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Til mine efterkommere: 

 

Det begyndte med, at jeg nedskrev et par autentiske anekdoter, der havde min farfar som hoved-

person. Så dukkede der nogle hestehistorier op i erindringen, som jeg også syntes var bevarings-

værdige. Og lidt efter lidt udviklede det sig til en mere udførlig beskrivelse af den bedstefar, som 

jeg desværre havde så lidt kontakt med, men som jeg har hørt så utroligt meget om. Undervejs duk-

kede der forskellige sideemner op, som jeg syntes var nødvendige indslag i historien. Eksempelvis 

lidt om datidens husdyrhold, hedeopdyrkningen, byggeskik, transportsystemer, afholdsbevægelse, 

religiøse vækkelser og meget andet. Uden en lille smule indsigt i disse sideemner vil det for yngre 

læsere næppe være muligt at forstå bare lidt af, hvad der var drivfjedrene i min bedstefars åndelige 

og materielle tilværelse.  

Det meste af beskrivelsen stammer fra et tidsinterval, der går fra begyndelsen af 1900-tallet til 

1923. Det er desværre ret sparsomt, hvad jeg kan fortælle om hans tid før århundredskiftet, men en 

lille smule er det da blevet til. I den anden ende af tidsintervallet blev 1923 det år, da min far defini-

tivt stoppede som medhjælper på gården. Fra det tidspunkt er mit billede af bedriften igen mere 

sparsomt med hensyn til konkrete detaljer. Rundt regnet er det altså den første fjerdedel af nitten-

hundredtallet, der er tidsrammen for beskrivelsen. 

Far var den af de tre brødre i bedstefars ældste hold børn, der fik den længste periode som 

medhjælper på Bjerregaarden. Efter hjemsendelse fra militæret i slutningen af 1918 var han forkarl 

indtil 1. november 1921. Da rejste han til Tørring, hvor han havde fået plads som forkarl på Tørring 

Østergaard. Det var på den egn han traf mor og blev forlovet med hende. I sommeren 1923 var han 

igen hjemme som forkarl, men rejste tilbage til Tørring og kæresten igen den 1. november 1923. 

Bedstefar ejede og drev gården i 15 år efter dette tidspunkt, men hvad der skete i denne sene del af 

hans landmandsperiode føler jeg mig som sagt ikke særlig kvalificeret til at fortælle om. I mange 

henseender skete der vist i øvrigt ikke ret meget. Udviklingen i fødevarepriser og lønninger i denne 

periode fristede hverken til store rationaliseringer eller til produktionsudvidelse. Bedstefar fyldte 60 

år i 1923 og var mere optaget af bibellæsning og af sine børns ve og vel end af at udvikle og ek-

spandere sit landbrug. Han var efterhånden blevet velkonsolideret, hvad hans fattige børn i forskel-

lig grad nød godt af i de tunge efterkrigsår og især under landbrugskrisen i trediverne. 

Et par skelsættende begivenheder dukker dog op i erindringen om det, som jeg har fået fortalt 

om perioden. I sølvbryllupsåret 1928 blev gårdens areal stærkt reduceret. Faster Ane giftede sig det 

år med en landmand, Holger Hindkjær. Parret købte de 30 tønder land vest for vejen og byggede et 

statshusmandsbrug på arealet. Allersidst i perioden blev bedstefar enkemand endnu engang, idet 

hans anden kone døde d. 5. september 1938. Det samme år overtog sønnerne Hans og Søren gården 

i fællesskab. 

Et par gange i min barndom var der i øvrigt tilløb til, at min forældre skulle afhænde statsejen-

dommen i Brædstrup og overtage Bjerregaarden, men det blev hver gang ved snakken. Til usigelig 

ærgrelse for både min broder Harry og mig, der ved en sådan flytning kunne imødese muligheden 

for at have hvert sit spand heste til rådighed. Samt en hel masse andre herligheder, som vi som 

landmandsrekrutter den gang gik og fantaserede om. 

Det er med lidt betænkelighed, at jeg forsøger at gengive talt sprog i dialektform. Jeg er næppe 

istand til korrekt at gengive den dialekt, som bedstefar talte. Det støtter mig kun lidt, at jeg kan hu-

ske min fars dialekt. Han ændrede sit sprog temmelig meget, da han i begyndelsen af tyverne slog 

sig ned i Østjylland og jeg kan fra barneårene tydeligt huske den iørefaldende forskel der var på fars 

og bedstefars sprog. Jeg vover alligevel at lade bedstefar tale dialekt. Og da man kan befrygte at 

nogle af mine yngre efterkommere vil få en del problemer med at læse det og forstå pointen, vil jeg 

hver gang gentage det på rigsdansk i en parentes bagefter. 
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Indledning 

Bedstefar hed – når det skulle være helt korrekt – Christen Lauridsen. 

Men det var sjældent det navn, hans omfangsrige bekendtskabskreds benyttede, når de talte om 

ham. I det nærmeste nabolag kaldte de ham: Kræ Laursen. I en lidt fjernere periferi hed han: Kræ 

Laursen i æ Bjerre, og boede man endnu længere væk, så gjorde man det lidt mere grundigt og sag-

de: Kræ Laursen i Snejbjerg Bjerre. 

Som antydet, var der mange mennesker, der kendte ham. Eller i det mindste vidste, hvem han 

var. Det var der flere årsager til, og de fleste af årsagerne vil sikkert aftegne sig, efterhånden som 

beretningen skrider frem. 

Alligevel vil jeg her i indledningen kort opridse tre forhold, der bevirkede, at han i mange 

menneskers bevidsthed trådte ud af den anonymitet, der oftest var den kendetegnende ramme om-

kring et landmandsliv i et afsidesliggende, fattigt og forblæst hedeområde. 

For det første kom han via sit hestehold i kontakt med mange mennesker. I mange år var der 

hingst på Bjerregaarden, og folk kom fra et stort område med hopper til bedækning. Det gav både 

en del penge og lidt prestige at være hingsteejer. Prestigen interesserede ham efter sigende ikke me-

get, men pengene satte han jævnt hen pris på. I lange perioder benyttede han også nogle af sine he-

ste til at skaffe sig indtægter gennem forskellige former for fragtentrepriser på landevejen. Sådanne 

aktiviteter gjorde en mand og hans landbrug synlige i omverdenens øjne. Unge mennesker af idag 

kan næppe forestille sig, i hvor høj grad et forbikørende spand heste på en landevej dengang virkede 

som identitetsmærke for den gård, hvor forspandet hørte hjemme. Og Kræ Laursens heste så man 

hyppigt på landevejene. 

En anden årsag til hans talrige kontakter med omverdenen var hans talent for handel. Både det 

og hesteholdet vender vi mere grundigt tilbage til senere. 

En tredje og vigtig ting, der var med til at trække ham ud af anonymiteten, var hans store bør-

neflok. Kendte man ham ikke for andet, så kendte man ham i alt fald som ’ham med de mange 

børn’. 

Da en del af disse børn vil optræde som nødvendigt tilbehør i min beretning, vil jeg i en meget 

summarisk oversigt vise det mest benyttede fornavn og fødselsåret for de 14, som jeg har kendt: 

 

Udover disse 14 var der fire, der døde som børn eller unge, og yderligere èn døde i forbindelse med 

min farmors død i barselsengen i 1901. Der kunne altså have været 19 ialt. Fra 1908 var der i øvrigt 

ingen dødsfald i flokken før faster Anes alt for tidlige død i 1957. 

Inden vi tager fat på beretningen, er det vigtigt for mig at understrege, at den på næsten alle 

punkter bygger på oplysninger, som jeg har på anden hånd. Jeg har stort set aldrig ført en egentlig 

direkte samtale med min farfar. Eller rettere: med bedstefar i Snejbjerg, som vi altid benævnte ham 

Fra første ægteskab:  Fra andet ægteskab: 
 Kirsten 1888   Marie 1904 
 Laurids 1893   Ane 1905 
 Niels 1895   Hans 1909 
 Jørgen (min far) 1897   Christen 1911 
 Hedevig 1899   Peter 1912 
    Johannes 1914 
    Margrete 1916 
    Søren 1917 
    Jacob 1919 
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i mit hjem. Jeg var ganske vist 19 år gammel, da han døde den 2. juli 1947, men det faldt sådan, at 

vi næsten altid opholdt os langt fra hinanden. Af hans 14 børn var min fader en af de få, der ’emi-

grerede’ og slog sig ned langt fra hjemegnen. Såmænd kun 50 – 60 kilometer. Men det var jo i ty-

verne og trediverne en ganske betragtelig afstand. Den tyske besættelse i første halvdel af fyrrerne 

fik afstanden til at fornemmes endnu længere, og da krigens afslutning omsider gav os bedre rejse-

muligheder, var bedstefar så gammel og så plaget af hukommelsestab, at det stort set var umuligt at 

føre en meningsfyldt samtale med ham. Jeg prøvede et par gange, men uden held. 

Rundt regnet en gang om året var jeg sammen med ham. Oftest ved store familiesammenkom-

ster på Bjerregaarden. Gerne så store, at man 

som barn blev væk i mængden. Samværet gav 

altså ikke den bedstefar / barnebarn – dialog, 

som jeg i dag selv kender fra den modsatte 

side af bordet. Da jeg kom til Verden i 1928, 

havde han i øvrigt allerede 14 børnebørn i for-

vejen, så min entre som nummer 15 har sikkert 

ikke fremkaldt de store sindsbevægelser hos 

ham. Han nåede op på 46 ialt, og min identitet 

som enkeltperson har næppe nogensinde stået 

ham særligt klart. 

Mangelen på direkte kommunikation med 

ham hænger selvfølgelig også sammen med 

det forhold, at datidens børn blev opdraget til 

overvejende at optræde som stilfærdige bag-

grundsfigurer ved familiesammenkomster. 

(Jeg har selv endnu erindringer om dagen-

derpå-repressalier, der var følgerne af at have 

haft næsen for langt fremme ved den slags 

lejligheder. Samtale var noget, som helst kun 

de voksne deltog i, og den snakke-kvote, som 

man trods alt fik tildelt, var af yderst beske-

dent omfang). 

Selvom jeg således oftest var forhindret i selv at kommunikere med bedstefar, kan jeg dog i er-

indringen ret tydeligt genkalde mig hans stemmeføring og hans måde at udtrykke sig på. Og når jeg 

trods alt føler, at jeg kan give en nogenlunde troværdig beskrivelse af hans liv og færden, så skyldes 

det, at min far og flere af hans søskende har haft både lyst og evner til at beskrive livet, som det 

formede sig på Bjerregaarden i deres barndom og ungdom. 

De største bidragydere til stoffet har været min far og hans to ældre brødre – Laurids og Niels. 

Især på disse brødres ældre dage skulle man ikke være i stue sammen ret længe, inden samtalen 

kom til at dreje sig om livet i deres hjem i gamle dage. Selv om disse brødre var yderst forskellige, 

så havde de dog èt charmerende træk fælles: De var alle tre i besiddelse af et fascinerende fortæller-

talent, og jeg har tilbragt talløse timer med at høre dem fortælle om livet, som det formede sig i de-

res barndomshjem.  

En del af stoffet har jeg fået repeteret adskillige gange. Far og mor havde en ret stor omgangs-

kreds, og ved kaffebordssammenkomsterne i min barndom skete det ikke sjældent, at fars fortæller-

evner fangede selskabets opmærksomhed, og så fortalte han underholdende om begivenhederne i ’æ 

Bjerre’. Historierne fik givetvis ikke for lidt ved sådanne lejligheder, men langt det meste har hans 

brødre kunnet gengive i stort set de samme versioner. 

Et af de sidste billeder, der er taget af Kræ Laursen. Det er 

sådan jeg bedst husker ham. 
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Far døde pludseligt og uventet i 1970 som den første af de fem ældste helsøskende. Umiddel-

bart efter hans bortgang følte jeg mig stærkt tilskyndet til lidt mere systematisk – medens tid var - at 

udspørge hans søskende om forholdene i hjemmet og om dens børneflok. Mest velsagtens, fordi jeg 

følte et behov for at vide noget mere om den far, som jeg lige havde mistet.Jeg lavede i den periode 

nogle notater, som jeg nu, 30 år senere, har glæde af under skriveriet.  

Jeg har nu allerede flere gange benyttet navnet Bjerregaard. Strengt taget ved jeg ikke, hvor 

officielt dette navn er knyttet til lige netop bedstefars gård. Det er næppe heller særligt væsentligt, 

men det bør dog for en ordens skyld bemærkes, at navnet Bjerregaarde i officiel sammenhæng be-

nyttes som stedbetegnelse for hele lokalområdet.  

Bjerregaard-navnet har været flittigt benyttet som mellemnavn i familien. Der var ingen af hans 

børn, der fik navnet, men det bæres af et betydeligt antal senere efterkommere. 

En lille kuriositet bør lige nævnes, medens vi taler om navne. Både bedstefar selv og de fleste 

af hans efterkommere hed Lauridsen, medens vi er et mindretal, der hedder Lauritsen. 

Det havde min far en forklaring på, og den lød sådan: Som ung blev han opmærksom på, at han 

som den eneste af de 14 børn havde en dåbsattest, hvor navnet var stavet med ‘t’. Han henvendte sig 

til Pastor Tindborg i Gødstrup og bad om at få det ændret til et ‘d’. Præsten undersøgte sagen grun-

digt og vendte tilbage med den forklaring, at det i virkeligheden var de andres ‘d’, der var forkert. 

Det hang således sammen: Bedstefar var den sidste rækken af generationer, der fik dannet efternav-

net ved at tilføje –sen til faderens fornavn. Hans fader hed Laurits, og det var altså her fejlen var 

opstået. Far ville uden vanskeligheder kunne få ændret stavemåden alligevel, men fandt det på det 

foreliggende grundlag naturligt at fortsætte med at hedde Lauritsen. 

 

 

Fra før århundredskiftet 

Bedstefar blev født d. 24. februar 1863. (I slægtsbogen: Slægten fra Fastergaard er fødselsåret fejl-

agtigt angivet som 1862). 

Om den påfølgende dåbshandling har jeg fundet følgende i en kopi af en håndskrevet afskrift fra 

Snejbjerg sogns kirkebog 1852 – 69: 

 

 

Her er efternavnet unægteligt stavet med t, men det kan jo ikke udelukkes at være en fejl i afskrif-

ten.  

Hans fødested er den højt beliggende ejendom, der ligger tæt på vejens vestside 1 – 1,5 km 

nord for Bjerregaarden, omtrent ud for det sted, hvor Stormosevej går østpå mod Bjerre. Hans fader 

hed Laurits Jørgen Christensen og hans moder Kirsten Katrine. Hun var Laurits Jørgens anden ko-

ne, idet hans første kone var død efter kort tids ægteskab. Ægteskabet med Kirsten Katrine varede 

kun i 26 år, idet hun døde i 1884, 48 år gammel. Hun nåede at få 10 børn, hvoraf 3 døde som min-

dreårige. Af de 7 børn, der nåede at blive voksne, var de 6 drenge. Bedstefar var den næstældste. 

Født 24.2. 1863, døbt 6.4. i k. 
Christen Lauritsen  
Forældre: Hmd. Laurits Jørgen Christensen og Hstr. Kirsten Sørensen i Bjerre, 27 Aar gl. 
Baaret af Pigen Christine Methea Pedersen i Skjern. 
Faddere: Grdm. Søren Pedersen i Dejbjerg 

   Hmd. Hans Nissen Tagmose i Bjerre 
   Pigen Ane Marie Christensen i Borris  



 

7 

Forbindelsen til den navnkundige Fastergaardslægt kan kort beskrives således: En af bedstefars 

tipoldefædre hed Mads Pedersen. Han levede fra 1734 til 1814 og var ejer af Fastergaard ved 

Skjern. Han kone hed Maren Miltersdatter og levede fra 1739 til 1824. Parret havde 5 børn, og den 

ældste af disse – Elisabet Madsdatter – var mormor til Kirsten Katrine, og dermed altså oldemor til 

Kræ Laursen. 

Skulle nogen, der læser dette, have lyst til at forske i slægten, kan jeg oplyse, at den nævnte 

slægtsbog går længere tilbage end her beskrevet. De nævnte tipoldeforældre til Kræ Laursen - Ma-

ren Miltersdatter og Mads Pedersen - indtager dog en særstilling i bogen. De er blevet særligt grun-

digt omtalte, dels fordi man har vidst en hel del om dem og dels fordi dette ægtepar er det udgangs-

punkt hvorfra man gør rede for alle følgende efterkommere. 

De få oplysninger, jeg har kunnet skaffe om bedstefars barndomshjem, fortæller os, at han vok-

sede op under fattige kår. Salg af korn havde hidtil været en af dansk landbrugs vigtigste indtægts-

kilder, men nu faldt kornpriserne på grund af stigende import fra USA og Rusland. En ekstra be-

lastning har det været, at Laurits Jørgen blev indkaldt til krigen mod Tyskland i 1864. Det fortælles, 

at i lokalområdet var mange af de indkaldte landmænds familier i den tid så tæt på sulten, at koner-

ne i vintertiden høstede hedelyng, som de i bundter bar på ryggen til Herning. Her kunne de være 

heldige og få det afsat som brændsel i bagerierne og således skaffe sig noget brød med hjem til bør-

nene. Om Kirsten Katrine har prøvet dette, har jeg aldrig kunnet få opklaret. 

Fattigdommen betød, at bedstefar som så mange andre på hans tid måtte ud og tjene længe før 

konfirmationen. En af hans tidlige pladser var hos hans morfar og mormor, Søren Pedersen Lunde 

og Anna Hedevig Hansdatter, der havde et landbrug i Dejbjerg.  

Her opholdt han sig, da han blev konfirmeret i 1877. Vi finder endnu en kirkebogsafskrift 

frem. Denne gang er det Dejbjerg-Bølling kirkebog 1856 – 79, der leverer oplysningerne: 

 

 

Denne gang er der kommet et d i efternavnet, men det samme d optræder i denne afskrift også i 

hans fars fornavn, hvilket helt sikkert er en fejl enten i kirkebogen eller i afskriften. 

De to mg-er nederst i afskriften er de karakterer, som han opnåede under konfirmationsforbere-

delsen for henholdsvis kundskab og opførsel. 

Hvad han foretog sig fra sin konfirmation til sit giftermål som 23 – årig står desværre lidt 

uklart, men visse holdepunkter foreligger dog. De få oplysninger jeg har om denne periode tyder på, 

at hans valg af arbejdsopgaver ikke har været helt traditionelle for en kommende landmand. I perio-

der arbejdede han som kreaturtrækker. En del af hans ungdom faldt sammen med den tid, hvor me-

jeridriften udviklede sig eksplosivt. Det betød, at der jævnligt skulle transporteres større samlede 

flokke af malkekøer over store afstande. Far fortalte, at en af hans yndlingsberetninger handlede om 

en sådan transport. Han havde sammen med en makker påtaget sig at trække 24 højdrægtige kælve-

køer til Holstebro fra et marked i Horsens. 

En anden af hans aktiviteter var handel med strikvarer. Herning var allerede dengang under 

udvikling som et center for tekstilindustri. Mange af produkterne blev afsat gennem sælgere, der 

travede rundt i landet med uldposen på nakken. Omkring 1880 fungerede han i denne egenskab med 

Konfirmeret 8.4. 1877 Dejbjerg k. 
Christen Lauridsen (Vognbjerg) 
Foræld.: Hmd. Laurids J. C. og Hstr. K. S. , Snejbjerg 
Til Huse hos Bedstefaderen Gmd. Søren Pedersen, Vognbjerg 
Født i Snejbjerg 24. febr. 1863 
  mg - mg  
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Lolland som sit salgsområde. Sandsynligvis har hans tidligt udviklede økonomiske sporsans spillet 

en rolle i hans forkærlighed for den slags opgaver.  

Nogen tid før sit giftermål købte han et stykke uopdyrket mosejord i Tanderupkær og gav sig 

til at opdyrke det. I begyndelsen foregik det med et studeforspand, men senere blev studene udskif-

tet med et par små russerhingste. 

Imedens opdyrkningen stod på, havde han en aftale med sin far om indlogering af sig selv og 

trækdyrene på dennes ejendom. Harmonien brydes her lidt af denne beretning, som farbror Laurids 

har overleveret: Sammenlignet med ejendommens andre heste var de to russerhingste meget små og 

måtte af pladshensyn deles om en hestebås. Bedstefars mindre brødre drillede ham tit med nedsæt-

tende bemærkninger om de to små hingste, og når de gik forbi dem i stalden, spyttede de demon-

strativt på dem. Når bedstefar om søndagen var i kirke eller på kærestebesøg, morede de samme 

knægte sig ofte med at trække dem ud af stalden og lade dem ’bedække’ hinanden. Det gav anled-

ning til en del broderstridigheder. 

Som just antydet var bedstefar nu blevet forlovet. Den udvalgte hed Sidsel Marie Østergaard 

Jørgensen og var et år ældre end ham. Hun kom fra en ret velhavende, grundtvigsk orienteret fami-

lie i Fjelstervang. Hendes far hed Jørgen Husted og ejede en gård, der også hed Husted. Det var 

herfra min far fik sit for- og mellemnavn. 

Brylluppet fandt sted d. 28. oktober 1887, og nu er det Vorgod sogns kirkebog 1871 – 79, der 

fortæller: 

 

 

 

Forud for giftermålet havde bedstefar købt et stykke hede, der lå i vestenden af hans fødehjems 

jordtilliggende. Han gik i gang med opdyrkningen og fik lavet det nødvendigste byggeri: Et enlæn-

get hus med en beskeden lejlighed i den ene ende og staldplads til nogle få kreaturer i den anden. 

Da der var mange sten i arealet og disse alligevel skulle fjernes, var det naturligt at bruge dem som 

byggemateriale. Murene blev derfor støbt i beton – kasset op, som man kaldte det – og under støb-

ningen blev der tilsat et rigeligt indslag af de gratis marksten. 

De boede på ejendommen i 7 år og fik i den periode børnene Kirsten, Margrete og Laurids. I 

1894 fik bedstefar nys om, at Jens Nygaard i Bjerregaarde gerne ville afhænde sin ejendom mod en 

aftægtskontrakt. Han kontaktede ham og fik en aftale etableret.  

Vest for Bjerregaarden lå en anden gård, der ved samme lejlighed kom ind under hans domæ-

ne. Her blev bygningerne siden revet ned. Eller rettere sagt: ændret til en stak byggematerialer, hvor 

man afleverede marksten efter forårets rutinemæssige stenopsamling, og hvor man siden kunne hen-

te dem igen, når man havde brug for dem. I dagligdagen hed denne lokalitet: Nede ved det gamle. 

Efterhånden som `det gamle` gled ud af erindringen, ændrede det sig til: Nede ved stendyngen. 

Stendyngen ligger der vist i øvrigt endnu. 

Viet 28.10. 1887 i k. 
Ungk. Christen Lauridsen, født i Snejbjerg 24. febr. 1863, 
døbt 6. apr. s.a., konf. i Dejbjerg 8.4. 1877. 
Opholdssted Snejbjerg 
Pige Sidsel Marie Østergaard Jørgensen, født i Fjelstervang 
12. marts 1862, døbt 18. maj s.s., konf. i Vorgod 23. apr. 1876. 
Opholdssted Fjelstervang 
Forlover: Jørgen Pedersen 
   Laurids Jørgen Christensen  
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Gårdens samlede areal var nu på 70 tønder land. Mange kaldte det en dristig disposition, og 

sikkert med rette. Med sine egne ord var han ’fattig som en kirkerotte’, da han rykkede ind som ejer 

af Bjerregaarden. Hans problem har formentligt været, at hvis han ikke foretog sig noget ekstraordi-

nært, ville han med stor sandsynlighed fortsætte med at være fattig resten af livet. 

Bjerregaardens stuehus blev forlænget med nogle fag mod øst, og der blev her indrettet en af-

tægtsbolig til Jens Nygaard og hans kone. Til Kræ Laursens held fik aftægtsparret en kort levetid i 

den nye bolig. Konen døde først og manden nogle få år senere. Farbror Niels kunne ret tydeligt hu-

ske Jens Nygaard, men ikke hans kone. 

Faster Kirsten kunne huske flytningen til det nye hjem. Hun var 5 år gammel, og huskede 

blandt andet klart, at hun sammen med sin far havde prøvet at overnatte dernede en enkelt nat kort 

tid før flytningen skulle finde sted. 

 

Barne- og ungdomsliv på Bjerregaarden 

Gennem de fem helsøskendes beretninger fik man overordnet det indtryk, at de alle havde en rigtig 

god barndom og ungdom på gården. Naturligvis havde billedet skygger. Deres moders død var den 

største tragedie, de oplevede på nært hold. Hun var lige fyldt 39, da hun døde under en fødsel i 

1901. Snejbjerg sogns kirkebog 1901 – 08 fortæller: 

 

 

Faster Hedevig og far var så små på dette tidspunkt, at de siden ikke kunne huske hende. Men sø-

skendeflokken fik under opvæksten adskillige andre påmindelser om livets forgængelighed. Især i 

året 1906 var døden en hyppig gæst i familien. Den 8. april døde deres 15-årige søster Margrethe. 

Vi kigger igen i kirkebogen fra Snejbjerg: 

 

 

Det samme efterår døde et nyfødt tvillingepar, som deres stedmoder var nedkommet med d. 21. 

november. 1906 blev også året, hvor de måtte tage afsked med deres farfar. 

I 1908 – på min fars 11-års fødselsdag, d. 12. juli – døde der igen en nyfødt. Undervejs i perio-

den oplevede de at aftægtsægteparret, der boede i østenden af stuehuset, gik bort, og en gang skete 

Død 26.3. 1901 Snejbjerg Bjerge 
 begr. 2.4. Snejbjerg kg 
Sidsel Marie Østergaard Jørgensen 
Hmd. Christen Lauritsens Hstr. af Snejbjerg Bjerge 
Datter af Gmd. Jørgen Pedersen og Hstr. Margrethe Nielsdatter af Fjelstervang. 
Født i Fjelstervang d. 12. marts 1862 
39 Aar 
Begr. forr. af Sognepr. i Snejbjerg  

Død 8.4. 1906 Snejbjerg Bjerge 
 begr. 13.4 Snejbjerg kg 
Margrethe Lauridsen 
Ugift. Datter af Boelsm. K. L. og Hstr. S.M.Ø.J. af Snejbjerg Bjerge, 
 født s.s. 4. febr. 1891 
15 Aar 
Tuberculose 
Begr. forr. af Sognepr.  



 

10 

der en dødsulykke i kostalden. En ældre medhjælper, der gik under navnet Lille Thue, blev klemt 

ihjel af en ondskabsfuld tyr. 

Man havde altså jævnligt døden inde på livet og blev tidligt gjort opmærksom på, at den er et 

uundgåeligt tilbehør til jordelivet. Far fortalte mig en gang, at når en afdød var kommet i ligtøjet, 

var der altid en lille højtidelighed i hjemmet inden liget blev ført bort til begravelse. Alle familiens 

børn blev soignerede og kom i deres pæneste tøj. Derefter blev de ført ind i stuen til den afdøde og 

slog for en kort stund kreds omkring liget.  

De positive træk, der bevirkede, at de fem overlevende helsøskende havde så gode minder om 

deres barndomshjem, er ikke svære at få øje på. Som en erstatning for deres moder fik de i 1903 en 

stedmoder, der uden tvivl var dem en god støtte. Jeg har aldrig i beretningerne hørt en eneste nega-

tiv bemærkning om hende. Det blev straks efter brylluppet bestemt, at børnene skulle kalde hende 

’mor’. Om hendes bryllup med Kræ Laursen fortæller Vorgod sogns kirkebog 1892 – 1904: 

 

 

Et andet positivt træk, der ofte går igen i beretningerne, var bedstefars evner som opdrager. Han var 

i besiddelse af naturlig autoritet og behøvede aldrig at benytte skrappe midler i opdragelsen. Kor-

porlig revselse forekom aldrig, og selv det at skælde ud fandt han oftest unødvendigt. Jeg spurgte en 

gang far om, hvad der ville være sket, hvis et barn trodsede en ordre. Svaret var, at det var så usand-

synlig en situation, at den stort set aldrig forekom. Paradoksalt nok var det dog netop også ham, der 

kunne berette om en episode, hvor han selv havde været ulydig og om de følger det fik. Om den 

begivenhed senere. 

Et forhold, der også talte på positivsiden, var den status, som bedriften havde i omegnen. Selv-

om Bjerregaarden ikke kunne stå mål med de større gårde i det nærliggende Fjelstervang, så lå den 

dog i udvikling og indtjeningsmuligheder et godt stykke over de fleste landbrugsejendomme i lokal-

området. Far har med prisværdig oprigtighed givet udtryk for, at denne medalje også havde en bag-

side. Nemlig at man under opvæksten let fik indbygget den opfattelse, at man næsten var sikker på 

materiel succes i tilværelsen, blot fordi man var barn af Kræ Laursen. Eftertiden skulle jo desværre 

vise, at dette langtfra altid holdt stik. 

Især i fars og hans helbrødres beretninger mærkede man altid en undertone af varme og fasci-

nation i fortællingerne om hjemmet. Disse følelser er sikkert blevet forstærket af en sammenligning 

med det, som de selv måtte igennem som selvstændige landmænd. De oplevede alle tre svære ned-

gangstider. Og det har ikke gjort tingene lettere, at de ofte gik alene med det tunge fysiske arbejde, 

hvor man i deres erindring om ungdommen altid havde været et større korps af mennesker til at 

hjælpe hinanden.  

Men bestilles noget skulle der. Bedstefar bankede på ruden til karlekammeret et kvarter i fem 

om morgenen. Hvis man skulle i skole og gik i ’den store klasse’, var mødetidspunktet klokken 6. 

Det var dog langtfra hver dag, man skulle i skole. I sommertiden drejede det sig for de store børns 

vedkommende kun om to formiddage om ugen. I vintertiden var det noget mere. Men selv på de 

Viet 30.10.1903 Fjelstervang k. af Sognepr. Larsen. 
Enkem. I, Hmd. Christen Lauridsen af Snejbjerg Bjerge, 
født i Snejbjerg Bjerge, Hammerum H., 24. febr. 1863. Søn af Hmd. 
Laurids Jørgen Christensen og Hstr. Kirsten Sørensen 
Opholdssted: Tanderupkær 
Pige Sidsel Marie Christensen af Fjelstervang, født i  
Hjøllund, Arnborg Sg., Hamm. H. 14. maj 1881. Datter  
af Hmd. Christen Dalager Christensen og Hstr. Ane Pedersen 
Opholdssted: Fjelstervang 
Forlovere: Chr. Dalager 
 Laurids J. Christensen 
Till. best. 9. okt., f.s. 11., 18., 25. okt. 1903 
Forsørgelsesattest af Snejbjerg – Tjørring Sogneraad af 16. okt. 1903. 

Skifteretsatt. fra Hamm. Herreds Kontor forevist.  
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dage, hvor man ikke skulle i skole, måtte man ud af fjerene på det nævnte tidspunkt, og straks i 

gang med arbejdet.Til gengæld for den tidlige start på dagen holdt man dog en middagspause på 2 

timer. 

 

Landbruget på Bjerregaarden 

Kvægbesætningen 

Det var helt afgjort malkekvægholdet, der var grundstammen i produktionsapparatet. Det var det nu 

i øvrigt på langt de fleste af datidens landbrug. En gård uden malkekøer var den gang noget næsten 

utænkeligt. Antallet af malkekøer var de fleste steder målestokken for en gårds indtægtspotentiale. 

Hvor mange tønder land, der hørte til gården, talte man mindre om. Besætningens størrelse blev i 

daglig tale ofte angivet i antallet af ’kobbel’, hvilket selvfølgeligt ikke var nogen særlig nøjagtig 

angivelse, idet et ’kobbel’ var fire køer. Denne sprogbrug var udsprunget af den teknik, der benytte-

des, når køerne i samlet flok blev trukket henholdsvis til og fra græsmarken. Under disse marchture 

var køerne koblet sammen med fire i hvert geled - eller kobbel, som man sagde. Koen til venstre i 

forreste kobbel var den, man kaldte trækkoen, da det var hende man trak i. Koen nærmest til højre 

for hende fik sit tøjr slået omkring trækkoens hals og blev således trukket af hende. Nummer 3 hæg-

tedes på nummer 2 o.s.v. Hvert af de følgende kobbel var hægtet sammen på samme måde, og hvert 

kobbels trækko, blev hægtet på det forangående kobbel. Da jerntøjrene et stykke hen i 1900-tallet 

kom frem, betød de en stor lettelse i arbejdet, idet man nu kun skulle have ’fortøjret’ med hjem. 

(Fortøjret var det stykke af tøjret, der var nærmest grimen.). ’Bagtøjret’ og tøjrstagen lod man blive 

i marken. Men først i århundredet var sagen mere kompliceret. Da bestod alle tøjr af reb og tøjrsta-

gerne var som regel af træ. For at undgå, at materialet blev ødelagt af dug og regn skulle hele tøjret 

inklusive tøjrstagen med hjem. Det gav et betydeligt rinkearbejde, både når man samlede flokken i 

marken, og når den skulle skilles ad hjemme ved stalddøren. Her sluttede proceduren med, at den 

enkelte ko fik sit tøjr viklet omkring hornene, før hun med tøjrstagen daskende på den ene side af 

hovedet fik lov at gå ind for at finde sin bås. Det lyder kompliceret og var kompliceret, men ikke 

desto mindre et job, der ofte blev udført som enkeltmandsopgave af 12 – 13 årige drenge. 

Bedstefar havde som regel 3 kobbel køer, og det meste af sommeren græssede de i ’æ Brede’, 

som var et stort lavtliggende areal med vedvarende græs vest for vejen. Far beskrev disse ekspediti-

oner til og fra ’æ Brede’ som et særdeles attraktivt stykke arbejde. Han fortalte en gang, at der i en 

periode, hvor han tog sig af jobbet, var et par kælvekvier og en tyr, der skulle følge med i optoget. 

De blev hægtet på bagefter de 12 køer, og han følte sig meget stolt ved tanken om, at alle omkring-

boende og forbipasserende kunne se, at Bjerregaarden nu havde hele fire kobbel på græsning. 

Selv efter bygningen af den nye stald var kreaturpasningen besværlig set med nutidsøjne. Kø-

erne blev malket med hånd, og dette arbejde deltog gårdens døtre i på lige fod med drengene. Der 

var ingen fodergang, så alt foder blev fra baggangen båret op mellem de to køer, der deltes om en 

bås. Til kraftfoderet havde man specielle trækasser med en hank af svært ståltråd. Disse kasser fik 

ude i foderrummet påfyldt den aktuelle ration og derefter båret op mellem køerne og anbragt i den 

faste krybbe. Hver ko havde sin individuelle kasse og åd altså rationen direkte fra kassen. 

Malkekvægholdet var som tidligere nævnt krumtappen i datidens landbrug. Efter det globale 

prisfald på korn blev redningsplanken for langt de fleste danske landbrug en udvikling af mejeri-

bruget med fremstilling af smør til det engelske marked som det vigtigste speciale. Den store over-

gang til denne driftsform fandt sted i det tiår, hvor bedstefar etablerede sig på sin første ejendom. 

Alle kobesætninger bestod af malkekvæg. Kødkvægbesætninger var den gang totalt ukendte i Dan-

mark. Men malkekvæg producerer jo også kød som sekundært produkt, og det var mellem land-

mænd et stående diskussionsemne, hvordan man skulle prioritere mælke- og kødproduktion i for-

hold til hinanden. Bedstefar var en af dem, der prioriterede kødproduktionen højt. Han gik ind for 

korthornsracen, der ved god fodring kunne udvikle enorme mængder depotfedt. Dens mælkeydelse 
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var til gengæld ikke særlig høj. Dette depotfedt, der i dag er næsten usælgeligt, var den gang meget 

eftertragtet. På de gårde, som far tjente på i Tørring i tyverne havde man køer af rød dansk malkera-

ce. Her var den typiske pris på en slagteko 200 kroner. I den samme periode fik bedstefar jævnligt 

op til 800 kroner for en slagteko. 

 

Griseholdet 

Grise havde man også på gården, selvom de spillede en langt mindre rolle end køerne. Griseproduk-

tion var dengang en slags udløber af mælkeproduktionen. Mejeriet udnyttede kun mælkens fedtstof. 

Skummetmælken og kærnemælken – den såkaldte returmælk – blev sendt hjem igen. Den brugtes 

som proteintilskud til grisene. Selvom en del af denne returmælk kunne udnyttes som foder til fede-

kalve, var det en økonomisk nødvendighed at have et grisehold, for at få den udnyttet. Ligesom 

fedekalvene kunne grisene også udnytte betydelige mængder kogte kartofler. Ofte frasorterede spi-

sekartofler. 

Selvom bedstefar kun nødigt udførte legemligt arbejde, tog han sig dog i mange år af grisefod-

ringen. Det interesserede ham ikke synderligt og i en periode kørte han helt sur i det med utrivelige 

og appetitløse grise til følge. Far, der på det tidspunkt var forkarl på gården, tilbød at overtage ar-

bejdet, og det var med synlig lettelse, at bedstefar gav jobbet fra sig. Efter lidt eksperimenteren lyk-

kedes det far at få grisene til at trives igen, og i resten af hans medhjælperperiode var det ham, der 

var grisefodermester. 

 

Kaninholdet  

I en årrække spillede kaninhold en betydelig rolle på ejendommen. I perioder nåede antallet af disse 

dyr op på 300. Det primære formål med denne produktion var at skaffe frisk kød til den store hus 

holdning, og middagsmenuen stod ofte på kaninsteg. I fars erindring var det en højst attraktiv ret. 

Han berettede om hvordan hele gårdspladsen kunne dufte af kaninsteg og hvordan tænderne kunne 

løbe i vand, når man kom hjem til middagspausen med hestene og lod dem begynde pausen med at 

drikke af gårdspladsens vandtrug. 

Salg af kaniner forekom, men spillede ingen større rolle. 

 

Hestene 

Selvom malkekøerne og deres afkom udgjorde det største volumen i produktionsapparatet, var det 

dog hestene, der stod hjertet nærmest. Det er nok svært i dag at forstå, hvor tætte bånd der var mel-

lem hestene og gårdens mandlige ungdom. De boede næsten sammen. Karlekammeret var bygget i 

hestestaldfløjen, og eneste adgang til kammeret var gennem stalden. Når børnerigeligheden gjorde 

presset på sovepladserne i stuehuset for stort, blev nogle af drengene indlogeret i karlekammeret. 

Ofte allerede i 10 – 11 års alderen. Sengene var rummelige nok til, at i alt fald to drenge kunne sove 

sammen. For forkarlen var hestenes røgt og pleje det sidste, man tog sig af, inden man gik i seng og 

det første man begyndte med om morgenen. 

Efter fyraften gik drengene ofte i gang med forskellige hobbyprægede sysler med hestene. Det 

kunne være at strigle, børste og vaske. Eller man flettede mankerne og bandt halerne op, som det 

hed. Haleopbinding gik ud på at binde en stabil og kunstfærdig knude på halen så højt oppe, som 

halebenet tillod. Det var en efterligning af de halekuperede heste, som man dengang så en del af på 

landevejene. Når vejret var godt, trak de hestene ud i det frie og trænede i forskellige øvelser med 

dem. Far fortalte, at han fik lært at springe på og af en galopperende hest, når en af hans brødre lon-

gerede den, d.v.s. lod den løbe i rundkreds styret af et reb af passende længde. 

Ringridning var også en populær aftenbeskæftigelse. Det var uden tvivl den hyppige træning i 

disse ’kosaklege’, der var årsagen til, at far erhvervede kongetitlen ved ringridningen i Tørring i 

1924. 
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Kræ Laursen og hans første kone – min farmor, 

der døde 27 år før jeg selv kom til verden. 

Hestene blev man aldrig færdige med, og de repræsenterede et uopslideligt samtaleemne. 

På flere punkter var Bjerregaardens hestebestand lidt speciel. Som allerede nævnt havde man 

hingst på gården i en stor del af det beskrevne tidsrum. Et andet særkende ved hestebesætningen var 

de hyppige udskiftninger. Bedstefar lod sjældent en chance for en god hestehandel gå fra sig. Ofte 

var der overkapacitet af trækkraft i forhold til arealet Det medførte, at han ofte gav tilbud, når meje-

riet i Snejbjerg udliciterede mælkeruterne. En anden ekstrabeskæftigelse til heste og mandskab var 

jordemoderkørsel, som han i mange år havde i entreprise. 

Hingsteholdet udgjorde et markant islæt i gårdens aktiviteter. Det har ikke været muligt helt at 

fastslå, hvor tidligt det begyndte. Men det er helt sikkert, at det var imedens de gamle staldbygnin-

ger endnu eksisterede, altså før 1902. Dette fremgår af beretningen om en bestemt episode; som far 

og Farbror Niels overværede, stående i døren mellem bryggerset og den gamle hestestald. 

I forbindelse med en hingsteudskiftning blev en ny hingst trukket ind i hestestalden før den 

gamle havde forladt stalden. Den gamle hingst kunne tydeligvis ikke lide den nye, og selvom der 

var flere tomme båse mellem de to hingste, opstod der en faretruende situation. Den gamle hingst 

forsøgte at rive sig løs for at angribe den nye. Bedste-

far havde fuldt op at gøre med at berolige den og tur-

de ikke gå fra den af skræk for, at den skulle rive sig 

løs. Han råbte flere gange til en medhjælper, der var 

til stede, at han skulle trække den nye hingst ud i går-

den igen, men de to hingstes rumsteren og skrigen 

overdøvede ham totalt. Efter mange tumulter fik han 

omsider medhjælperen til at opfatte et signal om at få 

den nye hingst ud af stalden, og der faldt igen lidt ro 

over scenen. Den gamle hingsts reaktioner havde 

været så voldsomme, at en stor hakkelseskasse bag-

ved den var blevet slået til pindebrænde. 

Farbror Niels og far har i stort set enslydende 

versioner fortalt om begivenheden, der må have fun-

det sted i 1901 eller 1902. 

Omkring 1906 tjente den senere så kendte landmand, 

Mathias Mathiassen, på Bjerregaarden. På det tids-

punkt var bedstefar ved at køre træt i hingsteholderiet 

og overvejede at afvikle det. Mathias forsøgte at op-

muntre ham til at fortsætte. Han fik ham overtalt til 

rejse en tur over på Randersegnen, der var kerne- og 

udviklingsområde for den jydske hesterace, som den-

gang var en nyudviklet type af tunge arbejdsheste. 

Det resulterede i købet af en rød toårs hingst-

plag, hvis farfar var den mest berømte af denne races 

avlsmatadorer: ’Aldrup Munkedal’. Den fik naturligt 

nok navnet: ’Bjerregaard Munkedal’. Hvad den koste-

de har jeg aldrig kunnet få rede på, men den har næp-

pe været billig. Derimod ved jeg, at købesummen var delt op i et kontantbeløb og nogle såkaldte 

vilkårspenge. De sidste afhang af fremtidige officielle kåringstal. Da hingsten et par år senere nåede 

kåringsalderen, blev farbror Laurids sendt til amtsdyrskue i Skjern med den. Her konstaterede man 

– hvad bedstefar formentlig vidste i forvejen – at den havde for lille højdemål (eller stangmål, som 

man kaldte det) til i det hele taget at blive kåret. Det bevirkede, at den ikke kunne optages i racens 
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officielle stambog og bedstefar slap for at betale vilkårspenge. Trods den manglende kåring og 

stambogsoptagelse fik hingsten dog et godt renomme og blev flittigt benyttet. 

Modsat de andre heste i stalden fik ’Bjerregaard Munkedal’ et langt liv på gården, idet bedste-

far beholdt den indtil 1919. 

Når de tre brødre kom i gang med at fortælle om ungdomsårene i ’æ Bjerre’ gik en stor del af 

tiden med at fortælle hestehistorier, og det vil føre for vidt at gengive dem alle. Men et bestemt træk 

bør dog fremdrages: Medens de fleste landmænd tilstræbte at have heste, der var så ensartede som 

muligt, var Bjerregaardens hestebestand oftest en broget forsamling. Der var næsten altid lidt af 

hvert. Udover den nævnte hingst var der altid mindst èn følhoppe. Herudover gerne et spand hurtige 

køreheste, der naturligvis også lavede markarbejde. Udover de 4-5 kurante arbejds- og køreheste 

var der oftest nogle småheste i ponystørrelse. Typisk islændere eller små russere. Hvad der var hen-

sigten med disse ponyheste, har jeg aldrig rigtigt kunne få nogen forklaring på. Egentligt arbejde 

lavede de efter sigende ikke meget af. I milde vintre opholdt de sig gerne under åben himmel døgnet 

igennem. Der var hedestrækninger nok i omegnen til, at de kunne græsse på lyngen og overleve 

uden ekstra fodertilskud. 

Udover de nævnte heste var der næsten altid nogle føl og plage i besætningen. 

Fra begyndelsen af 1920 (vist nok februar) har vi et udmærket billede af hestebestanden. Til 

højre i billedet har vi kørehestene Klavs og Minka. De blev af alle beskrevet som et par usædvanligt 

hurtige og udholdende travere. En jordemodertur Herning/retur kunne de klare på 2 timer. Altså 25-

30 kilometer i uafbrudt hurtigt trav. Far, der var forkarl på det tidspunkt, sidder på ryggen af Klavs. 

 
 

Min far med hestebestanden i 1920. Bagved ses hestestaldlængen. Vinduet til højre i billedet er karlekammervinduet. 

Mellem de to skimler kan ses ”koblerne”, der her som alle andre steder havde deres plads på hestestaldmuren. Koblerne 

var de lænker, der brugtes til at forbinde vognstangen med en ring forrest i seletøjet på hver af hestene i forspandet. 
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Ingen har kunnet sætte racebetegnelse på disse to heste. Jeg gætter selv på, at de var ’Lithauere’. I 

de første år efter krigsafslutningen importeredes et stort antal af netop den type heste fra Lithauen. 

Man kaldte dem også ’cementheste’, fordi handelen ofte foregik som en byttehandel, hvor dansk 

cement indgik som betalingsmiddel. 

På den modsatte fløj står skimlerne Frans og Dagmar. De var helsøskende og født på gården i 

henholdsvis 1917 og 1918. Det er Dagmar, der står yderst til venstre i billedet. Faderen til dem var 

naturligvis ’Bjerregaard Munkedal’, der var blevet solgt nogle få måneder før billedet blev taget. 

Moderen til de to skimler var ’Svenskeren’. Hun optræder på et billede fra 1916, som jeg senere vil 

omtale.  

’Svenskeren’ blev af alle beskrevet som det nærmeste, man kunne komme idealet af en hest. Des-

værre led hun en pinefuld død af en sygdom (tarmslyng eller kolik) i efteråret 1918.  

Den røde hest i midten – Lise – er også en datter af ’Bjerregaard Munkedal’. Bedstefar havde i 

1916 købt den af sin broder i Rørbæk. Prisen var da 3600 kroner. Man forstår lidt af efterkrigstidens 

økonomiske landmandsproblemer, når man erfarer, at den samme hest blev solgt igen i foråret 1920 

for kun 1800 kroner. 

Lise er moder til føllet, der står mellem Minka og Lise. Det er født på et for hestefødsler højst 

usædvanligt tidspunkt og har sin egen noget specielle historie: Da far blev hjemsendt fra militærtje-

neste i december 1918, var farbror Niels forkarl. Niels beklagede sig over, at Lise periodisk viste 

tydelige brunster, og da hun uheldigvis var placeret i en bås lige ved siden af hingsten, gav disse 

brunster anledning til en masse natligt spektakel, der forstyrrede nattesøvnen. Far – der jo var den 

fødte optimist – foreslog, at man løste problemet ved, at man lod hoppen bedække i næste brunstpe-

riode. Niels var meget betænkelig, og med god grund. Det ville jo være en fader/datterparring og 

stik imod alle regler og teorier. Far fik ham dog med på ideen, og i januar 1920 fødtes føllet, der 

trods den høje indavlsgrad siden udviklede sig ganske normalt. Det siger lidt om kommandovejene 

på gården – eller mangelen på sådanne, om man vil – at sønnerne selv tog den slags beslutninger. 

Det omtale billede viser ikke helt det typiske billede af hestebestanden, idet der på netop dette 

tidspunkt hverken var hingst eller ponyheste i besætningen. 

Billedet er taget samme dag som familiebilledet af bedstefar, hans anden kone og deres 9 børn. 

 

Mælketure og jordemoderkørsel 

Som allerede nævnt måtte heste og mandskab jævnligt arbejde med fragtentrepriser. 

Ingen af disse aktiviteter var særligt populære hos medhjælperne. Mælkekørsel var et trivielt og 

klimafølsomt stykke arbejde. Som far udtrykte det: ” Man havde det næsten altid enten for koldt 

eller for varmt ”. Modsat andet udendørs arbejde, hvor man som regel kunne arbejde sig til varmen, 

var det næsten umuligt at klæde sig så godt på, at man ikke frøs på en mælketur i koldt vejr. Snedri-

ver og tøbrudte veje kunne være et meget stort problem. Før Studsgård mejeri blev bygget skulle 

mælken køres til Snejbjerg andelsmejeri. Et særligt problem kunne den gang opstå på vejen gennem 

engene nord for korsvejen i Tanderupkær. I det tidlige forår kunne vejen her være så ufremkom-

melig, at to heste ikke kunne trække mælkevognen. Det blev så aftalt, at på det tidspunkt, hvor 

mælken fra gårdene før korsvejen var blevet læsset, skulle en anden medhjælper med et spand heste 

holde klar ved korsvejen. Det ekstra spand blev så spændt for enden af vognstangen og hjalp køre-

tøjet over sumpen. Når vognen var for hjemadgående med returmælk måtte processen selvfølgeligt 

gentages. Det har altså i perioder været et meget ressourcekrævende arbejde. 

Jordemoderkørselen var et kapitel for sig. Når bedstefar havde opnået en aftale om denne kør-

sel, var det blandt andet fordi han var den eneste i en stor omkreds, der havde telefon. Telefonen var 

i den sammenhæng helt nødvendig. Jordemoderen boede i Herning, og når der kom besked om, at 

en fødsel var under opsejling, var et telefonopkald til hende altid det første punkt i aktionen. Man 

skulle jo have at vide, om hun var hjemme. Og var hun ikke hjemme, skulle man have rede på, hvor 



 

16 

man kunne finde hende. Selv med et hurtigt forspand gik der mindst et par timer inden jordemode-

ren var fremme, så af og til hændte det jo, at barnet blev født inden hun ankom. Når barselen var 

overstået, skulle hun fragtes hjem igen, og den samlede vejlængde, der skulle gennemkøres pr. fød-

sel var typisk af størrelsesordenen 60 kilometer. 

Hvis man var i gang med et stykke trivielt rutinearbejde, kunne en jordemodertur naturligvis 

være en forfriskende afveksling i en arbejdsdag. I fars erindring fandt dog næsten alle fødsler sted 

om natten. Denne påstand holder vel næppe til en statistisk efterprøvning, men har nok snarere sit 

udspring i hans stærke og medfødte uvilje mod at få sin nattesøvn afbrudt. Specielt var et opkald 

mellem midnat og klokken tre en prøvelse for ham. Den ledest tænkelige situation, han kunne be-

skrive, var et udkald i dette tidsrum, kombineret med tæt mørke, kulde, blæsevejr og regn. Rart har 

det givetvis ikke været, men det hjalp lidt, at man i stadsvognen bedre kunne beskytte sig mod vej-

ret, end man kunne på mælkevognen. Man stak fødderne i en fodpose og dækkede sig til med det 

såkaldte forlæder, der ret effektivt beskyttede ben og underkrop mod vejret. 

 

Landbruget i øvrigt 

Terrænet, som Bjerregaarden ligger i, hæver sig lidt over det omliggende flade land. Heraf  

navnet ’æ Bjerre’. (Bjergene). Her, som på tilsvarende lokaliteter, - de såkaldte bakkeøer – er jorden 

af noget bedre bonitet end på Vestjyllands flade arealer. (Smeltevandssletterne). 

Det omkringliggende landskab var den gang langt mere åbent og vindomsust, end det er nu. 

Der var stadigvæk store uopdyrkede lyngarealer i nabolaget. Når man i dag kører i området, er der 

ikke det store udsyn. Horisonten er hele vejen rundt lukket af træbevoksning. Ofte i form af læhegn. 

Men dengang kunne man til de fleste sider se horisonten mange kilometer væk. En sommer kunne 

man fra Bjerregaarden se noget hvidt, der gradvist tog form ude i nordvestlig retning. Man fandt ud 

af, at det hvide var en nyrejst kirke i Væggerskilde ved Spjald. I luftlinie er der 17 kilometer mellem 

de to lokaliteter. 

Markdriften var ret sædvanlig for den pågældende tidsperiode. Roer og kløver var ret nye fæ-

nomener i århundredets begyndelse, men indgik mig bekendt begge i sædskiftet. 

Som næsten alle andre jordbrug på den tid har Bjerregaardens landbrug været meget tæt på at 

kunne betegnes som det, vi i dag kalder ’økologisk’. Giftstoffer til bekæmpelse af plantesygdomme 

og skadedyr var med få undtagelser ukendte i landbruget. 

Desuden blev jo stort set alle markens afgrøder udnyttede gennem husdyrholdet. Der blev altså 

ikke fjernet ret meget plantenæringsstof fra bedriften, og staldgødning og ajle udgjorde langt hoved-

parten af markens gødningstilførsel. Et lille ekstra tilskud fik man gennem det såkaldte ’hundekød’, 

som grisene løbende fik tilført i stierne i store klumper. Dette materiale var det øverste lag jord i 

tørvemoserne. Det egnede sig ikke som brændsel og skulle derfor fjernes inden tørvegravningen. 

Hundekødet var et nyttigt materiale både som strøelse og som beskæftigelsesterapi for grisene. Efter 

endt brug hos grisene gled det på møddingen og siden på marken, hvor det har trukket balancen af 

humus og plantenæringsstoffer et lille stykke i den rigtige retning. 

I artikler og lærebøger fra dem tid kan man finde en vis agitation for at opbevare staldgødnin-

gen under tag. Man mente at kunne dokumentere en målbar reduktion i tabet af plantenæringsstoffer 

herved. Bedstefar må have følt sig overbevist om rentabiliteten i et sådant projekt og fik bygget et 

møddinghus for vestenden af kostalden. 

Trækkraften til tærskeværk, kværn og hakkelsesmaskine har skiftet lidt gennem tiderne. Der er 

ingen tvivl om, at man i bedstefars første år på gården har tærsket med plejl og skåret hakkelse til 

hestene med håndkraft, men allerede i fars tidlige drengeår havde man dog opstillet en såkaldt ’he-

stegang’. Den var installeret i laden og bestod af en meget stor, vandret liggende træskive, som var 

anbragt så højt, at den islænderhest, der udgjorde trækkraften, kunne gå inde under den. Måske har 

vi her lidt af forklaringen på bedstefars sympati for de små islandske heste. Fra skiven blev kraften 
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Kræ Laursen med sin anden kone og de 9 børn af andet ægteskab. Billedet er taget i januar eller februar 1920. 

Samme dag, som min far blev fotograferet med gårdens heste foran hestestaldlængen. 

overført til maskinerne via et snoretræk. Det er i øvrigt den eneste gang, jeg har hørt om denne må-

de at konstruere en hestegang på. Hestegange var meget almindelige den gang og var nogle steder 

endnu i brug så sent som i min barndom. Men den gængse konstruktion var en lavtliggende træ-

bjælke, hvis ene ende blev trukket i en cirkel af hestene, medens bjælkens modsatte ende var boltet 

fast i et stort støbejernstandhjul. Via et kardantræk i jordoverfladen blev kraften fra tandhjulet over-

ført til en stor snorskive, der igen ved et rebtræk var forbundet med tærskeværket. Oftest var arran-

gementet opstillet udendørs. 

Bedstefar måtte dog en dag erkende, at kapaciteten i hans hestegang var for lille, og igennem 

en periode, der strakte sig langt op i århundredet blev det derefter vindkraften, der trak maskinerne. 

På et billede fra 1916 ser vi en såkaldt ’vindrose’, der var installeret på ladetaget. Denne mølle 

var mig bekendt i brug endnu i fyrrerne. Forud for den havde man haft en træmølle af ældre type. 

Om den kunne far fortælle en for ham selv ikke særlig flatterende historie. Han havde været i gang 

med tærskning en varm sommerformiddag. I løbet af formiddagen blev vinden svagere og svagere. 

Lige præcis klokken 12, da han alligevel skulle ind til middagsmaden, gik møllen i stå. Det var ble-

vet blikstille. Han gik ind til middagsmaden og glemte desværre den stående aftale om, at i al slags 

vejr skulle møllebremsen være trukket til, når møllen ikke arbejdede. Under spisningen begyndte 

det pludseligt at blæse kraftigt op. Far kom i tanker om forglemmelsen, afbrød spisningen og skynd-

te sig ud for at aktivere bremsen. Da han kom ud af bryggersdøren, løb møllen så hurtigt, at han 

ikke kunne skelne de enkelte vinger fra hinanden, og inden han nåede ladeporten, var samtlige vin-

ger røget af mølleakselen. 

Jeg skrev i indledningen, at bedstefar næsten aldrig skældte ud. Om han gjorde det efter denne 
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begivenhed, ved jeg ikke, men jeg gætter på, at han har brummet lidt og i øvrigt taget tabet af møl-

len med samme filosofiske resignation, som han tog de fleste andre af livets tilskikkelser. 

I alt fald var der ikke noget, der tydede på, at far havde behov for at fortrænge episoden fra er-

indringen. Jeg har adskillige gange som barn hørt ham meget veloplagt fortælle om begivenheden i 

venners og bekendtes lag. Hans farverige og letløbende beretning om forløbet kulminerede hver 

gang med den kuriøse oplysning, at man siden havde fundet de fjerneste stumper af møllevingerne 

200 meter ude i marken! 

 

 

Dagligdag og livsholdninger 

For børnene på Bjerregaarden var det en indiskutabel kendsgerning, at deres fader ikke kunne tåle at 

udføre fysisk arbejde. Udover nogle ganske lette daglige rutiner gik han fuldstændigt udenom le-

gemligt arbejde. Han havde dårligt hjerte påstod han. Far fortalte, at når der var allermest travlt i 

kornhøsten, så kunne han en gang imellem foreslå, at han skulle prøve at forke blot et enkelt læs 

neg af i laden. Det endte dog hver gang med, at han efter nogle minutters arbejde tog sig til hjertet, 

rystede på hovedet og meddelte, at han ikke kunne klare det. 

Venner og naboer udtrykte nu og da en mistanke om, at hans legemlige passivitet også havde 

lidt at gøre med det faktum, at han ikke behøvede at arbejde. Forholdet var jo det, at han altid havde 

let ved at skaffe sig arbejdskraft, og at prisen på denne arbejdskraft var lav i forhold til produktpri-

serne. 

Man kan ikke helt frigøre sig for en mistanke om, at et højere lønniveau ville kunne have bragt 

ham lidt mere på banen, og at hans helbred måske ikke var helt så dårligt, som han selv troede. For 

dette – næsten kætterske – synspunkt taler det forhold, at han ofte foretrak cyklen som transport-

middel, når han skulle i byen. Cykling på datidens grusveje kunne være noget af en fysisk udfor-

dring.  

En beretning, der stammer fra hans meget gamle dage i fyrrerne trækker lidt i samme retning. 

Brødrene Hans og Sørens fælles ejerskab af gården sluttede i 1941, da Søren opsagde makkerskabet 

og købte en gård i Bording. Bedstefar boede stadigvæk på gården og fyldte 78 det år. Prisen på ar-

bejdskraft var nu steget kraftigt på grund af konkurrencen fra besættelsestidens intensiverede udnyt-

telse af tørvemoser og brunkulslejer. En dag, hvor man havde planlagt at skulle tærske, drøftede 

man ved morgenbordet et tilbagevendende problem: Der manglede under tærskningen altid en eks-

tra mand til at lægge negene på tærskemaskinebordet. Der skete da det helt uhørte, at bedstefar brød 

ind i samtalen og foreslog sig selv til jobbet. Farbror Hans tog ham på ordet, og arbejdet gik efter 

forlydende udmærket. 

På farbror Sørens gamle dage forsøgte jeg i en samtale med ham at få bekræftet troværdighe-

den af denne skildring. Han grinede højt og påstod, at den umuligt kunne være sand. Han uddybede 

sin skepsis med, at han selv havde opholdt sig på gården i 23 år og ikke en eneste gang havde set sin 

fader udføre fysisk arbejde.  

Jeg tror dog selv på beretningen. Jeg husker endnu tydeligt reaktionen hos mine forældre, da de 

fik nyheden overbragt af faster Marie. Hun boede i mine barneår i min hjemby, og efter en visit på 

sin hjemegn besøgte hun os og kunne blandt andet overbringe os denne, den største af alle nyheder: 

Kræ Laursen havde langt om længe fået lært at bestille noget! 

At han livet igennem havde nogle problemer med helbredet er dog hævet over enhver tvivl. 

Blandt andet opholdt han sig i flere omgange på Skodsborg Sanatorium. 

Hvad fik han dagligdagen til at gå med ? Han brugte meget tid på at handle. På den tid var det 

almindeligt, at slagtedyr solgtes til prangere endnu inden de havde forladt stalden, og tovtrækkeriet 

om prisen kunne tage meget lang tid. Hans udtalte handelstalent blev også flittigt benyttet i forhold 

til håndværkere og maskinsælgere. Skete det en gang imellem, at man måtte nødslagte et dyr, var 
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det almindeligt, at man efter opskæringen af slagtekroppen først tog de stykker fra, som man selv 

kunne bruge indenfor en rimelig tid. Derefter blev resten læsset på en hestevogn, og bedstefar kørte 

så en tur rundt i omegnen for at afsætte kødet. Da der naturligvis skulle tinges om hvert enkelt styk-

ke, krævede sådan en operation også en rum tid. Når bedstemor skulle på indkøb i Herning eller 

Kibæk, blev hun transporteret til byen i stadsvognen med bedstefar som kusk. 

En del af hans tid gik i varierende grad med den almindelige driftsledelse. Her kom det lidt an 

på de ansattes kvalifikationer. Hvis arbejdskraften i en periode udelukkende bestod af store knægte, 

involverede han sig stærkt i arbejdets detailplanlægning. Og det var han god til. Han havde en 

usædvanlig evne til at lægge en arbejdsplan, der var gennemtænkt og effektiv. Hvis derimod en af 

de voksne sønner var forkarl, gav han som oftest vedkommende ret frie tøjler med hensyn til arbej-

dets tilrettelægning. 

En af hans mange overleverede originale bemærkninger må opfattes som en kompliment til 

sønnernes kvalifikationer i den henseende. En af hans bekendte spurgte ham en gang om, hvad der 

var hemmeligheden ved at drive et ganske pænt og effektivt landbrug og samtidigt rende så meget i 

byen som han gjorde. Svaret lød: ” A tøwwes i grunden, te det goer ållerbæjst, nær a holder mæ 

væk hjemmefræj.” (Jeg synes i grunden, at der går allerbedst, når jeg holder mig væk hjemmefra). 

Som i de fleste andre kostalde var der bag køerne ophængt et par gynger. De var beregnet til 

brug for gårdens mindreårige børn. Var der ikke andet, der krævede hans nærværelse, kunne han i 

timevis sidde i sådan en gynge. Ofte tilsyneladende passiv. Retfærdigvis må man dog nok antage, at 

selvom legemet var i ro, så foregik der en del i hjernen på ham.  

De mange timer i kostalden gav samtidigt mulighed for en grundig overvågning af kreaturbe-

sætningen med de gunstige virkninger dette kan have på dyrenes sundhed og reproduktion. 

Køernes kælvninger overvågede og bistod han i øvrigt også altid selv med stor omhu og grun-

dighed. 

Da selvbinderen blev indført, blev det almindeligt, at man efter tærskningen genbrugte selv-

bindergarnet til rebfremstilling. Dette gav ham anledning til lidt let beskæftigelse. Siddende i en af 

kostaldgyngerne skar han knuderne af garnstykkerne, bandt dem sammen i store længder og rullede 

materialet sammen i nøgler, så de var klar til rebslagning. 

I religiøs henseende var bedstefar et dybt troende menneske., og han bekendte sig klart til Indre 

Mission. Han var aktiv i kirkeligt arbejde, idet han i mange år fungerede som søndagsskolelærer for 

egnens børn. 

Det vil dog give et for unuanceret billede af hans kristenliv at stoppe med disse facts. Et lidt 

nærmere studium af hans forhold til religiøse spørgsmål er ganske interessant. Dels fordi det viser 

os et billede af et menneske, der et langt stykke hen ad vejen tillod sig at have sine egne meninger, 

og dels fordi det fortæller os en del om religionens generelle indflydelse på menneskers tankegang 

og dagligdag i den første del af 1900-tallet. 

De store religiøse vækkelser var lige skyllet over landet, og de religiøse skillelinier var trukket 

skarpt op. Stærkt forenklet kan man sige, at folk var indremissionske, grundtvigske eller ingen af 

delene. Tilhørte man den sidste gruppe, var man dog normalt medlem af folkekirken, men havde i 

regelen et mere afslappet forhold til religiøse spørgsmål, end hvad tilfældet var i de to førstnævnte 

grupper. 

Tilsvarende skarpt optrukne synspunkter havde man omkring brugen af alkohol. Det var i den peri-

ode, man indførte afgiften på spiritus. Før indførelsen af denne afgift var brændevinen utroligt bil-

lig, og afgiften bremsede noget op på forbruget, der hos nogle var ved at løbe løbsk. 

Parallelt med udviklingen af de religiøse bevægelser udvikledes der organisationer, der gik ind 

i en kampagne for fuldstændig bandlysning af alkoholindtagelse. Foreningen ’Blå Kors’ var en vig-

tig bannerfører i dette korstog. 
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Bedstefar havde mennesker med alkoholmisbrug tæt inde på livet. Hans ældste broder var det, 

man kaldte kvartalsdranker. Han satte ægteskab og erhverv over styr på grund af misbruget, og gik 

på sine gamle dage på omgang hos sine yngre brødre som simpel daglejer.  

Bedstefars nærmeste nabo – Jeppe – var også totalt afhængig af flasken. Den samme Jeppe skal 

jeg fortælle lidt mere om senere. 

Hvor skarpt grænsen var trukket op mellem Indre Mission og Grundtvigianisme får man en ide 

om gennem denne skildring, som jeg har fra farbror Niels: I luftlinie var der kun ca. en kilometer fra 

Bjerregaarden til farmors fødegård, Husted, i Fjelstervang. Som tidligere nævnt, var Hustedfamilien 

grundtvigsk orienteret. Denne forskel i religiøs livsholdning bevirkede, at familierne på de to gårde 

ikke kom sammen. De var ikke på nogen måde uvenner, men ønskede blot ikke at have selskabelig 

omgang med hinanden. De sjældne undtagelser indtraf, når konen på Husted en sjælden gang kom 

for at besøge datter og børnebørn. Når dette skete, kom hun altid alene og kun når hun var sikker på, 

at hendes svigersøn ikke var hjemme. Denne – set med nutidsøjne – mindre sympatiske beskrivelse 

skal også ses i lyset af, at de to gårde lå på hver sin side af et sogneskel. Sogneskel havde den gang 

en betydning, som det er totalt umuligt for os nu 100 år senere at forstå betydningen af. 

Hvor farmor befandt sig i dette religionsdilemma, har jeg aldrig haft rede på. Det er vel sand-

synligt, at hun har ’konverteret’ til Indre Mission i forbindelse med giftermålet. Interessant er det i 

Gården set fra vestsiden. Ingen har med sikkerhed kunnet sætte årstal på fotoet, men farbror Niels gættede på, at den 

tøjrede hest i billedet er ”Svenskeren”, og at det er dens føl, der bliver båret i favnen af en voksen person, sandsyn-

ligvis farbror Laurids. Hvis det holder stik, er fotoet næsten sikkert fra 1918. De fire knægte, der ses midt i billedet, 

er sandsynligvis Johannes, Peter, Christian og Hans og størrelsen på drengene får også årstallet til at lyde sandsyn-

ligt. Den store, lidt flossede træbygning til højre i billedet er det omtalte møddinghus. Bygningen, der ses i dens 

forlængelse – hen mod indkørslen – blev især brugt til brændsel. 
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den forbindelse, at hendes broder, Jørgen Østergaard, der var gårdejer i Fjelstervang, også var in-

dremissionsk. Han og hans kone plejede jævnligt omgang med Bjerregaard-familien. Et forhold, der 

fortsatte efter farmors død og bedstefars nye ægteskab. Venskabet mellem de to familier var så 

nært, at Østergaards, der var barnløse, fik lov til at opfostre den yngste af døtrene på Bjerregaarden, 

Margrete. 

Den religiøse ånd, der var i hjemmet kom naturligvis til at præge børneopdragelsen. Som 5-6 

årig var far ude for et uheld, der for resten af livet gav ham et meget synligt ar i panden. Da jeg var i 

en lignende alder spurgte jeg ham en dag om, hvordan arret var opstået. Han gav mig en yderst 

grundig forklaring. Så omstændig, at jeg undrede mig lidt over grundigheden. Senere gik det op for 

mig, at far nok havde haft en pædagogisk hensigt med den udførlige forklaring. Sagen var, at arret 

var et resultat af ulydig opførsel! Det var gået sådan til: Hver dag i sommertiden blev der kørt et læs 

staldfoder f.eks. græs, korn eller ærter hjem til køerne, så de havde noget at æde i nattetimerne på 

stald. Det blev læsset af vognen i en dynge udenfor stalddøren, og børnene havde forbud imod at 

lege i dyngen. En dag faldt far for fristelsen til at trodse forbuddet og hoppede fra den tomme vogn 

ned i staldfoderet. Til alt uheld lå der en fork dernede, som han ikke havde set. Forkens ene gren 

skar en lang flænge i hans pande, så han måtte til doktor og have det syet sammen. Jeg husker ikke, 

om fars beretning indeholdt en påstand om, at flængen var Guds straf til en lille ulydig dreng, men 

jeg udviklede snart en forståelse af, at det var pointen i historien og årsagen til grundigheden. Jeg er 

i alt fald ikke i tvivl om, at bedstefar i klare vendinger har givet far denne forklaring på uheldet. 

Udover husdyrpasning blev der aldrig udført arbejde på helligdagene, men dette var nu i øvrigt 

dengang sædvane på langt de fleste bedrifter uanset ejerens religiøse habitus. En lidt stærkere mar-

kering af helligdagsrespekten kom til udtryk derved, at man på Bjerregaarden ikke leverede mælk 

til mejeriet om søndagen. Bedstefar tillod heller ikke, at der blev taget imod fremmede hopper til 

bedækning på helligdagene. 

I ungdomsårene var far og hans brødre medlemmer af KFUM og søstrene af KFUK. Alle var 

de medlemmer af afholdsforeningen ’Blå Kors’, og brugen af spiritus var totalt bandlyst. At danse 

var også syndigt, så baller gik man ikke til og biografture var vistnok heller ikke velsete. 

Set med vore nutidsøjne har miljøet altså været meget pietistisk. Noget anderledes tog sagen 

sig imidlertid ud fra datidens synsvinkler. Fra sine trosfæller i Indre Mission måtte bedstefar jævn-

ligt høre, at han var for verdslig og frisindet. Blandt andet bebrejdede man ham, at han gav hver af 

sine børn en cykel, når de nåede skolealderen. Kritikken gik blandt andet på, at hans børn kunne gå 

hen og blive storagtige og indbildske ved at sammenligne sig med børn fra fattige hjem, hvor der 

ikke var råd til cykler. De mest rabiate mente endda, at det var direkte syndigt at cykle. Især når 

unge mennesker, og specielt unge piger gjorde det. Dokumentationen for denne påstand havde de 

blandt andet fra læsning i ” De Unges Blad”, hvor en indremissionsk præst i en artikel i 1902 tog 

stærkt afstand fra især unge pigers brug af sådant nymodens djævelskab. 

Bedstefar forsvarede sig ved at henvise til sit dårlige helbred og udpenslede for kritikerne hvor 

afhængig han var af sine børns arbejdsindsats. Det var vigtigt for ham, at børnene brugte mindst 

mulig tid på skolevejen. 

Hans forholdsvis pragmatiske holdning til religiøse formaliteter kom også til udtryk i hans 

ungdom, da han vandrede rundt på Lolland som uldkræmmer. En ikke uvæsentlig del af hans kun-

degrundlag var de polske kvinder, der i sommerhalvåret arbejdede i roemarkerne. Deres arbejdsuge 

var ofte så lang, at det kun var muligt at kontakte dem om søndagen. Vel vidende, at hans hjemlige 

omgangskreds stærkt ville misbillige det, brugte han tit noget af søndagen til tøjhandel med disse 

datidens fremmedarbejdere. 

Som et eksempel på hans frisind fortalte far, at indstillingen til forlystelser ikke var mere 

streng, end at når der f. eks. kom en cirkus til Herning, så tog de store børn som regel ind og så fo-
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restillingen uden at spørge forældrene om lov. I de fleste missionske hjem spurgte børnene heller 

ikke om lov til noget sådant, for de vidste på forhånd, at svaret ville blive et nej. 

Jeg tror, at den bedste beskrivelse af bedstefars sindelag og etiske ståsted kommer til udtryk i 

denne beretning: I en af sine utallige hestehandeler havde han dummet sig godt og grundigt og fået 

købt et spand russerheste, der viste at være langsomt gående og dovne ud over alle grænser. Han 

ærgrede sig over købet, men fandt det udsigtsløst at kræve erstatning af sælgeren. 

En dag fik han besøg af en fattig hedeopdyrker, der hidtil havde brugt stude som trækkraft. 

Han overvejede at skifte studene ud med et hesteforspand og ville høre, om bedstefar havde et 

spand heste til salg. Det skulle af hensyn til prisen være et par små heste, og da han jo var vant til 

det sindige studetempo, skulle det gerne være et par, der ikke var for hurtigt gående. 

Det var lige den køber bedstefar havde brug for. Han fik afsat sine dovne russerheste og var 

glad. Men glæden blev kortvarig. Hedebonden fandt efter kort tids brug, at hestene trods alt var for 

langsomme. Han mødte op med et erstatningskrav på 400 kroner, som bedstefar pure afviste. Efter 

et langt tovtrækkeri endte sagen for retten i Herning, der helt frikendte bedstefar for erstatningspligt. 

Da retshandlingen var overstået og de sammen havde forladt retsbygningen, trak bedstefar tegnebo-

gen frem og gav køberen de 400 kroner, som han havde forlangt. 

Han har formentlig haft en fornemmelse af, at handelen havde været lidt for god og har ønsket 

at afslutte sagen med rene linier i forhold til både den jordiske og den himmelske domstol. 

Hans jordnære indstilling kom jævnligt til udtryk i hans næsten demonstrative uvilje mod at fo-

retage sig noget, der kunne opfattes som forsøg på at virke imponerende og prangende. Når han 

udfyldte papirer, der indeholdt en linie til stillingsbetegnelse, skrev han ’Husmand’. 

Jeg husker, at jeg i en moden alder blev opmærksom på eksistensen af billedet af bedstefar med 

hingsten. De fleste af fars søskende havde et eksemplar af det. Jeg spurgte en gang far om, hvad der 

var grunden til, at han ikke havde billedet. Han svarede med et kategorisk eftertryk, at han ville 

hverken eje eller have det billede, og forklarede sin uvilje mod det med at fortælle om alle de fejl, 

der var begået ved opstillingen: Hingsten var placeret med bagbenene på et højere punkt end forbe-

nene. (Det var en overtrædelse af regel nummer et i læren om hestemønstring). Bagbensstillingen er 

også yderst kritisabel og afspejler bedstefars totale mangel på interesse for korrekt opstilling. Bag-

benene skulle have stået parallelle med en let retning nedad-bagud. Bedstefar selv står også i en 

meget uprofessionel stilling. Han skulle have stået med front mod hingsten og have tvunget dens 

hoved op i en højere position. Placeringen foran en træport med rottehuller forneden syntes far også 

var forkastelig og desuden burde hingsten have været striglet før opstillingen. Far påstod, at man 

kunne se halmstrå hængende i halen på den. 

”Men det var typisk for ham” tilføjede far: ”Han havde en indgroet uvilje imod alt hvad om-

verdenen kunne opfatte som prangende og pralende”. 

Retfærdigvis kan vi dog notere os, at bedstefar dog trods alt har været så forfængelig, at han 

har givet hingsten mønstringsgjorden på, før han trak den ud til fotografering. 

Et gennemgående træk i mange skildringer af bedstefar har været de hyppige gengivelser af si-

tuationer, der kalder på smilet. Selvom han i mange henseender var en alvorsmand, besad han en 

god portion humoristisk sans. Han var vist ikke just nogen stor anekdotefortæller, men han havde et 

sikkert fortællertalent, når det drejede sig om at skildre muntre episoder som han selv havde oplevet 

på nært hold. Hans humoristiske sans skinnede også ofte igennem i en almindelig samtale gennem 

hans originale svar og lune afrundende bemærkninger. Som for eksempel da det en gang i et selskab 

faldt på tale, at datoerne for hans to bryllupper var omtrent sammenfaldende. Det var henholdsvis 

den 28. og den 30 oktober. ” Ja”, sagde han konkluderende: ” A plejer å blyw gywt der sidst i okto-

ber ”. (Jeg plejer at blive gift der sidst i oktober). 

Når der var tale om hans fødselsår, der som nævnt var 1863, konkluderede han gerne: ” Ja, a 

nåed jo altså lieg å kom mæj i 64 ”. (Ja, jeg nåede jo altså lige at komme med i 64). 
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Den allerede nævnte kaninbesætning havde til huse i en lang, primitiv bygning, som var place-

ret i haven og langs med sognevejen. I nordenden af bygningen var indrettet et par små beboelses-

rum, der i flere år var lejet ud til et par gamle koner, der levede af aldersrente. 

Som det så ofte er gået med kaninbesætninger, blev bedstefars bestand angrebet af den smit-

somme sygdom coccidiose. Dødeligheden blev så høj, at han valgte helt at stoppe produktionen 

Efter lang tids fravær- vistnok i soldatertiden- var far hjemme på besøg. Medens bedstefar sov 

middagssøvn gik han alene en tur rundt i bedriften og opdagede til sin overraskelse, at kaninhuset 

var tomt for både dyr og mennesker. Da han igen traf sin far, sagde han: ” A tøwwes æ kaninhus sto 

hiel tom ”. (Jeg synes, at kaninhuset står helt tomt ?) ”Ja ”, lød svaret: ” Di døe for mæ, båed æ 

kwonner å æ kaniner ”. (De døde for mig, både konerne og kaninerne). 

Nogle få år efter at far og mor havde etableret sig på statshusmandsbruget i Brædstrup, havde 

de en søndag besøg af bedstefar og bedstemor. Da disse begge to var vant til at sove middagssøvn, 

blev det aftalt, at de skulle tage en lille lur, medens mor vaskede op efter middagsmaden. 

Den ene af soveværelsets to senge var imidlertid optaget af en baby, der lå og sov (sandsynlig-

vis mig selv), men begge gav udtryk for, at det ikke var noget problem. De kunne sagtens deles om 

den anden seng. Mor opbevarede sine bløde hvidevarer i et skab i soveværelset, og nogle minutter 

efter at de havde lagt sig, listede hun ind for at hente et viskestykke. Da hun opdagede, at de endnu 

ikke var faldet i søvn, sagde hun lidt bekymret: ” Tror I virkeligt, at I kan sove der ? I ligger godt 

nok lidt tæt ved hinanden ”. Det havde bedstefar et gemytligt svar på: ” Det betyjer ingenting, Hele-

ne. Vi hå somtijer læjn møj nærere ve hweranner ”. (Det betyder ingenting, Helene. Vi har somme-

tider ligget meget nærmere ved hinanden). 

Mor havde ikke forestillet sig, at hendes fromme svigerfar kunne finde på at sige sådan noget 

og skyndte sig rødmende ud af soveværelset igen. 

 

 

Historier om Kræ Laursen 

Som nævnt markerede bedstefar sig ved at besidde en god portion humoristisk sans. Dette har sik-

kert været medvirkende til, at der i mange år efter hans død cirkulerede en del anekdoter om ham. 

Selvom jeg har hørt flere af dem i lidt forskellige versioner, har pointen altid været genkendelig, og 

der er ingen grund til at betvivle, at historierne refererer til autentiske begivenheder. 

 

Kræ Laursens 15 chaiselonger 

Denne historie er sikkert den hyppigst fortalte historie om bedstefar, så lad os begynde med den.  

Til indledende orientering for yngre læsere bør måske forklares, at en chaiselong på den tid var 

et ret nymodens statusmøbel. Man kan kort beskrive det som en mellemting mellem en sofa og en 

divan. (Det havde sofaens ryglæn og divanens forhøjning i den ene ende). 

Under en togrejse kom bedstefar til at sidde i kupe sammen med en passager, der viste sig også 

at være landmand. De faldt i snak med hinanden og berettede hver især om deres landbrug. Da bed-

stefar havde gjort rede for sine 3 kobbel køer, sine 300 kaniner, hesteantallet og de 70 tønder land, 

tilføjede han, at han desuden havde 15 ’sesselonger’. Det måtte medpassageren have en nærmere 

forklaring på, og bedstefar forklarede da, at han havde været gift to gange. Både hans afdøde og 

hans nulevende kone hed Sidsel, så man kunne vel med en vis rimelighed kalde hans børn for ’Sid-

selunger’. Af den slags unger havde han 5 med den afdøde kone og 9 med den nulevende. 

Da medpassageren havde grinet lidt af den oplysning, gjorde han opmærksom på, at bedstefar 

havde lavet en regnefejl. 5 plus 9 giver ikke 15, men kun 14. Hertil svarede bedstefar, at han for-

uden de 14 også havde en chaiselong inde i stuen, som han plejede at sove sin middagssøvn på! 
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Den overflødige tur til Kibæk 

Jens Venø, der nu var blevet ejer af bedstefars fødehjem, havde lige så god tid til at tage i byen som 

bedstefar havde. De to bønder, der altid trivedes godt i hinandens selskab, fulgtes meget ofte ad, når 

de havde ærinder i byen. Der skulle ikke meget anledning til, inden en af dem fik spændt for stads-

vognen, og så kunne de jo få has på det meste af en dag med en fælles køretur til Herning eller Ki-

bæk. En dag måtte de dog erkende, at de kunne have sparet turen. Ved ankomsten til Kibæk måtte 

de nemlig begge indrømme, at de strengt taget ikke havde noget at komme til byen efter. Hver især 

havde de haft den opfattelse, at makkeren havde et nødvendigt ærinde dernede. Så lidt slukørede 

rullede de hjemad mod æ Bjerre igen.  

 

De dovneste landmænd i æ Bjerre 

Bedstefars nærmeste nabo mod nord var Jeppe eller ’Jèp i æ Bjerre’, som han gerne hed i daglig 

omtale. Han var gift med en skrap ko-

ne, der hed Malene. (Malèen, sagde 

man.) Malene var en dygtig væverske, 

og det var vistnok hendes håndværk, 

der holdt liv i familien. Jeppe drak en 

utrolig mængde af datidens billige 

brændevin, og helt ædru var han efter 

sigende aldrig. 

Han havde altså mere end navnet 

til lighed med Holbergs ’Jeppe på 

Bjerget’. 

Gårdens areal var ret stort, men 

jorden blev mildt sagt drevet eksten-

sivt. Flere steder var græsmarkerne ved 

at ’springe i lyng igen’, som det hed. 

Besætningen bestod af fire malkekøer, 

et par trækstude og nogle får. 

Jeppe og bedstefar var på mange 

måder hinandens absolutte modsætnin-

ger. Bedstefar så med misbilligelse på 

Jeppes permanente drikkeri, og Jeppe 

havde kun spydige ord tilovers for bed-

stefars effektive drift og mange nyan-

skaffelser. Fælles for dem var deres 

sans for humor og veludviklede slag-

færdighed, og ofte gik de og lavede 

godmodigt grin med hinanden. En del 

af deres fællesskab bestod i øvrigt i, at 

de holdt Herning Folkeblad sammen. 

En sommerdag dag sad Jens Venø 

og bedstefar ved siden af hinanden i 

vejgrøften og nød det gode vejr. I det 

fjerne fik de øje på Jeppe, der nordfra 

kom gående ad Bjerrevejen. Han havde været en tur i Herning, og det var tydeligt, at han under by-

turen var blevet en hel mere beruset, end han plejede at være.  

De fem helsøskende af ældste hold børn. Det er min mor, der har 
skrevet navnene og årstallet for fotograferingen. Fotoet blev altid 

kaldt for ”billedet, hvor alle fem har midterskildning”. Som nævnt 

andetsteds bygger beretningen langt overvejende på mine samtaler 

med de tre brødre på dette billede. 
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Selvom de to fromme afholdsbønder følte sig frastødte af Jeppes livsførelse, var de dog ikke 

mere forargede, end at de sammen lagde en plan for, hvordan de nu kunne få lidt sjov ud af situati-

onen, når han nærmede sig. 

Da Jeppe omsider nåede frem, rakte bedstefar spadserestokken ud foran ham og sagde med på-

taget alvorlig mine: ” Stop lieg en gång Jèp. Jens og mæ hår lieg en høen vi ska ha plòket mæ dæj. 

Vi hår høer, te do goer å sæjer, te vi æ di tou dounest landmænd i æ Bjerre ”. (Stop lige en gang, 

Jeppe. Jens og jeg har lige en høne, vi skal have plukket med dig. Vi har hørt, at du går siger, at vi 

er de to dovneste landmænd i Bjerre.) 

Men Jeppes slagfærdighed viste sig at være større end hans brandert. Han svarede: ” Det hår a 

aldrig nouensinn så. A hår derimued så, te I æ di tou dounest landmænd i hiele Snejbjerg sown”. 

(Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg har derimod sagt, at I er de to dovneste landmænd i hele 

Snejbjerg sogn). 

Da Snejbjerg sogn dengang var et af landets største sogne - om ikke det største -, sagde det jo ikke 

så lidt. 

 

Da Jeppe skulle tørlægges 

En dag bestemte bedstefar sig for at besøge Jeppe og fortælle ham lidt om, hvor meget han gik glip 

af på grund af sit drikkeri, og hvor godt hans liv kunne være uden spiritus. Undervejs i sin agitati-

onstale siger bedstefar formanende: ” Do ved jo ow Jèp, dæ ståer et stæj i æ biwel, at frådsere og 

drankere skulle ikke komme i Guds rige ”. (Du ved jo også, Jeppe, at der står et sted i bibelen, at 

frådsere og drankere skulle ikke komme i Guds rige.) 

Men Jeppe lod sig ikke sådan sætte til vægs. Jo, det skriftsted kendte han skam godt, men: (citat): ” 

A trøster mæ mæj, te æ frådsere er da ligegodt nævnt føst ”. (Jeg trøster mig med, at frådserne er da 

ligegodt nævnt først.) 

 

Det var et par eksempler på, at Kræ Laursen – trods sin notoriske slagfærdighed – af og til blev sat 

skakmat. Det var også tilfældet i denne beretning: 

 

Læreren, der skulle meldes ind i afholdsforeningen 

Farbror Laurids var kommet ud at tjene allerede medens han gik til konfirmationsforberedelse. Det 

bevirkede, at han fik sit sidste skoleår i Vorgod skole. Bedstefar blev herved opmærksom på, at 

degnen i Vorgod havde et stort alkoholproblem. I den gode hensigt at få ham afvænnet via et med-

lemskab af ’Blå Kors’, cyklede bedstefar en dag til Vorgod og opsøgte degnen. Efter de indledende 

bemærkninger om vind og vejr siger bedstefar: ” A kommer egentlig for å fo dæj te å blyw medlem 

a såen en udmærket forening vi håer ”. (Jeg kommer egentligt for at få dig til at blive medlem af 

sådan en udmærket forening, vi har.) Men degnen havde lugtet lunten og svarede med pokerfjæs: ” 

Nej tak. Jeg har en eneste gang i mit liv prøvet at være medlem af en forening, og det har kostet mig 

en forfærdelig masse penge ”. Bedstefar spurgte nysgerrigt om, hvad det dog var en forening. ”Det 

er noget, de kalder en kreditforening ”, lød svaret. 

 

En barselshistorie 

De hyppige børnefødsler på gården har naturligt nok også affødt en autentisk anekdote. 

Jeppes effektive og rapkæftede Malene blev gerne tilkaldt for at assistere jordemoderen, når 

Bjerregaard-konen skulle barsle. En gang fandt fødselen sted lige præcis medens bedstefar og med-

hjælperne sad i køkkenet og drak formiddagskaffe. Malene kom farende ud af soveværelset for at 

hente varmt vand og meddelte i forbifarten, at nu var det overstået. Bedstefar og de øvrige ville na-

turligvis straks have at vide, om det blev en dreng eller en pige. Malene sagtnede farten et øjeblik 
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og rapporterede: ”Det blev en …….. Ja, hvad blev det i grunden ? Nå, skidt med det. Den er rask og 

velskabt. Det er det vigtigste! ” 

 

Da makkeren faldt i brønden 

Denne beretning kan næppe siges at være særlig morsom. Når jeg medtager den, er det mest for at 

give en smagsprøve på, hvor stor forskel der kan forekomme mellem nutidens rigsdansk og så den 

dialekt, der var bedstefars sprog.  

Under den allerede nævnte kvægtransport fra Horsens til Holstebro måtte man naturligvis fore-

tage adskillige overnatninger. En aften, da mørket var ved at falde på, befandt karavanen sig i nær-

heden af en forladt hedegård. En såkaldt ødegård. Bedstefar og hans makker undersøgte den og 

fandt ud af, at bygningerne var store nok til at alle de 24 køer, som de trak med, kunne installeres 

for natten. 

Da de havde fået bundet alle køerne, var det blevet helt mørkt, og de to trækkere ville prøve, 

om de kunne finde en nogenlunde komfortabel soveplads i stuehuset. 

Ved siden af hinanden gik de over gårdspladsen med retning mod stuehuset. Men inden de nå-

ede huset, hørte bedstefar en uventet lyd og et forskrækket udbrud fra makkeren, der viste sig at 

være forsvundet helt fra jordoverfladen. 

” Hov”, sagde bedstefar: ” Hwa skie der mæ dæ ? ”. (Hov, hvad skete der med dig ?) 

” A fiel i æ kield ”, lød det nede fra brønden, som makkeren var faldet ned i. (Jeg faldt i brøn-

den.) 

Heldigvis var brønden ikke dybere, end at bedstefar kunne hjælpe ham op igen ved at række en 

hånd ned i hullet til ham. 

 

Zigøjnerens uheldige køretur 

Efter en markedsdag i Herning kom han hjem med denne beretning: Som alle andre vidste han ud-

mærket, at man ved køb af heste skulle gå i en stor bue udenom zigøjnerne. Risikoen for at få en 

hest med skjulte fejl var meget stor og muligheden for bagefter at få en erstatning nærmest lig nul. 

Der var altid en del af disse omkringrejsende folk i byen på en markedsdag, og de holdt gerne 

til i markedspladsens udkant. 

Bedstefar havde ikke kunnet modstå fristelsen til at kigge lidt på zigøjnernes heste. Han havde 

fået øje på en ganske tiltalende russerhest og spurgte til prisen. Den lød ikke urimelig, men bedste-

far kendte jo risikoen, og bad derfor zigøjneren om at få en nogenlunde lang køretur med hesten. 

Hvis turen faldt tilfredsstillende ud, ville jo risikoen for en hel del handelsfejl i nogen grad være 

bortelimineret. Zigøjneren spændte beredvilligt hesten for en lille fjedervogn, og med zigøjneren 

selv som kusk begyndte køreturen. Bedstefar noterede sig, at kursen straks blev sat mod et øde om-

råde i byens udkant. 

Valget af denne rute var næppe helt tilfældig. Hesten travede til en begyndelse udmærket, men 

efter nogen tids kørsel stoppede den pludseligt og faldt livløs omkuld mellem enspænderstængerne. 

Den led altså af den sygdom, som man kalder ’ligfald’, en form for epilepsi, der jo selvfølgeligt er 

en yderst alvorlig handelsfejl. 

Zigøjneren rystede ærgerlig på hovedet, trak sin pung op af lommen og fandt en mønt frem, 

som han rakte til bedstefar idet han sagde: ” Hæer hår do 25 øre te en bajer, å så ho lder do di kjæft 

”! (Her har du 25 øre til en bajer, og så holder du din kæft!) 

Bedstefar tog imod 25-øren, men har vel næppe brugt den til det tiltænkte formål, da han jo 

som nævnt var totalafholdsmand. 
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Den sidste dag på Skodsborg Sanatorium 

Engang, da han var omkring 60 år gammel, kunne han efter hjemkomsten fra et kurophold på 

Skodsborg Sanatorium berette om denne muntre hændelse: En formiddag, hvor han som sædvanligt 

lå i en seng på en stor fællesstue, følte han sig usædvanligt rask og veloplagt. Han gav udtryk for sit 

velvære ved at fortælle medpatienterne, at han befandt sig så godt, at han ligefrem følte trang til at 

slå en kolbøtte i sengen. 

Nogle af de andre på stuen gav udtryk for deres tvivl om, hvorvidt han i det hele taget var i 

stand til at gennemføre et sådant stykke akrobatik. For at gøre deres tvivl til skamme, anbragte han 

sig resolut i sengens hovedende, lagde issen mod puden og slog en vellykket kolbøtte ned over sen-

gen. Midt under kolbøtten gik døren op, og stuegangen kom ind med overlægen i spidsen. Dagen 

efter blev han udskrevet fra sanatoriet. 

(For helt at kunne se det morsomme i denne beretning er det en stor fordel at kende lidt til au-

toritetsniveauet hos datidens overlæger!) 

 

 

Året 1916 

Jeg har valgt at give dette år en speciel omtale, og det er der flere årsager til. 

Ofte er det jo sådan, at et tidsdateret situationsbillede giver en mere levende beskrivelse, end 

det, der kan opnås gennem en opremsning af begivenheder i kronologisk rækkefølge. Desuden har 

jeg et par billeder og en række oplysninger, som jeg med en rimelig grad af sikkerhed kan fæstne til 

netop dette årstal. 

Lad os prøve at kigge på året og indlede med nogle konkrete og efterviselige facts: Bedstefar 

fyldte 53 i februar. Han er altså nu ved at være en lidt ældre mand. Den 12. marts føder hans 18 år 

yngre kone ham en datter, der får navnet Margrete. Det var hende, vi som børn skulle komme til at 

kende som den kønne, charmerende og utroligt slagfærdige ’faster Grete’. Hvis vi medregner bar-

net, der døde sammen med min farmor, var den nyfødte Margrete bedstefars 17. barn. Som en kuri-

ositet, der strengt taget ikke har noget med sagen at gøre, erfarede vi siden, at der skulle gå 60 år, 

inden der igen blev født en pige på Bjerregaarden.  

Den nyfødte pige er Sidsel Maries 10.barn. Ganske godt klaret efter kun tolv et halvt års ægte-

skab. Ikke mindst i betragtning af, at der gik 11 måneder fra ægteskabets indgåelse til det første 

barns fødsel. 3 af de 10 børn er dog døde som spæde, så børneantallet i ’andet kuld’ er nu på 7. 

I det ældste hold børn er der 5 overlevende i alderen 17 til 27 år. Kun den ældste – faster Kir-

sten – er gift. Det har hun været i 7 år, og hun er omtrent lige så yngledygtig som sin stedmoder. 10 

dage før hendes nævnte halvsøster – Margrete – kommer til Verden, nedkommer hun selv med sit 

barn nummer 5. (Kristen Bjerregaard Thomsen). Han bliver altså Kræ Laursens femte barnebarn og 

iøvrigt den første af en lang række eksempler på brugen af navnet ’Bjerregaard’ som mellemnavn. 

Mig bekendt var han også den eneste af fætter-/kusineflokken, der fik bevilget ret til at stryge 

sit oprindelige efternavn og erstatte det med Bjerregaard.  

Der var altså flittig gang i familiens reproduktion, og når far siden berettede om al denne bør-

nerigdom, lød hans afrundende slutkommentar altid: ” Jo, da var der skam gang i det ”! 

På Bjerregaarden har familiens økonomi været i en meget positiv udvikling. Årene op til første 

verdenskrig var ganske gode år for landbruget, og bedstefar har sikkert været rimeligt godt konso-

lideret allerede da verdenskrigen begyndte i sommeren 1914. For landmænd, der havde orden i he-

steholdet, gav krigsårene et betydelig løft i indtægterne. Store udvoksede arbejdsheste handledes i et 

prisleje, der lå mellem 3000 og 5000 kroner. Et autentisk eksempel: En landmand i Hammerum, der 

førte sine hopper til bedækning på Bjerregaarden, kunne fortælle, at en hestehandler havde budt 

ham 9500 kroner for et spand heste.  
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Et af de få billeder, der eksisterer af min faster, der døde som 15-årig i april 1906. Det er hende, der sidder yderst til 

venstre i forreste række med en stående pige på sin højre side. Billedet er taget i forbindelse med hendes konfirmation i 

Gødstrup i 1905. Præsten yderst til højre i billedet, er den i teksten omtalte Pastor Tindborg. 
 

Der var eksempler på, at landmænd efter salget af et spand heste benyttede salgssummen til at 

rense gården for alle gældsforpligtelser. 

Bedstefars deltagelse i dette eventyr var især knyttet til ’Bjerregaard Munkedal’. Den havde nu 

været på gården i 10 år og havde gennem sit afkom fået udviklet et særdeles godt renommé i en stor 

radius. I krigsårene ankom der hvert år omtrent 100 hopper til bedækning på gården. Med i billedet 

hører, at den blev flittigt benyttet som arbejdshest. 

Vejrmæssigt var 1916 et godt dyrkningsår med tidlig såning og tidlig græsning. Alle afgrøder 

udviklede sig godt, og det er næppe tilfældigt, at det lige netop blev det år, man byggede den nye 

ladefløj. 

Generelt har bedstefar sikkert kunne lægge sine yngre års økonomiske bekymringer bag sig, og har 

kunnet notere sig, at det gik slet ikke så dårligt for ham. De økonomiske uvejrsskyer, der siden skul-

le blive ubehagelige realiteter, tildels for ham selv, men især for hans ældste hold børn, havde end-

nu ikke vist sig i horisonten. 

Og havde man ikke andet at glæde sig over, kunne man jo i alt fald sammenligne sin egen 

hverdag med Herning Folkeblads beretninger om, hvad der foregik ude i Verden. Man var nået til 

midten af første verdenskrig, og selvom danske bondefamiliers hverdagsliv langtfra var problem-

løst, så kunne man dog betegne det som et privilegeret oaseliv i sammenligning med det, som de 

fleste europæere oplevede på den tid. 
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I de mundtlige beretninger om Kræ Laursen har hans store børneflok altid været et tilbageven-

dende tema. Der har, så vidt jeg kan regne ud, aldrig til hverdag været et større antal børn i hjemmet 

end i 1916. Af det ældste hold var Hedevig, Niels og far ansat som medhjælpere. De fyldte hen-

holdsvis 17, 21 og 19 det år. Talt sammen med de 7 børn fra yngste hold har der altså været 10 børn 

i huset. De to, der manglede, var de to ældste, nemlig Kirsten, der som nævnt allerede var gift, og 

Laurids, der var indkaldt som soldat. Søren og Jakob var ikke født endnu. 

En skelsættende begivenhed i året bevirkede, at folketallet på gården blev fordoblet en stor del 

af sommeren. Øst for Bjerregaarden lå Martin Ahlers gård. Børnerigeligheden her var omtrent på 

højde med Bjerregaardens. Den første maj gik der ild i gården, og den nedbrændte totalt. På grund 

af det tidlige forår var køer og ungkreaturer heldigvis allerede sat på græs, så det eneste dyr der in-

debrændte, var tyren. Efter branden inviterede bedstefar familien til at bo og spise på Bjerregaarden 

indtil de igen fik tag over hovedet. Udover nabofamilien havde man tillige ofte håndværkere og 

daglejere fra Martin Ahlers oprydning og nybyggeri på kost. Antallet af sådanne ekstra folk blev 

forøget af bedstefars allerede nævnte ladebyggeri den samme sommer. Far påstod, at han en dag 

havde talt 40 mennesker under et måltid, så den daglige madtilberedning har været noget af en ud-

fordring. Det daglige forbrug af kartofler var så stort, at man benyttede gruekedlen til kogningen.  

Fra 1916 stammer et par rigtigt gode billeder. Det ene er et billede af farbror Niels med et tre-

spand for dobbeltploven Han har selv detaljeret beskrevet billedet, der er taget i september måned. 

Han er ved at pløje til rugsåning i en mark, hvor der kort forinden en høstet havre. Havrestubben er 

harvet op nogle gange med en fjedertandsharve. Lokaliteten er en af de højtliggende marker syd for 

privatvejen, der førte op til Martin Ahlers gård. Man ser tydeligt vejen lige bag ved Niels. Kameraet 

har altså peget mod den nordvestlige horisont, og skyggerne viser, at vejret har været meget klart. 

 

 
 

Farbror Niels med et trespand for dobbeltploven i september 1916. Fotoet, der er grundigt omtalt i teksten, giver en 
fornemmelse af, hvor åbent landskabet dengang var. 

 



 

30 

Skyggeretningen viser, at billedet er taget tidligt på dagen. Mellem Niels og forspandet har vi 

udsigt over det tidligere omtalte græsningsareal ’æ Brede’. Det mørke areal, der ses lige bagved 

Niels, er et stykke uopdyrket hede. Foran furehestens hoved ser vi lidt af træbeplantningen omkring 

Bjerregaardens have. Hesten i furen er ’Bjerregaard Munkedal’, og skimmelen til venstre i forspan-

det er ’Svenskeren’. Hun er på dette tidspunkt kun 2½ år gammel, men er allerede drægtig. Hesten i 

midten var gledet ud af farbror Niels’s erindring, da han fortalte om billedet. 

Jeg benyttede dette billede for 30 år siden i en mindeartikel i et jubilæumsskrift, der skulle 

markere Vejlby Landbrugsskoles 50-års jubilæum. 

Det andet billede er det klassiske billede af Bjerregaarden, som vi har kendt den. At det er taget 

i 1916 er strengt taget et gæt, idet ingen af dem, jeg har spurgt, med sikkerhed har kunnet tidsfæste 

det. At det i alt fald ikke er ældre, kan siges med sikkerhed, idet ladefløjen, som bedstefar og børne-

ne står ved, som allerede nævnt blev bygget i sommeren 1916. Far fortalte engang, at det meste af 

dette byggeri var udført af ham og Niels. Man kunne jo gætte på, at fuldendelsen af dette byggeri i 

virkeligheden er anledningen til fotograferingen.  

 

 
 

Dette billede er med stor sikkerhed taget i september 1916. Bag personerne ses den nybyggede ladefløj. Fløjen, der ses 

under vindmøllen, rummede hestestalden og et stort uopvarmet karlekammer med indgang fra hestestalden. Vestfløjen, 

der kan ses gennem gårdsleddet, er svinestalden. Sydlængen, der var kostald, kan ikke ses på billedet.  

 

Jeg antager, at børnene på billedet fra venstre mod højre er Hans, Christian, Peter og Johannes. Hvis 

dette er tilfældet og vi antager, at billedet er fra 1916, skal alderen på de fire drenge – i den nævnte 

rækkefølge – være 7, 5, 4 og 2 år. Disse aldre forekommer vel sandsynlige, når man sammenligner 

deres respektive legemshøjder med bedstefars. 

Flere ting tyder på, at billedet er taget samme dag som billedet af Niels med trespandet. Billed-

kvaliteten og vejrsituationen i de to billeder understøtter denne antagelse. At det er taget en efter-
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årsdag er helt sikkert, idet marken i forgrunden på begge bileder tydeligvis er opharvet stubmark. På 

skorstenenes skygger på stuehustaget kan vi desuden se, at billedet er taget ret tidligt på dagen, 

hvilket jo også var tilfældet med pløjebilledet.  

 

Startgrundlaget: Aftægtskontrakten 

Da Kræ Laursen i 90-erne overtog gården, skete det på grundlag af en såkaldt ’aftægtskontrakt’. Et 

juridisk bindende dokument, der beskrev betingelserne, for overtagelsen af gården. En sådan over-

dragelsesaftale var den gang en meget almindelig finansieringsform, når unge, mindrebemidlede 

landmænd overtog en igangværende landbrugsbedrift. Meget ofte var det et fader-søn dokument, 

men i dette tilfælde en aftale mellem to helt ubeslægtede. 

Originalen var håndskrevet og er egentligt nogenlunde letlæselig. Alligevel viser jeg for en 

sikkerheds skyld herunder også kontrakten, som den ser ud i maskinskrift. Min halvfætter Niels 

Juul har maskinskrevet kontrakten og til sidst tilføjet et afsnit, der klarlægger omregningsreglerne 

fra gamle til nye mål m.v. Den samme Niels Juul er i øvrigt født på gården i farfars tid og endda så 

tidligt, at han lige akkurat kan huske ham. Hos min kusine Sidsel Jensen i Snejbjerg har jeg lånt en 

kopi af originaludgaven. Den er vedlagt bagest i manuskriptet.  

 
LN 462/1892 

Aftægtskontrakt 
 
Oprettet mellem mig Kristen Lauridsen Snejbjerg Bjerre som Yder og Jens Jensen Nygaard og Hustru Kri-
stine Mathea Pedersen som Nydere ligeledes af Snejbjerg Bjerre af Snejbjerg Sogn. Ved at jeg Jens Nygaard 
idag har meddelt Kristen Lauridsen Skjøde paa min nedenfor nævnte Ejendom har jeg for min og min Hu-
stru Kristine Mathea Pedersens Livstid betinget os følgende Aftægt og Præstationen, som Kristen Lauridsen 
eller Stedets fremtidige Ejer uden noget Vederlag skal yde os nemlig 
 
1. Indtil Ejeren har opført et Aftægtshus efter nedenstaaende Forpligtelse har Aftægtsnyderen Ret til at afbe-
nytte det nuværende Stuehus, som til den Tid holdes forsvarlig vedlige af Ejeren. Naar Aftægtshuset skal 
opføres paa et nærmere betegnet Sted, da skal Ejeren opføre det af forsvarlige og gode Materialer, 12" Alen 
lang 8 Alen dyb og 3 Alen h›j fra Gulv til Loft, hvilken Aftægtsbolig skal indrettes til Daglistue, Sovekam-
mer, Køkken, Gang, Spise-kammer og Brændselsrum, samt Bagerovn, forsyne Huset med forsvarlig vandtæt 
Tag, forn›den Døre og Vinduer, Loft over 4re Fag, Bræddegulv i Sovekammeret, samt indrette alt fuldstæn-
dig efter Nydernes Ønske og Begjering. Nyderne har fri Adgang til at tage Vand af Stedets Brønd uden no-
gen Bekostning, Brønd med Redskaber holdes vedlige af Yderen, ligeledes skal Yderen udlægge en Haveplads 
27 Alen lang og 21 Alen bred, som han skal omgive med Hegn, hvilket altsammen skal være til Aftægtsny-
dernes udelukkende Brug og Afbenyttelse saalænge nogen af dem lever. Yderen forpligtes lige til fremtidig at 
vedligeholde Huset saavel paa Tag som paa Fag saavel ud som indvendig intet undtagen samt den fornødne 
Gjødning til Havejorden, alt efter Nydernes Forlangende. 
 
2. Til Aftægtsnydernes Underholdning leverer Yderen i gode og sunde uforfalskede Varer og med rigtig 
Maaal og Vægt aarlig: 3 Td. Rug, 1Td. Byg, 3 Td. Kartofler leveres med det Halve hvert Aars 1ste Maj og 
det Halve hvert Aars 1ste November, 1 Skp. Boghvedegryn, 8 u Kaffe, 8 u Kandis, 8 u Cikorie, 6 Snese Høn-
seæg og 16 u Flormel leveres med en Fjerdepart hver Tamperdag, 4 u Sæbe, 4 u Soda, 6 Potter Stenolie, 1 u 
Humle, 30 u fersk Faarekjød, 4 u Talg, 2 u Uld leveres hvert Aars 1ste November, 4 u Sødmælksost hver 
Sankt Hansdag, 40 u fersk Flæsk fra Forenden naar Hovedet er afskaaren, 2 Torsk, 2 Snese Hvilling i fersk 
Tilstand og forsvarlig Størrelse samt " Skp Mellemsalt hvert Aars 20de April. Ovennævnte Flæsk samt 2 u 
Ister og " Skp Mellemsalt leveres hvert Aars 1ste December. 1 u godt frisk Smør og 4re Pægl Brændevin 
hver Søndag, 1 Kardus Ringkjøbing Skraatobak hver 6 Ugersdag, 6 u Kalvekjød hver gang Yderen lader 
slagte en Kalv, 2 Potter nymalket Mælk hver Morgen undtagen 2 Maaneder da leveres kun 1" Pot daglig. 1 
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læs Gulvsand, 360 Snese Klyne, 10 Snese Tørv, 1 Trave Lyng leveres hvert Aar i Juni Maaned, fornøden 
Sengehalm efter Anfordring, 16 u Rugtag, 64 u Havretag hvert Aar i December. 
 
 3. Tilligemed at Alt som nævnt skal være leveret i sunde friske og forsvarlige Tilstande bemærkes: at Alt 
leveres i Aftægtsboligen, og Brændselet skal Yderen indhugge i det dertil indrettede Rum i tør Tilstand.  
  
 4. Paa Aftægtsfolkenes Anfordring skal Ejeren kjøre deres Korn til og fra Mølle, og i formalet Tilstand ind-
sætte det i Aftægtsboligen, kjøre Aftægtsfolkene til og fra Kirke 4re Gange Aarlig efter Forlangende. I Tilfæl-
de af Sygdom skal Ejeren befordre Præst og Læge hentet og hjemkjørt, de anordnede Lægemidler betales af 
Yderen og Nyderen hver med det Halve. 
 
5. Yderen betaler aarligen til Aftægtsfolkene 8 Kr. er otte Kroner 1ste Maj, samt i Sygdoms eller Alderdoms 
Tilfælde skal Yderen tilstille Aftægtsfolkene forsvarlig Pleje. 
 
6. Naar Aftægtsfolkene flytte i Aftægtsboligen have de Ret til at udtage af Indboet, hvad de have Brug for. 
 
7. Aftægten og øvrige Ydelser regnes fra Datto. Alt erlægges forud for det kommende Tidsrum. Naar den 
Ene ved Døden afgaar, da afkortes Leverensen af Rug, Byg, Kartofler, Mælk, Smør, æg, Flæsk, af disse Gjen-
stande afkortes en Tredie Part. Dør Jens Nygaard først, da leveres ingen Tobak og kun 3 Pægl Brændevin 
hver Maaneds første Dag. 
 
8. Ejeren er pligtig til at bekoste Aftægtsfolkenes hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens Skik og 
Brug, imod at han som Vederlag derfor ved den sidstes Død erholder alt hvad de efter-lader, desforuden til-
kommer Ejeren at hæve hvad der til Begravelsens Omkostning kan erholdes af Det danske Vaabenbrødresel-
skab. 
 
9. Jeg undertegnede Kristen Lauridsen indgaar denne Kontrakt i alle Ord og Punkter, og til Sikkerhed for 
den rigtige og skadesløse Opfyldelse af alle de mig og efterkommende Ejere ifølge foran-staaende paahvilende 
Forpligtelser pantsætter jeg herved næstefter 1300 Kr. til Vest- og sønderjydske Kreditforening den mig iføl-
ge Skjøde af Dags Datto, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matrk. N 1q og N 1n af Bjerre-
gaard, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt staaende for Hartkorn 2 Skp 0 Fdk 1 3/4 Alb 
og 0 Skp 0 Fdk 1 1/4 Alb med paastaaende Bygninger disses mur og sømfaste Gjenstande, Ejendommens 
Besætning, Inventarium og Avlsredskaber, Gjødning, Avl og Afgrøde samt Bygningens Assurancesum. 
Endvidere pantsættes med Første Prioritets Panteret en mig efter Skjøde tinglæst 19 April 1884 ejende Mo-
selod Matrk N 15 af Tanderup i Snejbjerg Sogn, Hartkorn 0 Skp 1 Fdk 2 3/4 Alb, gammel skat 50 Øre. 
 
 I Søgsmaals Tilfælde skal den hurtige Retsforfølgning efter Forordning 25. Januar 1828 være anvendelig. 
  
 Aftægtens stempelpligtige Værdiansættes efter bedste Skjønnede til 1200 Kr. 
 
 Ovenstaaende bekræftes herved med vore Hænders Underskrift vidnefast 
 
 Snejbjerg Bjerre 18. Maj 1892 
 
 Yder Nyder 
 Kristen Lauridsen Jens Jensen Nygaard 
 
 Til Vitterlighed 
 Niels Kristensen Fjord 
 Hans Chr. Jensen  
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Noter og tilføjelser 

Der er et uafklaret problem omkring tidspunktet for farfars overtagelse af Bjerregaarden: Aftægts-

kontrakten er dateret 18. maj 1892. Det stemmer ganske fint med en meddelelse i Herning Folke-

blad d. 28/5 1892 i en rubrik om ejendomshandeler: Husejer Jens Jensen, Nygård, Snejbjerg, matr.nr. 

1n og 1q Bjerregård til Kristen Lauridsen, sst. 2500 kr. 

Men et par mundtlige oplysninger tyder dog på, at selve den fysiske flytning til det nye sted af 

en eller anden grund har fundet sted noget senere: Farbror Niels fortalte, at han var det første barn, 

familien fik på Bjerregaarden. Han blev født 1. sept. 1895. Det foregående barn – hans storebroder 

Laurids var født i marts 1893. Desuden fortalte Faster Kirsten, at hun som 5-årig – inden den egent-

lige flytning - havde en enkelt overnatning på gården sammen med sin far. Hun var født 24. decem-

ber 1888 og har altså opnået 5-årsalderen juleaftensdag 1893. Begge udsagn tyder på en flytning 

senere end 1892. 

I mine forsøg på at finde ud af problemet søgte jeg at finde ud af et salgstidspunkt for farfars 

første ejendom. Herunder stødte jeg på denne kortfattede meddelelse, som stod at læse i Herning 

Folkeblad d. 21. november 1893: Tvangsauk. over husejer Chr. Lauridsens ejd. i Bjerregård i Snejbj. 

Hvis den oplysning holder vand, (og hvis det virkelig er farfar, sagen drejer sig om) er det ube-

gribeligt, at man aldrig har hørt om det. Men stemmer jo godt med hans eget udsagn om, at han var 

`fattig som en kirkerotte` på det tidspunkt. 

Et andet dunkelt punkt er den i kontrakten aftalte aftægtsbolig. Denne bolig blev bevisligt al-

drig bygget. I alt fald ikke i den aftalte form. Aftægtsægteparret boede resten af deres tid i en stor 

stue i stuehusets østende. Jeg mener at have hørt om en forlængelse af stuehuset i den forbindelse. 

1 Alen=62,8 cm 

1 Skæppe=17,4 liter  

1 Pægl=0,24 liter   

1 Pot=4 Pægl=0,965 liter   

1 Trave=60 neg 1 u=" kg  

Tamperdage=De katolske fastedage ved hvert kirkeårligt kvartals begyndelse 

1 Tønde Land = 14000 Kv.-Alen (Kvadratalen) = 5516 Kv.meter 

1 Tønde Land = 8 Skæppe ... 4 Fjerdingkar ... 3 Album 

1 Skæppe = 4 Fjerdingkar = 1/8 tønde land = 689,5 Kv.meter 

1 Fjerdingkar = 3 Album = 1/32 tønde land = 172,4 Kv.meter 

1 Album = 1/96 tønde land = 57,5 Kv.meter 
1 Tdr.Hartkorn = 5 1/7 tønde land = 72000 Kv.-Alen 

"Boniteret areal" = Geometrisk areal*takst/24  

Boniteringstakster: Den bedste jord = 24 

Jord uden dyrkningsværdi = 0 

 

En landsomfattende bonitering af jorden i Danmark blev gennemført i første halvdel af det nittende århundrede og 

afsluttedes med udarbejdelsen af matrikulen af 1844. Den gamle matrikuls samlede jordskyld målt i "tdr. hartkorn", 

d.v.s. tdr. rug, byg eller hvede, bibeholdtes, og ved at dividere denne størrelse op i hele landets samlede boniterede 

areal fik man kvotienten 5 1/7. Derfor skulle der af 5 1/7 td. land boniteret areal svares 1 td. hartkorn i skat.  

  

"Boniteret areal" Beskatning  
1 tdr. land = 0,194 tdr. hartkorn = 19,4 kg korn 

1 skæppe = 0,024 tdr. hartkorn = 2,4 kg korn 

1 fjerdingkar = 0,006 tdr. hartkorn = 0,6 kg korn 

1 album = 0,002 tdr. hartkorn = 0,2 kg korn 
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Der må altså være sket en ændring eller omfortolkning af kontrakten. Det fremgår også af en øjen-

vidneberetning, der viser at kontraktens naturalieleverancer m.h.t fødevarer er blevet afløst af en 

madforsyning fra farmors køkken: Jens Nygaard var en lidt bøs herre. Farbror Niels fortalte, at sto-

rebror Laurids ofte af sin mor blev bedt om at bringe mad ind til ham. Da han var lidt bange for 

ham, nøjedes han med at åbne døren en smule og stikke maden ind på gulvet til ham. 

Kristine Mathea døde 19. okt. 1895 og blev 62 år gammel. Jens Jensen Nygaard døde d. 5. maj 

1899, 79 år gammel.  

Efter aftægtsægteparrets bortgang flyttede et andet ældre par ind i stuen. De optræder i folke-

tællingsskemaet fra 1901. Denne tælling fandt sted lige før farmors død i marts samme år. Kusine 

Sidsel fortæller, at hendes mor – min faster Hedevig (født 1899) - tydeligt kunne huske disse to. 

Hun opholdt sig som lille tit inde hos dem. Hun fortalte, at når hun bad om at få en af stuens pynte-

genstande ned på gulvet for at lege med dem, blev det som regel bevilget. Men da hun en dag også 

bad om at få lov til at lege med stueuret, måtte hun dog acceptere et afslag. 

Det samme tællingsskema fortæller, at husstanden bestod af farfar og farmor, 6 børn, 2 mand-

lige medhjælpere, en tjenestepige og de to aldersrentenydere. I alt 13 personer. Så der har været rift 

om spise- og sovepladserne i det ikke særligt store hus. De 2 ældre mennesker, der nu havde over-

taget ”ældreboligen” hed Karen Marie Jensen og Niels Frederiksen. 

Ved den næste folketælling – i 1906 – er de begge borte, men er blevet afløst af en mand, der 

hed Thue Andersen. Han betegnes i folketællingsskemaet som pensionær, logerende ogbipasser. 

Det var ham, der på side 10 i beretningen er omtalt som ”Lille Thue”, og som under arbejde i ko-

stalden blev klemt ihjel af en tyr.  

Der er altså flere eksempler på, at Kræ Laursen lod gården fungere som bolig for pensionister. 

Sikkert som udslag af en balancegang mellem forretningssans og ønsker om at vise social ansvar-

lighed. 

Det på side 23 nævnte kaninhus spillede også en rolle i den henseende. I fars drengetid før før-

ste verdenskrig boede der 2 kvindelige aldersrentenydere i den ene ende af huset. De fik hver 30 

kroner om måneden i aldersrente. Far havde tjansen med at hente pengene til dem hos kæmneren og 

fik hver gang 1 krone af hver af dem for ulejligheden. Han syntes allerede den gang, at det var et 

fyrsteligt honorar i sammenligning med det beskedne pensionsbeløb. 

Jeg bør til disse supplerende noter føje et nogle oplysninger om et økonomisk hændelsesforløb, 

der strengt taget fandt sted efter den beskrevne periode, men som jeg synes kan danne en passende 

afrunding af historien. 

Midt i 20’erne arvede Sidsel Marie – Kræ Laursens anden kone - efter sine afdøde forældre 

25.000 kroner. Hun ville gerne have brugt beløbet til investering i et nyt stuehus. Men det satte far-

far sig imod med henvisning til, at han skulle bruge pengene til at ’hjælpe sine fattige børn med’. 

Han fik sin vilje, men efter sigende ikke helt uden diskussion. Både min far og faster Marie har for-

talt mig om dilemmaet i enslydende versioner. Konkret ved jeg, at alle hans børn modtog økono-

misk hjælp, enten – for de etableredes, inklusive min fars, vedkommende – som en hjælp til at 

komme igennem krisen, eller – for de yngres vedkommende – som en starthjælp, når de etablerede 

sig. 

Man får sjældent udbytte ud af at tænke i kontrafaktiske historieforløb, men jeg kan alligevel 

ikke frigøre mig fra en fornemmelse af, at hvis det nævnte stuehus var blevet bygget, var min egen 

gode barndom blevet påvirket negativt af det. 

 

Et supplement til de mest interesserede 

Nogle går mere op i slægtshistorie og slægtsforskning end andre. Til disse eventuelt særligt interes-

serede har jeg i dette sidste afsnit samlet nogle oplysninger, der kan tænkes at have interesse. 
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Hvor ligger de forskellige ejendomme, der er nævnt ? 

Bortset fra en enkelt ligger de alle på Bjerrevej i Herning kommune. Bjerrevej går fra korsvejen i 

Tanderupkær sydpå indtil den i kommuneskellet mod Vorgod kommune skifter navn og fortsætter 

under navnet Tanderupkærvej. 

Lad os forestille os, at vi kommer fra Tanderupkærsiden. Vi vil da møde de fleste af ejendom-

mene efter stigende husnumre: 

 

Bjerrevej 52. Her boede bedstefars forældre: Laurits Jørgen Christensen og Kirsten Katrine Søren-

sen. Jeg kan med en ganske høj grad af sikkerhed sige, at denne ejendom er bedstefars fødested. 

Laurits Jørgen var gift tre gange. Han var enkemand og havde en søn, da han i 1858 blev gift 

med Kirsten Katrine. Efter hendes død i 1884 giftede han sig igen, men dette ægteskab var barnløst. 

Den i beretningen nævnte Jens Venø boede her. Han købte ejendommen af Laurits Jørgen, der 

derefter overtog en af gårdene i Tanderupkær. Denne handel fandt sted allerede medens Kræ Laur-

sen og hans familie endnu boede i den næste, vi møder, nemlig den, der nu hedder Bjerrevej 54. 

 

Bjerrevej 54. Det var på denne ejendom bedstefar startede som hedeopdyrker. Af kampestenshuset, 

som han byggede, er der desværre ingenting tilbage. 

 

Bjerrevej 59. Her boede Jeppe og Malene. 

 

Bjerrevej 64. Det er den ejendom, som min onkel og faster, Holger og Ane Hindkær, byggede som 

statsejendom på jord, som de havde købt af bedstefar. Holger Hindkær havde tjent som forkarl hos 

bedstefar i 1924-25, og fik derved, - om ikke prinsessen og det halve kongerige – så i alt fald den 

kønneste af døtrene og næsten det halve af gårdens jordareal. Landmandslykken varede nu ikke så 

længe. Under krisen først i trediverne afhændede parret ejendommen og flyttede til Herning. 

En statsejendom (eller et statshusmandssted, som det også hed) var en ejendom, der var finan-

cieret med fordelagtige statslån. Oftest drejede det sig om bygninger på nyopdyrket hedejord eller 

på allerede opdyrket jord, der – som i dette tilfælde - var udstykket fra større ejendomme. I mange 

tilfælde var disse ejendomme samtidigt det, som man kaldte jordrentebrug. Var dette tilfældet, hav-

de ejeren kun ejendomsret til bygningerne og løsøret. Jorden havde han kun brugsret til, og den til-

hørte i juridisk forstand samfundet. Han kunne i princippet ikke opnå fortjeneste på jorden, når han 

afhændede ejendommen 

 

Bjerrevej 67. Bjerregaarden, som bedstefar ejede og drev fra 1894 til 1938. 

 

Bjerrevej 69. Nabogården, der i bedstefars tid tilhørte Martin Ahler. Det var den, der totalt ned-

brændte 1. maj 1916. Denne gård kalder man også Bjerregaarden, uden at det mig bekendt mig be-

kendt nogensinde har givet anledning til konflikter. 

 

Lidt længere fremme skifter vejen navn til Tanderupkærvej. Vi er nu i Vorgod kommune, og et lille 

stykke længere fremme møder vi vejen mellem Kibæk og Fjelstervang, der her hedder Kibækvej. Vi 

skal til højre, mod Fjelstervang, og et lille stykke fremme – inden byen begynder - møder vi på ven-

stre side: 

 

Kibækvej 8. Gården Husted, som var min farmors fødegård. 

 










