. Der var blevet et slemt hul i Gjerlev herred og jeg skylder
gardejer Niels Greve i Raaby star tak, fordi jeg fik det fyldt jfr.
arbogen 1944 side 25. Efterslet fra ¢dekirkerne.
Man fortalte mig, hvad jeg ved, med tilff)jende af, at Tinus
J¢rgensen var ham der vidste mest. Vz fulgtes derfor til Knejsted,
traf ogsa Deres bedstefar, men han undslog sig med, han vidste
ikke mere end hvad N. Greve havde sagt mig. 1oo favne fra
Vestre Tingvej var dog et stedfreste, jeg som udenbys ikke turde
give mig i kast med. Jeg matte n¢jes med hvad jeg havde og
gengive det saledes i eftersletten, men i et afsnit for sig med egen
overskrift som en prf)ve pa, hvad stedkendte maske kunne udf¢re
bedre.
Jeg tror fuldt og fast pa Knejsted ¢dekirke og jeg har regnet
med den ved Gjerlev Herreds kirkedtekke jvfr. 1944 side 55. Jeg
tror endvidere Kirken vil kunne findes ved ihrerdigt arbejde af
hjemstavnens folk, men da dette jo ligger Iangt udenfor Deres
sp¢rgsmal slutter jeg med tak og genhilsen.
Mellerup 13-10-60

Deres Aage S¢rensen. "

Aage S0rensen havde en teori om, at der er en sammenhceng
mellem kirkers placering og hedenske kultsteder Denne teori
byggede pa et mangeangt arkceologisk arbejde med stedfcestelse
af flere herreders 0dekirker. I Knejsted skulle kirken, efter overleveringen, have ligget ved en oldtidsgravh0j.
Kun 10 dage efter brevet til mig - nemlig 23-10-60 siger
Aage S0rensen til Randers Dagblad (i artiklen "Sammenhceng
mellem kirkers placering og hedenske steder"): "Hvis museet i
K¢benhavn (Nationalmuseet) ¢nsker nye unders¢gelser af gravh¢je med kirketomter, sa kan jeg henvise til, at der ligger sadanne
i Dyrby og ved Kirkeh¢jgard i Knejsted". I samme artikel siges
ogsa, at celdre pa Knejstedegnen "kan fortrelle, at der iflg. overle-

-22veringen har ligget en ki.rkegard pa omradet, og at det kunne
hrende, man ved pl¢jning st¢dte pa gravsten eller lignende ".

Det kan altsa vrere , vi bar haft en kirke i Knejsted f0r reformationen - og at den bar ligget der pa T0rslevvejen med sine
grave omkring - og Knejstedfolk bar gaet derned i sorg og fest,
og fjorden bar glimtet derude, men da vi kom til det nittende
arbundrede i Knejsted, da var den kirke glemt, eller den levede
bare videre i den form , vi fik fra de gamle: "Den b0j der hedder
Kirkeh0j ' den hedder sadan fordi der engang la en kirke"!
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Udsnit afkort over Knejsted bysjorder 1792. Den optrukne linie vest-ost
g~nnem f!~ejst~d er gra_nsen mellem Raby og 0. Torslev sogne. Omridset af
Kzrkehg_;gards Jord er llgeledes optrukket.
Kirkehnj ses angivet nederst til
v~nstre, l~ge ost fo': vejen fra Knejsted mod@. Torslev - ved indtegnet pil .Pa
szde 83 vzses et tilsvarende udsnit af et kort tegnet ncesten 1oo ar senere
og der er navnet pa Kirkehgj anfrn t.
'
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GARDEN F0R UDSKIFININGEN
Den 14 februar 1756 far den allerede omtalte S0ren Christen
Thorsen fcestebrev pa matr. nr 12 i Knejsted by. Garden er da
fcestegard under Demstrup. S0ren er 30 ar gammel. Garden
kommer han til ved at "trrede i JEgteskab med Enkens Datter" og
derved "annammer han ej aleneste garden med god Bygning og
Besretning samt Auflingen i fuldkommen Brug, men endogsaa det
beh¢vende Redskab og lndbo ud i Gaarden i god Stand".
Garden er pa dette tidspunkt pa 6 tdr. 4 skp 2 fdk. og 2 alb., og
saledes af samme st0rrelse som landsbyens 0vrige fcestegarde.
S0ren kommer altsa til en veldreven gard ved at gifte sig med
den foregaende ejers datter. Da denne hans f0rste kone d0r, gifter
han sig med den 34 ar yngre Ane Nielsdatter fra Dalbyover.
Ane og S0ren far tre b0m: Christen(f. 1786), Ane (f. 1792) og
Johanne(f.1795). Af de tre nar kun Anne voksenalder, hun bliver
gift med sognefogden i Dalbyneder.
Allerede f0r udskiftningen i 1792 har S0ren k0bt garden til
selveje. Af gardens oprindelige ca. 100 tdr lander den ved selvejet reduceret til godt 80 tdr land. S0ren Christensen Thorsen d0r i
1799 73 ar gammel.
ANE NIELSDATfER OG PEDER J0RGENSEN
I 1799 sidder Ane sa enke pa Kirkeh0jgard, - 35 ar gammel og
selvejer. Allerede samme ar gifter hun sig med ungkarl Peder
J0rgensen fra T0rring. At den nye cegteskabsindgaelse finder sted
sa hurtigt efter cegtefcellens d0d, rna ses som et udtryk for, hvor
vanskeligt deter at drive gard uden cegtefcelle paden tid. Med en
ncesten fuldstcendig naturalie0konomi, og en stcerk arbejdsdeling
mellem k0nnene, hvor mcendene bar ansvar for primcerproduktionen, og kvindeme tager sig af sekundcerproduktionen, er begge
k0n lige vigtige i produktionsfcelles skabet.
Med den 32 ange Peder J0rgensen er den slcegt kommet til
garden, som skal forblive der de nceste godt 100 ar, indtil garden i
1907 scelges til fremmede.

-24Den sene giftennalsalder, for Peders vedkommende, er ikke
ualmindelig for tiden. Man ventede med at gifte slg til man kunne
komme til en frestegard eller pa anden made finde sit udkomme. I
1700 tallet angives gennemsnitsgiftealderen for mrend at vrere ca
30 ar' for kvinder et par ar yngre ( Leif Ingvorsen 1978).
Maden hvorpa Peder og Ane formentlig gifter sig, den man
kunne kalde "det arrangerede regteskab"- "den passende forbindelse ", er nok typisk for deres tid. Krerlighedsregteskabet, der
senere bliver den nresten eneradende regteskabsform i - Europa,
er endnu ikke det almindelige. I "kulturbilleder fra en vestjydsk
hedegard" beskriver Axel Steensberg et regteskabsarrangement af
denne fomuftsbestemte type : " En mand kommer til garden med
sin datter, som han vii have gift til garden. "

PEDERS FAMILIE
Peder J0rgensen, der nu kommer til Knejsted, stammer fra en
familie, der i flere generationer har vreret frestegarchmend i
T0rring. Hans far hedder J0rgen Andersen Bugge og f0degarden
er den senere T0rring H0jgard. Bade Peders bedstefar Anders
Christensen Bugi og oldefaderen Christen Christensen (Bugi?)
var frestegardmand i T0rring. (Iflg. en stamtavle i 1949 genfundet
i Oslo universitetsbibliotek nedstammer Randersegnens Bugger
fra Ridder Niels Bugge til Hald.)
Peder er nrestyngst af en b0meflok pa 8, 5 drenge og 3 piger.
Haner f0dt i faderens andet regteskab med Karen Ollesdatter.
Peders bror Anders J0rgensen overtager f0degarden i T0rring
og k0ber den i 1802 til selveje. En s0ster Birgitte er gift og bor i
Raaby, - og en bror Rasmus J0rgensen Bugge ser ud til pa et
tidspunkt omkring 1820 at have opholdt sg pa T0rring m0lle
enten som m0ller eller som svend. En ugift fretter til Peder,
Anders Jensen Bugge sidder som frestegardmand pa bedstefaderens gard matr. nr 9.
Ved saJ.edes at betragte blot en del af familiens g0remal og
opholdssteder ser man en tilsyneladende ringe social og geografisk mobilitet. Man har bosat sig indenfor et afgrcenset geografisk
omrade, og man er beskreftiget med landbrug som frestegardmand
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menneskeliv kunne bevrege sig bade op og ned af den sociale
rangstige indenfor landbosamfundet,var ellers karakteristisk for
17oo-tallet.
Fresteprotokolleme viser , at der foregik strerke forskydningsr
indenfor datidens bondestand. Mindst 10 % af gardbrugeme
havde f0rst vreret husmrend, over So% endte deres dage i gadehu~
se og indsidderstuer. Ulykkeligst var forholdene for de mange
gardforsiddere, der til deres d0d matte svare en betydelig greld, og
g0re straffe eller restancedage sa lrenge de kunne (Skrubbeltrang
1978).
Peder J0rgensens bedstefar Anders Christensen Bugge havde
mattet fraga en frestegard " for armods skyld" - og undgik kun
den sociale deroute ved at gifte sig med enken pa en anden frestegard, matr.nr. 9 i T0rring.
F0r giftermalet bar Peder dels arbejdet hos sin far pa T0rring
H0jgard, dels bar han vreret tjenestekarl hos andre. Ved folketrellingen i 1787 er den 20 ange Peder i tjeneste hos Christen Poulsen i T0rring.
Et skudsmalsblad (kopi nreste side) viser, at Peder i 1785 er " i
tjeneste hos sin fader J¢rgen Andersen i T¢rring", mens han i aret
1884 var "i tjeneste hos gardfcester Lars Pedersen i Raaby by".
Pa samme skudsmalsblad udtaler pastor Timmerman i Dalbyneder at "Peder J¢rgensen af Demstrup veed jeg intet uskikkeligt
mod", og Peder "var til Guds bord i Raaby Ki.rke d. 7 efter Trinitatis".
Denne prresteudtalelse er den eneste kilde ,der siger en smule
om Peder som menneske, - men de fa formularprregede prresteord
viser alligevel en socialt veltilpasset ung mand, der bar opf0rt sig
ordentligt - og passet den foreskrevne altergang.
Hvordan Peders skolegang bar vreret, ved vi ikke, formentlig
bar han frekventeret sognets skole. Skolelovene af 1739-1740
bet0d, at skoler blev oprettet overalt i landet og nar man ser bort
fra dem der af ·forskellige grunde aldrig ville kunne lrere at Ieese,
rna man af samtidens udtalelser (eks. bispevisitatsberetninger)
drage den slutning, at lresekunsten var allemands eje i 1760.
(Dagligliv i Danmark. A. Steensberg Red. B.3).
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Skudsmlil for Peder J¢rgensen, underskrevet den 11. april
1785 af fuldmregtigSmidt, S¢dringholm. Underskrevet d. 12 april
samme lir af pastor Timmerman. i Dalbyneder.
Dokumentet er efter alt at d¢mme et rejse- eller afskedspas.
Efter en forordning af 1701 skulle karle, der ¢nskede at skifte
plads og rejse fra et sogn til et andet, have et pas fra husbonden(godsejeren) med skudsmlil fra sogneprresten. (L¢gstrup
1987).

Peder, der er f0dt i 1767, rna have gaet i skole i 1770-eme. At
han kunne skrive viser et par underskrifter fra hans hand. Skriften
er u0vet, men tydelig og lreselig.
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Peder, og hans broder Anders J¢rgensens underskrift (underskrift ved skifteforretning efter Ane Nielsdatter).

Da Peder flytter op til garden i Knejsted fl ytter han til en enke
med to b0m. Allerede aret efter, i ar 1800 f0des Anes og Peders
f0rste frellesbam - en dreng , der bliver opkaldt efter Anes f0rste
bam med S0ren Thorsen - den afd~de Christen.
Ved folketrellingen i 1801 bestar gardhusholdet af Ane og
Peder og Anes to piger Ane og Johanne S0rensdatter - og frellesbamet Christen. Desuden er der t~~· tjenestefolk, to karle og en
ptge.
I 1802 f0des der endnu en dreng i familien, han bliver kaldt op
efter Anes far, og kommer til at hedde Niels.
Ved Anes d0d i 1819 ses kun to levende b0m som arvinger
efter hende, nemlig den 26 arige Ane S0rensdatter og den 17
arige Niels Pedersen. Ane har da mistet tre b0m, bade pigen
Johanne, den f0rste Christen og den anden Christen. At Ane rna
f0lge sa mange af sine b0m til graven, beh0ver ikke vrere udtryk
for at familien er specielt hardt ramt. B0rned0deligheden var stor.
D0delighedsprocenten for b0rn under 1 ar var for ar 1800 i
gennemsnit for hele landet pa 20. ( L. Ingvorsen, 1978).
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BOOPG0RELSEN I 1819

Hvordan sa garden matr. nr 12 ud omkring- og i begyndelsen
af 1800 tallet? Hvilke ting har Peder og Ane omglvet sig med?
Ane d0r som 56 arig i 1819 og i forbindelse med hendes d0d
foretages en skifteforretning. En sadan boopg0relse kan fortrelle
om en garde status: Om ruminddeling, m0bler, redskaber og
husdyr o.a. pa et givet tidspunkt. Boopg0relsen "efter Selvejergardmand Peder J~rgensens afd¢de Kone Ane Nielsdatter i
Kneisted", er desvrerre skremmet af store fugtpletter, der g0r dele
af dokumentet ulreseligt.
Nar jeg alligevel gengiver det her, er det fordi, det er den
eneste oplysning vi har om familiens materielle omgivelser.
Den 21 Januar 1819 m0der skifteforvalteren fra Mariager op
med sin fuldmregtig i Knejsted for at gennemf0re skifteforretningen. Peders bror Anders J0rgensen fra T0rring er til stede som
fonnynder for den umyndige Niels. Datteren Ane S0rensdatter er
reprresenteret ved sin mand sognefogden i Dalbyneder Jens Poulsen,- med er ogsa, som vitterligheds- og vurderingsmand, politibetjent Christen Jespersen fra Mariager og gardmand Morten
Kragh fra Knejsted.

I det fig. gengives afskrift af den del af vurderingen, der er
lreselig. (Side 32 vises kopi af 1 side af den originale skifteprotokol).
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Ovenstaende er de ting der findes i Matr. nr 12 og som
vurderingsmrendene finder vrerd at prissrette. Ting af ringe
vrerdi som f.eks . Anes trresko og str0mper er ikke medtaget. Vi
befinder OS i Januar maned, sa der rna vrere vinterfoder til dyrene, der er undtaget fra prissrettelsen.

Pa nreste side vises en kopi af en side af den originale boopg0relse.
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Kopi af udsnit af folioside med skifteoptegnelser fra 1819
efter Ane Nielsdatter, Knejsted.

STUEHUSETS RUM
Ved gennemgangen af stuehuset bemrerker man tre hovedrum:
0verstestue, mellemste stue og bryggers. Man bar maske at g0re

-33med de gamle huselementer som mevnes i middelalderkilder:
lldhus, stue og herberg ( B. Stoklund 1972).
Foruden disse tre hovedrum er der, som omtalt, to mindre rum,
hvoraf det ene skimtes at vrere et "kammer" med et indhold af
senget0j , - og det andet rum indeholder h0leer, gamvinde og
komspader m.m. Dette rum kan have vreret en slags oplagsrum eller evt. et huggehus(?).
Man kan inddele de stuehuse, vi bar kendskab til fra nyere tid,
i to hovedgrupper: Ovnhuset og kaminhuset. Den f0rste type
findes bl. a. i omradet mellem Randers og Mariager fjorde. Det er
den type, hvor dagligstuen opvarmes af en bilreggerovn med
indfyring fra ildstedet, som er placeret i den tilst0dende forstue. (
I skiftet nrevnes ordet forstue eller k0kken ikke, indfyringen kan
altsa vrere foregaet fra ildsted i bryggers,- men der kan ogsa have
vreret et forstuek0kken, hvis fa ting sa er indf0rt under bryggerset).

Nar husmoderen i denne ovnhustype skal lave mad star hun
inde i selve den store abne 0korsten. Grydeme star pa eller
hrenger over en muret ildstedsbrenk i den ene side af skorstensrummet. Over brenken sidder indfyringshullet til stuens bilreggerovn. Bag k0kkenet kan vrere indrettet et lille sengekanmer, som
findes pa dette sted i mange nordjydske huse (Stoklund 1972).
Maske er det dette "kammer", der nrevnes i skiftet ?
Det ser ud til , at vi med stuehuset i matr. nr. 12 bar med en
nordjydsk ovnhustype at g0re, som defineret af Bjame Stoklund i
"Bondegard og byggeskik" (1972). Vi bar ihvertfald jembilreggeren med indfyring fra ildsted i et tilst0dende rum( bryggers eller
forstuek0kken).

RUMMENE OG M0BLERNE
Vurderingsfolkene begynder deres runde i 0verstestuen. Skriveren benrevner rummet "den 0verste Stue" ; i Knejsted bar den
type stue med opbevaringsfunktioner imidlertid vreret kaldt
"boskabsstue" (fortalt af Tinus J0rgensen Knejsted). Rummet bar

-34haft flere navne alt efter hvilken egn der er tale om, i middelalderen bed denne rumtype Bur eller Herberg (Stoklund 1972).
Den 0verste stue er prreget af opbevaringsm0bler: En blamalet
fyrredragkiste, der indeholder en del af Anes t0j i de tre skuffer ,
to gr0nmalede kister, et gr0nmalet fyrreskab( der kan have indeholdt Peders gangt0j , da dets indhold ikke noteres) et blamalet
fyrretrresbord og tre Sengesteder med omhreng. Dssuden 2
r0dmalede stole og en spinderok(husets anden Spinderok). Der er
ingen opvarmningsmuligheder i dette rum. 0verstestuen har
vreret brugt ved fester, ved begravelser, maske som "gresterum"'
og maske bar karlene sovet der, en mulighed Hvidtfeldt nrevner
("Handbog for danske lokalhistorikere", Hvidtfeldt red.
1952-1956).
I den mellemste stue findes jembilreggeren, langbordet med
brenk, 5 Stole med halmsreder, to trrestole , spinderok, viservrerk
(ur) , mrelkeskab, spejl, brunmalet fyrreskab, - desuden et antal
sengesteder ( det viser de mange dyner og puder). Af inventaret i
denne stue gretter man naturligvis, at det bar drejet sig om husets
egentlige opholderum. Her kunne opvarmes, og her findes spisebord og stole. Det ser ud til at have vreret en typisk dansk
"bondestue"- af den type som har bestaet fra omking ar 15oo til
slutningen af forrige arhundrede: Bord og brenk formentlig placeret ved vinduesvreggen, sengestedeme placeret modsat vindueme,
Det brunmalede fyrreskab kan vrere et hrengeskab over endebrenken.

!ern-treben fra matr.nr. 12. Har vreret brugt pa den abne
ildstedsbrenk til at srette pander, potter og kedler pa. Trebenet er
ikke noteret i skiftet fra 1820. Det kan vcere fra senere end 1819
eller det kan have vceret betragtet som vcerdil¢st og ikke prissat.

-35Der er to spinderokke i huset. Kvinderne har selv spundet
garnet .til gangt0j og sengeklreder. V reven er derimod placeret i
laden,- og vi kan ikke vide om dette er udtryk for, at Ane har
overladt vrevningen til en person i landsbyen, der vrevede mod
betaling. En anden mulighed er, at vreven midlertidigt kan vrere
fl yttet i laden ' maske fra 0verstestuen, fordi pladsen skulle bruges
ved begravelsen.
Man bemrerker, at garden bar "viservcerk" (ur) , det og det
omtalte spejl, kan have vreret stuens eneste vregudsmykning.
I den blamalede fyrredragkiste i C~Werstestuen opbevarer Ane
"to sldlderier"- hvad det sa kan have vreret for nogen? Maske
simple farvetryk af den slags der blev solgt pa markeder. De
ligger der i den anden skuffe, sammen med et pudevar, nogen
forklreder og et sirtses t0rkhede.

Den ene af de gr¢nmalede ldster, der ncevnes i sldftet i 1819
efter Ane Nielsdatter. Kistens lcengde 140 em, bredde 62 em,
gavlh¢jde 75 em. Fyrretrcesldsten er malet i en lys gragr¢n farve,
dekorationerne der skal illudere beslag i en m¢rkere gr¢n farve,
bladkransene i den samme m¢rkegr¢nne farve. Kistens oprindelige farver blev fremdraget i 1956 under et lag egetrcesadring,
der var paf¢rt i 1884. Initialerne A.N.D. og arstallet 1779 er
malet i m¢njer¢d farve ligesom handtagene.
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kobbergruekedel, et brygkar,en 0ltragt og en gruepot , desuden
nogle spande. Her er ogsa stripper (mrelkespande i tree) en jernpande og en sort potte Qydepotte).

ANES T0J OG GARDENS DYNET0JER
Anes t0j gernmer sig i den 0verste stues fyrredragkiste og i en
af de to kister. Det drejer sig om traditionelle bondeklreder:
Vadrnels sk0rter, tr0jer livstykker, srerker, "hvergarns klreder'~
huer og den obligatoriske sorte kjole, som en bondekvinde flk til
sit bryllup eller konflrrnation. Den var hendes fornemste dragt,
sorn hun brugte ved srerlige h0jtidelige lejligheder: Altergang og
begravelse (Ellen Andersen 1960 ).
Garderoben virker enkel. T0jet er af vadmel( kraftigt uldent
stof) og hvergarn (stof rned trend af h0rgam og islret af uld). Der
er ogsa en tr0je af "stoffes" = etoffe (silke, eller hardt ,blankt
presset uldstof med blomster og ranker i en eller flere farver);
denne er irnidlertid lavt prissat, og kan vrere garnmel og slidt. Sa
er der det hvide forklrede tll prent brug, og sjrelevarrneren ( en
slags trekantet sjal med snor i · spidseme, krydset pa ryggen,
bundet i sl0jfe forpa). Et sirtses t0rklrede, forrnentlig til prent
brug, ligger i skuffen sammen med det hvide forklrede, (sirtses =
fint bomuldsstof indf0rt fra Trankebar) , og der er ogsa huerne,
der var sa uundvrerlige for en bondekvinde dengang, til hverdagsbrug. Til festlige lejligheder bar Ane 3 skjreghatte med tilh0rende korsklreder.(Skjreghat =kul0rt hue, hvorunder er riet sma
10se vinger/flreserved 0reme, over huen sad et t0rklrede/korsklrede.) (Ordforklaringer fra E. Andersen "Danske B0nders klrededragt").
Samrnenlignet med et 25 ar reldre skifte, efter en bondekvinde
i Raaby af samme farnilie, er Anes t0j simpelt. I Raaby-skiftet er
noteret silke, kniplinger og damask , og hvor farverne pa Anes t0j
er prreget af brunt og gr0nt, er den ganske vist noget yngre
Raaby-kvindes t0j pneget af m0nstre og festligere farver.
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er udtryk for et n0jsomt sindelag eller for ringe 0konomisk
formaen, dertil bar jeg ikke sammenligningsgrundlag nok.
Antallet - og kvaliteten - af dynebolstre, olmerdugsdyner og
puder samt lagner, var tidligere et udtryk for bondevelstand. En
olmerdugsdyne er f.eks. i skiftet vurderet til det samme som seks
far, en bolster underdyne er vurderet til samme pris som en sort
kvie. Netop dynet0jerne reprresenterer jo et m0jsommeligt arbejde med indsamling af dun og fjer, og kartning, spinding,farvning
og vrevning af ulden. Sengesteder med gode dyner, kister med
h0rlagner og olmerdug var statussymboler. Det er vanskeligt at
vurdere gardens formaen pa dette omrade, da dele af skiftet, hvor
olmerdug er noteret, som nrevnt er fugtbeskadiget.

GARoENSBES~TN[NG

Gardens besretning bestar af 5 heste, 1 f01, 4 k0er, 2 kvier, 3
kalve og en sorthjrelmet tyr. I farestien star 18 far, og i loen
befinder sig gardens eneste gris.
I dag synes det en ringe besretning for en gard pa godt 80 tdr.
land. Men hvordan bar det set ud i forhold til den tid og det sted,
der er tale om: Aret 1819 i Knejsted.
Nu ved man faktisk noget om landboforhold i Randers amt i
begyndelsen af 1800-tallet. I sommeren 1824 berejste Det Kgl.
danske Landhusholdningsselskabs sekretrer I. C. Hald Randers
Amt, han rejste sammen med landvresenskommissrer Dalgas.
Resultatet af denne rejse blev en indberetning til selskabet, der
indeholder interessante enkeltheder om amtets landbrug.
Hald giver bl. a. en rrekke eksempler pa besretningens st0rrelse
pa forskellige typer garde i amtets herreder. Om Gjerlev herred
skriver han: ''/ Gjerlev Herred er den almindelige Besretning pa
en Gaard paa 5 af 7 tdr. Hartkorn : 4 Arbejdsheste med tillreg , 7
af 9 k¢er foruden Ungkvreg". - Og videre : " I Omegnen af
Randers, og overhovedet i de bedre egne, tillregges i Almindelighed paa en Bondegaard 3 til 5 Kalve aarligen, hvoraf 2 af 3 stk. ,
2 af 3 Aar gamle srelges. Nresten enhver Gaardmand i de gode
sogne af N¢rhald og St¢vring Herreder udskyder gierne 1 eller 2
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han ikke ser sin fordel ved at srelge dem om foraret. Ellers srelges
de sredvanligen i Randers eller til- Ki(Jbenhavnske Slagtere ved
midsommer eller om efteraaret".
Nar man sammenligner Peder J0rgensens besretning med det
landhusboldningsselskabets sekretrer angiver som det "sredvanlige" i Gjerlev berred, ser det ud til,at st0rrelsen pa Peders besretning ligger pa gennemsnittet - eller lidt under gennemsnittet for
en gard pa den st0rrelse.
Pa gardene ved Randers Fjord - i St0vring berred f. eks. - med
de store grresningsarealer, "hvor de herlige enge giver Anledning
til rig H(Jbjergning 11, er der anderledes tillreg af kvreg, beste og
stude.
For Peders vedkommende bar der nok kunnet srelges et par
kalve om aret, og maske en ko- bvor han sa bar kunnet srette de
to kvier i deres sted. I. C. Hald siger konkluderende om amtets
besretninger :" Det ses i det her anj(Jrte, at Kvregets Antal i det
hele taget er lidet i forhold til B(Jndergardenes st(Jrrelse. "Antallet
af heste pa garden ( 5 + 1 f0l ) er nok bestemt af den kendegerning, at bjulploven, der stadig var i brug, krrevede 4 heste
forsprendt.
I det, i 0vrigt store, afsnit om besteavlen i amtet siger Hald: "..
der gives dog endnu mangen Bonde, som holder flere Heste end
han beh(Jver til sin Gaards Drift, da han ej indse Muligheden af
at kunne pl¢je med to Heste, endog pa sandede jorder. Han kan
derfor ikke skaffe en, i forhold til sin Gaards Areal, for stor
Hestebesretning den tilstrrekkelige Underholdning, hvilket jo ma
have en skadelig indflydelse pa Dyrene og bidrage til, at Racen
forringes med Hensyn til Udvikling i Vreksten."

Af booptegnelsen fra 1819 ses, at garden bar 18 far i farestien.
Kirkeh0jgard fik i forbindelse med udskiftningen tildelt et stykke
Jord i S0nderbeden, sa der er grund til at tro, at de 18 far bar
fundet en stor del af deres f0de pa dette lyngstykke.
Det ret store farehold, der var typisk for hele landet pa den tid,
viser hvor stor en rolle dette husdyr spillede i det ekstensive
landbrug. Faret er et hardf0rt og n0jsomt dyr, der pa flere mader
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karakteristisk for landbusholdet i f0rindustriel tid. Faret gav uld,
der kunne kartes og spindes, vreves og strikkes , og kunne derved
forsyne husholdet med t0j . Faret gav talg tillysest0bning, det gav
mrelk til ost, og endelig kunne dets k0d jo spises. Nar man ser pa
fareboldets st0rrelse i forbold til kvregholdet og den enlige gris pa
garden,ma man grette pa , at busholdets forbrug af k0d, primrert
bar drejet sig om Lamme- og farek0d.
Nedenstaende prikkort over fareholdet i henholdsvis 1838 og
1980 siger en del om farets placering i landbrugsbedriften i f0rste
halvdel af 1800 tallet i forhold til i dag.
Far 1838

Far 1980

Prikkort over fareholdet i Danmark 1838 og 198o. Hver prik
betyder 1000 stk far.
(Efter A a. Kampp "Prikkort over dansk landbrug ". Geografiforlaget 1984).

Karle og piger pa gardene fik ofte en del af deres l0n udbetalt i
fareuld. Pa Kirkeh0jgard bar denne form for af10nning vreret
almindelig, det viser l0nregnskaber fra senere i arbundredet.
Folkene fik uld i form af "vrevning", eller i ren uld , beregnet i
pund.
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for Randers Fjord faaes iscer gode, fede Faaremcelksoste, sam er
meget s¢gte i Randers:J dog mere til egen Husbrug end til Handel

"
Garden bar kun en eneste gris, der ovenik0bet er placeret for
sig selv i laden.
Den enlige gris pa garden bar vreret det almindelige i amtet.
Hald skriver: "De jleste gardbeboere have en grisebcerende soe,
men scelge for det meste tillcegget , pa et Par stykker ncer, i en
Alder af 4 uger. Ved Juletider slagtes Soen og en Griis til
Bondens Husholdning, en anden Griis overf¢res sam Griisesoe
for nceste ar ".
Svin 1837·38

Svin 1980

Prikkort over griseholdet i Danmark i 1838 og og 1980. (Efter
Aa. Kamp : "Prikkort over dansk landbrug. " Geografiforlaget
1984). Hver prik betyder 1000 stk svin.
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Gardens markredskaber begnenser sig til en plov, to harver, et
par vogne, fern h0leer og en lyngle. PI oven er blevet anvendt til at
vende jorden, sa ukrudt blev nedpl0jet. Med harven bar man
jrevnet og l0snet jorden, - og til at h0ste kom, h0 og lyng bar man
brugt le. Saning er foregaet med handkraft, og sreden drekket ved
harvning.
Peders plov star i vognporten. Formodentlig drejer det sig om
en hjulplov, tilvirket af tree og med skrer af jem. Svingploven var
ganske vist opfundet i midten af i 17oo- arene, men iflg. Landhusholdningsselskabet var hjulploven endnu i overtal i 183o-4o.
Da intet tyder pa, at Peder J0rgensen bar vreret srerlig avanceret i sin landbrugsdrift, og da ploven i vognporten kun er vurderet
til 3 rigsdaler, sa er der nok ingen tvivl om, at gardens plov er en
hjulplov. De to harver, der bemevnes som trreharver, kan have
vreret af tree - eller de kan have haft jemtrender. I bogen " Det
agrare Danmark 1680- 1950-eme" skriver C.J.Bryld og H. Haue:
"Danskharve, eller ledharve var oprindelig helt af trre. I begyndelsen af 17oo-tallet erstattedes trretrender med jerntrender,
hvorefter danskharven kaldtes en jernharve. " At Peders harve
udtrykkeligt kaldes en trreharve, kan have vreret en skrivefejl skriveren kan have brugt en gammel form . Eller Peder kan have
vreret trreg til at bruge nye opfindelser, sa han stadig pa dette
tidspunkt bruger den gammeld~gs harve. Om harven skriver
G.Begtrup i "Agerdyrkningens tilstand i Danmark" - afsnit om
N0rrejylland 1808: "Trreharver aflregges overalt og jernharver
indf¢res". Dette skrives 10 ar f0r skifteopg0relsen pa Kirkeh0jgard.
Begtrup skriver, i ovennrevnte bog, om arbejdsvogne i N0rrejylland 1808: " Beslagen arbejdsvogn befindes i hver mands
gard, som f or 30 ar siden var en sjreldenhed. " Pa den baggrund
kan man nok regne med, at de to vogne, der star i vognporten, og
som er vurderede til henholdsvis 8 og 18 RD. bar vreret jembesUiede vogne.
Den specielle lyngle , der nrevnes i skiftet , rna have vreret
anvendt pa gardens lod i S0nderheden. De fern andre leer bar
vreret brugt til kornh0sten, og til h0h0sten. Kirkeh0jgard havde
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engtype kunne h0stes et meget fint h0.

ARVEN EFTER ANE
I boet efter Ane opg0res bescetning og l0s0re til ialt 368 RD ,
2 Mrk, og 4 sk. Garden (jord og bygninger) anslas til 200 RD.
Pa.garden hrefter en gceld pa 112 RD.
Nar greld, salcer og andet er fradraget, er der tilbage til deling
mellem arvingeme 434 RD. Arven deles sadan, at enkemanden
Peder far halvdelen = 217 RD. Den anden halvdel deles mellem
de to b0m, sadan at den 17 arige S0n Niels far 144 RD.5 Mrk. og
11 sk. , mens datteren Ane s0rensdatter kun arver 72 RD.2
Mrk.og 10 sk. Nar datteren kun arver en "s0sterlod"- nemlig det
halve af den sum s0nnen arver, skyldes det en fra gammel tid
gceldende regel om, at kvinder i visse tilfcelde kun arvede halvt sa
meget som mrend. (Hvidtfeldt 1952-56).
Peder runder endog den umyndige s0ns arvebel0b op fra de
144 til16o RD.
Foruden penge arver Niels ogsa nogle af moderens ting. Han
arver sin mors sengested m. omhceng, 1 olmerdugsoverdyne, 2
bolster dyner, 2 lange og 2 korte bolster puder og nogle blargams
lagner. Desuden far han sin moders klredeskiste og et fyrreskab.
Niels skal f0rst have arven tildelt, nar han fylder 26 ar.
Niels nar imidlertid aldrig at fa sin arvepart, han d0r i 1825, 23
ar gammel - kun fern ar efter sin mor. Angiveligt af et maveonde.
Vi ved ikke sa meget om hans liv. I det ar, han d0r, optrreder han i
kirkebogen som fadder for et uregte barn, f0dt af en tjenestepige i
Knejsted. Pa det tidepunkt ses han at vrere tjenestekarl hos sin
fader.
En afskrift af et dokurnent, der er i familiens eje, fortreller
irnidlertid en smule om Niels. Dokumentet er, efter formen at
d0mme, et sakaldt Testimonium, dvs en slags levnedsbeskrivelse,
sorn degnen forfattede, - med skildring af den afd0des levnedsl0b
med indflettede gudelige betragtninger. I mange hjern lod man
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Danmark"- Steensberg (red.) 1963).
Testimoniet gengives her i sin helhed, da det i sin form og i
det, der vregtes i indholdet, nok afspejler noget af sin tids tone:

"Testimonium.
Ved at erindre og betragte det efterf¢lgende, om denne vores
salig afd¢de rerlig og skikkelig unge karl Niels Pedersen udi
Herren nu hensovede, hvilket videre vi ville fa at h¢re af hans
F¢dsel, rerlig og skikkelige Vandring samt hans Endeligt fra
Verden, som f¢lger.
Hans F¢dsel til Verden tildrog sig i 1802 i Kneisted. Hans
Fader er rerlig og skikkelig Mand Peder J¢rgensen. Moderen var
i live rerlig og skikkelig Kone Ane Nielsdatter, som forhen er
hensoved. Da disse hans Forreldre blev denne deres s¢n og
IEgteskabsplante given, have de ikke alene antaget ham med
Hjertets B¢nner og Forb¢nner, opofret ham til Gud i den hellige
Daab og Ladet ham indvie i den Kristne Kirlres samfund og
indpode i den rette Vznstok Christoe Jesu sin Frelser, pa det at
han maatte nyde B¢rneret i Gud Zion og bekomme omsider
Borgerret i det himmelske Jerusalem.
Disse hans Forreldre have og ikke ved Aarene Tiltagelse
fors¢mt deres Pligter imod ham, men viste Omhyggelighed for
ham for tilb¢rlig Opdragelse og i selve Herrens Frygt ved at
undervise og ham oplrere i sin Christendoms- Kundskab som det
eneste og ene forn¢dne. Og desfdruden lod hans Fader ham lrere
i sognets skole at regne og skrive.
Hvad hans sygdom og paaf¢lgende D¢d anbelanger, da blev
den et Forbud paa d¢dens s¢vn. Han var syg og bestandig
sengeliggende i 4 uger, hans sygdom bestod i at det var Forstoppelse, saa vidt som kunne sk¢nnes. Denne sygdom ytrede sig mere
og mere. Da han fornam, at det blev den visse D¢d, blev hah
vederkvreget og medde/t Jesu Christi sande Legem og Blod paa
hans sygeseng, hvorfor han inderlig takkede Gud med andregtige
B¢nner , han var tilfrede med Guds Vzllie, hvadenten han levede
eller d¢de h¢rte han Herren til. B¢nherte Gud den Christne
Kirkes B¢n for ham i 8 dage. Om Morgenen kl. Blh efter at han
haver levet i denne Verden udi 23 Aar, som var hans Gang
hernede.
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srette dig over meget, gaa ind til din Herres Glcede.
udi St.Math. evangelium 25 Cap.23 V. "

DORTE OLESDATfER.
Peder Jergensen gifter sig igen 8 maneder efter Anes d0d. Han
er 53 ar, og gifter sig med den 30 arige Dorte Olesdatter, der i
kirkebogen angives at ve:ere tjenestepige i Raaby.
Forlovelsen mellem de to anrneldes 6 august 1819, og de
bliver gift d. 24. sept. 1819 i Raaby kirke. Forlovere ved brylluppet er Poul Christensen og Christen Olesen begge af Raby.
(Sidstne:evnte er sandsynligvis Dortes halvbroder Chr. Olesen
Sejrsen ogsa kaldet ste:erke Sejr. Beretninger om hans styrke har
ve:eret fortalt i Raaby lige til i dag. Det forte:elles, at han, da nogle
fremmede spurgte, hvor den ste:erke Sejr boede, tog sin plov og
l0ftede den op i een arm og pegede pa garden, hvor han boede.
Ste:erke Sejr skal ogsa have ve:eret forbillede for "ste:erke Sejr " i
Blichers "De tre Helligaftner". (oplyst af Jens Sejrsen, Raaby til
Randers Amtsavis 19xx)).
Dorte Olesdatter er datter af fe:estegardmand Olle Christensen
Sejrsen og Ane Villadsdatter i Raaby. Dorte er kun 4 ar, da hun
mister sin mor. Ane Villadsdatter d0r i barselsseng efter en drengef0dsel i 1792.
Kirkebogen beretter ikke noget om hvor Dorte befinder sig
som tjenestepige, da hun som 30 ang bliver gift med den meget
e:eldre Peder og flytter op pa garden midt i Knejsted by. Det kan
ve:ere , hun indtil giftermalet bar ve:eret hos sin broder Christen og
hans kone Maren, der bor pa f0degarden matr. nr 22 i Raabyy men vi ved det som sagt ikke.
Faderen Olle Christen Sejrsen er d0d allerede i 1808, sa hos
ham kan hun ikke have opholdt sig. Dorte arvede nogle ting efter
sin moder, som hun formentlig bar bragt med sig til stueme i
K.nejsted.
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med Ane Villadsdatters navnetrrek og arstallet 1783 pamalet, og
sa naturligvis bedstefaderen Villads Jensens gave til den 4-ange
Dorte ved hendes moders d0d: Fyrretrresdragkisten.
Helt uden kendskab til folk i Knejsted kan Dorte ikke have
vreret. Hendes svigerinde, strerke Sejrs kone Maren Christensdatter, kommer fra Knejsted. Marens forreldre bor i garden matr. nr.
13, og er saledes naboer til Peder J0rgensen. Det kan endda
trenkes, at det er igennem dem ,at forbindelsen mellem Dorte og
Peder er bragt i stand.
Dorts beholdt sit pigenavn Olesdatter efter giftermalet, skikken
med at overtage mandens eftemavn ved regteskabs indgaelse blev
f0rst almindelig mod slutningen af 1800-tallet.

B0RNENE.

Den 19-5-1821 far Dorte og Peder en dreng, som de kalder
J0rgen. Faddere er gardmand Morten Kragh Knejsted, gardkone i
Dalbyneder Ane S0rensdatter, Otte Jensen, Jens Kragh gardboer i
Knejsted, J0rgen Andersen og Jens Christensen.
Et ar senere f0der Dorte endnu en s0n, som bliver d0bt Ole - i
november 1822. Faddere er M~en Christensdatter gardkone i
Raaby, tjenestepige Kirsten Jensdatter hos gdr. Morten Kragh i
Knejsted, Jeppe Christensen gardmand i Knejsted, Otte Jensen og
Jens Kragh gardboer i Knejsted.
I 1825 f0des Dorte og Peders f0rste datter, som bliver kaldt
Ane. F0dearet 1825 er beregnet efter oplysninger i kirkebogen
opgivet i forbindelse med Anes giftermal. Hun er ikke at finde i
0.T0rslev kirkebog som f0dt i hverken 1825 eller de foregaende
eller efterf0lgende ar, hvad sa grunden kan vrere.
Den 9 oktober 1828 f0des der endnu en pige pa garden. Hun
kommer til at hedde Karen. Faddere ved daben er Karen Andersdauer gardbeboer Anders J0rgensens datter af T0rring. Jens
Villadsens datter Ane Marie af Raaby, J0rgen Christensen og Jens
Kragh alle gardboere af Knejsted.
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0ster T0rslev kirke er gardmand Jeppe Christensens datter Dorte
af Knejsted og pigen Ane Jensdatter af T0rring, gfudmand Jeppe
Christensen Knejsted, Piil S0ren og gdr. Niels Jensen aile af
Knejsted.

FADDERE
De faddere Dorte og Peder vrelger til deres b0m kan deles i to
grupper 1. Slregtninge af ~amme generation som b0menes
forreldre. 2. Gardmrend i Knejsted.
Faddere er f. eks. Dortes tre kusiner , morbroderen Jens
Villadsens d0tre Ane, Ane Marie og Kirsten og svigerinden strerke Sejrs kone Maren. Desuden Peders steddatter af f0rste regteskab Ane S0rensdatter, der er gift med sognefogden i Dalbyneder.
Hertil kommer gardmrendene i Knejsted Jeppe Christensen
(matr.nr 13) , Jens Kragh (nr.14), der bruges flere gange, Morten
Kragh og Niels Jensen (nr. 5). Fadder er ogsa naboen, husmand
Otte Jensen der, iflg. folketrellingen 1834 angives at leve af sin
jordlod og dagleje (maske hos Peder?) ; ved trellingen i 1840 ses
han at leve af "alebrug" - alefiskeri.
En mand, der kaldes Piil S0ren optrreder ogsa som fadder men
da "Piil" formentlig er et kaldenavn og ikke et d0benavn, er denne
ikke til at identificere via f. .eks folketrellingen i 1834, der kun
nrevner een S0ren, der kan vrere tale om , nemlig husmand S0ren
Rasmussen Kragh, der ogsa emrerer sig som t0mrer. Det kan altsa
vrere ham , der brerer kaldenavnet Piil, en formodning, der underst0ttes af, at omtalte S0ren bar en s0n, der hedder Anders, og en
mand ved navn Piil Anders optrreder i andre af Kirkeh0jgardfamiliens papirer.
Familiens valg af faddere viser, at man fortrinsvis vrelger
slregtninge og folk fra ens egen gruppe: Gardmandsklassen, samt
naboer og andre man evt. kan have arbejdsmressige relationer til.
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NAVNEVALG
Dorte og Peder far 5 b0m. 2 drenge og 3 piger. B0mene
kommer til verden i perioden 1820 til 1832. Da den yngste pige
Ane bliver f0dt er Peder 65 ar, Dorte 42 ar.
B0menes efternavn "Pederss0n" og "Peders Datter" er et
sakaldt patronymikon dvs. faderens fornavn med efterhcengt
"s0n" og "Datter".
Denne navngivningsskik er er helt eneradende blandt landalmuen i denne periode.
Da man fra centralt hold 0nskede, at b0ndeme skulle antage
"slcegtsnavne", hvilket vii sige, at det samme eftemavn skulle
bceres af alle b0m i en b0meflok - og bceres af efterf0lgende
generationer, kom der i 1828 en navneforordning, der fastslog, at
disse navngivningsnormer skulle f0lges. B0mene skulle derefter
indf0res i kirkebogen med et slcegtsnavn, ikke med et patronymikon.
Kun det yngste af b0mene pa Kirkeh0jgard , pigen Ane , blev
f0dt efter udstedelsen af den nye navneforordning. Hun skulle
altsa retteligen vrere d0bt med eftemavnet J0rgensen og ikke som
hun blev, med eftemavnet Peders Datter. Idette tilfcelde ville det
dog havs vreret i strid med en anden del af navneforordningen,
nemlig den, at alle S0Sk,ende skulle bcere samme eftemavn.
Nu skulle det imidlertid vare meget lrenge f0r de nye navngivningsregler slog igennem, - for manges vedkommende blev
skikken med at give b0mene det sAkaldte patronymikon, opretholdt helt op imod 1800-tallets slutning (P.Balle Pedersen 1974).
De fern b0ms fomavne: J0rgen, Ole, Ane Marie, Karen og Ane

er helt traditionelle bondenavne pa den tid. I en artikel om navneskik blandt borgere og b0nder i f0rste halvdel af 1800 tallet siger
P. Balle Pedersen:
"B¢nderne valgte efter et ret begrrenset antal navne, saledes at
adskillige i samme lokalsamfund havde samme navn. Det gjaldt
bade piger og drenge. Adel, gejstlighed og borgerskab havde et
meget bredere navnespektrum. Her var der kun fa, der bar samme
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kongehuset. "

Som en slags bekrreftelse pa ovenstaende - og som et kuriosum- kan nrevnes, at de tre navne, som pigeme pa Kirkeh0jgard
fik: Ane, Ane Marie og Karen, var de almindeligste pigenavne i
Knejsted ved folketrellingen i 1834. Af byens 69 kvinder hed de
11 Karen og 17 hed Ane, eller en navnesammensretning med
Ane.
Dorte og Peders b0m blev alle opkaldt efter slregtninge.
Navneopkald fulgte nogle ret fastlagte regler. Det var almindeligt
at opkalde bedsteforreldre f0rst, derpa andre slregtninge (Steensberg "Daglligliv i Danmark" bind 5, 1963).
Den reldste dreng J0rgen opkaldes efter sin fars far gardmand
J0rgen Andersen i T0rring, der var d0d i 1792. Den nrestreldste
s0n Ole opkaldes efter sin mors far Ole Christensen Sejrsen i
Raaby, der var d0d i 1808.
De to piger Ane og Ane Marie er sikkert opkaldt efter deres
mors mor Ane Villadsdatter fra Raaby. Den ene kan dog vrere
opkaldt efer Peders f0rste kone Ane Nielsdatter. Pigen Karen
opkaldes efter farmoderen Karen Ollesdatter fra T0rring.
Navneopkaldet er her sket efter fig. regler:
1ste bam : Mandens far
2det bam : Konens far
3die bam : Konens mor
4de bam : Mandens mor
5te bam : Evt. mandens f0rste kone

B0RNENES UNDERVISNING
Peders s0n af f0rste regteskab, den tidligt afd0de Niels lrerte "i
sognets skole at Ieese og regne" og han blev "oplrert i sin kristendoms kundskab" (Testemoniet ).
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for sine b0m af andet regteskab. Ved skoleloven af 1814 blev
undervisningspligten for alle en kendsgeming.
Man indf0rte undervisningspligt og ikke skolepligt hvilket
bet0d, at det stod forreldrene frit for - under offentlig kontrol - at
lade deres b0m undervise i hjemmet.
Den reldste s0n J0rgen, der var f0dt i 1821 , bar skullet pabegynde sin skolegang i slutningen af 1820-eme, og den yngste
pige Ane bar skullet begynde i skolen i slutningen af 1830-eme.
To ting, der kom til at prrege skoleundervisningen i denne
periode, er "den indbyrdes undervisning" og gymnastikundervisnmgen.
Den indbyrdes undervisning udmrerkede sig ved, at b0mene
selv blev inddraget i undervisningen,som var baseret pa en rrekke
trykte tabeller, der blev ophrengt i klassevrerelset. Systemet var
ganske militrert prreget: F0rst uddeler lrereren bliktegn til de
elever, der indtager en overordnet stilling "monit0reme" , eleveme inddeles i "lceseskolen", skriveskolen" , "regneskolen"
og "geografiskolen" ; hver under sin monit0r. ("Danrnarks Historie" , J.Danstrup og H.Kock red., 1964).
Denne indbyrdes undervisning indf0res i 0ster T0rslev skolevresen i 1822. Ved en prrestevisitation over "skoledistriktets
beskaffenhed" d.19. juni 1830 fastslar cap. Roed 0.T0rslev prrestegard: "Med hensyn til lresning og skrivning er den gavnlige
indflydelse kjendelig( her altsa af den indbyrdes undervisning)
ligesom den hele metode bidrager til, at b¢rnene vrennes til
orden. ".
Nu kan vi imidlertid ikke vide om b0mene pa Kirkeh0jgard
bar gaet i den offentlige skole. Familien kan have benyttet sig af
den nye skolelovs muligheder, og Iadet b0mene undervise hjemme. Ved folketrellingen i 1834 border en 42 arig gift huslrerer hos
gardejer Niels Rasmussen Kragh i Knejsted. Han angives at vrere
"huslrerer for nogle b¢rn i Knejsted". Foruden at vrere lrerer for
Kraghs egne tre skoles0gende b0m - antyder formuleringen
"nogle b0m i Knejsted" , at han rna have vreret lrerer ogsa for
andre b0m i byen.
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vceret b0m af gardrncend, da andre grupper i landsbysamfundet
nceppe bar evnet at l0nne en privatlcerer.
I "Det agrare Danmark 1680-1950-eme" siger Bryld og Haue:
"Den obligatoriske skolegang, der blev indf¢rt i 1814, var vel
isrer en fordel for de diirligst stillede grupper, da de mere velhavende ofte benyttede privatlrerere"
Vi kan ikke vide om Peder og Dorte bar sendt deres b0m til
0.T0rslev skolevresen, eller om de bar vreret blandt dem, der bar
engageret privatlrerer til b0menes undervisning, - men b0mens er
under alle omstrendigheder blevet undervist. Det krrevede den nye
skolelov.

FOLK I KNEJSTED I 1834
Hvad er det for mennesker,der bor i Knejsted i Dorte og Peders
tid?
Vi kan fa noget om det at vide ved at se pa folketcellingen i
1834. I dette ar bor der 120 personer i byen, deraf bor de 65 i den
nordlige bydel der b0rer til Raaby sogn, 55 bor i byens sydlige
del, der h0rer til 0ster T0rslev sogn.
10 ses at vcere gardejere, 17 betegnes husejere og to betegnes
inderster (en inderste er en person,der sidder til leje i et vrerelse,
enten i et bus eller i en gard) - og endelig er der den f0romtalte
buslrerer, der sidder tilleje i en gard.
Gardmcendene lever af deres jord. Anderledes er det med
busejeme, - af dem er der kt.m 4, der alene lever af deres jordlod,
1 lever af sin jordlod og dagleje, 11 lever alene af erbverv (formodentlig jordl0se husejere). Af disse sidste er de 3 hyrder , 1 er
snedker og t0mmermand, 1 er skrcedder, 1lever af dagleje, 1 er i
"fast tjeneste maske hos en gardmand), 3 enlige kvinder lever
af "spind og dagleje" og en gammel kvinde er almisselem. Endelig lever en som aftregtsmand fra en gard.
II (
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vcere daglejer, den anden er den 79-ange kvinde, der er almisselem.
Det er, som det ses, ikke mange erhverv, der er reprcesenteret.
Byen har f.eks. i 1834 endnu ingen smed. B0ndeme rna vcere
taget til en naboby for at fa lavet smedearbejde som harvetcender,
plovskcer og hjulbeslag. Det varer dog ikke lcenge f0r en bysmed
nedscetter sig i Knejsted. Iflg. realregistret far smed Jens Christensen sk0de pa et smedehus fra nogle beboere i Knejsted d. 21
februar 1838. Huset ligger ved "Knejsted Leergrav og Gade". Pa
et kort opmalt i 1878 ses smedjen at ligge tret ved dammens
nordvestlige hjeme, hvor i dag et gammelt hus ligger. Smedehuset, bygges saledes pa byens frellesjord, centralt i byen ' med
adgang til vand. Det sidste var en n0dvendighed, fordi smeden
skulle bruge vandet til afk0ling af jemringe pa hjul til arbejdsvogne.
En anden ting, man hcefter sig ved, er de tre hyrder der - endnu
36 ar efter udskiftningen- bor i byen. Det rna betyde, at gamle
driftsformer stadig fungerer, og at b0ndeme ik.ke i tilstrcek.keligt
omfang bar faet hegnet deres marker.
I 1824 da landhusholdningsselskabets sekretcer Hald berejste
Ommersyssel, var det stadig skik, at b0ndeme opgav revred (dvs
de slog kreatureme l0se pa de h0stede marker). Det var ogsa flere
steder almindeligt at lade kreatureme vogte forar og efterar, for at
de ikke skulle komme pa fremm~de marker. Begrebet"markfred"
var kontroversielt. Hald klager over, at b0ndeme ikke s0rger for
at holde kreatureme pa egne marker - de hegner ikke , og s0rger
ikke for tilstrcekkelig vogtning pa de tider om efteraret, hvor
nogle b0nder bar kartofler pa markeme.
25 ar senere - i 1852 - er det ikke stort bedre med at holde
markfred. Lcerer Frederiksen i S0dring skriver: "Med hensyn til
fred pa marken og i engen er der meget tilbage at ¢nske - dog er
ogsa heri god begyndelse gjort for flere ar siden, idet rugen
bliver fredet bade efteriJ.r og forar, og i de sidste ar have enkelte
begyndt at holde fuldstrendig fred bade pa mark og i eng" (Tidsskrift for I.and0konomi 1852).
De tre hyrder i Knejsted i 1834 har naturligvis vceret ansat til at
vogte hornkvceg og far - og dermed til at sikre markfreden. Om
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Man kan ikke se om de har vreret ansat af aile garde i frellesskab
som en slags byhyrder , eller om de hver isrer er knyttet til en
enkelt eller evt. flere garde.
Man kan heBer ikke se om hyrderne har haft binreringer i
vinterhalvaret. (Den tilgrengelige litteratur beretter om byhyrder i
0stjylland i frellesskabstiden {Ole H0jrup 19 ).
De tre mrend , der ved folketrellingen i 1834 angives at vrere
hyrder i Knejsted, er den 64 arige Jens Pedersen, den 63 ange
Niels Pedersen og den 40 arige Michel S0rensen. Ved folketrellingen 9 ar senere i 1845 er der ingen hyrder tilbage i byen. Den
yngste af de tre, Michel S0rensen, ses nu at vrere daglejer.
Af de tre kvinder, der i 1834 emrerer sig af spind og dagleje, er
de to alene, den tredie skal desuden fors0rge en 11 arig dreng.

Skrredderen, snedkeren og t0mreren og ham der angives at
vrere i "fast tjeneste", er nok de af husejeme der bar mest stabilt
arbejde. Vi ved ikke hvordan alle disse folk er blevet l0nnet for
deres arbejde hos b0ndeme, men man rna formode, at en del af
l0nnen er blevet udbetalt i naturalier.

B0RNOGUNGE

I Knejsted er der i 1834 23 b0m i den skolepligtige alder. 16
er gardmandsb0rn, 7 er husmandsb0rn.
Hvis man ser pa antallet af voksne, hjemmeboende b0m(over
14 ar) fordeler de sig med 11 pa gardene og 5 i husene, hvoraf den
ene, en 15 ang pige angives at skulle "i tjeneste". At der her er
tale om et st0rre antal voksne hjemmeboende b0m pa gardene
end i husene, er nok ikke tilfreldigt. Voksne b0rn kunne bruges
som arbejdskraft hjemme pa garden, og man kunne sa spare
fremmed arbejdskraft.
Ser man pa Kirkeh0jgards hushold i folketrellingerne fra 1801
til 1901 ser man, at garden i perioder, hvor voksne b0m er hjemme, indskrrenker fremmed folkehold - mens den i perioder, hvor
b0mene er sma - eller bar giftet sig , igen supplerer med unge
udefra.
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familiens cyklus familien befinder sig. I folketrellingen 1834
begrunder en enkelt gardmand (nr.S) :fravreret af tjenestefolk
med, at " deres b0rn hjrelper til med gardens arbejde i stedet for
tjenestefolk" . De omtalte 7 b0rn er i alderen fra 16 til2 ar!
Antallet af ugifte tjenestefolk er for mrends vedkommende 5,
for kvinders vedkommende 8, deraf betegnes 2 som "husholder''
for ugifte mrend.
Det er svrert at spore, hvor:fra tjenestefolkene rekrutteres i
denne periode. Ved at se pa navne og alder og sammenholde
folketrellinger fra Knejsted med folketrellinger fra de nrerliggende
landsbyer, ville man maske kunne identificere nogle af de unge
pa gardene, og bestemme hvilke familier de kommer :fra. Ogsa
kirkebegemes til-og afgangslister kan fortrelle om unges bevregelser.
Det at komme ud at tjene, bar nok vreret en del af de fleste
unges livscyklus i den f0rste del af 1800-tallet. Gardmandsb0rn
kom ud pa andre garde. Peder J0rgensen var som ung i tjeneste pa
garde i T0rring og Raaby. 3 af Dorte Olesdatters kusiner :fra
Raaby, gdr. Jens Villadsens d0tre, tjener pa garde i henholdsvis
T0rring og Knejsted.
Om det forhold, at gardmandsb0m kom i tjeneste pa andre
garde i tiden 1750-1850 skriver 0. LOfgren i "Family and houshold among scandinavian peasants": "Familier med overskudsarbejdskraft kunne lade deres b¢rn tage arbejde pa andre garde i
kortere eller lrengere perioder. Da tjenestefolk hovedsagelig blev
rekrutteret fra b¢nderfamilier i de fleste egne i perioden
1750-1850 var der nresten ingen social lagdeling mellem familien og tjenestefolkene. St¢rstedelen af b¢rnene fra giirdene
tilbragte nogle iir af deres liv med at arbejde som tjenestefolk i
andre hushold. Position.en som tjenestekarl/pige var da kun en
overgangstilstand i de unges livscyklus, sredvanligvis mellem
konfirmation og giftermal - dette forhindrede opvreksten af en
tyende-underklasse.(LOfgren 1979, min oversrettelse).
Disse forhold skulle rendres senere i 1800-tallet, hvor der er en
tendens til at gardmandsb0m holdes hjemme pa garden indtil de
bliver gift (derom senere).
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PEDER J0RGENSEN D0R
Den 22 august 1847 d0r Peder- iflg. 0.T0rslev kirkebog af
"alderdom og brystsyge"- 80 ar gammel.
I de sidste ar af sit liv har han sine egne 5 b0m til hjcelp pa
garden. Gardhusholdet tceller derfor ingen tjenestefolk ved
tcellingen i 1845. Foruden Peder og Dorte drives landbruget af
J0rgen, Ole, Ane, Karen og Ane Marie - aile endnu ugifte og fra
15 til 25 ar gamle.
Den 29 august 1847 begraves Peder J0rgensen pa 0. T0rslev
kirkegard. Begravelsen foretages af sogneprcesten Jacob Jacobsen,
der kun fungerer sorn prcest i 0ster T0rslev i 4 ar.
Dorte , der herefter sidder i uskiftet bo, driver selv i de f0lgende 9 ar garden videre med hjcelp af sine hjemmeboende b0m og
tjenestefolk.

ET DAGLEJERHUS I KNEJSTED
To ar efter Peder J0rgensens d0d opretter Dorte- i 1849- en
lejekontrakt med den 34 arige Jens Jensen i Knejsted. Dorte udlejer et stykke jord- 6 favne bred og 20 favne lang til Jens Jensen,
der bar opf0rt et 12 fags bus pa stedet, ''for hans og hustrus
livstid".
Jens Jensen har muligvis vceret tilknyttet garden som daglejer.
Der bar ligget et celdre hus pa grunden, ejeren af dette hus Otto
Jensen og hans kone indgar aftcegtskontrakt med Jens Jensen og
far aftcegtsbolig i det nye bus.
I lejekontrakten fastslas lejerens ''frie frerdsel til og fra stedet",
som der star:" Vesten om min Gaards Kaalhauge og indved
S¢ndersiden af min Gaard ". Dorte Olesdatter sikrer sig ligeledes
''fri frerdsel og fart" omkring Jens Jensens hus ''for hende og
efterkommere af hendes gard, dog saledes at huset ikke derved
vorder beskadiget ". De to rigsdaler som lejeren skal betale for
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naboen Christen Jepsen.
Jens Jensen angives at vrere f0dt i Knejsted. Efter alderen rna
han vrere f0dt i enten 1814 eller 1815. Iflg. kirkeb0geme (Raaby
og 0 . T0rslev) f0des der en dreng i Knejsted i 1814, der d0bes
Jens Jensen. Han f0des d. 28 august som uregte bam af en pige i
Knejsted og en tjenestekarl fra T0rring. Forreldrene gifter sig
senere og far flere b0m- der dog del vis fors0rges af det offentlige. Der er derfor grund til at antage, at Jens Jensens baggrund bar
vreret fattig.
At Jens, der angives at vrere daglejer - i 1849 bygger et bus sa
stort som 12 fag kan maske undre. Allerede aret efter - i 1850 ses imidlertid foruden Jens og hans 12 ar yngre kone Karen, ogsa
et gammelt aftregtsregtepar at bo i huset. Det drejer sig om den 70
ange Otto Jensen og hans 67 ange kone Ane.
Om Jens Jensen bar haft familiemressige relationer til aftregtsfolkene - eller det bare er et lejeforhold, er svrert at sige.
Aftregtsfolkene ser, iflg. folketrellingeme, ud til at have vreret
baml0se, aftregtsmanden bar (maske?) haft arbejdsmressige relationer til Kirkeh0jgard (han optrreder et par gange som fadder til
b0rnene). Det kan trenkes, at Dorte bar villet sikre en gammel
medhjrelper ophold - og maske kan have haft en mundtlig aftale
derom med Jens Jensen, da jordlejemalet skulle i stand. Dette er
naturligvis kun gisninger.
Under aile omstrendigheder bar aftregtsfolkene nok med deres
husleje suppleret Jens Jensens indtregter.
Ved folketrellingen i 1870 er Jens Jensen 55 h, hans kone
Karen S0rensdatter, der er f0dt i Stouby er 43, de bar en s0n Hans
pa8ar.
Jens far 18 ar som ejer i sit tolv fags bus, -den 18. maj 1867
afhrender den da 52 arige Jens Jensen buset til Poul Nielsen. I
hene forinden bar han gentagne gange mattet optage
i huset og da han d0r d. 13. januar 1875- 60 ar gammel, da er hansom
det fremgar af d0dsattesten "fattiglem i Knejsted".

Ian

Hans skrebne viser noget om vilkarene for dem, der i
18oo-arene tilherer den jordl0se landarbejderklasse: F0dt som

-56"uregte" bam i fattige kar, som ung og strerk daglejer fonnar han
at bygge bus pa lejet grund ' - allerede f0r sit tredsindetyvende ar
er han sa syg ogleller udslidt ' at han rna lade sin familie fors0rge
afsognet.
En tilvrerelse som daglejer bar nok til n0d kunnet give til
dagen og vejen, men der bar ikke vreret mulighed for at Iregge
penge op til alderdornmen.
De fattige pa landet kan, i 1800-arene, inddeles i tre grupper:
De bofaste, beboeme i fattiggard/hus og det omvandrende proletariat (folk der gar fra sted til sted og betler).
For at kunne fa fattighjrelp ~kal man have opholdt sig i sognet i
mindet 5 ar - eller vrere f0dt der, samt have haft et hrederligt
erhverv. Man skal endvidere lade sine genstande registrere af
fattigvresenet , modsretter man sig det gives der ingen hjrelp
(Ingeborg Christmas M0ller 1978).
Jens Jensen, der er foot i Knejsted og bar haft hrederligt arbejde der i hele sit liv, er derved sa "heldig", at man ikke bar kunnet
nregte ham fattighjrelp. Haner ogsa sa heldig, at han tilh0rer den
bofaste del af de fattige. Dette bar nok ikke gjort hans skrebne
lettere - en skrebne han deler med mange andre fattige i Danmark
pa det tidspunkt. I 1879 er der 16.693 registrerede fattige pa
landet, svarende til 1,16 % af landbefolkningen. L<egges dertil
aile de fattige udenfor fattigvcesenet , samt byernes fattige,
kommer vi hurtigt op pa 4 % af befolkningen (Ingeborg Christmas M0ller 1978).

ar

efter fattiglem Jens Jensens d0d d0r hans
Godt halvandet
kone Karen - kun 50 ar gammel. Hvad der herefter bliver af den
15 arige s0n Hans er ikke til at vide - ved folketrellingen i 1890
er han ikke mere i Knejsted.
Hvor la Jens Jensens hus? I realregistret finder vi hans navn pa
matr. nr. 17a i Knejsted by. Matriklen eksisterer ikke mere- men
iflg. et matrikel kort optegnet i tiden mellem 1870 -1900 la
parcellen der hvor nu nr. 12c' forhave ligger.
Huset rna altsa have ligget pa en smal strimmel jord 0St for den
uudfl)'ttede Kirkeh0jgards bygninger, ud mod bygaden. Denne
beliggenhed passer godt med beskrivelsen i lejedokumentet, hvor
husets ejer sikres vejret "s0nden om Gaarden- vesten om Kaal-
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(Jens Jensen kan have haft husdyr han skulle grresse der).
Et malebordsblad, der viser bygninger i Knejsted optegnet
1870-1900, viser imidlertid ingen bygning pa det sted. Det er
mrerkeligt fordi tingbogen viser, at huset handles belt til slutningen af arhundredet. Forklaringen kan maske vrere, at malebordsbladet af pladshensyn bar udeladt bygninger i det tcette omrade i
midtbyen.

.tEGTESKABSFORBINDELSER

I 1849 gifter Peders og Dortes reldste clatter Ane sig med en
gardmand i Klattrup, den 10 ar reldre ungkarl Niels Mortensen.
Brylluppet finder sted i 0ster T0rslev kirke d. 25 november.
Hvordan finder Ane sin cegtemand i Klattrup? Naboen Christen Jepsen er gift med ~en S0Ster til Niels Mortensen, sa det rna
vrere der igennem forbindelsen er kommet i stand. Christen
Jepsen er s0n af Kirkeh0jgardfamiliens gode ven og nabo Jeppe
Christensen, hvis s0ster er gift med Dorthes bror stcerke Sejr.
.tEgteskabet mellem Niels og Ane er saledes pa en made en
fomyelse af familiebandene mellem de to familier. Christen
Jepsen erda ogsa forlover ved brylluppet sammen med Anes bror
J0rgen.

I 1856 gifter den 34 arige Ole sig med den 33 arige Inger
Mortensdatter fra Klattrup. Ole er pa det tidspunkt allerede
etableret som m0ller pa Demstrup m0lle.
Pigen han gifter sig med, er en s0ster til ovennrevnte Niels
Mortensen , der 7 ar f0r er blevet gift med Oles s0ster, Ane. Vi
bar altsa her et tilfrelde af s0skendebytte.
Ole rna have kendt Inger i det mindste 9 ar f0r giftermalet, for i
1845 ses hun at vrere tjenestepige hos naboen Christen Jepsen,
hvis kone Marie er en s0ster til Inger.
Nar Ole bar kunnet k0be m0llen hrenger det maske sammen
med, at han bar faet udbetalt en del af sin arv, der nok mindst bar
vreret i samme st0rrelsesorden som s0strenes (se senere). I brode-
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et notat fra febr. 1856, hvor der star "min broder faet pa capita/en
5ooRd."
Den 17 juni 1856 bliver Karen gift med den 13 ar reldre enkemand Peder Christian Pedersen, der ejer Brendstrupgard i
S0dring. Ved brylluppet i 0ster T0rslev kirke er broderen J0rgen
og gardmand Joseph Andersen Knejsted forlovere.
Det rna fonnodes, at den reldste S0n pa Kirkeh0jgard J0rgen
Pedersen allerede i 1855 er blevet forlovet med Marie Kathrine
Andersdatter fra 0. T0rslev, idet der i familien findes en s0lvske
med deres navne og dette arstal indgraveret. Brylluppet finder
dog f0rst sted d. 26 sept. 1857 r 0ster T0rslev kirke.
Marie Kathrine, der er 28 ar, er datter af gardmand Anders
Jensen Als, hvis gard ligger midt i 0. T0rslev by. Marie Kathrines
bror gardfrester Jens Andersen Als og gardmand Niels Nielsen
Knejsted er forlovere ved brylluppet.
Kun 14 dage efter dette bryllup, nemlig d. 10 oktober 1857
bliver J0rgens s0ster Ane Marie Pedersdatter gift med Marie
Kathrines bror gardfrester Jens Andersen, der er 39 ar. Ogsa ved
dette bryllup er Niels Nielsen forlover sammen med den nygifte
J0rgen.
Med disse forbindelser bar vi endnu et tilfrelde af S0skendebytte.
Det er nok ikke uvresentligt for Dorte Olesdatter, at hendes
b0m alle gifter sig indenfor samme sociale lag som de kommer
fra.
Kirkeh0jgardb0mene bliver dog ikke sendt tomhrendede
hjemmefra. Gennem den aftregtskontrakt, der oprettes mellem
J0rgen og Dorte ved gardovertagelsen i 1856, far vi at vide, hvad
de to , pa det tidspunkt endnu ugifte, d0tre - Ane Marie og Karen,
skal have med ved giftermal. Man rna regne med , at de hjemfarne bar faet samme arv.
Hver af de to d0tre skal have 1000 Rd., 1 best, 1 ko. og 4 svin
af de nrestbedste af gardens kreaturbesretning. Hele garden er i
1862 vurderet til 5000 Rd. , sa det er ikke smapenge, der skal
udredes til disse arvedele.
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1800-tallet er vanskeligt at sige.
Hvis vi husker Knejsted folketrellingen fra 1834, kan vi ikke
undga at bemrerke en klasseinddeling med en skala fra b0nder til
husmrend med jord, indsiddere og daglejere uden jord og endelig
almisselemmer. For at opretholde en sadan social struktur krreves
det, at gardmandsb0m ikke gifter sig "nedad". Den m0jsommeligt
opsamlede kapital i fonn af jord, kvreg o.a. som udg0r det 0konomiske grundlag for bondefamiliens placering i det lokale hierarki
kan 0delregges ved ufordelagtige giftermal.
For Kirkeh0jgardb0menes vedkommende gifter de sig som
sagt indenfor samme sociale gruppe - om det i dette tilfrelde
skyldes belt bevidste regteskabstrategier kan vi ikke vide.
Vi kan bade i denne generation og i den foregaende (Dorte og
Peders generation) se, at man ikke ved regteskabsindgaelse har
taget hensyn til aldersforskelle. Det er ikke usandsynligt, at enker
og enkemrend pa egen gard bar vreret eftertragtede giftermalsobjekter.
At forblive ugift har ikke vreret attraktivt i landbosamfundet.
For ugifte kvinder fandtes der kun fa valgmuligheder. De kunne
blive hjemrne og hjrelpe forreldre, og senere bista den af S0skendeflokken, der overtog hjemrnet, eller de kunne blive husholdere
for gifte rnrend. I Knejsted ser vi ogsa ugifte kvinder leve som
husbestyrerinder, af "spind og- dagleje" og efter 1870 som
skrredder- og sypiger. Ingen af disse beskreftigelser bar formentlig vreret indbringende. Bondehusholdningen var i sa h0j grad
baseret pa et samarbejde mellem rnand og kvinde, sa den gifte
stand var den mest "naturlige" og socialt acceptable.
Som vi bar har set er de 4 af b0mene pa Kirkeh0jgard involveret i et sakaldt "S0Skend!ebytte" eller "dobbelt svogerskab". Hvordan disse forbindelser er kommet i stand findes der ingen kilder,
der fortreller noget om. Der kan have vreret tale om rene sympatiforbindelser - eller der kan have vreret tale om praktiske arrangementer, af den slags, der tjener til at holde familieejendommene
intakte.
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punktunders0gelse fra 1700-tallets Sverige, der viser, at s0skendebytte der var relativt almindelig blandt velstillede b0nder.
Gennem denne udveksling af giftemalspartnere slog man to fluer
med et smrek og fik fors0rgelsesproblememe l0st for to af sine
b0m.
De to forfattere fastslar desuden, at et sadant parti ikke
n0dvendigvis beh0vede at vrere etableret ved en slags handel fra
forreldrenes side, men udmrerket kunne vrere de unges egen ide
: ''£gteskabet er i h~j grad en ~konomisk institution, og et
fornuftsparti kunne virke ligesa selvklart for de unge som for
deres forreldre. At regteskabet hvilede pa en tilstrrekkelig solid
~konomisk grund, fremstod som vigtigere end tilfredsstillelse af
personlige behov. F¢lelserne matte sa i bedste fald vokse frem
efterhanden. (Hellspong og L0fgren 1979).
Ovenstaende betragtninger grelder Sverige, men
den
samfundsgruppe, der er tale om, er velstaende sletteb0nder i
Sydsverige i 1700-1800 arene, - en gruppe, der socialt og
0konomisk nok ikke adskiller sig meget fra danske sletteb0nder i
Ommersyssel i samme periode.
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Kapitel3

GENERATIONSSKIFI'ET
J0RGEN PEDERSENS TID
I 1855 beslutter den 67 ange Dorte sig for at afhrende Kirkeh0jgard til sin reldste S0n J0rgen, SOID da er 35

ar..

Ved - som det bar vre:ret almindeligt i Darunark - at lade eet af
b0mene overtage garden, opnar man at holde den 0konomiske
enhed samlet. Den der saledes overtager garden bar i reglen skullet udrede arveandele til de 0vrige s0skende.
Generationsskiftet pa Kirkeh0jgard kan have sin anledning
deri, at bade mor og s0n rna siges at vrere gamle nok til at g0re
den forandring. J0rgen er endda blevet forlovet i 1855 - og Dorte
kan vrere blevet svagelig. Ihvertfald skriver hun ikke selv sk0det
under - dette sker "med f0rt pen" i modsretning tillejedokumentet fra 1849, hvor hun selv sretter navn under.
Noget der tyder pa, at Dorte kan vrere blevet syg, er det
faktum, at J0rgen i sin regnskabsbog i begyndelsen af 1856,
indf0rer ret store udgifter til doktor og apotek, samt for "vresen til
indvortes og udvortes brug".

M sk0det, der tinglyses d. 11. dec. 1855, fremgar at J0rgen
betaler 2000 Rigsdaler + en nrermere bestemt aftregt til Dorte for
garden.
ffig. sk0det afhrender Dorte fig. ejendomme til sin s0n:
a. Min ejende og iboende glzrd her i byen med underliggende jorder af ager
og enge Hartkom efter gl. matr. 6 tdr.4 skp. og efter ny matr. 4 tdr. 7 skp. 2 fkr.
2 1/4 alb. ansat til gl. skat 44 rdlr. 49 sk. under matr. nr. 12 og matr. 27 i
T(Jrring 2 skp. 2 fjk. 21h alb.

-62b. En parcel i Raby by og sogn af hartkom efter gl. matr. 3 skp.
efter ny matr. 2 skp 3 jjk 1 alb.

*

* alb. og

c. Min besatning, ind- og udbo uden undtagelse,alt for k¢b¢summen 2000
- to tusinde daler Rigsm¢nt, og lzrlig aftagt efter en i dag oprettet kontrakt,og da k¢besummen er betalt, sa erklrerer jeg herved ingen videre ret til
bemeldte ejendomme, der herefter skill til/z9re /q;beren med uigenkizldelig
ejendomsret.
Plz ejendommen under litr. a ~fter til (/)ster T¢rslev kirke 3 td. og 3 td. byg
3 td. 6 skp. havre, som det er en selvf¢lge /q;beren overtager og tilsvarer.

Det fremgar endvidere af sk~det, at afd~de Peder J~rgensen
havde pant i en gard i T0rring, man rna formode, det drejer sig om
f~degarden, der blev solgt i 1835.
AFf.tEGTEN
Samme dag, som sk0det underskrives, oprettes aftregtskontrakt
mellem J~rgen og hans mor. Kontrakten skal garantere moderen
underhold til hendes d0d.
Indgaelse af aftregtskontrakter var bondesamfundets made at
l0se sine fors0rgelsesproblemer pa. Det var kun de fattige, der
matte lade sig fors~rge af sognet.
Aftregtskontrakten pa Kirkeh0jgard indeholder primrert
bestemmelser om naturalieydelser som aftregtsboligens standard
og om Dortes anstrendige begravelse "efter egnens skik og brug" ,
deri adskiller kontrakten sig ikke fra andre aftregtskontrakter i
tiden.
Det kan vrere udmrerket at se nrermere pa kontrakten, fordi den
kan fortrelle noget om , hvad man anser for at vrere et "passende
underhold" i den samfundsgruppe, det drejer sig om, i 1855 i
0stjylland.

AFf.tEGTSKONTRAKT
I anledning af, at min moder Dorte Olesdatter her i byen i dag har tilslq;det
mig sine ejendomme, forpligter jeg mig henned til at yde hende sin livstid
f¢/gende aftregt:

-631. Jeg leverer min moder arlig og i sa sma qvantiteter, som forlanges, 3 td.
rug, 2 td byg, 1 td malt, 3 lp. sm(i)r, 3 lp ost og 2/p r~get f/a!sk, samt i penge 12
rdl - tolv rigsdaler rigsm~nt.
2. Ved slagtetid erlwlder hun ligeledes arlig 1 far og 1 lam uklippede, som
hun ma udwge af de bedste af min fareflok.
3. Ved sredvanlig bjergningstid leveres hun frit i hendes boprel 8 Ires skudt~rv og 2 ltes hedet~rv.
4. Hun leveres daglig i sin boprel 2 potter nymalket mrelk bade vinter og
sommer.
5. Endvidere er jeg pligtig arlig at Ievere hende 6 a/en vadmel og 12 alen
~rlrerred.

6. Til hendes anstrendige beboelse i eller ved garden bygger og indretter jeg
4 fags hus forsvarlig i enhver henseende og forsyner samme med bageovn,
samt stuen med en bilreggerovn.

7. Nar hun indflytter i sin aftregtsbolig har hun ret til af mit indbo at udwge,
hvad hun matte have brug for, der under indbefattet det fo~dne k¢kkent¢j;
men hvad der saledes udtages falder efter hendes d9d tilbage til mig eller til
gardens davrerende ejer.
8. Dersom min moder flytter andetsteds hen, sa er jeg pligtig at tilf~re
hende afttegten med undtagelse af mrelken og ildebrrendselet, for hvilke dele
hun da betales 10 Rdlr. for mrelk og 7 Rdlr. for ildebrrendsel.
9. Min moders anstrendige begravelse efter egnens skik og brug , bekoster
jeg.
10. Foruden foransttiende aftregt, som ydes i gode og forsvarlige varer,
forpligter jeg mig henned til at bewle hver af mine s~stre, nemlig Karen og Ane
Marie - 1000 Rdlr. - et tusinde rigsdaler rigsm~nt - som erlregges, ntir jeg
ved d¢den afgar, eller ntir de bliver gifte-med et ars varsel. Desuden leverer jeg
ber~rte mine s(Jstre til hver som udstyr: 1 hest, 1 ko, og fire svin af de nrestbedste afgardens kreaturbesretning.
Til vitterlighed for alt, hvad jeg efter nrervrerende kontrakt er pligtig at
prrestere, pantsretter jeg hermed med f~rste prioritet den mig under dags dato
tilsk¢dede gard ~r i byen med underliggende jorder og ager og eng hartkom
efter gammel matrikel 6 td. 4 skp. og efter ny matrikel 4 td. 7 skp. 2 fjk. 2 3/4
alb. , en parcel i Raaby by og sogn af gl. hartkom 3 skp. alb. og nyt hartkom
3 skp. 3 fjk. 1 alb. , og min besretning, ind- og udbo og bliver til den ende
dette dokument save/ for aftregten som med hensyn til hvad mine s~stre ere
tillagte - at tinglrese som pantebrev.

*

*

For det stemplede papirs skyld anslties aftregten til penge, rente efter kapiteltakst og dels efter gangbare prlser saledes:
3 td. rug-19 Rdlr, 2 td. byg - 9 Rdlr, 1 td malt - 5 Rdlr, 3/p. sm(Jr- 12
Rdlr, 3 lp. ost- 4 Rdlr, 2 lp fo£sk, 1 far og 1 lam - 8 Rdlr, 6 alen vadmel - 4
Rdlr, 12 a len lrerred- 2 Rdlr, 2 Ires skudt~rv - 8 Rdlr, 2 Ires hedet¢rv - 4 Rdlr,
penge 12 Rdlr, boprel- 6 Rdlr, begravelsesomkostningerr -30 Rdlr, pengebe-

-64l~b til Karen og Ane Marie- 2000 Rdlr, de deres tillagte varer ansldes ti1300
Rdlr. Ialt 2859 Rdl. 1 Mk. 5 Sk

Den pantsatte gard med tilliggende findes for~ftet for 160 Rdl. iflg. skifteretsattest, tingla!st d. 22 feb. 1819.

Hvordan aftregtskontrakten blev efterlevet er ikke let at vide.
Der er ingenting, der tyder pa, at Dorte fik sit 4 fags aftregtshus.
Hun lever kun 6 ar efter salget af garden og hendes aftregtsbolig
kan vrere blevet indrettet i gardens stuehus. De ret store naturalydelser, der er tale om, har gjort det muligt for hende at f0re hus pa
et vist niveau - der rna have vreret plads til grester pa de 24 kg ost
og de 24 kg sm0r om aret. Som allerede omtalt er der s0rget godt
for de b0m der ikke arver gard. Dorte bar ogsa sikret sig en
anstrendig begravelse efter egnens skik. Begravelses omkostningeme srettes til30 Rdlr., eller sa meget som 3 tdr. rug koster.

MARIE KATHRINE
Marie Kathrine Andersdatter Als kommer fra 0ster T0rslev og
bliver gift med J0rgen Pedersen i Knejsted i 1857. Hun er f0dt
den 23 august 1829, og hendes forreldre er gardmand Anders
Jensen Als og hustruen Maren Nielsdatter.
Marie Kathrine er tjenestepige hos sin bror i Ilsh0j i det ar, hun
bliver gift med J0rgen. Broderen er gardfrester og hedder Jens
Andersen.
Marie Kathrines s0ster Maren flytter ogsa til Knejsted, hvor
hun bliver gift med Niels Nielsen Hjort i gard nr.15. De to s0stre
bliver altsa gardkoner pa garde, der kun ligger fa skridt fra hinanden.
Man sagde pa egnen at Als-familien var "vigtig" - selvbevidst. Den smule vi ved om Marie Kathrine, ved vi fra hendes
skudsmalsbog, hvoraf det ikke fremgar om hun er selvbevidst,
men derimod at hun er velbegavet. Der 11. april 1844 udskrives
hun af 0ster T0rslev skole med h0jeste karakter i samtlige fag:
Lresning 6, religion 6 , skrivning 6, regning 6, flid og sreder 6.
Karakterbogen er underskrevet af pastor Lund pa sogneforstanderskabets vegne.
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Hvid lcerreds pigehue fra Kirkeh¢jgard. Hvem huen har tilh¢rt
vides ikke. Huen er h!mdsyet. Blomsterborten pa pulden er i r¢de
og gr¢nne farver. Det drejer sig om en k¢bt blomsterbort , pasyet
den hvide lcerredsnakke. Hagebqndene er blomsterdekorerede,
Iilla silkeband.

Samme ar ' den f0rste S0ndag efter paske, bliver Marie Kathrine konfirmeret i 0ster T0rslev kirke. Vinteren f0r bar hun gaet til
konfirmationsforberedelse hos sogneprcesten. Pastor Lund betegner hende, i sin konfirmationsudtalelse, som "altid meget scedelig
- og srerdeles god af kundskab".
S0ndagen efter konfirmationen deltager hun for f0rste gang i
den hellige nadver. Ordene hun, til konfirmationen, far med pa
vejen er disse: "Gud berede dig til al god geming og til at g0re
hans vilje".

-66I skudsmalsbogen er der ikke andre udtalelser end ovenmevnte. Det kan tyde pa, at Marie Kathrine ikke bar haft "pladser".
Hun kan have vreret hjemme, eller hos sin broder til sit giftermal.
Det ser ud til, at der med den stigende velstand i landbruget fra
midten af forrige arhundrede,var en st0rre tendens til at holde
voksne b0m hjemme pa gardene til de giftede sig. G. N0rregard
cit. Anton Hansen for at sige, at gardmandsb0m 11 aldrig kom ud at
tjene, men giftede sig og blev hjemfame uden at have set sig om 11 •
(Denne udtalelse grelder 1870eme (G. N0rregaard, "Klasseforskellen mellem gardmrend og husmrend i 1870eme. " ).
Billedet vi far af Marie Kathrine er billedet af en velbegavet og
"sredelig" pige. 28 ar gammel er hun, da bun flytter til Knejsted,
og formentlig med en del erfaring i den meget omfattende husf0relse, der i selvforsyningens tid krrevedes af en husmor.

S¢lvske - efter inskriptionen at d¢mme - en gave til 1¢rgen
og Marie Kathrine i anledning af forlovelsen i 1855. Skeen er den
eneste, der findes tilbage i dag, men der kan have vceret flere. Pa
s~ftets bagside er indgraveret de to~ navnetrrek: JPS K og
Mr.KtAD Tl og arstallet 1855. S¢lvskeen er 22 em lang, handsmedet i kraftig udf¢relse (suppeske?) ¢verst pa skaftet er en
bladdekoration. S¢lvsmedemesterens mrerke er trykt nederst pa
skaftets bagside. Navnet L C. Christensen antyder, at det kan dreje
sig om en Thisted-mester(der findes savidt det har kunnet spores
ingen Randersmester af det navn pa den tid.)

- 67GARDEN J0RGEN OG MARIE KATHRINE
OVERTAGER
I slutningen af 185o-erne ligger Kirkelwjgard stadig som en
firlrenget gard inde midt i Knejsted by. Man rna trenke sig, at
den i det store og hele ser ud, som da Dorte og Peder blev gift i
1819.
Siden 1820 havde der vreret stigende priser pa landbrugsvarer. Kapitelstaksterne viser en stigning i priserne pa animalske
produkter - slll0r og flresk, fra omkring 1820 og frem til
arhundredskiftet, og en stigning i prisen pa korn indtil omkring
186o og derefter en stabilisering , i det vi kalder "kornsalgsperioden" , indtil landbrugsomlregningen i 1880-erne hvor dansk
landbrug primrert begynder at satse pa animalske produkter og
andelsmejerier i stort tal bygges.
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Kapitelstakster for smer, flresk og rug 182o- 1900. Gennemsnit for 1o ars perioder. Smer og flresk - 6re pr. kg; rug ere
pr. 5 kg. (Fig. fra Waagner Nielsen & Rasmussen,1964, efter data hos Milthers, 1956).

Jergen og Marie Kathrine begynder saledes deres regteskab i
1857 under en hejkonjunktur. Ved skifteopgerelsen efter Ane
Nielsdatter i 1819 var der, som vi har set, fig. dyr pa garden: 5
heste, 1 fel, 4 keer, 2 kvier, 3 kalve, 10 far og 1 gris.

-68Der findes, som nrevnt ikke nogen skifteopg0relse efter Peders
d0d i 1847, der kunne vise noget om gardens status omkring det
tidspunkt, hvor J0rgen overtager den.
Vi er dog sa heldige at have nogle oplysninger om garden og
dens besretning i 1856.
I de ret ufuldstrendige regnskabsb0ger som J0rgen bar efterladt
fra sidste halvdel af 1800-tallet findes en vigtig notits. Foran i
en af b0geme - pa en side der er prreget af overstregninger og
overskrivninger star med en meget utydelig blyantsskrift i " 1856
modtog jeg garden med 4000.............. udgift i Jens Kraghs gard
(beta It?) med 118 D. arlig, foruden skatter og andre udgifter , og
6oo RD staende i besretningen- " ... og nedenunder: "Modtog jeg
garden med 32 kreatur(er) , 12 heste, 70 far ".
Vi ser her i perioden 1819 - 1856 en 5-6 dobling af antallet af
kreaturer, en fordobling af antallet af heste og 3~ gang for0gelse
af farenes antal pa garden.
Denne for0gelse af husdyrenes antal pa Kirkeh0jgard modsvares af en lignende for0gelse pa landsplan i samme periode:

Stk kvreg og far i Danmark, opg¢relser i 18oo-tallet ( efter
Milthers, 1956)
I 183o : 8oo.ooo stk k:vceg
I 186o : 1.1oo.ooo I 18o5 : 8oo.ooo stk fir
I 1837 : 1.645.ooo-

-

I 1861 : 1.7oo.ooo -

-

Hesteholdet er nogenlunde konstant i samme tidsrum.

Sammenligner man for0gelsen af husdyrholdet pa Kirkeh0jgard med gennemsnitsfor0gelsen for hele landet i perioden, kan
man konstatere, at gardens ekspansion pa dette punkt bar ligget
over landsgennemsnittet.
Det forholdsvis store hestehold pa garden kan nok ikke alene
begrundes i den intensivering af landbrugsbedriften, der tog sin

-69begyndelse efter udskiftningen , men dog f0rst tog fart i midten af
arhundredet med merglings- og drreningsarbejder.
Man kan grette pa, at man bar handlet med heste pa Kirkeh0jgard. Dette gret kan begrundes med toting: 1. Regnskabsb0geme
viser nogen handel med heste i 1860 - 1870 (denne handel kan
allerede have vreret i gang f0r 1856). 2. Traditionen for hestehandel pa Randersegnen .. Det forholdsvis store farehold antyder,
at landbrugsbedriften stadig rna have vreret af ret ekstensiv
karakter.
J0rgen nrevner ikke grise i den utydeligt nedskrevne opg0relse
over, hvilke dyr han modtager efter sin far i 1856. Det kan
trenkes, det er en forglemmelse, for regnskabsb0geme viser, at
J0rgen handler med grise pa denne tid, og i aftregtskontrakten han
indgar med sin mor i 1855 forekommer r0get flresk som naturalydelse, ligesom han ogsa skal aflevere grise til sine s0skende som
en del af deres arv.
Angaende de "4000 D." som J0rgen bar kradset ned i regnskabsbogen, er der nogen usikkerhed om, hvad der menes. Maske
hentydes der til gardens vurdering, der 5 ar senere ses at vrere
4300 + 700 for besretningen. Mere sandsynligt er det nok, at de
4000 D. kan vrere den samlede pengearv til J0rgens s0skende,
som han skal udrede ved deres giftermal, som det fremgar af
aftregtskontrakten.
Usikkert er det ogsa hvad J0rgen hentyder til med den "udgift i
Jens Kraghs gard" der betales med 118 D. arlig. Der findes ingen
dokumentation i realregistret vedr. Jens Kraghs gard (matr. 14).
for hvad der her kan vrere tale om. En mulighed er det, at J0rgen
kan have lejet jord hos J. Kragh, dette bekrreftes af, at der i
J0rgens regnskaber findes et kort h0stregnskab, under overskriften "Jens Kraghs gard" . Dette regnskab er dateret 1856, hvilket er
tre ar f0r J. Kragh afhrender sin gard, sa der kan maske have
ligget sygdom eller anden n0d til grund for en evt. udlejning af
jord i matr. nr. 14.
Et lanedokument udstedt d. 16 dec. 1856 viser, at J0rgen laner
2000 Rd. af Niels Nielsen Kragh (Matr. nr 1 ) til at finansiere
k0bet af garden. En tingbogsudskrift bekrrefter dette:" 2den prioritets obligation af 16 dec. udstedes af J¢rgen Pedersen til Niels
Nielsen Kragh for 2000 Rd. ".

-70Loven om kreditforereninger gennemf0res i 1850 , men J0rgen
vrelger en reldre laneform, nemlig et privat Ian hos en af byens
gardmrend , der har vreret sa velstillet, at han har kunnet lane
penge ud.
J0rgen betaler Kragh 4% p.a. for lanet. Han afdrager 900 Rd.
pa grelden i maj 1861 ' far lanet fomyet i 1884 for sa vidt angar
restbel0bet 2200 kroner og betaler lanet ud i december 1895, da
han overdrager garden til sin s0n.
Hvordan gardens redskabsbeholdning er ved overtagelsen
findes der ingen oplysninger om. J0rgen k0ber allerede i marts
1856 - 3 maneder efter han er blevet selvstrendig- en ny plov,
som han noterer til 20 Rdl. i sine regnskaber. Er det gardens f0rste
svingplov? Indtil 184o-eme har hjulploven vreret i overtal i
Danmark ( Landhusholdningsselskabet), men deter selvf0lgelig
trenkeligt, at en ung mand, der omsider bliver selv bestemmende
pa sin gard,vil udskifte forreldede redskaber til fordel for moderne.

EN NY PEDER OG EN NY DORTE
Den 12. september 1858 f0der Marie Kathrine en Iille dreng,
som bliver hjemmedebt d. 24 september og kommer til at hedde
Peder efter J0rgens far. Drengen far ogsa det sakaldte patronymikon (faderens fomavn med vedhrengt-sen) og kommer altsa til at
hedde Peder J0rgensen.
Da dabsforordningen af 1828 i almindelighed ikke blev efterkommet kommer der en indskrerpelse. Heller ikke denne far dog
J0rgen og Marie Kathrine til lade deres b0m d0be med slregtsIiavn og bibeholde Pedersen. Som mange andre i tiden fortsretter
de med at bruge den gamle navneskik.
Godt to ar efter Peder, den 24 februar 1860, f0der Marie Kathrine en datter. Hun far navnet Dorte Marie , Dorte efter J0rgens
mor og Marie efter sin mor.
Familien pa Kirkeh0jgard er nu en tre-generations familie
med aftregtskonen Dorte som den reldste, med J0rgen og Marie
Kathrine og de to b0m.

-71Foruden familien bestar gardhusholdet ved tcellingen i 1860 af
en voksen karl og pige og en 11 ang dreng.

J0RGEN OG PEDER
Det skal vise sig at denne familie~enhed er sarbar. Den 4 marts
1861 d0r Dorte Marie kun godt 1 ar gammel- og 3 uger senere,
den 21. marts d0r den 32-arige Marie Kathrine. 0ster T0rslev
kirkebog fortreller intet om grunden til barnets ogden unge kvindes d0d. Den korte tid mellem de to d0dsfald kunne maske tyde
pa en smitsom infektionssygdom.
J0rgen, der i disse ar f0rer sine regnskaber i sma regnskabsb0ger, indf0jer aldrig personlige betragtninger, sa heller ikke der
finder vi nogen forklaring pa, hvad der kan vcere sket.
Meget senere - vel omkring 188o - skriver J0rgen sirligt sit
eget og Peders navn og f0dselsdato og de to navne Dorte Marie
og Marie K.athrine ind pa forreste blad i familiebiblen.
Et eksempel pa hvordan et udsagn kan na frem til een, pa tvrers
af tid og grav, er givet mig af en gammel nu afd0d kone i Knejsted, der omkring ar 1900 var nabo til den da 80 hige J0rgen.
Hun kunne huske J0rgen kaldte Marie Kathrine " min f0rste
krerlighed"!
Hvordan Marie Kathrine saud; findes der ingen mere der kan
fortrelle - der findes ingen fotografier, hun d0de f0r fotografiet
blev almindeligt pa landet, sa hendes trcek er for altid slettet ud.
11

11

Om J0rgen ved vi , at han var en h0j tynd een
fortalt af
Ane Marie Andersen Knejsted) og et billede af ham, der er opbevaret i familien, viser et smalt ansigt med tretsiddende 0jne, en
stor (let krummet?) nrese og en smal mund. Han er ikke mere
ganske ung pa det billede, men noget i ansigtstrrekkene giver et
indtryk af livsmod og styrke.
(

Halvandet ar efter hustruens og bamets d0d, den 1 september
1862, d0r J0rgens mor, den 74 hige Dorthe, efter 6 ars aftregt pa
garden.

Af den lille familie er kun Peder og J0rgen tilbage.
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Men dermed er ulykkerne endnu ikke forbi. 3 senere, da den
6 arige Peder er pa vej hjem fra marken pa et Ires korn, falder han
af vognen og slar sig. Et eller andet i ham gar i stykker. Hvad
enten det nu er lregens uformaenhed eller deter en fejlvurdering
fra de voksnes side af alvoren i det, der er sket, det kan man ikke
vide ; men da Peder vokser sammen, og rejser sig af sengen for at
humpe af sted, er han en lille halt og undersretsig dreng, der selv i
voksen alder kun nar en h0jde af 155 em. Marie Kathrines dreng
er blevet vanf0r.
(Karoline Graves fortreller en lignende historie fra 1860 erne. "

En dreng havde ved et tilfrelde vredet det ene ben eller brrekket
noget i det, hvad det var vides ikke, men alvorligt var det. Man
hentede blot en klog kone, og der gik arevis f¢r drengen kom til at
ga, og da f¢rst ved krykker og siden for resten af livet haltende
ved en stok. "), (Karoline Graves 1921 ).

ARVEN
Peder arver penge og nogle fa ejendele efter sin mor. Ved skifteslutningen af 22. maj 1861 tildeles den 2~ arige dreng 897 Rd.
5 Mk og 4 Sk. og fig. ting:
Moderens sengested med sengeklreder ......... So Rd.
6 s0lvspiseskeer og 6 s0lvgafl.er,
der er mrerkede med moderens navn ............ 15 Rd.

1 klredeskab, 1 dragkiste, 1 klredekiste ........ 20 Rd.
J0rgen beholder andre af Marie Kathrines ting, f. eks. den store
kobberkeddel med hans og Marie Kathrines navnetrrek og de to
r0d-gr0n malede manglebrcedter, ogsa med hustruens initialer.
Nar man sammenligner dette skifte med skiftet fra 1819
bemrerker man, at det reldre skifte er meget mere fyldigt og detaljeret. Dette afspejled!e den kulturelle helhed som udgjordes af
hjemmet og husholdet, idet det samtidig fortalte om sammensretning af husdyrhold, redskaber, t0j og m0belstil. Skiftet. fra 1861
viser kun en samlet pengevurdering af gard og beslutning, - og
desuden opregnes ikke samtlige m0bler og ting, men kun de fa
ejendele barnet arver.
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Ser vi pa de ting Peder arver, kan man se, at det drejer sig om
traditionelle bondem0bler: Kiste, skab og dragkiste.
Noget nyt, som ikke fandtes pa garden i 1819, er dog kommet
til, - nemlig s0lvbestikket, de seks s0lvspiseskeer og gafler.
S0lvbestik var et borgerligt element, der f0rst vandt indpas hos
b0ndeme i 1800-tallet.

Silket¢rklrede fra Kirkeh¢jgard. T¢rklredet har vreret brugt af
J¢rgen Pedersen som "Mundklrede ". T¢rlredet er rektangulrert .
Lrengde 107 em, bredde 100 em. Farven er m¢rker¢d med striber
i gra, rosa og hvid. Denne type t¢rklrede benrevnes "Milanot¢rklrede". Det kom pa mode i midten af 18oo -tallet. (E.Andersen
i "Danske B¢nders Klrededragt u, 196o).

Skifteslutningen viser ogsa noget om den 0konomiske status
pa Kirkeh0jgard i 1861:
Gardener vurderet til ...... 4.300 Rd.,
Besretningen til ............ ..
Ialt

700 Rd.,
5.000 Rd.

Beholdningen, der skal deles efter et bestemt forhold mellem
faderen og s0nnen , anslas at vrere 2406 RD. 2 Mk. 3 Sk.
"Beholdning" drekker gardens vrerdi, minus gardens greld, afgift,

-74begravelsesomkostninger o. a. som regtemanden bar lov til at
fradrage.
Pengene , og det bohave Peder arver , skal forblive i garden til
drengen bliver myndig.

SIDSEL
I 1862 gifter J0rgen sig igen. Pigen hedder Sidsel S0rensdatter
Bay. Hun er 27 ar gammel og kommer fra Brendstengard i
Vinstrup. J0rgen er nu 42 ar. Sidsels far hedder S0ren Gregersen
Bay og moderen hedder Ane Christensdatter.

Messing-morter fra
Brendstengard i Vinstrup.
Har tilh(brt Sidsels s(bster
Karen S¢rensdatter.
Jndgraveret: K S D
Windstrup 1855.

I modsretning til Marie Kathrine er Sidsels boglige begavelse
jrevn. Afgangskarakteren fra skolen er 4 i samtlige fag. I det
arbejde Sidsel gar ind til i Knejsted med gardudflytning og
opdragelse af 4 drenge, er det hovedsagelig praktiske frerdigheder
og organisationsevne, der er brug for. Der findes ingen ungdomsbilleder af Sidsel, men et fotografi fra hendes reldre ar viser en
rund kvinde med et mildt ansigt - med tilbagestr0get har,
midterskilning h0j krave og s0lvbroche.

-75DRENGENE
J0rgen og Sidsel far tre drenge. Den reldste, S0ren Bay, f0des
d. 30. august 1863 og han opkaldtes efter Sidsels far i Vinstrup.
Den 14. september 1865 f0des Tinus - han far navn efter
J0rgens f0rste kone Marie Kathrine - og kommer til at hedde
Marius Kathinus.
Den yngste dreng bliver f0dt d. 23. februar 1870, og han bliver
kaldt Anton - det kan vrere Sidsels mor Ane der her bliver
opkaldt. Det kan ogsa vrere et navn der frit er valgt efter familiens
smag, nu hvor navneopkaldstraditionen er tilgodeset med de
andre b0m.
Sammen med disse tre drenge kommer Marie K.athrines lille
Peder til at vokse op, - og alt tyder pa, at der bestod det bedste
forhold mellem b0mene livet igennem.

FAMILIENS SOCIALE REIATIONER
Der er ingen kilder, der viser hvem familien pa Kirkeh0jgard
kommer sammen med.
Vi ved, at J0rgen gennem sin handel med stude, k0er og heste
stod i forbindelse med mange mennesker( se afsnittet "K0b og
salg af husdyr"). Der er grund til at antage, at nogle af disse relationer ikke kun bar vreret af 0konomisk art, men ogsa af venskabelig.
Desuden bar familien selvf0Igelig haft samkvem med naboer
og gardfolk i Knejsted, som det bar vreret skik i byen belt ind i
1950eme. Der bar nok ogsa vreret livlige forbindelser til bade
J0rgens og Sidsels familier. Sidsels bror Christen Bay sad pa
f0degarden i Vinstrup, en bror Gregers boede i Alstrup og s0steren Karen boede pa en gard i Stangerum. J0rgens s0stre var gift til
garde i S0dring, Klattrup og Ilsb0j og broderen Ole sad som
m0ller pa Demstrup M0lle. Desuden bavde J0rgen fretre pa garde
i T0rring. Altsa et netvrerk af veletableret familie indenfor en
radius af 10-15 km.
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Kirkehejgard, som Jergen Pedersen byggede den i 186o-erne.
(Garden nedbramder i 1951 og bygges op igen i rede sten pa
samme sted).
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Kapitel4

UDFLYTNINGEN

I 1860eme flytter J0rgen sin gard ud pa marken. Deter blevet
fortalt af reldre folk i Knejsted, at han f0rst skulle have bygget sit
nye stuehus op pa grunden midt i byen, hvorefter han fortr0d, fik
det nedbrudt igen og flyttede ud. Jeg ved ikke hvor megen til tro
man kan freste til den overlevering. Nar man betrenker hvilket
stort bus, det drejede sig om, synes man, at arbejdet med en eventuel nedbrydning, matte have vreret un0digt dyr og besvrerlig.
Hvorom alt er, sa begynder J0rgen altsa midt i store familiemressige omvreltninger at bygge den nye Kirkeh0jgard pa sin
mark.
Pa samme tid flytter naboen Jens Greve ogsa sin gard Kisgard
ud.
Sidste halvdel af det nittende arhundrede blev i det hele taget
en rig byggetid for b0nderne. En tidsskildring taler om "mangfol-

dige flotte b¢ndergarde, som lam har firkanten fa!lles med de
gamle" (F. Skrubbeltrang 1938).
I Knejsted blev hele garde ombygget eller udflyttet i denne
periode. Foruden de to allerede nrevnte ombyggedes matr. nr 1,
mens matr.nr. 14 og nr 4 udfl yttedes og i begyndelsen af nittenhundredtallet blev matr. nr 5, nr 15 og nr 3 genopf0rt i grundmur.
Knejsted fik i denne tid en rrekke 4-lrengede garde med store
stuehuse, fomemme bygninger med symmetriske rrekker af
inddelte vinduer og fyldingsd0re .

-78Tiden 1850 til 1920 er en periode med betydelige 0konomiske
omvreltninger og et skifte i byggeskik fra bindingsvrerk til grundmur. Overgangen fra kornsalgstiden til andelstiden med 0get
animalsk produktion, specialafgr0der og rodfrugter blev en rig
tid. Deter en periode, hvor gardejerne omsretter dele af den 0gede
indtjening til materielle goder, og hvor de sociale skel pa landet
0ges.
Det , at b0nderne magter at bygge hele garde op pa een gang ,
viser at de er meget velstaende (E. Pilegard, Landsbladet
14-11-1986).

J0rgen bygger laden f0rst. Allerede i 1862 star den frerdig. Det
er en kampestenslade med r0rtag. Arbejdet med kampestensmuren udf0res af A. Madsen, og t0mrerarbejdet af Chresten Skifter.
Da ladebygningen er den eneste af gardens bygninger, der
findes et fuldstrendigt regnskab over, er der god grund til at
gengive det i dets helhed:
Lader~~nskab

Kirke!JJ!i~aard 1862.

RD

Mk.

8 T0nder Kalka 8 mk.

1o

4

1o T0nder Kalka 17 Mk.

23

4

Til Dagl0nnen

12

2

5

4

155

4

Til trekkel0nnen
467 Alen Kampstens Mur, til A.Madsen
betalt 2 Mk. Alen
Til Grundl~gning

3

9 Hdr Stk. T~kvoller a 2 Mk.

3

T0mmer, Br~dder, Lcegter, S0m

214
12

R0rtag
12 par H~ngsler o.a.
T0mmerarbejdet til Chresten Skitter
Ialt

5

2

2o
465RD

2Mk.

Ladens pris udg0r rundt regnet 465 RD. I bygningens 0stgavl,
der vender op mod Knejsted by, Iader J0rgen indmure to teglsten
med hans egne og Sidsels initialer.

Materialerne til byggeriet k0bes for st0rstedelen i Udbyh0j
kolonial og t0mmerhandel hos J. P. Larsen. (Jens Peder Larsen

-79havde allerede i 1840erne etableret sig med m0lleri, kornhandel
og t0mmerhandel i k0bmandsgarden i Udbyh0j. Oprindelig
begyndte han, med frergelejet som udskibningssted, at eksportere
sm0r og kom til England (Randers Amt" 1948)).
J0rgen k0ber desuden nogle fa materialer i Randers, og nogle
lregter pa Overgard, - men hovedleverand0ren til hele byggeriet
er Udbyh0j K0bmandsgard.
I 1863 graves br0nden. Vander jo en forudsretning for at folk
og fre kan flytte ud i de nye omgivelser. At "Kjellen" , som
J0rgen kalder den, ikke er nogen hellille investering, fremgar af
fig. regnskab:
Br;ndregnskab
RD
Til Kjellen Brredder, Lregter og S0m

63

Til Kjelmanden

6o

Mk.

Sk.

2

13
8

1 Kjeltrug

3

3

1 Par Spande

1

5

Beslag til Spand

2

3

2Jernspil

1o

2 stk 3 Alen T~mmer

1

Until(?)

6

2 Lispund Jern

2

2 ditto

2

Kjelbeslag

2

3 TyIt Brredder

1o

lalt

164RD

3
5Mk.

5 Sk.

I 1863 bygges ogsa det 0stre bus, men nu oph0rer de systematiske byggeregnskaber og det bliver svrert at finde ud af, hvad
der er hvad, i de mange ufuldstrendige regnskaber over byggeriet,
der er spredt i regnskabsb0gerne.
I 1864laner J0rgen 700 Rd. af Niels Nielsen Kragh til en arlig
rente pa 4 %, til yderligere finansiering af udflytningen. Der
findes ikke nogen tidsangivelse for stuehusbyggeriet; det eneste
regnskab, der omtaler stuehusbyggeriet, er et l0nregns}cab for
murer Holmqvist, der murer soklen. Dette regnskab er uden

-80arstalsangivelse. For aret 1865 findes et delvist regnskab for
bygningen af vestre bus, det drekker kun t0mmer, kalk og jernvinduer, men f. eks intet r0rtag, ingen sten og ingen arbejdsl0n.

I en bog, hvori J0rgen f0rer regnskaber for 1870- og So-erne,
findes et regnskab for bygningsmaterialer, der treller bade
kalk,mursten,lersten o.a. foruden snedker og murerl0n. Det er en
gade hvad dette sidste regnskab refererer til, ligesom det er en
gade, at der pa ladens 0stre gavl under J0rgens initialer star
arstallet 1885!
Det er nemlig sadan,at garden rna vrere frerdigbygget senest
1873. I 1873 ses samtlige gardens bygninger at vrere forsikret i
den alm. brandforsikring for landbygninger. Laden forsikres allerede i 1862, mens stuehuset, 0stre og vestre lrenge er forsikret i
1873. Aile udhuslrenger angives at vrere opf0rt i kampesten og
alle 4 bygninger bar r0rtag.

BYGGEARBEJDERNE

4 personer medvirker fast ved byggeriet. Dertil kommer sa
nogle, der kun medvirker ved bestemte funktioner, som f. eks.
"Kjelmanden" og smeden.
De 4 faste. handvrerkere er mureren, der hedder Holmqvist,
t0mreren, der hedder Chresten Skifter, kampestensmurer Madsen
og Piil Anders der (maske) gar til hande.
Andre navne ses ogsa i l0nningsregnskabeme, men det kan
ikke ses om disse medvirker ved det egentlige byggearbejde, eller om de blot udf0rer dagleje pa garden i samme periode.
Holmqvists samlede l0n for murerarbejdet er 194 Rd. Skitters
l0n er 89 Rd. og Piil Anders tjener 86 Rd. Kampestensmurerens
samlede l0n ses ikke i regnskabeme.
De materialeindk0b, der er indfert i regnskabsbogen + vedlagt
regning fra k0bmand Larsen i Udbyh0j udg0r ialt godt 400 Rd.,
men deri ser ikke ud til at vrere indberegnet materialer til lade og
br0nd, da f.eks. hverken kampesten eller br0ndspil nrevnes, ej
heller er indberegnet teglsten og trekvoller - sa der er megen
usikkex:hed om den n0jagtige materialepris - hvilket, sammen
med usikkerheden om hvor mange af de folk J0rgen l0nner, der

-81faktisk medvirker ved byggeriet , g0r det umuligt at ansla en
samlet pris for den nye gard.

L0NNEN
De folk, der bygger Kirkeh0jgard bliver afl0nnet med naturaHer og kontanter. Et 10nningsregnskab kan se ud som dette, for
opmuring af stuehusets sokkel til murer Holmqvist:
RD
1 Pot Brrendevin

Mk.
1

12Pund Smltlr

2

Contant

2

Sk.
2

3 Potter Brrendevin

3

6

1 Pot Brrendevin

1

2

3~

Pund Krudt

8

1

Contant

8

7pundSmltlr

1

6PundSmltlr

1

1 Pot Brrendevin

12
1

Contant

5

4Br0d

1

2

1

2 Pot Brrendevin

2

4

1 Pot Brrendevin

1

2

1 Pot Brrendevin

1

2

L0nnen til Piil Anders udbetales hovedsagelig i penge, nogle
fa naturalier som kartofler og rug og ingen brcendevin.
En del af l0nnen til Chresten Skitter udg0res af de gamle
vinduer fra nedbrydningen af den oprindelige gard i Knejsted by.
Vcerdien af vindueme scettes til 15 Rd. som J0rgen fratrrekker
I0nnen. Efter nedbrydningen af den gamle gard, som Skitter
bruger 8 dage pa, star kun stuehuset tilbage. Det bliver staende til
begyndelsen af 1900 tallet, og familien pa Kirkeh0jgard bar en
ekstra fortjeneste pa at leje det ud som to-familieshus.
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GARDEN PA MARKEN

I begyndelsen af 1870-eme ligger sa den nye firlamgede gard
ude pa marken, hvidkalket med stratag og afvalmede gavle.
Garden ligger nogenlunde midt pa sin mark , og en vej f0rer fra
T0rslevvejen op til dens bygninger. Ude mod nord kan man se
familien Greves nyudflyttede Kisgard.
Den hvide gard ligger pa den bare jord. Endnu mangler plantagen, der skal skcerme for suset fra vest,- og endnu mangler den
sydvendte have, der skal give s~edet farve og duft.
STIJEHUSET
Stuehuset ligger ia meter fri af udbygningeme, sa der dannes
en indk0rsel til gardspladsen fra 0stsiden. Huset bar tre skorstene,
lo vinduesfag pa langsiden og to vinduer i 0stgavlen. Vindueme
er inddelt i 6 ruder.
Mod haven f0rer en haved0r ud mod en h0j trceveranda, der
bar udskaret rcekvrerk. Mod gardsiden findes to symmetrisk
placerede indgangsd0re.
0verst pa husets facader, lige under tagskcegget, er et fremspringende murstensband, en rcekke mursten placeret med spidsen
udad - et sakaldt savskift der danner en dekorativ adskillelse
mellem mur og tag.
Stuehuset er grundmuret med h0j sokkel, sadan at afstanden
fra jord til vinduets nederste kant er 5 gange afstanden fra
vinduets 0verste kant til tag. ·
Den h0je sokkel fik folk i Knejsted til at sige at ''J¢rgen han
ka' jo sajt b¢g' "~TUe h¢w sokkel " - underforstaet, at han jo ikke
drak - som visse andre pa den tid, der maske af og til kunne have
svcert ved at forcere en h0j sokkel ( fortalt af Anne Bay Knejsted).
Det er et ganske anderledes stort og bekvemt stuehus som
J0rgen og Sidsel og de 4 drenge flytter ind i, nar man sammenligner med det gamle bus inde i Knejsted by.

-83Det nye bus bar flere rum end det gamle. Bondefamiliens boliger far i det bele taget flere funktioner pa denne tid. Hvor man f0r
sov og spiste i samme rum , far man nu sovevrerelse, pigevrerelse,
karlekammer og grestevrerelse, man far bverdagsstue og bavestue.
Denne differentiering af boligen er noget af det nye, der
kommer ind i landbosamfundet i sidste balvdel af 1800 tallet. I
f0rste omgang er det nok gardmandsbjem, der accepterer de nye
boligidealer (Birte Friis, 1976 ).
Det nye stuebus pa kirkeb0jgard opfylder netop disse modeme
krav til bondefamiliens bolig.

Udsnit af mlllebordblad opmalt 1878-79. Ved sammenligning
med kortene s. 12 og s. 22 ses, at matr.nr 12, Kirkehejgard,
nu er flyttet ud pa marken, lige nord for Kirkehej. Kirkehej
bliver senere overplejet.

-84Lad os se pa, hvordan Sidsels og J0rgens ny hjem er indrettet: I
gavlen mod 0st ligger storstuen, et rum der gar gennem hele huset
i to fag - og med vinduer mod tre sider: Nord, syd og 0st. Det er
et stort, lyst rum med morgensol og middagssol, og kik mod
gardspladsen i nord og haven i syd og Troelsh0j i 0st. Begrebet
"storstue" eller sal er nok et levn fra de reldre stuehuse; det er
rummet, hvor "0verstestue" funktioneme videref0res. Storstuen
fungerer bade som opbevaringsrum "'boskabsstue" med skabe og
kister, samtidig bar det sal-funktion- skal kunne bruges til familiens fester og til de arstidsfester som stadig pa dette tidspunkt er
levende tradition i Ommersyssel (August F. Schmidt 1940).
I forbindelse med storstuen ljgger den prene indgang, og overfor denne mod syd ligger husets grestevrerelse. Midt i huset mod
gardspladsen er dagligstuen, og mod haven i syd med udgang til
verandaen, ligger havestuen.
Ved stueme ligger k0kken og sovevrerelse. I husets vestside
findes det store bryggers med indgang fra garden. Spisekammer ,
bageovn, halvkrelder og pigevrerelse ligger ogsa i denne afdeling.
I et af udhusene er karlekammeret placeret. (Om gardens
indretning er fortalt af Anne Elise Bugge Hansen, Aarhus, hvis
forreldre k0bte Kirkeh0jgard i 1909).
J0rgen og Sidsel bar faet prresentable omgivelser. Det er dog
ogsa et stort hushold, der bor og arbejder pa garden. Ved folketrellingen i 1870 treller familien J0rgen og Sidsel og 3 b0m
(Peder er flyttet hjemmefra) - og der er 4 medhjrelpere.
Hvad det store hushold krrevede af arbejdsmressige og 0konomiske investeringer, bliver klart nar man h0rer, at man i 7o-eme
hvert efterar slagtede 16 far og lam og 3 grise pa garden. (Fortalt
1960 til Randers Dagblad af S0nnen Anton, der da fyldte 90 ar).

NYEM0BLER
Det er trenkeligt, at familien har taget m0bleme fra den gamle
gard med til den nye, og at man f. eks. bar placeret langbordet
med brenken i den nye dagligstue. Vi ved , at der kommer nye
m0bler til her i arhundredets sidste artier, og det er sandsynligt, at
disse f0rst far plads i "den prene stue" - havestuen mod syd. Det

-85var nemlig som regel den , der f0rst indrettedes efter bymressig
smag , (Birte Friis 1976 ).
J0rgen og Sidsel k0ber et fint m0blement , en Chr. den 8. sofa
med plysbetrrek, salonstole og et poleret bord ( fortalt af Anne
Bay, Knejsted).
I 1884 bliver Ane Nielsdatters gamle gr0nmalede klredekiste
fra 1785 opmalet i den modeme egetrresadring, formodentlig for
bedre at falde i med den nye m0belsmag - ligesom et bornholmerur ogsa fremtrreder i m0rk trreadring.
I 1888 anskaffer familien mindebladet for stavnsbandets
ophrevelse, far det indrammet og hrenger det op i en af stueme. I
billedets midte ses frihedsst0tten i K0benhavn flankeret af Fr. d.6
der l0ste b0ndeme fra stavnsbandet, og Fr. d.7. - grundlovens
giver. I billedets hj0mer ses billeder af Grundtvig, Blicher og
Tscheming, den sidste en af hovedmrendene i den liberale bevregelse. Billedet hrenger i mange af tidens bondestuer og vidner om
hjemmets kulturelle og politiske tilh0rsforhold.

Fl¢jlshue med nakke af guldbroderi, sakaldt "guldnakke" fra
Kirkeh¢jgard. Huens farve er sort. Materialet fl¢jl. Den handsyede hue er foret med hvidt lrerred. Guldnakkerne havde deres
glansperiode mellem 1840 og 1870. Tilbeh¢r til disse huer er
korsklrede, lin og vinger (E. Andersen, 1960). Hvem huen har
tilh¢rt vides ikke. Hvis Kirkeh¢jgard-huen er fremstillet indenfor
det ovenfor ncevnte tidsrum, kan den have tilh¢rt Dorte Olesdatter, Marie Kathrine Andersdatter eller Sidsel S¢rensdatter.
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Kapitel5

REGNSKABSB0GERNE

J0rgen f0rer sine gardregnskaber i fire sma b0ger. Regnskabsb0geme omfatter f0lgende :
Arets gn~de.

1863- 1876. Viser h~studbyttet i
traver. Ikke salgsregnskab ( der er dog noteret
kornind~gter for 1856).

K0b og salg af husdyr.

1856 og 1864- 1877.

Folkel0n.

1856- 1878 og 1883 1895; visse Ar mangler
dog, og nogle Ar synes ikke fulds~ndigt d~kket.

Byggeregnskab.

D~kker ku~ lade og br0nd og nogle af hAnd-

D~kker tiden

v~rkerudgifteme.

Resten ufulds~ndigt.

Ind~gt - udgift , foder/
mejeriprodukter.

1886 - 1888 f0res regnskab over leveret m~lk
og udgifter til kraftfoder + m~lk, sm0r og ost
hjemk0bt fra mejeriet.

lnd2gt fra mejeri.

1889-1895.

Udgift til m01Jer.

Udgiftsregnskabet fra 187o-eme; er ikke n0jagtigt dateret. D~kker grutning og maling af kom
og sigtning af mel.

"Tyrebog".

Ind2gter af tyr 1856, 1857, 186o, 1868 og
1869.

J0rgens regnskaber kan vise noget om 0konomiske aktiviteter
pa garden, men de er for ufuldstrendige til,at man derudfra skulle
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kunne lave et driftsregnskab for et ar - eller en oversigt over
den forholdsmressige fordeling af et bestemt ars indtregter og
udgifter.
Der mangler f. eks. nresten notater om kornsalg - idet der
kun findes et enkelt eksempel pa et kornsalgsregnskab.
Der mangler ogsa husholdningsregnskaber og oplysninger
om l0n til daglejere (det sidste findes kun i et enkelt eksempel.)

Eksempel pa Jergens regnskabsfering. Det er lennen til
· karlen Rasmus , der noteres i 1867 .
Manglerne kan skyldes, at der har eksisteret andre regnskabsbeger, som er bortkommet i lebet af de 100 ar, der er gaet
siden Jmgen gjorde sine sidste notater i b0gerne.
I regnskaber, der f.eks. er fmt l0bende over en arrrekke, er
der eksempler pa, at der pludselig er et "hul" pa nogle ar.
Undertiden mangler sammentrelling af en talrrekke. Dette i
forbindelse med, at der oftest er brugt en tyk og bl0d blyant pa
groft og ulinieret papir, kan gme overskueligheden vanskelig.

-89Nar jeg alligevel i det f0lgende vii fors0ge at se pa regnskabeme, er det fordi de, trods ovennrevnte mangler , kan fortrelle
lidt om vigtige sider af gard0konomien.

K0B OG SALG AF HUSDYR
Regnskabeme drekker k0b og salg af dyr i tiden 1856-57 og
1864-1877.
Som f0r nrevnt bar J0rgen en fortjeneste ved at handle med
husdyr. Det drejer sig f0rst og fremmest om handel med stude,
k0er og heste. Far, beder og grise handles dog ogsa.
Aret 1857 og aret 1869 er nogenlunde typiske for denne
handelsaktivitet, desuden ligger de i hvert sit tiar. Disse to regnskabsar er derfor valgt som eksempel i det f0lgende. ( Da J0rgen
for det meste undlader at datere, er dato for k0b og salg belt
udeladt).

Salg af Kreatur 1857:
Solgt til Niels i Klattrup
1 sortbroget Stud 3 Aar
Solgt en sortebrun hest 3 Aar til Niels
Andersen i T0rring
1 r0d Hop 11 Aar til (?) Gaarden
2 sorte Tr~kstude til Anders Andersen i
Raaby

RD
25
158
96
141

1 sort ko til Peder Smed

32

Solgt til Jens Norup 1 Faar

5

Solgt Johannisses den r0de til Fuldm~gtig pA
Demstrup

6o

Solgt Josephs den blakhjelmede Ko til Jens
Greve

22

Solgt til Nathansen den r0de Tyr og 6 Lam
92
Solgt ialt 1857

694RD

Mk.
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K0bt af hvem, og hvor (1857):
Kj0bt af Jens Hansen i Raaby en sortbroget
Kvie

33

Kj0bt af Joseph den bJak-(?) Ko

17

Kj0bt af Johannis 1 r0d Hest

34

Kj0bt af Peder Sommer 1 hvid Ko

15

3

3

Ole S0rensen Mellerup 1 sorthjelmet Ko
22
K0bt ialt 1857

122RD

Salg af Kreatur 1869 :

RD

1 brun Hest til Ole

235

Solgt en blakbroget Stud 3 Aar pA Gjerlev
Marked

36

Byttet en Stud med en Ko

1o

Solgt en blakhjelmet Stud pA Gjerlev Marked

44

1 blakket Ko til Peder H0i (Hoe?) i 0ster
T0rslev 7 Aar med Kalv

52

1 r0dbroget Tyr 3 Aar

4o

Solgt ialt 1869

Mk.

417RD

K0bt af hvem, og hvor (1869):
Kj0bt een Griis

4

Kj0bt af Poul Hansen 1 sortbroget Kalv paa
Auktion i Raaby

5

4

2 Griis

lo

3

Kj0bt en sort Hest af C.Albrecht(?)

45
6

Kj0bt en Griis
Kj0bt af Jens Greve en blakbroget Kvie llh
Aar
K0bt ialt 1869

3

lo
81RD

I begge arene 1857 og 1869 srelger J0rgen flere dyr end han
k0ber. Hvordan hans reelle fortjeneste er, er ikke til at se, da
udgiften til foder og andre omkostninger ikke kendes.

-91Der ser ud til vrere tale om salg af gardens eget tillreg af dyr,garden har ret store engarealer bade i Raby og T0rring, der rna
have vreret ideelle til studeopdrret.
Udover salg af eget tillreg k0ber J0rgen kreaturer, som han
srelger videre.
Han k0ber f. eks. en r0d best af Johannis som han giver 34 Rd. ·
for d. 4 april 1857, i samme maned srelger han hesten til fuldmregtigen pa Demstrup for 60 Rd. - altsa en bruttofortjeneste pa
nresten 100 %. Han k0ber ogsa en ko af Joseph for 17 Rd. som
han senere srelger til Jens Greve for 22 Rd.
J0rgen bruger en del tid pa denne kreaturhandel. I dear regnskabeme drekker, kommer han da ogsa vidt omkring, samtidig
med, at han handler med sine naboer i Knejsted og slregtninge.
Deter ikke altid J0rgen nrevner, hvor han handler, ofte nrevnes
kun et navn- f.eks. "solgt en ko til Ole".
Ved at se pa kreaturregnskabeme i den 15 - 20 arige periode,
de drekker kan man beskrive J0rgens "aktivitetsfelt" - det
geografiske omrade indenfor hvilket han afsretter sine dyr. ( se
kort).

Kort, der viser ]f/Jrgens "aktivitetsfelt", dvs. det felt indenfor
hvilket han handler med husdyr. Kortet viser lam hvor han handler, ikke hvor ofte han handler i en bestemt lokalitet.
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Som det ses af kortet bevreger J0rgen sig hovedsageligt
indenfor den sydlige og 0stlige del af omradet mellem Randersog Mariager fjorde, - med enkelte afstikkere til Hobro, og til
Udby og Assenbrek kloster syd for Randers fjord.
Transporten rna vcere foregaet enten til fods eller i arbejdsvogn
ad darlige veje. Maske bar en frergemand sejlet J0rgen og hans
dyr over Randers Fjord ?

H0STEN

''Aarets Gr¢de ", som J0rgen kalder h0studbyttet, opgives
traver. En trave er 20 neg.

H0studbyttet 1863

H0studbyttet 1864

Hvede

lllz Traver

Rug

34

-

Hvede

3llz

-

Byg

82

-

Byg i 1ste vang

45

-

Havre

8o

-

- - 2den -

4o

214 Traver

- - - -

Ialt1863

1

Rug

34llz Traver

Havre i 1ste vang

-

- 2den -

Rugvang
Ialt 1864

6Yz -

40
32

-

12llz 214 Traver

Gennemsnitsh0studbyttet for en periode pa 15 ar, fra 1863 til
1877, hvor h0studbyttet er noteret, er 199 traver.
Hvor meget af komet, der aftrerskes, er der ingen n0jagtige
oplysninger om, ej heller hvor meget der srelges, hvor meget der
bruges i husholdningen, hvor meget der fodres op eller hvor
meget der bruges til udsred.
Man lregger mrerke til havrens store andel af h0studbyttet.
Havre blev primrert brugt til hestefoder. Hveden avles derimod

-93kun i ringe omfang, maske kun sa meget der bruges i gardens
egen husholdning. Omkring 1875 opg0res gennemsnitsfoldudbyttet i Danmark for rug, byg og havre fra ca. 7 til 9-10. Omkring
1850 var ca. 50 % af agerjorden i landet dyrket med kom, ca 40%
med grres og 10 % med kartofler og andre afgr0der ( Milthers
1956 ).
Gar man ud fra Milthers' tal for arealudnyttelse sa rna Kirkeh0jgard antages at have omkring 28 tdr. land med kom, idet
gardener pa 82 tdr. land, deraf er ca 27 tdr. land eng og 55 tdr.
land ager.
Man kan fors0ge at opstille et sk0n for gardens foldudbytte.
Her regnes med, at en trave kom giver ca. 1,3 t0nde aftrersket
kom, alt efter korntypen. (Pa grundlag af et trerskeregnskab fra
garden, der dog kun drekker en del af et ars h0st, er beregnet et
udbytte pa 1,2- 1,4 t0nde pr. trave).
Gennemsnitsh0studbytte pr ar 1863 -1877 ... ca. 2oo traver
1 trave giver....................................... 1,3 td. aftrersket korn
Samlet udbytte pr ar, td. aftrersket kom ... 2oo X 1,3 =26o td.
Udsred antages at vrere .... ................. 1 td. pr td. land
Anslaet foldudbytte pa Kirkeh0jgard 1863- 77= 26o:28 =9.3
fold.
Bemrerk, at ovenstaende tal bygger pa, at gardens regnskaber,
kombineres med gennemsnitstal for hele landet. Der kan derfor
kun vrere tale om et tilnrermelsesvist billede:
•Hfltsten i traver: Oplysningeme mA siges at vrere sikre, idet de stammer fra
gArdensegne regnskaber
·Forholdet mellem antal traver og t0nder kom: Tallet 1,3 td.kom pr. trave
bygger kun pA et delvist regnskab for et enkelt Ar.
·Arealudnyttelsen: Antagelsen om, at 5o % af markarealet anvendes til kom
bygger pA et gennemsnit for hele landet i perioden. Kirkeh0jgArd kan have
haft en anden arealudnyttelse.
• Udsreden: Beregnet efter alm. regler for udsred pr. td. land.

Det anslaede foldudbytte for Kirkeh0jgard, som fremkommer
ved denne beregningsmetode, ligger inden for det, der angives for
gennemsnitsfoldudbytter i perioden.for landet som helhed.
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J ¢rgen pedersens pibe. Pibehovedet er af merskum. Lag og

beslag er af messing.
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Det eneste sted i regnskabsb0gerne, hvor kartofler m:evnes, er
et notat om I0n til en daglejer, der bl. a. far udbetalt kartofler for
arbejde i 186o.
To k0bmandsregninger fra Carl Pedersens Colonial Produkt og
Manufakturhandel i 0ster T0rslev viser hvilke fr0k0b J0rgen g0r i
1872 og 1880. Han k0ber r0dkl0verfre, hvidkl0verfr0, thimothe;
engrapgrres, vikker og h0rfr0.
Dette er overvejende til udsred til kreaturfoder, og i 1870-erne
og So-erne ser man da ogsa, at der srelges mere af animalske
produkter som sm0r og ost fra garden - et tegn pa, at omlregningen til animalsk produktion sa smat tager sin begyndelse i arene
inden andelsmejeriet i 0ster T0rslev bliver oprettet.

SM0R
Fra 1864 til1874 f0res der ret n0je regnskab for det sm0r, der
srelges fra garden.
I 1864 srelges der 378 pund sm0r og 184 pund ost.
I 1874 er sm0rproduktionen steget til 461 pund og ostepro-

duktionen til 320 pund, der srelges til en samlet pris af 246 Rd. (
Hertil skallregges det, der fortrere~ i gardens egen husholdning).
Der laves mest sm0r i juni, juli og august - og osten laves kun
i sommermanederne.
I tiden fra 1864 til 1874 ses en jrevn stigning i sm0r og oste-

produktionen. En tendens der ses i bele landet, bvor man i denne
periode udvider sm0rproduktionen pa gardene. I tiaret mellem
1860 og 1870 bliver grundlaget lagt til den udvikling i mejeribruget i Danmark, der kommer til udfoldelse i de nrestf0lgende
artier.
Mejeriproduktionen, belt overvejende sm0r, stiger fra omkring
17 mill. kg for hele landet i 1860 til henimod 30 mil. kg 10 ar
senere. Tyngdepunktet er dels Sjrelland, dels det 0stlige Jylland.
Egnen mellem Randers og Arbus bar det bedste ry for b0ndersm0rrets vedkommende sammen med Sjrelland. (Claus Bj0m
1982).
0

-96Regnskabsb0geme mevner ikke noget om, hvor Kirkeh0jgard
afsretter sit sm0r i disse ar, men en k0bmandsregning fra 1879 fra
k0bmand Carl Pedersen i 0ster T0rslev viser, at J0rgen srelger
sm0r her. K0bmand Pedersen far dog f0rst nreringsbrev til detailhandel d. 12-7-1871 , Sa f0r den tid rna gardens SID0f vrere afsat
andetsteds.
Den 1ste oktober 1886 starter 0ster T0rslev Andelsmejeri.
J0rgen begynder straks i sin bog at notere den leverede mrelkemrengde til mejeriet. Samtidig oph0rer hans regnskaber for
gardens egen produktion af sm0r.
Det kan vrere rimeligt at se pa dette f0rste ars leverancer til
mejeriet, fordi det kan give et indtryk af koholdets betydning pa
garden pa dette tidspunkt.
Leveret ma:lkemamgde og indta!gt herfra i 1886-87.
(lndtregt for ma:Ikeleverancer til mejeriet er opgivet i kr. Ved m~ntreformen
i 1875 gik man over til kr/~re systemet).

Mhed

Pund

Oktober 1886

1.2o1

November-

2.184

December -

3.464

Januar 1887

3.491

Notering

Varierer
gennem
Aret fra
7o tilllo
0re pr.
pund
sm0r

Kr.

0re

42

81

77

22

138
138

34

111

63

111

46

151

96

-

3.261
5.o7o

Maj

-

5.433

137

79

Juni

-

7.o36

176

26

Juli

-

3.719

109

63

3.o76

100

24

September-

2.246

76

96

Februar
Marts
April

August
Ialt

3.413

43.954

1.372kr

3o0re

Ved at se pa tallene er det muligt tilnrennelsesvis at ansla hvor
mange malkek0er garden har haft i 1886. For 1881 angives den
arlige gennemsnitsmcelkeydelse pr. ko i landet 1600 kg (Milthers
1956).

-97J0rgens mrelkemrengde for oktoberaret 1886-87 er 43.394
pund, - hvis vi dividerer dette tal med gennemsnitsudbyttet pr
dansk ko pr ar, kommer vi frem til at garden rna have haft ca. 14
k0er.
Dette naturligvis taget med forbehold. Gardens k0er kan have
vreret bedre mrelkeydere end gennemsnittet eller de kan have
vreret darligere.
Efter andelsmejeriets start k0ber Kirkeh0jgard-familien sm0r
og ost til eget forbrug. Det bliver derfor muligt at se hvor meget
der bruges i husholdningen.
Gardhusholdet i 1890 er pa 5 personer, J0rgen og Sidsel, de to
voksne s0nner S0ren og Anton og en tjenestepige. I dette ar
bruges der 207 pund sm0r pa garden. I 1892 begynder man ogsa
at k0be margarine, men kun i meget ringe mrengde. Margarinen
koster ca halvdelen af sm0rrets pris.
Sm0rforbruget i 189o pa Kirkeh0jgard sv.t.ca. 2o kg pr.person
- i 1987 er forbruget pr. person i Danmark 6,9 kg sm0r og 18 kg
margarine- ialt ca. 25 kg "gult" fedtstof.
Osten fremstilles pa mejeriet i sommermanedeme, og garden
indk0ber rundt regnet 100 pund ost om aret sv.t. et arligt forbrug
pr. person pa ca 1o kg. I 1987 er osteforbruget pr. dansker ca. 12
kg pr. ar - ca. samme st0rrelsesorden som forbruget pr. person pa
Kirkeh0jgard i 1890.

SVIN
Hvor J0rgen tidligere bragte sit kom til m0lle for at fa det
gruttet, malet og sigtet til foderbrug og til brug i husholdningen, ser vi fra 1886 at han for f0rste gang opf0rer udgifter til indk0b af
kraftfoder - det drejer sig om raps- og palmekager ; han indk0ber
tilsyneladende ogsa grut og klid. Et fuldstrendigt foderindk0bsregnskab for 189o viser, at han bar indk0bt for 557 kr. foder.
Klid, melasse og kager bruges til kreaturfoder, mens de
mrengder grut der indk0bes rna vrere til svinefoder.

-98Garden far godt halvdelen af den leverede mrelk tilbage fra
mejeriet i form af skurnmetmrelk, kremernrelk og "affald", det
sidste formentlig skyllevand fra srn0rret.
I 188o-eme komrner der i Danmark en svineproduktion i
gang, der delvis er baseret pa importeret kom og skummetmrelk
fra mejeriet - samtidig med at der komrner mere fart i mejeridriften bliver affaldsprodukteme herfra fodret op. Skumrnetmrelken
bliver blandet med kom af egen avl eller indf0rt kom. (Aa. H.
Kamp 1984).

ar

At svineavlen ogsa far betydning pa Kirkeh0jgard i disse
viser et svineregnskab fra 1887, hvor arets udgifter til grise ide ni
mdr. fra Januar til September angives at vrere 584,25 kr. , disse
udgifter er ikke nrermere specificerede. For samrne ar er indtregter
pa grise 716,04, hvilket drekker salg af 16 grise. Vregten pr. svin,
der srelges, svinger fra ca. 150 til 182 pund, prisen ligger mellem
25 og 30 0re pr. pund.

"TYREBOGEN"
J0rgen kalder et afsnit i regnskabsoogeme for "Tyrebogen",
afsnittet drekker arene 1856, -57, -60, -68 ' -69 og 80 + et par
udaterede ar.
.
Her bar J0rgen anf0rt 14-18 navne pa jordbrugere i Knejsted efter hvert navn er sat et antal streger, rimeligvis en streg for hver
gang en landmand bar vreret til tyr med en ko.
For 1869 er ovenik0bet noteret "tyrepenge", - her ses vinterens indtregter pa tyren at have vreret 29 Rd 1 Mk. og 8 Sk. Det er
ikke til at se, om det er bytyren, der i disse
er opstaldet hos
J0rgen. Det kan trenkes, eftersom man flere steder i Danrnark bar
haft bytyr i landsbyen til sl~tningen af 1800-tallet. (August F.
Schmidt, 1934).

ar

-99ANDRE INDTJEGTER
Garden har nogen indtregter ved salg af uld og huder. Regninger fra k0bmand Carl Pedersen i 0ster T0rslev viser, at man her
afsretter disse ting - ihvertfald efter 1871.
K0bmanden giver kredit pa de varer han srelger til Kirkeh0jgard - og trrekker sa fra pa regningen, nar der indkommer natura-·
lier fra garden. Det kan f.eks. vrere en hestehud, som k0bmanden
giver 12,80 kr fori 1880, eller 69 pund uld der betales med 86,94
kr. og 8¥2 skind, der betales med 5,10 kr.
At denne del af 0konomien ikke har vreret belt betydningsles,
ses f.eks. af et indtregtsregnskab fra 1865, der drekker salg af
husdyr, uld og skind, sm0r og OSt, de samlede indtregter for aret
for disse ting er 818 Rd. , deraf indkommer ca 4o Rd. ved salg af
2lispund fareuld, 1 lispund lammeuld, 4 fareskind og 21h lammeskind. I 1874 giver salg af uld og skind 90 Rd.

FOLKEL0N
Der er bevaret delvise og hele arsregnskaber for folkeholdet i
perioderne 1858- 1879 og 1883 - 1895. Folkene af10nnes dels
med penge, dels med naturalier, det sidste kan vrere et far, trresko,
uld, lrerred, h0rfr0, "fuld vrevning" eller "halv vrevning" ( maske
en eller anden given mrengde, idet det isrer i 1850-erne forekommer ved hvert nyt frestem.al). og "huust0i" (arbejdsklreder ?).
Karlen Rasmus far for aret 1866 en arsl0n pa 22 Rd + ydelser
i naturalier. Sammen med ham frestes ogsa en reldre karl, der skal
have 40 Rd arligt. Pigen, der ansrettes samme ar, skal have 20 Rd
for aret og "fuld vrevning" - og lillepigen, der hedder Johanne,
frestes til 6 Rd og "fuld vawning".
I 1857 udbetales der imidlertid noget h0jere l0nninger, da far
de to reldste karle henholdsvis 80 og 75 Rd arligt - en yngre karl,
Jens Christian fra Mellerup, far 20 Rd. og pigen Nielsine far 24
Rd.

L0nforskellene rna bero pa forskelle i alder og erfaring. Hvad
bruger karlene og pigerne sa deres l0n til ?
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Vi kan se pa, hvad Rasmus bruger sine 22 Rd til i 1866:
RD

Mk.

22.jan.

contant

3

28.jan

contant

1

3.febr.

contant

Sk.

2

17.febr.

2

4.marts

til trresko

3

?

contant til sne (?)

1

25.marts

contant

1

1

26.april

contant til J.Holm

2RD

OMk..

OSk.

? april

contant

3

8

12.maj

contant

1

28.maj

til h0Sletgilde
dito

? maj

til 1 pund tobak

2

21 .juni

til et par trresko

3

29.juni

til ~ pund tobak

15.juli

till pund tobak

1

2o.juli

contant

1

2.august

contant

1

12.august

dito 1/4 pund skraa

1

23.august

dito

4

3o.august

dito

1

2o.sept.

contant

2

1

2
1
1

14

2

?

dito

2

8

?

dito

3

4

l.nov.

1

1o

8.nov.

1
4

? nov.

uld

12.nov.

bukser, vest og tr0je

19.nov.

str0mper

4

25.nov.

contant

1

5.dec.

contant

1
Ialt

8

27RD

1

2Mk.

13Sk.

-101Rasmus bruger 5 Rd. 2 'Mk. 13 sk. udover den aftalte l0n for
1866. Disse penge trrekker J0rgen sa fra i meste ars l0n.
En pige, der frestes for aret 1857 for 24 Rd. + fuld vrevning,
hust0j og trresko, bruger sin l0n til flg. ting : Et t0rklrede I 1 stk.
t0j I 1 klrede I 2 klreder I 1 alen fl0jl I 7 alen lrerredl 1 lue I
kniplinger I dito I 1 par trresko I trreskobeslag I 1 skp. h0rfr0 I
"kj0bt i Randers" I+ kontante udbetalinger.
Der er hovedsagelig 3 ting, som folkene bruger deres penge til,
det er t0j (dertil ogsa skrredder- og farverl0n) - forn0jelser
(arstidsfester - og fra 80-erne foreningsfester) - og for karlenes
vedkomrnende skra og tobak. T0jet forarbejdes mest i den
nrermeste ornegn {skrredder, fatver, vrever) -men der indk0bes
ogsa "stads i Randers ".
Det forekornmer ogsa, at folkene giver almissepenge og
"offerpenge" eller "h¢stoffer". I krigsaret 1864 giver tjenestepigen
Sine 2 mark "til soldaterne ".
DAGLEJE
Der er kun ganske fa
skabsbegerne.

oplys~inger

om daglejehjrelp

1

regn-

Det kan vrere svrert at se om en person, der kun er nrevnt
ved fornavn har tjent det beleb, der angives ved dagleje.
For aret 1870 ses der at vrere udbetalt 30 Rd. i daglen, disse
penge er fordelt mellem Seren Smed og Markus og "Marie for

hnsten ".
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Kapitel 6

FOLK I KNEJSTED 1890 - 1900

Nar man sammenligner folketrellingeme fra Knejsted fra
1834-1845 med trellingeme 1890-1900 bemrerker man f0rst og
fremmest en for0gelse af befolkningen i byen.
Deter primrert de nye ejendomme der, er kommet til i sidste
halvdel af 1900-tallet i S0nderheden og pa Dalbyovervejen, der
har dannet baggrund for, at flere familier kan fa deres udkomme.
Selvom langt de fleste folk angives at leve af landbrug, er der
dog i slutningen af arhundredet reprresenteret flere nye erhverv i
byen. Folk med erhverv som f.eks. hyrde, skarkliner, vrever, hjulmand findes pa det tidspunkt ikke mere i Knejsted.
Til gengreld er der kommet en detailhandler, en syerske, 2
skrreddere, en rebslager, en stenhugger, en blikkenslager, 2 snedkere, en t0mrer, en murersvend og 2 fiskere til byen. Ja sagar en
k0benhavner, der kalder sig cigarmager, slar signed i Knejsted.
Befolkningstilvreksten og de nye erhverv, der er en del af
Danmarksbilledet i den sidste del af 1800-tallet viser sig her.
De nye erhverv er udtryk for nye behov i befolkningen. Til de
grundmurede huse skal der bruges murere, til de nye veje stenslagere. Ting, der f0r blev lavet i husholdningen, bliver nu produceret udenfor hjemmene - man far sypiger og detailhandel.
Alderdomsfors0rgelsesproblemet l0ses stadigt for de bedst
stillede ved aftregt. I 1901 angives 14 gamle at vrere pa aftregt i
Knejsted. De 12 angives at opholde sig pa garde, 1 er hos en
husmand, 1 hos en boelsmand.

-104De der ikke har mulighed for at klare alderdommen pa den
made rna modtage offentlig fors0rgelse. I 1890 er ialt 14 voksne
og b0m under offentlig fors0rgelse.
Kvindeme emrerer sig, med fa undtagelser, som husm0dre, i et
par tilfrelde som husbestyrerinder,- og i 1890 bor to kvinder, der
emrerer sig som henholdsvis syerske og skrredder, i samme hus.
En enkelt kvinde ses at vrere gardejer, en anden "partikulier"
(boelsmand).
Ganske mange af byens voksne er ikke f0dt i sognet, men
kommer fra andre sogne. I 1890 drejer det sig om ca. 5o personer
, eller knap 1/3 af byens befolkning, der er f0dt i andre sogne.
Dette vidner om ret stor geografisk mobilitet - ogsa selvom det
for den allerst0rste dels vedkommende er tale om, at deres f0desogne ligger indenfor det gamle Ommersyssels omrade.
Een kvinde kommer dog fra K0benhavn, en anden fra Aalborg,
to tjenestepiger kommer fra henholdsvis Hj0rring og Horsens
amter, - en mand kommer fra Odder ved Aarhus en anden fra
Hersom ved Hobro.
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Kapitel 7

FESTER OG FORENINGER
En af de ting, man kan .iagttage ved at se pa folkeregnskabeme
fra Kirkeh0jgard (kapitel 5) , er udviklingen i festm0nstret fra
1850-eme til1890-eme.
I de f0rste ar deltager karlene og pigeme i de traditionelle
landsbyfester, arstidsfesteme med traditioner der rrekker tilbage
til f0r udskiftningen. Det grelder fester som gadelamsgildet,
Valborgsblusset, h0stgildet, h0sletgildet, legestuen og fastelavnen.
I 1880-eme kommer sa - samtidigt med at det gamle festmenster bibeholdes - et nyt festm0nster der viser at der er opbrud
i de garnle omgangsformer. Man begynder at fejre 11grundlovsdagen 11 ved at tage til grundlovsfest; man tager til friluftsfesteme i
Dalbynederlund, og i 90eme kommer ogsa afholdsfesteme. De
sakaldt "folkelige bevregelser" begynder at ra gennemslagskraft i
det lille lokalsamfund.

Deltagelsen i grundlovsfesteme, der f0rst bliver synligt i
1880-er regnskabeme, kan nok ses som et udtryk for den nye
politiske bevidsthed i landbobefolkningen, der skrerpes i provisoriearene.

GADELAMSGILDET
Der kan vrere grund til at omtale een af de fester, der bar vreret
specielt knyttet til den egn af 0stJylland, vi beskreftiger os med,
nemlig gadelamsgildet og Valborgs-blusset.

-106Selve det at udrabe gadelam oph0rte i Knejsted i begyndelsen
af 1900 taUet, men det efterf0lgende "blus" - "Walbe-blosset"
blev bibeholdt i byeu til ind i 1970eme.

•

l--Den punkterede linie viser valborgblusgramsen i Danl1Ulrk. Indenfor det
skraverede omrtu:ie har gadelams-skikken ogsa vceret almindelig (August F.
Schmidt, 1940). Man betragter landet indenfor det skraverede omrade som
et sammenhcengende kultur og sprogomrade. En skik som fastelavnssoldaterne -"at ga fastelavn" er ogsa unik for landsdelen. (Arne Gammelgard,
1985).

Gadelamsgildet er et gammelt gilde, en fest for sommerens
komme. I bogen "Fester for sommerens komme" (Birgit Hansen,
1980 ) fortreller Ane Andersen i 0ster T0rslev sogn om gadelamsgilder pa egnen omkring t885:
"/ vor egn er det skik, at hver karl fllr en pige til gadelam, men
de /carle, der ikke inden den sidste april har deres muldvarpeskud
jrevnet, og de piger, der ikke har deres ktilstokke rykket op, far til
straffor deres dovenskab ingen gadelam.
Ungdommen samledes Valborgaften, og de drenge, som har
gaet til prresten det ar, kryber op i et start tree og skal parre de
unge sammen, bade store og sma, hver far sit gadelam. De raber
da nedenstaende vers:

-107Hej gammel ktelling
kom ud o 1 si bios,
og det ska 1 Vte 1 (eks.)
Mads Jensen og Dorred Nielsen.
De ska 1 holdes,
1

de ska knoldes
det ska aile forglemmes
ha oh¢j, a knold hende godt.
Nar de sa var parret sammen, synger drengene et vers;
Er I nu misforn¢jet
med det som vi har gjort
sa tr¢st jer ved,
forbindelsen den varer ingen ar.
Nar det sa er forbi , gar hele ungdommen udenfor byen pa en
h¢j , og karlene slreber en tjreret¢nde og et knippe halm med, som
skal bruges til at brrende blus med, og man kan da rundt om pa
h¢jene ved hver en by se et blus, som ser helt kj¢nt ud i aftenen,
nar blusset sa er brrendt ud, tager hver karl sit gadelam og de
spadserer da par om par ned mod byen.
Nar de sa har forarssreden lagt, bliver gadelamsgildet hotdt i
to dage hos oldermanden, ham der har trommen- og hans kone
skat bade brygge og bage til det; nar dagen sa oprinder, samledes ungdommen kl.2 , nar trommen f¢rst er gaet over hele byen,
og !carlene skat da danse de f¢rste danse med deres gadelam. Nar
de sa har danset en tid, kommer de ind i en anden stue og far
mellemmad og kaffe, hvorefter de begynder at danse igen, og
bliver da ved omtrent hele natten med intet andet ophold end
medens de gar hjem og spiser. "

Der er nok ikke stor forskel pa den made, hvorpa gadelamsgildet blev fejret i 0ster T0rslev og i Knejsted. Vi ved, at man bar
brugt de samme vers, nar man udrabte gadelam i Knejsted, som
de ovenfor citerede fra 0ster T0rslev. Det efterf0lgende blus blev
trendt pa Troels H0j.

-108I begyndelsen af 1900 tallet udrabte man gadelam fra m0llebatten pa en m0lle , der Ia pa det b0jeste sted pa vejen til mosen
syd for byen. M0llen var en bollandsk m0lle, der var ejet af 3 af
byens gardmrend tilsammen. (Fortalt af Anne Bay Nielsen, Knejsted).

GRUNDTVIGIANISMEN
Sidste balvdel af 1800-tallet er en tid, da meget forandres i
landsbysamfundet.
Vi bar allerede, med Kirkeb0jgard som eksempel, set bvordan
nye bolignormer opstar, bvordan gardmandsklassen forbedrer sine
vilkar og far rad til at bygge nye garde. Der bliver st0rre sociale
forskelle i samfundet. Der opstar ogsa skel mellem folk af bade
politisk og religi0s art.
Hvor tidligere det gamle bylag og ungdomslag havde dannet
basis for alt samkvem, kommer nu interessefrellesskabeme til nogle mennesker bliver optaget af indre mission, andre bliver
grundtvigianere. Man vrelger venner, ikke bare baseret pa naboskab, men ogsa pa interessefrellesskab (P. Balle-Petersen, 1977).
Vi bar set hvordan unge i Knejsted i denne tid begynder at ga
til "folkem0der" og "friluftsfester". Nogle folk i Knejsted l0ser
endog sogneband til kirker med grundtvigske prrester. (Fortalt af
Signe J0rgensen, Knejsted).
Pa Kirkeb0jgard bliver man ogsa optaget af den grundtvigske
bevregelse. Drengene S0ren, Tinus og Anton bliver sendt pa
b0jskole. De to reldste kommer pa Gjerlev h0jskole. Den yngste,
Anton, kommer i 1890 pa Ollerup b0jskole.
I 1875 anskaffer J0rgen sig en prredikensamling- "en argang
prredikener af danske prrester ", samlet af C. J Brandt, prrest ved
Vartov stiftelse. Dette er en samling skrevet af kendte grundtvigske prrester som f.eks. Boisen og Birkedal, Ryslinge. Bogen
bliver brugt sorn andagtsbog i bjemmet. (Fortalt af Anne Bay,
Knejsted).
En anden ting, der plejer at fortrelle om et grundtvigsk tilb0rsforbold er brugen af det nordiske 6 (M.Balle-Petersen, 1977).

-109J0rgen koketterer en enkelt gang med dette - skriver sit navn i
regnskabsbogen: Jorgen- men han bruger det ikke ellers. Anderledes med Sidsels familie i Vinstrup, Bay-familien. Pa denne
families gravsted ved Dalbyover kirke ser man det nordiske 6
brugt.
Drengene fra Kirkeh0jgard bliver ogsa aktivt engageret i en
anden af tidens alternative bevcegelser nemlig afholdsbevcegelsen.

KNEJSTED OG OMEGNS AFHOLDSFORENING
I lighed med mange andre sma landsbyer i Danmark far Knejsted sin afholdsforening i 1800 tallets slutning.
Baggrunden for afholdssagens greb i befolkningen er den store
drikfceldighed, med ulykke og familieproblemer til f0lge, som
prceger sidste del af ar hundredet. D0deligheden pa grund af druk
er stor og - som vi f.eks. har set det i forbindelse med udflytningsregnskabeme for Kirkeh0jgard - sa udg0r brcendevin ofte en
del af arbejdsl0nnen.
En af den tids "alternative" bevcegelser bliver afholdsbevcegelsen, hvis fonnal det er at afskaffe drikkeriet.
Til at opfylde bevcegelsens. fonnal benyttes forskellige
aktionsformer, f0rst og fremmest fremtvingelse af kommuneafstemning om krobevillinger. Man holder m0der , folkefester og
baUer , og man udgiver afholdsblad og foretager pengeindsamlinger. Man har afholdsfaner og afholdssangb0ger.
I denne b0lge af hab og fortr0stning om et bedre Danmark
stiftes den 2 februar 1895 i Knejsted byens f0rste og eneste forening "Knejsted og Omegns Afholdsforening ".

70 mennesker melder sig det f0rste ar ind i foreningen. De
fleste er fra Knejsted by , men der er ogsa unge fra nabobyer med
- maske unge med familieforbindelser i Knejsted.
Flere af dem, der er med til at stifte foreningen, er i arene forud
at finde i medlemslisten over 0ster T0rslev afholdsforening.

-110Pa medlemsprotokollens f0rste side skriver den 29 ange gardmand Tinus J0rgensen "afholdsl0ftet", hvori medlemmeme ved
Guds bistand forpligter sig til at "afsta fra alle berusende drikke,
- ved hverken at nyde eller byde spiritus - samt efter evne at
virke for drikkeondets afskaffelse". L0ftet underskrives af samtlige medlemmer, med den nyudnrevnte formand Niels J0rgensen
fra S0nderheden i spidsen.
Formanden Niels J0rgensen benrevnes i folketrellingslisten
1901 sorn "T0rnrer og Boelsrnand". Han bor pa ejendornrnen
matrikel nr. 11 c i heden, og er ved foreningsstiftelsen 44 ar
gammel.
Af de 70 medlemmer, der er med i foreningens f0rste ar
(1896), er de 4o mrend og 3o kvinder.
I 1902 er medlemstallet stabiliseret omkring 45. I 1922- aret
da foreningen opl0ses - er der 20 rnedlernrner , flere af dem
"kremen" fra bevregelsens f0rste ar.
Nar der, gennem de 27 ar foreningen bestar, er megen "gennemgang" i medlemsgruppen, skyldes det, at bevregelsen ihvertfald i dens f0rste tid - primrert er en ungdornsbevregelse, og tjenestefolk kommer til og rejser bort igen.
Det sker ogsa, at medlernmer "slettes pa grund af l0ftebrud". I
1905 slettes saledes 7 unge mrend og 1 pige af denne arsag.
Foreningskontigentet betales kvartalsvis. I 1915 koster
medlemsskabet 25 0re pr. kvartal, i 1920 er det steget til 5o 0re.
Hvis man sammenholder medlemslisten fra 1901 med folketrellingslisten fra samme ar, kan man fa et indtryk af, hvem en del
af bevregelsens rnedlemmer er. Af de 45 medlemmer kan de 29
identificeres via folketrellingen. Nar der er 14 personer, der ikke
kan findes i folketrellingslisten, kan det vrere fordi disse endnu
ikke bar opholdt sig i byen d. 1 februar, da folketrellingen normalt
finder sted, - eller fordi nogle rnedlemrner bor i nabobyer sorn
f.eks. T0rring og Dalbyover.
Af de 29 identificerbare medlemrner er de 14 rnellern 14 og 30
ar gamle, og rna altsa regnes til ungdomsgruppen. Resten er
mellem 30 og 5o ar, en enkelt er 62 ar.
Hvis man ser pa de 30 rnedlernrners erhverv (1901 ) er de 14
unge tjenestefolk, eller b0rn, pa garde. 10 er gardmrend og deres

-111koner, 1 er daglejer, 2 pa kommunal underst0ttelse, 1 er boelsmand og formanden er som nrevnt t0mrer. Dette viser en ret bred
social rekruttering, der i nogen grad gar pa tvrers af erbverv,- et
indtryk der ogsa belmeftes,nar man ser pa de genkendelige
medlemmer i hele foreningens tid.
Det er karakteristisk, at bele gardhushold er med, mens andre
slet ikke er reprresenteret,- sa man kan ikke afvise en vis afsmitning (pres?) fra husbondfamiliens side.
·
Folkeregnskaber fra matr. m 5 viser, at man i 1895 samler
penge ind til anskaffelse af afboldsfane i Knejsted - og i sommeren 1896 - den 5 juli - er der indvielse af den nye fane. 0ster
T0rslev afholdsforeningsprotokol noterer, at der er indbydelse til
"Faneindvielse i Knejsted", derefter den lakoniske meddelelse:
"kun fa fremm0dte". Har den store bys afholdsforening ikke
fundet det umagen vrerd at mede op til den h0jtidelige faneindvielse i den lille naboforening ?
Den fane der indvies d. 5 juli 1896 er en smuk r0dhvid dannebrogsfane med den 7-takkede afholdsstjeme i gult i midterfeltet, ·
og to mindre stjemer i de to 0verste felter. Pa fanens 0verste
balvdel inskriptionen "Kneisted Afholdsforening",- og pa nederste fanehalvdel guldbroderet: "Med Gudfor Hjem og Fredreland"
efter sangen m. 57 i afholdssangbogen af samme navn. Denne
sang er skrevet af Holmgard, der bar leveret flere af afholdsbevregelsens sange.

Skitse af Knejsted afholdsfane. Fanen opbevares pll N¢rhald
egnsarkiv i Tvede.
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I de kommende ar finder der nu flere arrangementer sted i
foreningens regi. Knejstedfolk har faet en fcelles sag, som det er
vcerd at samles om , og som det er vrerd at fejre.
Afholdsballet holdes hvert ar den 2. februar i salen ved
dammen. Man holder pakkefester, hvor formanden bortauktionerer pakker for at samk penge til sagen.
Endog friluftsm0der med fane, taler og sange holder man i
Knejsted. I plantagen til Tinus J0rgensens gard matr. nr. 5 holdes
et sadant sommermede - med brenke, foredrag , sange - og b0rn
der l0ber rundt og far r0d sodavand med korkprop og staltrad om
flaskehalsen. ( Fortalt af Anne Bay, Knejsted).
Knejsted og omegns afholdsforening bestar til 1922, hvor
bevregelsen i Danmark har naet sit mal med indf0relsen .af den
nye spirituslovgivning. At de vrerdier som bevregelsen reprresenterede for de, der var med i karnpen, gik ind i sjrelen og blev livsvrerdier, er der ingen tvivl om. For Tinus J0rgensen, der var med
fra foreningens stiftelse i Knejsted, blev disse vrerdier til aldrig
glemte og aldrig svigtede erfaringer, der fik betydning for ham sa
lrenge han levede.

SALEN
Knejsted far - formentlig i 189oeme - sit lille forsarnlingshus,
aldrig kaldet andet end "salen".
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Sa/ens indretning. (Efter skitse af Chresten Christensen, Knejsted).

-113Huset bygges pa et stykke jord, der tilh0rer garden matr. nr 1
og som ligger midt i byen ved dammen. Hvordan byggeriet af
salen finansieres star hen i det uvisse, da det ikke bar vreret muligt
at finde skriftlige kilder, der fortreller noget om bygningen.
Tingbogen viser, at huset oph0rer med at eksistere som
forsamlingsbygning i 1945. Folk der huske salen, kan fortrelle, at
den blev brugt til afholdsforeningens arrangementer, private
fester og missionsm0der.
Salen eksisterede i 1898, da mine bedsteforreldres bryllup blev
fejret der. Deter trenkeligt, den er bygget i 90-eme, det store tiar
for forsamlingshusbyggeri. Man kan endda grette pa, at den bar
staet frerdig i 1895 da afholdsforeningen etableres.
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Kapitel 8

0

DRENGENE FRA KIRKEH0JGARD
"Der er noget fmt over J0rgens drenge" sagde Jens Peder Eriksens kone Nielsine i Knejsted. Hun var f0dt i 1855 og havde
kendt drengene altid. (Fortalt af Anne Bay, Knejsted).
Jeg vil i det f0lgende fortrelle om, hvordan det, i korte trrek,
kommer til at ga J0rgen og Marie Kathrines dreng og J0rgens og
Sidsels 3 drenge i livet.

PEDER
Marie Kathrines lille Peder vokser op med en stedmor og tre
halvbr0dre. Intet tyder dog pa , at hans opvrekst af den grund
bliver uhannonisk.
Han er en peen blond dreng , med gra 0jne, men han star - som
f0lge af ulykken- stille i vreksten, bliver aldrig mere end 155 em
h0j, skrev og halt.
Som den reldste af flokken skulle Peder egentlig have arvet
f0degarden, om ikke det var gaet ham sa ilde.
At blive landmand er i den situation en umulig tanke, sa da
Peder kommer til skelsar og alder rna man overveje, hvordan han
skal fa sit udkomme.
Hvilke muligheder er der for en landsbydreng med et handicap
i 187o-eme? Man trenker belt traditionelt i familien i den forbindelse - skrredder eller skomager kan man blive!

-116I maj 1873 noterer J0rgen den eneste oplysning i sin regnskabsbog, der har en smule personligt prreg. Han skriver: "Peder
flyttet til skomageren i Gjerlev d.23 maj 1873."
Viser det lille notat , at det har ber0rt J0rgen at sende Marie
Kathrines invalide 15 ars dreng ud i verden?
Peder far sin uddannelse hos skomageren i Gjerlev. Ved folketrellingen i 1880 opholder den nu 21 arige Peder sig igen bjemme
pa garden. Man har indrettet et vrerelse til ham i stuehuset, hvor
han kan lave sit skomagervrerksted - og her sidder han og reparerer Knejsted-folks sko. (Fortalt af Sigvald J0rgensen, Knejsted).
I juli 1888 far Peder, der pa dette tidspunkt er 30 ar gammel,
nreringsbrev som skomager i 0ster T0rslev.
Han indretter sit vrerksted og skoudsalg i en tidligere urmagerforretning pa bakken ned mod mejeriet.
Der er et udstillingsvindue, hvor han udstiller sine sko, - og
indenfor bar han et skab med glaslager. I det skab er hans lager af
sko, som ligger i kasser og som han tager ud til fremvisning, nar
der kommer kunder.
Ulempen ved det beskedne lager opvejes af den kendsgeming,
at P. J0rgensen, som han kaldes af byens folk, altid er villig til at
bestille sko hjem udefra, hvis dem han bar, ikke falder i smag.
Peder handler med grossister bade i Randers og i K0benhavn.
Den 30.6.1904 far P. J0rgensen nreringsbrev pa detailhandel
og tillige pa brrendehandel i 0ster T0rslev.
Peder etablerer sig med k0bmandsforretning pa den anden side
af vejen, der hvor der stadig i dag er k0bmandsforretning.
Han bliver boende ved skomagervrerkstedet i den gamle
urmagerbutik, her har han sit hjem, og herfra srelger han stadig
sine sko.
I 1896 - i forbindelse med at forreldrene gar pa aftregt - far
Peder udbetalt sin arv pa 4000 kr. Disse penge bar nok vreret
medvirkende til, at han t0r tage springet og udvide sin forretning
med en k0bmandshandel.
Nar man taler med reldre, der bar kendt P. J0rgensen, far man
indtryk af en farverig og rapmundet person, der altid bar svar pa
rede hand og ikke altid vejer sine ord pa en guldvregt. Omradet

- 117 hvor han bor bliver kaldt Balkan - fordi det er et omradc med
uro! (Fortalt af Anker Andersen, 0stcr T0rslcv).

Peder 1¢rgensen
Med arcne bliver Peeler en holden mand. Et kultiveret menneske cr han ogsa. I 1890-ernc er han mcd til at starte "0ster T0rslev Lreseselskab" en gruppe af fortrinsvis lrerere og gardmrend,
der indk0ber nogle b0gcr, som de sa udlaner pa skift til hinanden.
B0gen1e rna beholdes 14 dage og afsendes hvcr anden mandag. I
vintcrcn 1899 cirkulerer bl. a. Jacob Knudsens "Den gamic
prrest".
"Den haltc k0bmand" tagcr endog pa rejser til udlandet. Han
rejser til Frankrig sammen med pastor Gam borg, 0ster T0rslev.
En anden gang rejser han i udlandet mcd lrererinde frk. Greve fra
T0rring og spillelrercrinden i 0stcr T0rslev - dyrlregc Hansens
datter Ulrikke.
Trods sit svrere handicap og de nederlag det rna have bragt
ham i livet ' bl.a. rna han af den grund d0je med et ondsindct
0genavn - sa er Peeler et strerkt menneske, dcr bade kan og vil
klarc sig pa cgne betingelser.

-118Pi'r som han kaldes i familien gifter sig aldrig. Han bar skiftende husbestyrerinder til at holde bus for sig. Dette g0r, at han
kan se mennesker hos sig. Familiens unge elsker i disse ar det
obligatoriske sommerbes0g hos "farbar Pi'r", med frikadeller og
saftevand og ophold ved aen, der 10ber igennem hans have.
Han gemmer hele sit liv sin moders skudsmalsbog hos sig, - i
bogen bar han med store bogstaver tilf0jet: "Min moder" og
hendes f0dsels- og d0dsdag.
Da Marie Kathrines grav Sl0jfes, maske i forbindelse med
J0rgens d0d i 1906, henter Peder sin mors gravsten hjem. Han
opbevarer den pa sit loft til sin d0d i 1923. Efter hans 0nske bliver
stenen da lagt under hans kiste i bunden af graven. (Oplyst af
Kirstine Schneider, 0ster T0rslev, efter Peders sidste husbestyrerinde Marie S0rensen).
I Peders efterladenskaber fandt man en lille bog, som han
havde brugt til at skrive de vers i, som pa en eller anden made rna
have tiltalt ham. Et af de sma vers handler om sjrelens ubodelige
ensomhed:

Star du ene i verden
sa ma du n¢jes med
smulerne af andres ~rlighed
men ogsa over dette lidet
hviler velsignelse.
(Drumond)

S0REN
S0ren er Sidsels og J0rgens reldste, og derfor ham, der er udset
til at arve garden.
Han er en stilfrerdig ung mand, der altid opholder sig hjemme
pa garden, med undtagelse af soldatertiden og et ophold pa Gjerlev h0jskole- "Gjerlev h0jere Bondeskole" hedder den egentlig,
det er en h0jskole , der i sin undervisning f0lger de Bj0mbakske
principper.

-119Gjerlev h0jskole er oprettet af den tidligere lrerer i S0dring,
Christian Frederiksen, ogden bestar fra 1861 til1886. Skoleskemaet i Gjerlev prreges, udover dansk og regning, af landbrugsfagligt stof. I et elevhrefte fra 1876 noteres bl.a. f0lgende emner:
Mrelkerivresenet, de forskjellige gj0demidler, om brakken og
dens virkning, om bondestandens fald og oprejsning ... rodfrugtdyrkning mm.(P.0stergaard, 1972).
Denne meget praktisk betonede undervisning bar S0ren deltaget i, og den bar dannet den teoretiske baggrund for hans arbejde
som landmand.
H0jskolens elever bor privat hos folk i Gjerlev by og holder
sig selv med kost. S0ren bor, sammen med en anden elev, hos en
gammel kone i byen, og pa menuen star ofte selvkogt 0llebr0d.
(Fortalt af Anne Bay Nielsen, Knejsted).
Som ung far S0ren tuberkulose, en sygdom der hrerger ikke
mindst blandt unge pa den tid, og som man ikke bar effektive
midler imod.Man mener, at den friske luft kan have gavnlig virkning, og i Kirkeh0jgards plantage bliver der bygget et abent
halmhus til ham, hvor han kan ligge og fa den friske luft ned i
lungerne. (Fortalt af Sigv. 10rgensen Knejsted).
Han overlever da ogsa sygdommen, men hvor meget den
kommer til at pavirke hans liv, er ikke let at vide.
I 1895 srelger J0rgen og Sidsel Kirkeh0jgard til S0ren.
J0rgen erda 75 ar og Sidsel61- S0ren er 32 ar og endnu ugift.
Han gifter sig f0rst i december 1901 med den nresten jrevnaldrende Else Marie Pedersen. Hun kommer fra Vester Alling og er
udlrert mejerske. Else Maries s0ster er kone pa nabogarden
Kisgard, som hendes familie bar k0bt i 1891.
If0lge k0bekontrakten skal S0ren betale 20.000 kr for garden,
der er vurderet til 32.000 kr. Desuden skal der ydes aftregt til
Sidsel og J0rgen.
Aftregten indeholder bestemmelser om en arlig pengeydelse og
om ydelse af busty, mrelk, brrendsel og k0rsler. Desuden bestemmelser om de gamles hrederlige og anstrendige begravelse.
Med S0ren er tredie generation af samme familie blevet ejer af
Kirkeh0jgard.

-120J0rgen lever endnu i 11 ar som aftregtsmand hos S0nnen - han
d0r den 19. maj 1906. Den 25 maj bliver han begravet af August
Kristensen i 0ster T0rslev. Han kommer til at ligge i familiegravstedet tret ind mod kirkens sydmur. Familien sretter en h0j,
buet, sortpoleret granitsten, efter tidens mode, pa hans grav.
Allerede aret efter J0rgens d0d vrelger S0ren og Else Marie at
srelge garden. De scelger til en mellemhandler, der frasrelger en
del af gardens jord til ejendomsparceller. Den nu noget reducerede gard srelges i 1909 til gardmand Jens Christensen.
Deter svrert at se, hvorfor dette sker- om S0ren Bay srelger af
helbredsmressige eller af 0konomiske grunde, kan vi ikke afg0re i
dag - men han kommer sig aldrig over sorgen over at matte skille
sig af med slregtsgarden. (Fortalt af datteren Anne Bay, Knejsted).
Et stykke af slregtens jord - nogle fa tdr. land - beholder S0ren
og Else dog. De flytter ind til Knejsted by. Pa stedet hvor den
gamle Kirkeh0jgard la vreltes nu de sidste rester af det oprindelige stuehus - og familien bygger et prresentabelt hvidt bus med
kvist, og udhus med plads til nogle dyr.
Syldstenene fra den gamle gard srettes som grerde omkring
urtehaven - og en gruppe lregges ved vejen til Troels H0j. - De
sidste sten fra Peder og Dortes gard.
I sommeren 1907 pakker sa S0ren og Else Marie deres ting
sammen pa den hvide gard pa T0rslevvejen og flytter sammen
med Sidsel og de to smapiger Signe og Anne til Knejsted.
Arvetingene bar de med- bornholmeruret, Chr.d.8.-m0bleme,
det sammenklappelige fyrretrresslagtebord fyldt med blodpletter
fra utallige fareslagtninger, J0rgens regnskabsb0ger, sk0der, skifter o.m.a.
De andre b0m fra Kirkeh0jgard henter ogsa deres arvedele,
Tinus bcerer f.eks. selv pa sin arm, til sit hjem i Knejsted, den
store kobberkedel med J0rgens og Marie Kathrines Navne.
I 1920 d0r Sidsel. S0ren og Else Marie driver ejendommen i
Knejsted videre, indtil de begge d0r med ganske kort tids
mellemrum i 1941.
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Tinus, der bliver f0dt som Sidsels mellemste i 1865, bliver
som tidligere nrevnt d0bt Marius Kathinus, men bruger kun hele
navnet i mere officielle sammenhrenge.
Tinus er velbegavet. I regnskabsb0ger og breve, der er bevaret
fra hans hand ses bade en bemrerkelsesvrerdig fonnuleringsevne,
og en smuk handskrift.
Han nyder at skrive, overalt hvor han bar mulighed for det,
skriver han pludselige indfald, vellydende sretninger, - eller han
tegner; dyr og mennesker star 1yslevende pa papiret.

Husflidsarbejde lavet af Tinus, maske pa h¢jskole, maske som
aftenarbejde hjemme. Det er en fyrretrreskasse, der rummer
barbergrej, 2 rageknive og en slibesten Pa llzget star ejerens
initialer

Som br0drene kommer Tinus pa h0jskole, - hvorefter man
maske i familien bar spurgt sig selv, hvad fremtiden skal blive for
den bogligt begavede s0n. S0ren skal jo arve f0degarden, og det
er ikke usandsynligt, at man bar forestillet sig en tilvrerelse som
herregardsforvalter for Tinus - ihvertfald bliver han som 21 arig, i
1886, elev pa godset Sdr. Elkjrer ved Br0nderslev i Vendsyssel.
Sdr. Elkjrer er i slutningen af forrige arhundrede et kendt
kvregavlscenter. Godsejer Brandt udf0rer et fremragende opdrretterarbejde, og far derved indflydelse pa hele den jydske kvregraces udvikling i denne periode ("Kvreget" hrefte 5, 1944).

-122Godsejer Brandt udgav i 1910 bogen om "Hvad jeg fortalte
mine elever". Det er en bog om plantelrere og kvregavl. I det
indledende kapitel siger godsejeren noget om, hvad der forventes
af en god landmand: ".. personlig dygtighed og krerlighed til
gerningen.. " - ".. tilegn Dem sa megen viden og lrerdom som
muligt, og benyt dertil aftnerne, fritiden og enhver ledig stund.. "
- ".. jeg vii sige, tryk Dem ikke som haren i sredet, ntir der kaldes
om morgenen, men spring rask ud af sengen, og tag straks en
ordentlig morgenvask, der styrker bade sjrel og legeme. ... Lreg
Dem efter en god holdning og en rask gang... indlad Dem aldrig
pa vidtl¢ftigheder. .. benyt tiden og benyt den vel.. "
Brandt indprenter eleveme en god moral, der skal grelde bade i
forhold til dyr og mennesker. Eleveme skal f0re en dagbog over
det daglige arbejde, den skat tillige indeholde "..optegnelser over
de betragtninger, som arbejdet giver en trenkende og interesseret
elev"
Tinus lrerer at f0re n0jagtigt regnskab over det udf0rte arbejde
pa Sdr.Elkjrer. Han nedskriver hvilket arbejde der g0res af karle,
elever, daglejere , akkordarbejdere samt hvor mange heste der
medgar til arbejdet. Foruden en kolonne om vejret er der
bemrerkninger om "kalvenes r0gt og pleje" , "markens behandling" og "fr0blandingen".
I 1887 ses den 22-ange Tinus pa l0nningsregnskabet hjemme
hos forreldrene. Han far bl. a. som en del af l0nnen et sret t0j med
bukser,vest, jakke og krave til10 kr.
I 1888 sker der noget, der bliver skelsrettende for den unge
mands fremtid. Pa garden matr. nr. 5 i Knejsted kommer gardmanden ulykkeligt af dage, og enken, Ane Kirstine Andersen,
star alene tilbage og bar brug for en dygtig karl til at hjrelpe sig
med driften af garden.
Det bliver den 24-ange Tinus, der patager sig den opgave og hvilke overvejelser han end bar haft om sin fremtid - sa bliver
garden matr. nr. 5 hans liv. Han bliver som bestyrer hos Ane
Kirstine indtil han i 1892, som 27 ang, k0ber garden af hende pa
fordelagtige vilkar og med indgaelse af en aftregtskontrakt for
enken.
Det er blevet fortalt i familien, at Ane Kirstine geme ville have
vreret gift med den 17 ar yngre Tinus. Tanken bar, for hende, nok
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havde vceret almindelige i landbosamfundet.
Tinus vcelger dog, efter en ny tids skik, en pige efter sit hjerte,
en spinkel, lys pige fra Knejsted Vestergard, Niels Nielsens datter
Maren. I en regnskabsbog fra 189o-erne kan man se, hvordan han
har siddet og skrevet sin kcerestes navnetrcek i slyngede initialer
ved siden af sit eget.
Tinus og Maren bliver gift d. 2 dec. 1898, og brylluppet star i
det nye forsamlingshus i Knejsted. Snedkeren Jens Nielsen spiller
violin til dansen, - og imellem aile de voksne danser smapigerne
fra Knejsted i rundkreds. (Fortalt af Ane M. Andersen, Knejsted).
Man kan gcette pa, at dette bryllup er blevet holdt efter egnens
traditioner, og naboerne bar baret fon til salen, sa der bar vceret et
element af sammenskud over festen. F0r brudeparrets dans bar
kogekonen og skafferen skulle "feje gulvet rent" for brudeparret,
og det er tcenkeligt, at der er blevet samlet ind til spillemanden i
en tallerken. Disse skikke bestod nemlig i Knejsted til ind i
1950-erne.
I salen ved dammen bar man danset Rheinlcenderpolka, hopsa
osv - og der bar ikke manglet mad. Menuen kender vi ikke, men
vi kan vcere sikker pa, at drikkevarerne har vceret alkoholfrie, da
bade Tinus og Maren er medlem af afholdsforeningen.
Som landmand far Tinus brug for den viden, han har erhvervet
sig som elev pa Sdr. Elkjcer. Fra begyndelsen af 1900-tallet
opbygger han en fin beseeming, der h0ster mange prcemier pa
dyrskuer.

Tinus nedbryder den gamle gard og bygger et nyt smukt stuehus med fire skorstene og med flagvinduer, to fine fyldningsd0re
og brede trappesten ud mod gardspladsen. I gangen bliver der
malet pl0jelandskaber over fl0jd0rene ind til stueme. Han far
havestue og spisestue og dagligstue og laver aftcegtslejlighed til
Ane Kirstine i gavlen.
Kostald og hestestald genopbygges af sten fra den gamle gard,
men der bliver bygget et pragtstykke af en k0relade i kampesten;
omkring ladens gulve ( de rum der skal rumme kornet) bygges
kraftige trcevcegge, baret af tregrenede stolper.

-124Opbygningen af garden har vreret en krempeindsats for sa ung
en mand, men da det firlrengede bygningsvrerk star frerdigt med
nye stratage pa udbygningeme og tegltag pa stuehuset rna det
have vreret et stolt syn og en herlighed for familien at tage det i
brug.

Tinus i haven med familie, ca. 1913. Fra venstre Ane Kirstine
(aftregtskone), datteren Marie, hans kone Maren (f¢dt Nielsen ,
Knejsted Vestergard), s¢nnen Sigvald , den reldste datter Kirstine
og endelig Tinus selv.

Som bonde tilh0rer Tinus en generation, der har gode rad til at
holde hjrelp, og en periode med sa billig arbejdskraft, at der, for
ham, bliver tid til meget andet end fysisk arbejde. Han tilh0rer
landmandsgenerationen der, med tommelfingrene i vesteabningen, fungerer som en slags tilsynsf0rende med bedriften.
Denne heldige position benytter han til intellektuelle interesser. Han beskreftiger sig med historie, lreser sk0nlitteratur- prosa
og digte. Haner socialt bevidst, og bliver medlem af det radikale
venstre pa et tidspunkt, hvor dette parti ikke er salonfrehigt i
gardmandsklassen.

-125Tinus bliver min bedstefar, og vi far de sidste tolv ar af hans
liv' og de f0rste tolv ar af mit liv, sammen ' indtil han d0r 85 ar
gammel i foraret 1951.
Han er f0rst og fremmest bundet til stedet, til garden, tillandsbyen og egnen. Nar han er sammen med folk, taler de om ting,
der vedr0rer det mere samfund. Det er karakteristisk ting som
gardhandel, hestehandel, personal- og slregtshistorie. Man har
rede pa folks 0konomi, og pa slregtsforbindelser ud i flere led og
grene. Med fa ord kan man karakterisere en person; den sociale
kontrol er perfekt, enhver bar sin plads i enhvers bevidsthed, - og
de h0jest prioriterede dyder er hrederlighed og arbejdssomhed.
Sin lokale rodfrestethed formidler Tinus til barnebarnet
gennem fortrellinger om barndommen pa Kirkeh0jgard. I utallige
stille stunder bliver gardens liv visualiseret: De brregende tar, der
gennes sammen til klipning, moderens st0bning af trellelys,
uendelige mrengder til ars forbrug, drengens ture til Troels H0j ,
julen pa garden , da man bare far rebleskiver og risengr0d, men
ingen gaver! "Gammel Daw" bliver til Kirkeh0jgard i vore hjerter.
Ogsa glreden ved sproget bliver videregivet. Endnu h0rer man
den gamle citere Wessel: "Den mand som srelger heste, han gjorde vel det bedste ifald han gik sin vej , thi man ham lider ej ".
Et originalt vr0vlevers fra Knejsted, som Tinus har fanget som
barn, morer vi os med at fremsige. Ordene er fremsagt af et bam,
som ikke har kunne tale rigtigt, engang omkring 1875 :

Min lxlr deke Daaren

Min far snedker S¢ren

han ha wat i Dangerom

han har vreret i Swngerum

etter en

~

kjuling

vi hllr sjrel en Jot

efter en r~d kylling
vi har selv en sort

Til enhver lejlighed er der citater - stumper af digte, eller
lange passager, der fremsiges med h0j r0st. Tilsidst bliver det
Blicher - de sidste uger f0r d0den hele digtet "Sig nrermer tiden ",
endnu h0res den gamle, spr0de stemme - "mig breres for som ret
snart i kvreld, at gittervcerket vil briste... "

-126Da Tinus tilsidst - svrekket og rystende - gar den sidste ronde
pa garden ved sin s0ns arm, er det for at sige farvel til hvert dyr,
for at se ud over markeme ud mod fjorden endnu engang - da
bliver det samtidig et farvel til en livsfonn, som hans generation
er de sidste reprresentanterfor.
Dahan d0r i 1951 star landbruget overfor sa store forandringer
ide nreste artier, at intet mere bliver som det var.

AN:TON
Den yngste af drengene er Anton, der er f0dt i 1870. Hans far
er 50 ar ved drengens f0dsel;- Anton kommer engang som bam
til rigtig at se pa sin far, og synes pludselig, han ser forfrerdelig
gammel ud. (Fortalt til Randers Dagblad i 1960).
Det bliver faderens store interesse for hestehandel, som Anton
arver. Som dreng bliver han undertiden selv sendt af sted for at
srelge dyr - som tolvarig trrekker han alene 4 store fareh0veder til
marked, -men srelger kun det ene for 11 kr. (Randers Dagblad,
1960).

Anton sammen med sin kone Mette Marie og s¢nnen 1¢rgen.
Anton gar - som sine br0dre - i skole i den lille skole i
T0rring. Der findes et billede fra skoletiden, hvor alle b0rnene er
fotograferet med deres lrerer bagved skolen, og Anton ses som en
lille m0rkharet dreng mellem de andre elever.
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Anton opholder sig i ungdommen dels hjemme pa garden i
perioder, dels som karl hos broderen Tinus i matr. nr. 5. I vinteren
1895-96 er han pa Ollerup h0jskole. Pa vinterskolen er kun karle
- og i Antons poesibog skriver h0jskolekammerateme de sma
poesivers, som ikke bare er forbeholdt piger, men ogsa bruges af
mandlige elever pa den tid. Det er vers af typen "Gid roser aile
dage, ma blomstre pa din vej, de ord jeg har tilbage, det er
forglem mig ej ". Eller vers af den mere opbyggelige type, af den
slags karlene nok har kunnet udenad, fordi de har vceret sunget til
indmarch ved gymnastikken: "Stol pa gud I om det end ser broget
I ud om sa hele verden glipper I vi kan /dare aile /dipper I blot vor
Herre selv er skipper I og vi rerlig holder ud ".
Anton gifter sig med en pige fra Raaby. En m0rk, eksotisk
udseende pige, der hedder Mette Marie Boye.
De begynder med en gard i Udbyh0j , men Anton vil handle,
og livet igennem kommer de til at bo 20 steder. Eftersom de
fordrer sa lidt tillivets fom0denheder, og derfor kun ejer fating,
kan de snart pakke sammen og flytte til et nyt sted, hvis Anton
kan fa en god pris for ejendommen.
Hestehandelen bliver dog det bedste. Som 90ang mindes
Anton tidligere tiders kolossale hestemarkeder - og slutter med at
sige at "hestene har nu altid vreret noget af det k¢nneste ma~
har". (Randers Dagblad 1960).
Anton J0rgensen er et mildt menneske ' der aldrig bliver rig pa
sin handel. Det er sandsynligt, at han egentlig heller ikke handler
for at blive rig, men fordi han holder af dyr og mennesker.
Mette Marie og Anton d0r i 1964 pa Assens alderdomshjem.
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AM Nlelsdahr

Donhe Oludder (")-n)
1788-1882

Peder ol«genaen
1767 - 1847

17&4- 1818

Crtden
Nlelt
Pedersen

Sldsel Bay SiR'aMdder

1835 - 1820

Donhe
Jpgennn

Peder

S,e'ren
Bay

Tlnut

Anton

(Mar1ut
Kallnut)

J?fgensen

Familietavle. De skraverede felter viser de tre ejere af matr.
nr 12 Knejsted.

D

hanken.

Q

hunken.

0

ferst afdede regtefrelle.
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