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I. Lidt Topografi.
Oustrup · By bestaar i vore Dage af tre Gaarde, der
ligger i Retning fra Øst til Vest med omtrent lige
stor indbyrdes Afstand. Den vestligste, der har Mtr.
Nr. 1 a, og den midterste, der har Nr. 2 a, ligger endnu
paa deres gamle Plads; den østligste Gaard, Nr. 3 a,
laa, til midt i Halvtredserne i forrige Aarhundrede, tæt
øst · for den midterste Gaard, som et gammelt Kort
over Byen fra Aaret 1786 udviser. Pladsen, hvor
Gaarden har ligget, kaldes endnu: »æ Gammelgoer«;
den Mark, hvorpaa Gaarden byggedes, kaldte man
tidligere: » Brandsagre «.
Foruden de tre Gaarde har der tidligere ligget en
fjerde Gaard i Byen, i Klynge med Nr. 2 og Nr. 3;
den er bleven opslugt af de andre. Ejeren har maaske
ikke kunnet klare sig, eller hvordan det nu er gaaet
til, det er der ingen af de nulevende der kan huske,
men Navnet paa en af Ejerne, formodentlig den sidste,
er bleven bevaret, idet en Mark, der nu hører til den
nordlige Udflyttergaard, bærer Navnet: »Søren Lauridsens Toft«, og en Mose, der nu. er. opdyrket, kaldtes: »Søren Lauridsens Mose«. Jorderne, der ligger
syd for Vejen, der fra Byen gaar ud til Vejle LandeVejle Amts Aarb. I. 1919.
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vej, siges at have hørt til denne Gaard, de hørte
senere til Nr. 1, men er udparcellerede for mange
Aar siden.
En gammel Kone, Johanne Jeppesdatter, der var
født i den østligste Gaard i Aaret 1789, kunde huske,
at de tre Gaarde i Fællesskab svarede Aftægt til de
sidste Folk fra denne fjerde Gaard ; det kan vel kaldes et Slags Andelsforetagende at have Aftægtsfolk i
Fællesskab. Paa det før omtalte Kort ses endvidere
et Hus, liggende der, hvor Vejen drejer fra til den
nordlige Udflyttergaard, Huset er der ingen, der kan
huske, men Haven eller Resterne af den, som man
kaldte: >Stuer Ann's Kalgor«, nogle mener, at dette
Hus er bleven opført som Aftægtshus for Folkene
fra den nedlagte Gaard, Noget lignende har været
brugt andre Steder, i en anden Landsby af Sognet
delte to af Sønnerne deres Fødegaaard, og opførte
saa et Aftægtshus til deres Forældre midt imellem
Gaardene. Den gamle Bydam: »Lilledame, er bleven
opfyldt for en Del Aar siden, og Branddammen:
>Damhul«, er omtrent tilgroet, Billedet af den gamle
Landsby har skiftet Karakter.
En Mark, der nu hører til Gaarden Nr. 2, bærer
Navnet: -Svinetøiringen e, det Navn stammer fra
Fællesskabets Tid, den Tid, da det laa »Ager om
Ager«, som de Gamle siger, Marken var da indhegnet
med et højt Dige, tildels af Sten, og her græssede
Byens Svin. Diget er forlængst jævnet, og Marken
dyrket, ingen kan huske, at Byens Svin har staaet
tøjrede her, men enkelte af de Gamle husker, at
»Gaardsoene stod tøjret ved Diger eller i Vejgrøfter,
og hvor der ellers var godt Græs, Soen havde Klaptræ paa, der var fastgjort til en Træklov om Halsen.
De fleste Steder havde man kun en So, der fik el
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Læg Grise i Foraaret; en af disse beholdt man til
Tillægsdyr, og slagtede saa Soen i Efteranret.
I Nærheden af »Svinetøjringen e, paa Blmd, M.
Johnsens Mark, findes en Tomt, som kaldes »Statsborg«. Her skal der i gammel Tid have ligget en
Borg, men ingen Sagn eller Overleveringer knytter
sig til Sted~t. Paa Pladsen, som nu dyrkes,· er der
i faa Meters Omkreds opgravet en Mængde Sten, uden
at man dog har kunnet finde Resten af Grundvolde
eller lignende, men Stedet er aldrig blevet sagkyndigt
undersøgt. Lidt syd for denne Plads har Ejeren i
det sidste Aarstid fundet flere Grave fra Oldtiden.
Disse, der laa kun en Plovfure under Jordoverfladen,
var stablede op af forbrændte Sten, omtrent i Form
r-
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som en Bikube, ca. 1 Meter i Tværmaal. Indvendig
var Gravene fyldte med Aske og Rester af Trækul,
der fandtes ingen Urner eller Redskaber af nogen
Slags. I Nærheden af Gravene fandtes et Ildsted.
Yderranden var .sat af større Sten, og Mellemrummet
var brolagt med smaa Sten i to Lag, det hele var
opfyldt og omgivet af Aske og vidnede om lang Tids
Brug. Fra denne Plads strækker der sig en lav Rygning vest paa over flere Ejendomme, begrænset mod
Nord af en moseagtig Lavning; hele Strækningen er
fuld af de saakaldte »Brandpletter«, ildskørnede Sten
og Trækul, altsammen Rester af Oltidsfolkets Bopladser. Her er ogsaa fundet enkelte Flinteredskaber.
Højdedraget øst for Oustrup kaldes paa Generalstabens Kort s Skandsebakken e, men hvorfra dette
Navn stammer, har jeg ikke kunnet faa oplyst. I
Bølling findes en Bakke med samme Navn.
Sydvest for Byen ligger Bakken >Kirkehøj«. De
Gamle fortæller, at her har ligget en Kirke; det er
der dog vist ikke megen Sandsynlighed for. Det forholder sig vistnok hermed som med den saakaldte
,Kirkemose« paa Vork Mark, den skal have faaet
sit Navn af, at Kirkevejen til Egtved i tidligere Tid
skal have gaaet der forbi. Der har maaske tidligeregaaet en Kirkesti forbi , Kirkehøj «, denne ligger lige
i Retning efter Egtved Kirke, set fra Oustrup. Der
har været Oldtidsgrave i Højen; der er fundet en Urne
med Aske, under en flad Dæksten.
Vejen, der fra Byen gaar syd paa over »Raabjerg e
og ad »Thyboforte« efter Egtved, kaldes »den gamle
Kirkeveje, nu bruges den mest som Markvej, men
den har tidligere været Kirkevej for Oustrup og den
østlige Del af Vork. Paa det sidste Stykke (s Thyboforte«) faldt den sammen med Kirkevejen fra Hefs-
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gaard og den vestlige Del af Vork. Gamle Folk i
Oustrup fortæller om en ældgammel Vej, der i sin
Tid skal have gaaet gennem Byen. Der er ingen,
der ved noget bestemt om, i hvilken Retning den
har gaaet, men den har, i hvert Fald paa et Stykke,
gaaet i Retning fra Nord til Syd. Den har sandsynligvis fulgt to gamle Hulveje mellem Bakkerne paa
den nordlige Udflyttergaards Jorder. I min Barndomstid var der endnu svage Spor af Vejen der, men
de er forlængst forsvundne, og paa Stedet staar nu
en frodig Granplantage. Syd for Byen, har den, efter
Sigende, fulgt »den gamle Kirkeveje et Stykke, og er
derpaa bøjet fra denne i Retning efter Ballesgaard
og St Roed i Bølling. Blrnd. M. Johnsen har i et
lille Stykke Hede fundet Spor af Vejbelægning, og
paa en · Mark i Nærheden af Ballesgaard har man
for mange Aar siden, ved Nedlægning af en Rørledning, fundet en Stenkiste nede i Jorden.
Musæunisinspektør H. Kjær, der er født i Oustrup,
har i sin Tid i » Vejle Amts Aarbøger« fortalt, at en
nu forsvunden Kæmpehøj i Oustrup · sandsynligvis
havde sit Navn: sBøllingheje, af, at Vejen til Bølling
er gaaet forbi denne 1). Der er som sagt ingen, der
ved noget sikkert, Folk har hørt det af deres Forældre eller Bedsteforældre, men noget er der sikkert
om det.
Folk havde ikke saa travlt i gammel Tid som nuomstunder, det kan man bl. a. se af de mange Bugtninger og Sving, som Vejene dengang slog, de mange
Sving kommer dog vist for en Del af, at Vejene dengang mest fulgte Markskellene. Den nuværende Kirkevej fra Oustrup gaar vest ud af Byen, forbi den nu
') Se H. Kjærs højst interessante Afhandling: •Mindesmærker og Fund
fra forhistorisk Tid i Jerlev Herreds. »Vejle Amts Aarbøger-, 1912.

•.

6

•

SØREN P.SØRENSEN:

sløjfede Gravhøj: »Mølleheje (egentlig »Møgelhøj«,.
den store Høj 1). Der boede Bjergfolk i Højen, fortæller de Gamle. Naar nogen traf at sætte sig til
Hvile paa den, kunde de høre, at man rumsterede
dernede, skrabede i Gryder eller lignende. Højen .ernu kørt hen i »Mølhøj Mose«, og Bjergfolkene har
vel opsøgt sig en anden Boplads.
En Lavning lidt sydvest for »Mølhøj« kaldte man
tidligere: » Videsdam« eller » Vedesdam«, det er sandsynligvis det gamle Ord , Vide e , ,Vede« (Straf), vi
her træffer, men hvorfor Lavningen bar faaet Navnet
er nu gaaet i Glemme, selve Navnet kendes kun af
ældre Folk.

II. ,,Dysens Folk" og deres daglige Liv.
Omkring ved Aaret 1800 bestod Oustrup kun af
Gaardene i Byen og ingen Udflyttere, men omkring
ved det nævnte Aar fraskiltes den første Parcel, den
Gaard, der nu ejes af Cbr. Sørensens Enke. Der fortælles, at det oprindelig var en Tvillinggaard, beboet
af to Familier, der hver havde sit Stykke af Marken"
om det passer, ved jeg ikke, men der bar i hvert
Fald hørt en saakaldt »Hyreejendom« til Gaarden,
ligesom til flere af de andre Gaarde; disse Ejendomme
er nu alle forsvundne og Jorderne er komne til
Gaardene igen. Mtr. Nr. 1 er bleven til otte, Nr. 2 er
bleven til fem og Nr. 3 ligeledes til fem Gaarde og
mindre Ejendomme, de to sidstnævnte Gaarde med
alle deres Udflyttere, har oprindelig været i to Familiers Eje, Jorderne var da heller ikke alle opdyrkede.
Paa en af de fraskilte Ejendomme plukkedes der
for ca. 70 Aar siden Tækkelyng, og en Mark kaldes.
') • V. A. A.• 1914, S. 123.
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endnu ; »æ Hie«, en Mark nord for den østlige Gaard
kaldte man: »æ Smaalyng«, men de sidste Lyng er
forlængst forsvundne og Jorderne i god Kultur. En
Parcel, fra Nr. 3, paa 12 Tdr. Land blev købt i Aaret
1854 for 525 Daler. Køberen opførte selv Bygningerne,
smaa og fattige, nogle stærke Pæle blev gravede ned
i Jorden, mellem Pælene blev lavet Fletninger af
Ris, der saa blev klinet med Ler og tækkede med
Lyng: Gaarden Mtr. Nr. 2 har været i den samme
Families Eje gennem flere Slægtled. Den ejedes i
Aaret 1767 af Mads Nielsen, han, der var født i
Aaret 17511), er den ældste af Slægten, nogen af de
nulevende har hørt omtale Fra Mads Nielsens Tid
findes to smaa Mindesmærker i Gaarden, det er to
Sten, ca. 1 Meter høje, den ene bærer Bogstaverne:
"
M NS
AO
1787,
den anden bærer kun Aars tallet: 1787, om dette Aarstal er tilfældigt valgt, eller det er til Minde om en
bestemt Begivenhed, er der ingen, der ved noget om.
Det var jo i Udskiftningens og Bondefrigørelsens Tid
(Oustrup blev netop udskiftet dette Aar 2), saa det er
ikke umuligt, at det er til Minde om noget i den
Retning. Stenene er fundne i en Stendynge, saa deres
oprindelige Plads kendes ikke, de er nu oprejste ved
Hjørnerne af den vestlige Længe.
Mads Nielsens Søn, Niels Madsen, der var født
1782, fik Fødegaarden, hans Kone, Anna Jespers,
var en Datter. af Gaardejer Jesper Jensen i Egtved
(hendes Fødegaard, Mtr. Nr. 7 a, har ligeledes været
i Familiens Eje gennem flere Slægtled, den ejes for
1) Nøgle af disse Aarstal har jeg, ved Pastor Madsens Velvilje, faaet fra
Egtved Sogns Kirkebog. - 2J »Vejle Amts Aarbøger- 1906, S. 108.
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Tiden af H. V. Jensen). Niels Madsens Broder, Jeppe
Madsen fik, omkring ved Aaret 1800, en Parcel af
sin Fødegaard, det nuværende Mtr. Nr ..2 b, der for
Tiden ejes af Kristian Rasmussen. Jeppe Madsens
Kone hed Dorret Jeppes, efter hende, den første Kone
paa Gaarden, bærer denne Navnet: »Dortheastninde e,
et smukt Træk. Det gamle Bindingsværks Stuehus
staar endnu, men bruges ikke mere som saadant.
Kristian Rasmussens for faa Aar siden afdøde Hustru,
Jakobine f. Iversen, var dekoreret med Medaillen for
Druknendes Redning, hun havde en Vinter reddet to
Drenge, der var faldne igennem Isen paa en Mergelgrav.
Det var i de trange Aar, under Statsbankerotten,
at disse Mænd levede. Der skulde spares alle Steder,
mange gik til Grunde, men der udvikledes ogsaa
Karakterer. Niels Madsen var vistnok en temmelig
dygtig Mand i sin Tid, han var saaledes Medlem af
det første Sognerand, det var ogsaa ham, der fik
Vejen, der fra Byen gaar ud til Vejle Landevej, rettet
ind i en lige Linie, før gik den ud og ind efter de
højeste Steder. Der er ogsaa forskellige Træk, der
tyder paa, at han var en konservativ Natur, han gik
saaledes stadig i Knæbukser og med en rød strikket Hue. Der fortælles, at han en Gang kom ind i
Stuen med en fremmed Mand, hans Døtre stod og
var ved at stryge og sætte deres Hovedtøj op. » Saa
piver di, o saa kruser di«, sagde Niels Madsen, og
med disse Ord strøg han hele Stadsen paa Gulvet.
Døtrene samlede skyndsomt Sagerne sammen og forsvandt ind i en anden Stue. I hans Tid tjente hans
Kones Brodersøn, Jørgen Jensen fra Egtved, som
Karl i Gaarden, hans Løn var 7 Daler, Lærred til
en Skjorte og et Par jærnbeslaaede Træsko. Jørgen

FR A M IN B A R N D O M S BY

9

Jensen blev senere Ejer af sin Kones Fødegaard paa
Egtved Mark, det nuværende s Tagkærhus«. Noget af
denne Gaards Mark skal, kort efter Kvægpestens Tid,
være købt for en Ko.
I det næste Slægtled, i Aaret 1844, blev atter en
Parcel fraskilt, denne Gang til Niels Madsens Datter,
det er det nuværende Nr. 2 c. Gaarden blev bygget i
Lyngen, kun en lille Del af Marken var opdyrket.
Der fortælles meget morsomt, at før Gulvet blev lagt
i Bryggerset, behøvede man blot at bukke sig ned
og plukke en Haandfuld Lyng, naar man manglede
en Karskruppe, sligt kan ogsaa have sine Lyssider.
I det følgende Slægtled, i Halvfjerdserne, blev to
Parceller fraskilte, Nr. 2 d og Nr. 2 e (Jørgen Hansen
og Jens Sørensen). Modergaarden og tre af de fraskilte Parceller er endnu i Slægtens Eje.
Øst for Gaarden staar en mægtig gammel Ask, der
nu vistnok desværre har levet sin meste Tid. En
gammel Mand fortæller, at naar Byens unge Folk
om Sommeraftener var forsamlede under · det gamle
Træ, og forslog Tiden med Spøg og Munterhed, saa
var der en af Karlene, der sad og fortalte de andre,
at hvis han nogensinde blev en rig Mand, saa vilde
han, naar han fik Bejlere til sine Døtre, stille den
Betingelse, at Vedkommende først skulde skære det
mægtige Træ om med sin Lommekniv. Gaarden var
tidligere omgivet af en stor Have med mange Frugttræer og mange Bistader. Den gamle Tro, al naar
Ejeren dør, saa følger Bierne efter, passede i hvert
Fald her; da Niels Madsen døde, sygnede Bierne
efterhaanden bort. Det var ogsaa en gammel Tale,
at naar Folk var »halvt« om et Bistade, saa skulde
det være en Mand og en Kvinde, ellers vilde Bierne
ikke lykkes.
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Det gamle Stuehus laa nordligst i Gaarden og var
sammenbygget med Kostalden mod Øst. Det var et
langt, lavt Bindingsværks Hus, med smaa, hlyrandede
Vinduer, disse blev dog senere erstattede af andre,
mere tidssvarende, og de gamle Vinduer blev satte
paa Loftet, til stor Fornøjelse for Drengene i Gaarden, der pillede Blyet ud til at støbe Kugler af. De
svære Egebjælker laa et lille Stykke uden for Muren
med Enderne. Disse Bjælker, der var 14 Tommer i
Firkant, og saa lige som et Lys, sagdes at stamme
fra den forlængst forsvundne Kirke i den sydlige Del
af Ødsted Sogn (Yding Kirke 1). Ved Husets Nedbrydning, i Tredserne, blev Tømmeret solgt og senere
lagt i et Stuehus paa Egtved Mark, men gik. til
Grunde ved Ejendommens Brand for faa Aar siden.
»Jeg troede ikke, at saadanne Bjælker kunde brænde e ,
sagde Ejeren til mig, men det viste sig, at de kunde.
Huset var indrettet indvendig omtrent som de andre
Stuehuse i Byen. Fra Gaarden kom man ind i en
tre Fags Stue med Lergulv: »æ Uddestou«, her havde
Øltønden, Dejgtruget og Kærnen sin Plads, under
Bjælken hang en Række Mælkespande. Til venstre
havde man ligeledes en tre Fags Stue: »æ Ændslou«,
her stod Skabe og Halvkister. Til højere laa Dagligstuen, her stod det første Stueuhr, som fandtes i
Byen, det var en Bornholmer, som vistnok blev anskaffet
i Mads Nielsens Tid. En saadan Ting var den Gang
noget af en Kostbarhed og gav Stof til megen Omtale.
(Paa samme Maade gik det mange Aar senere, da
den første Kornrensemaskine kom til Byen, denne
anskaffedes i Nabogaarden). I Dagligstuen var der
en aaben Skorsten, der i mange Aar udgjorde det
for Kakkelovn, indtil en saadan anskaffedes. Man
1)

Landsbyen Yding blev ødelagt i Svenskekrigen.
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kan forstaa,. at der skulde fyres jævnt godt for . at
faa nogen Varme ud i Stuen. Det meste af Maden
kogtes ogsaa her. I Mørkningen lagde Husmoderen
et Par Skovlfulde Tørvesmuld paa Ilden, som blussede op, lyste og varmede, saa sad Familien her om
Ilden en Timeslid, indtil Tranlampen blev tændt,
denne hang i en Kæde over Bordet og bestod af en
Metalskaal med en lille Tud, omtrent som i en Flødekande, hvori Vægen sad. Senere afløstes Tranlampen
af Tællelyset Man har vel nuomstunder ondt ved
at forstaa, at Datidens Mennesker kunde arbejde
Aftenen ved den Belysning, men de to sidste Krigsvintre har vi jo mangfoldige Steder set noget lignende.
Bag Stuerne var. der Kamre, Køkken og Bryggers.
I Bryggerset stod, indmuret i Væggen, et mægtigt
Saltkar. Det bestod af en udhulet Træstamme, som
den daværende Ejer af Gaarden, Niels Madsen, havde
hentet i sin Svogers Skov syd for Hejlskovsø og
kørt over denne en stræng Vinter. Det var et dristigt
Vovestykke. Da de kørte fra Land, ned paa Isen, gav
det et Brag over hele Søen. »Æ gammel Swaan«,
der havde hjulpet med at læsse, kom med en temmelig kraftig Udtalelse om, at dette her gik aldrig i
Verden godt, men det gik. Saltkarret gjorde Tjeneste
saalænge det gamle Hus stod, og meget godt Sul har
sikkert haft Plads i det. Naar man slagtede et Svin,
blev det blot skilt ad paa langs og de hele Sider
lagte i Saltkartet. Efter at det havde ligget i Lage en
Tid blev det røget og derpaa hængt op i Kakkelovnskrogen, hvor Drengene saa morede sig med at gaa
ind og lukke de store Flæskesider sammen om sig.
Man havde ogsaa mange Steder en stor Tønde eller
en gammel Halvkiste staaende paa Loftet, her kunde
Flæsket ogsaa opbevares, tildækket med Malt eller

mn
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nedpakket i stift Rugtag. Af Faar slagtede man paa
Gaardene en 7 a 8 Stykker, efter Familiens Størrelse.
Til Julen bagte man en Tønde Rug, det var en stor
Bægt, men. Brødet skulde slaa til til Kyndelmisse.
· I første . Halvdel af forrige Aarhundrede ejedes
Gaarden Nr. 1 i Oustrup af Anders Sørensen. Han
var født i Knabbernp ved Vejle og var kommen i
Besiddelse af Gaarden ved Giftermaal med Plejedatteren Anne Hansdatter. Anders Sørensen var i
mange Aar Oldermand i Byen, Bestillingen overtog
han efter Niels Madsen. Her paa Egnen synes det
som om den ældste Mand i Byen altid var Indehaver
af den nævnte Bestilling; paa andre Egne skete det
vistnok ved Valg. Oldermanden skulde varetage Byens
Tarv, sørge for at Bekendtgørelser fra Øvrigheden
eller Kommunen kom til Folks Kundskab o. s. v.
Ved Anders Sørensens Død tilfaldt Bestillingen Naboen,
Søren P. Christensen, Niels Madsens Svigersøn, som
dablev den ældste Mand, men den tabte efterhaanden
sin Betydning og faldt bort ved hans Død. Søren
Christensen var født i en Tvillinggaard i Tørskind,
Bredsted Sogn. Konerne i Gaarden var Søstre. Søren
Christensens Fader, Christen Jensen, stammede fra
Hopballe ved Vejle, det var i de vanskelige Aar, han
blev Mand i Gaarden. Da han skulde udbetale sine
Brødre deres Medgift var han »saa nær ude af det«,
at han var paa Nippet til at sælge Gaarden for en
Hest; men i sidste Øjeblik lykkedes det ham at rejse
Pengene paa Randbøldal Fabrik. En af Sønnerne i
den anden Halvdel af Gaarden, Jørgen Olsen, blev
senere Ejer af det hele. Ved sit Giftermaal med Forstanderinden for Højskolen, Frederikke Pio, flyttede
han Gaarden om til Skolebygningen, der saa blev
dennes Stuehus.
Sogneraadsmedlem Peder Jepsen Hansen i Oustrup
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har foræret mig nogle Optegnelser om sin Slægt,
hvori han fortæller følgende: » I første Halvdel af
forrige Aarhundrede ejedes Gaarden Nr. 3 i Oustrup
af min Bedsternoders Broder, Peder Jepsen. Under
Napoleonskrigene havde han været Soldat i flere Aar.
Da han kom af Trøjen," blev han Ejer af sin Fødegaard, ,nu havde han en Tue, men manglede en
Frue«. Det fortælles, at da han en Dag, sammen
med nogle flere, var i Marken for at grave Kartofler
op, kom Samtalen til at dreje sig herom. En tilstedeværende Kone fortalte da, at i Kongsted ved Fredericia boede en Mand, der hed Gert, han havde flere
giftefærdige Døtre og endvidere raadede hun ham til
at tage hende der hed Valborg, hun var nemlig den
rareste. Samtalen har vel nærmest begyndt i Spøg,
men den endte i Alvor; thi Dagen efter red Peder
Jepsen til Kongsted, og fjorten Dage derefter var Valborg Kone i Gaarden. Peder Jepsen blev efterhaanden
en velstaaeride Mand, men levede sparsommeligt, som
Eksempel herpaa kan nævnes, at fire af hans Sønner
blev konfirmerede i den samme Frakke, den femte
Søn skulde ogsaa have haft den paa, men den var
da bleven for daarlig og han fik saa en ny. Sønnerne
gik i Skole i hvidt Vadmelstøj og med en rød strik·
ket Hue. En Gang blev Faderen meget vred paa dem,
fordi de nægtede at gaa i Kirke i Lærreds Bukser;
Som man ser har der ogsaa den Gang været Brydninger mellem unge og gamle.
I Peder Jepsens Tid saaedes det første Græsfrø paa
Gaardens Marker. Pastor Knud Storm 1), der kom
meget ud i Sognet, især til Gilder, skal have udtalt,
at P. Jepsen i Oustrup og Jens Borlev i Vork var to
af Sognets dygtigste Landmænd.
1)

Sognepræst i Egtved fra 1818-1842.
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Mellem P. Jepsen og Naboen Niels Madsen her·
-skede der et godt Forhold. En Gang da førstnævnte
havde brækket et Ben og lang Tid laa i Sengen, kom
Niels Madsen daglig og ledede Gaardens Drift. Min
.Bedstefader og Bedstemoder (den tidligere omtalte
.Johanne Jeppesdatter) købte en Gaard i Kirsbøl, Lejrskov Sogn. Paa Gaarden havde de en Gæld paa 200
Daler, som P. Jepsen, tilligemed en anden, kautiemerede for. Det var i de Aar, »da det var galt med
Pengene«, de maatte gaa fra Gaarden og havde nær
taget Broderen i Oustrup med, da den anden Kautionist slap uden om. De flyttede saa til Egtved og
levede her til Mandens Død. Derefter boede Enken
:i et lille Hus paa Vork Mark, indtil P. Jepsen gav
.hende et Stykke Jord fra sin Gaard. Her opførte
hun saa et Hus paa nogle faa Fag, Murene var af
ubrændte Sten, og Huset blev tækket med Lyng.
Efter hendes Død købtes Ejendommen af hendes
.Søn, Det er ganske mærkelige Ting, der kan fæstne
-sig i ens Erindring, denne Søn, Hans Dons Sørensen,
.har fortalt, at den første Gang, han saa en Læder.grime, var i hans Skoletid, i Fyrrerne, en Mand fra
Hesselballe var da ridende til Vork for at fri og han
-havde en saadan paa sin Hest. Ejendommen, der
nu er en af de .hedste i Byen, ejes nu af Hans D.
.Sørensens Søn, Peder Jepsen Hansen, hans anden
.Søn er Højskoleforstander Broder Nissen Hansen i
Vivild.
Paa samme Tid som Peder Jepsen og Niels Mad-sen ejede Gaardene i Oustrup, ejedes Gaarden Nr. 5
i Refsgaard af Bendt Storm. De to Byers Jorder
.grænser op til hinanden paa et længere Stykke, og
der laa paa Refsgaard-Siden tillige flere mindre Ejen.domme, Om Efteraaret gik det ikke saa nøje til med
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Skellet, især for Faareflokkens Vedkommende, tuen
det kunde dog drives for vidt fra begge Sider .. Niels
Madsen tog saaledes flere Gange Bendt Storms Faar
ind, og dennes Sønner maatte saa hente dem iOustrup.
Det var de naturligvis kede af, da Niels Madsen ofte
gav ondt af sig. Omsider blev Drengene saa durkdrevne, at de lærte hverandre, at de skulde give sig
til at græde, naar de kom efter Faarene. Det var jo
nogle falske Taarer, men de opnaaede, at Niels Madsen ynkedes over dem og lod dem faa Faarene. Det
blev imidlertid ved at gaa omtrent i samme Skure,
ogsaa efter at Svigersønnen, Søren Christensen, havde
overtaget Gaarden, men han brugte en anden Metode,
navnlig overfor Husmændene. Naar han manglede en
Arbejdsmand i Høst, Slet eller: ved Gødningskørsel,
saa sendte ha.n B.u· d efter en! Ejermændene, som
saa maatte forrette en Dags Ar ejde.
Bendt Storm flyttede Gaarde ud fra Byen, han
solgte Marken, der laa omkring Gaarden, .til sin Nabo
-0g byggede saa paa Udlodden. Han skal ved denne
Lejlighed have udtalt, at han. solgte Skallen og beholdt Kærnen, men det viste sig senere, at det var
snarere det modsatte han havde gjort. Bendt havde
været Soldat i Aarhundredets Begyndelse og var med
<len danske Hærafdeling i Frankrig. Soldaterne blev
den Gang ikke altid behandlede saa blidt, bl. a. blev
Bendt en Gang tampet saaledes igennem af Ritmesteren, at denne blev ganske forpustet og kunde ikke
mere. Bendt rejste sig imidlertid rolig op og sagde:
» Ja, a ment jo da nok te æ Ritmæster et kund nend
-0 slo mæ nowed i Dav.«
Noget som de Gamle tit taler om, er den tørre
Sommer 1868. Hele Foraaret og Sommeren faldt der
ingen Dug eller Regn. Høsten kom. saa . tidlig, at
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Folk var færdige med det hele til Vorbasse Marked,
en af de første Dage i August. I Almindelighed plejer
man jo at begynde ved den Tid og sommetider knap
nok det. Hvem der plejede at have Laden fuld til
Mønningen, havde den ikke halvfuld til Bjælkerne.
Den paafølgende Vinter kneb det for mange. Der
fortælles, at Kreaturerne mange Steder fik deres første
Foder i Stalden paa Juleaften. Kreaturerne kostede
næsten intet. Kristen Ebbesen i Refsgaard købte to
Føl i Oustrup, den ene til 12, den anden til 13 Daler.
Han havde meget Enghø, og Føllene gik løse i Staldene
om Vinteren og pillede Hø, baade fra Heste og Køer,
de trivedes godt og blev et Par udmærkede Heste.
Om Vinteren blev Kreaturerne kun fodrede med
Hø, og hvor man ingen Eng havde, kun Halm, maaske
en enkelt Gang en Havrekærv. Gødningen bestod,
navnlig for Ungkvægets Vedkommende, kun i nogle
tørre Knolde, som man enkelte Steder, bar ud i et
Trug. Man har vel i Nutiden ondt ved at forstaa, at
sligt kunde være Tilfældet i en velstaaende Bondegaard,
men i Vinteren 1918 'saa man jo mange Steder noget
lignende. I April Maaned blev Kreaturerne i Reglen
slaaede løse ud, en Dreng eller »Lillepigen« gik saa
og passede dem, indtil de kom i Tøjr. Paa Gaardene
i Oustrup havde de voksne Børn i Reglen et Faar
eller to, hvoraf de selv havde Fortjenesten, Lam og
Uld. Et Par Faar mere eller mindre havde ikke stort
at sige, der var Faaregræsning nok, men naar den
Tid kom, da Børnene selv skulde sætte Bo, var det
en god Hjælp for dem.
En gammel Mand, der har tjent paa en af Gaardene
i Oustrup, fortæller følgende Træk fra det daglige Liv:
» Høstarbejdet blev ikke paabegyndt før Manden havde
været ude at prøve, om Kornet var modent. Denne
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Prøve foretog han paa den Maade, at han slog med
sin Kasket ned i Kornet, hvis der saa faldt nogle
Kærner i Kasketten, var Kornet tjenligt til at høstes,
i modsat Fald blev det staaende, vi kunde saaledes
ofte være i Arbejde paa flere Stykker samtidig, hvilket
gav Anledning til ikke saa lidt Tidsspilde. Naar vi
skulde køre ind, gik Mandens Moder Ager op og Ager
ned og havde en Haand nede i hvert Neg, eller
løftede paa det, og intet kom i Hus, førend hun erklærede, det for tjenligt. Man var den Gang mere
bange for at tage det for tidligt end nu.
(s En ka nok si, do æ fraa æ Østerejnx, sagde Hans
Andersen i Oustrup til en anden Mand, ,faa do teje
di Korn saa haste«). For hvert Læs Korn, som vi
kom hjem i Gaarden med, kom den gamle Kone ud
med en Snaps eller en Øl punch. Naar vi kørte ind en hel
Dag, og sommetider noget af Natten med, blev det til
vel meget af.det gode. Om Vintermorgener og -Aftener
maatte vi aldrig have Lygte i Stalden eller paa vort
Kammer. Der blev kun brugt Lygte, mens der malkedes, og saa om Morgenen, naar Manden skulde »til
Stads«, saa skulde vi tidlig op at fodre Hestene og maale
nogle Tønder Korn op, som han skulde have med«.
En anden gammel Mand fortæller følgende fra det
Aar, han tjente paa den østligste Gaard i Oustrup:
» Vi havde et usædvanligt tidligt Fora ar, og først i
Marts Maaned begyndte vi at køre Mergel. Til dette
Arbejde havde vi et Par stærke Stude, da Hestene
ikke kunde undværes fra Markarbejdet. Den ene Stud
var en stor, fed »Bels e, den anden var radmager, og i
Førstningen vilde den ikke rigtig tage fat, men Manden,
der læssede Mergelvognen, en Tysker, vidste Raad,
han fyldte sin Hat med Kartofler og gik foran Studene
op af Mergelgraven, og paa den Maade narrede vi

"
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os igennem. Mergelen blev lagt ovenfor Graven i
store Dynger og laa her, til vi fik Tid til at køre
den paa Marken, i Reglen Brakjorden, med Hestene.
Den omtalte Tysker læssede selv Vognen, mens
Studene blev fodrede, samt Morgen og Aften gravede
han løs, men han svedte rigtignok ogsaa saa det forslog noget. Hver Formiddag kom Husbonden med
et Stykke Brød og en halvanden Pægleflaske fuld af
Brændevin til ham, det var i Reglen væk inden Middag, og det samme gentog sig om Eftermiddagen.
Dette Arbejde blev vi ved med hele Foraaret, indtil
Høsten, og igen en Tid om Efteraaret. Om Vinteren
havde vi Karle ikke stort andet end sPonneri e, en
Husmand »tærskede i Tønde e , Dag ud og Dag ind,
hele Vinteren igennen, desuden fodrede han Kreaturerne; det var efter hans eget Ønske. Til at rense i
Stalden og vande Kreaturerne, havde vi en Dreng.«
Den lille Landsby laa afsides og fjærnt fra den store
Verden, selv en lille Verden for sig, hvor man var
optaget af smaa og dagligdags Oplevelser.
III. Arvegods.
Gaardejer Anton Nielsen, Vester Nebel Mark, der
er en Dattersøn af Peder Jepsen og Voldborg Gerthsdatter, og selv har ejet en Parcel af den gamle Slægtsgaard i Oustrup, gemmer adskillige Minder om sin
Slægt, bl. a. tre gamle Testimonier. Det er med en
ejendommelig Følelse, man gennemlæser disse hensmuldrende Mindeblade. Det er som en, forlængst
forstummet, maaske lidt salvelsesfuld Røst, toner een
i Møde.
De to ældste Testimonier fra Aarene 1786 og 1829
er til Minde om to afdøde Slægtninge af Voldborg
Gerthsdatter, i Bredstrup Sogn. Voldborgs eget Testi;f ..

FRA MIN BARNDOMS BY

19

moniurn, forfattet af daværende Lærer Dahm i Egtved,
gen gi ves her, med Ejerens Tilladelse.1) ·
Personalia.
Ligesom Foraåret er lignet ved Barndommen, saaledes er ogsaa Alderdommen lignet ved Vinteren,
kaster man et flygtigt Blik paa den svage Alderdom,
<la vil det forekomme enhver, at denne er tom og
glædesløs, og at den Gamle maatte ønske sig fritaget
for denne Tid, da det brøstfældige Legeme har tabt
sin Ungdomskraft. Dog saaledes er det ikke, Erfaringen er den Prøvesten, som har lutret Sjælen, og Erindringen om et velført Liv skjænker Aanden de
Glæder og det Evighedens Haab, som Intet kan berøve den; og derfor er det, at en hæderlig Alderdom
er en rig Kilde for den Alderstegne til selv i Livets
Vinter at føle Tilfredshed og Glæde. Se vi saaledes
hen til vor afdøde Medsøster, da kan enhver, som
kjendte hende, baade i Sorg og Glæde, ogsaa deraf
se, at det, som udgjør Menneskets sande Lykke, har
været hendes Stræben og hendes Lod. Af Skjæbnen
blev hun begavet med jordiske Goder og en herlig
Børneflok, der kjærlig lønnede hendes Omsorg og
stedse søgte at forsøde den gamle hendes Dage, og
nu tilsidst i hendes Sygdom vare de som med barnlig
Kjærlighed søgte at lindre den sidste haarde Kamp,
derfor kunde hun nu i den højere Alder siges at have
sande Glæder, hendes Livsaften var ingen kold Vinterdag. Hvad vor hensovede Søsters Livsbane iøvrigt
angaar, da er hun født i Kongsted i Bredstrup Sogn
1793 d. 12te Decbr. af Gaardmand Geerth Jørgensen
og Hustru Mette Jensen, og kort efter ved Daaben og
kaldet Woldborg Geerthsdatter, efter en kristelig Op1) I Testimoniet er brugt Originalens Re!skri vning.
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dragelse blev hun konfirmeret i Bredstrup Kirke i Aaret
1807, i sit 22de Aar blev hun gift med Ungkarl
Gaardejer Peder Jepsen i Oustrup, i hvilket Ægteskab
hun blev med 7 Sønner og 2 Døtre, hvoraf 2 Sønner
og 1 Datter modtage hende i Evigheden. For 13 Aar
siden havde hun den store Sorg at miste sin elskede
Mand og Forsørger for sig og sine Børn, og har siden den
Tid levet et stille og gudhengivent Liv. For længere
Tid siden kastedes hun paa et haardt Sygeleje, der den
5te Januar d. Aa. endte hendes Dage i en Alder af 65
Aar for igjen at forene sig med den længst forudgangne
og dybt savnede ÆgtefæIJe.
Fred være med hendes Støv.

og

Naar der skulde bydes til Begravelse, havde Bydemanden, ligesom til Bryllup, et Bydebrev, hvorpaa
Indbydelsen stod skrevet. Et Bydebrev til en Begravelse,
der ligeledes var forfattet af Lærer Dahm i Egtved,
huskes endnu, det begyndte saaledes: Da det har behaget den alvise Gud at hjemkalde vor kjære Datter
O. s. V.
Endelig ejer Anton Nielsen et Minde af en helt anden
Slags. Det er et Takkebrav for et Bindegilde, der lyder
saaledes :
Fremsendt til
hæderlig og agtværdig Ung Pige
Maren Pedersen
i Vork til Taknemlighed for hendes
Bindegilde den 22de Februar 1851.
Et velment Ønske ! !
Gid at din Gud vil dig ledsage
Med Blomsterkrandser paa din Vej,
Gid du rnaa nyde Lykkens Goder,
Og den dig elsker glem du ej,
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Gid du maa leve hver en Dag
Med Hjærtens Fryd og Velbehag,
Ja, gid du og om mange Aar
Maa skues udi glade Kaar.
Fremsendt af
Karen Marie Jensen og
Kirsten Margrete Jensen.
Brevet, der sidder i Glas og Ramme, er præntet og
omgivet af en malet Blomsterkrands. Maren Pedersen
var Peder Jepsens og Voldborgs Svigerdatter.
Mads Johnsen i Oustrup ejer et Sølvbæger, et gammelt Arvestykke, fuld af Navne og Aarstal, der har
.gaaet fra Haand til Haand, og fra Mund til Mund, ved
Gilder i Slægten i ca. 200 Aar. Bægeret er blevet brugt
flittigt, der er slidt Hul i Bunden ved at skubbe det
langs ad Bordene. Paa dets Side staar følgende:
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Langs Bægerets Rand læses følgende Navne og Aarstal,
der ere føjede til eftersom Bægeret har skiftet Ejer:
NM S.
J MS. A Mr. NS
•
1853.
M J. S 1879.
De to første Navne, J. A. S. Raun og A. J. D., har
jeg forgæves søgt Oplysninger om. A. E. Møller, Anders
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Eliasen Møller, ejede omkring ved Midten af det attende
Aarhundrede Gaarden Mtr. Nr. 5, det nuværende Nr. 7 ~
i Egtved. Anders Eliasen har sandsynligvis faaet Bægeret til sit Bryllup 1726. Hans Ungdomslid falder under
Kong Frederik d. Fjerdes Regering, da blev Skolen i
Egtved opført, ved dette Arbejde har han temmelig.
sikkert hjulpet. Da han nogle Aar efter blev Gaardmand i Byen, blev han Nabo til Skolen. Der gemmes.
endnu i Familien en smuk gammel Kaarde med Messing Haandtag og Parerplade, der har tilhørt ham, og
der siges, at han »var noget«, men hvad det var, maaske
en Slags Embedsmand, er nu gaaet i Glemme. I Aaret
1765 1) afstod Anders Eliasen Gaarden til sin Søn og
Svigersøn. Denne, Jens Nielsen, blev senere Eneejer
af den. Bægeret er gaaet i Arv til Jens Nielsens Barnebarn, Ane Jespersdatter, der var gift med Niels Madsen
i Oustrup, N. M. S. er Forbogstaverne til hans Navn.
Ved Niels Madsens Død arvedes Bægeret af hans.
Svigersøn og Datter, John Madsen og Ane Marenee
Nielsen, der igen, i Aaret 1879, forærede det til Sønnen, Mads Johnsen, den nuværende Ejer af det.
Det er smukt og glædeligt, naar gammelt Arvegods.
holdes i Ære, der er, desværre, gaaet alt for meget
af den Slags til Grunde.
Der findes i Egtved Kirke et smukt Minde fra
Oustrup, det er de to, eller da i hvert Fald den ene,
af de svære Messinglysestager, der staar paa Alteret.
Stagerne er ganske ens, men kun den ene bærer 'Inskription, denne lyder saaledes:
DENNE+LYSESTAG+HAR•SØREN•
CLEMMENSEN • OG • GERTRVD •
KNVDSDATTER • I • OVSTRVP •
GIFVET • TIL • EGTO • KIRCKE •
1) Se P. Eliassens udmærkede Afhandling: »Fra EgtvedogØdsted SogneVejle Amts Aaarbøger 1916, S. 178.
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Der findes ingen Aarstal paa Stagerne, men en Mand
fra Nationalmusæet har udtalt til mig, at de stammer
fra første Halvdel af det syttende Aarhundrede (Kr.
4.s Tid). Stagerne er formodentlig, ligesom Lysekronerne, skænket Kirken til Minde om en afdød
Slægtning. Søren Clemmensen og Gertrud Knudsdatter
er forlængst glemte i Oustrup. - ~
Værn om dine Minder, lyt til deres Røst. - At Fædrenes Minde
sit Tempel kan finde
i Barnets Bryst.

