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Om Ørum siger en Indberetning 6/11 1744: »Her har Fru Berregaard 
ladet bygge 3 Fag Skolehus med Kakkelovn, Bord og Bænke, Loft og 
Vinduer etc., ganske bekvem til Skolehold.«

I 1744 hedder det om Kobberup Sogn: I Søby er forlængst en Deg
nebolig opført af Fru Berregaard. Ilsø har ingen Skole, og Børnene maa 
gaa den lange Vej til Fly. Fru Berregaard, som ejer Ilsø, er ude til For
del for de Beboere, »som alle ere fattige i Henseende den slette Egns Be
skaffenhed«. Hun formoder, at det ikke er Meningen, at de skal søge Fly 
Skole, langt mindre bidrage til dens Opførelse. Man ser heraf, at Fru Ber
regaard har været en god Støtte for Skolevæsenet i Fjends Herred, som 
først efter Regeringens nye Skole-Forordning 1740 rigtig faar Vind i Sej
lene. For Fru Berregaard, som sad Enke paa Ørslevkloster i 23 Aar, har 
Tiden sikkert sommetider været lang, men en stor Del af Tiden har hun 
haft den danske Søgast Christian Jakobsen Drakenberg til Huse. Han har 
uden Tvivl moret hende adskillige Gange med sine drøje Løjer- Da Dra
kenberg jo er det ældste Menneske, vor Historie ved at nævne, vil jeg 
lige fortælle nogle Træk om de nordiske Rigers Methusalem, som man har 
kaldt ham — og det med Rette. — Flan er født i Norge d. 18. Novbr. 
1626 og døde i Aarhus d. 9. Oktober 1772 — altsaa 146 Aar gl. I dette 
Alderstal er hele hans Adkomst til Berømmelsen; derover er han kun be- 
kjendt for de groveste Tilbøjeligheder, en rigtig Matrostype, altid villig til 
Slagsmaal og Fylderi. Han var en Art Snyltegæst paa flere Herregaarde, 
saaledes Allinggaard og Ørslevkloster, og han blev ved at gøre Haneben 
til de unge Piger, efter at han var bleven henimod de halvandet Hundrede! 
Drakenbergs Alder er der •— saavidt vides — ingen, der har naaet her i 
Landet; men i 1779 døde dog en Smed paa Tjele — Edvard Kenhoff — 
der skal være bleven 111 Aar gi. Hans Far blev 115, hans Farfar 120 
Aar — saadan fortæller i det mindste »Viborg Samler«. Drakenberg var 
altid — selv op over de hundrede — oplagt til Sjov. Som en Gubbe midt 
i Firserne kom han i Slagsmaal med Tordenskjold, der, naar han var paa 
Landjorden, ikke var saa lidt af en Sprade. Han fandt, at Drakenberg — 
den 80-aarige Matros — gjorde en lidt for skødesløs Honnør for hans høje 
Person og tærskede løs paa den gamle med flad Klinge; men Drakenberg 
rev Kaarden ud af Næven paa Søhelten og slængte den over et Hustag; 
til Tak for Daaden blev han sat i Bøjen paa Wessels Skib »Ormen«. — 
Da han var 126 Aar gi., gik han fra Allinggård ved Silkeborg til Battemé- 
Marked i Skive, som dengang vatede i tre Døgn. En eller anden Hensigt 
har han jo nok haft med den lange Rejse, maaske at la sig forevise for 
en ringe Skærv (hvad vilde ikke Methusalem ha kunnet indkasseret ved at 
la sig vise frem hos Professor Labril) Nok er det, Drakenberg tog Logis 
hos en Enke (lur ham, den Rad 1), hvor der ogsaa logerede en 6—7 tyske 
Skjærslibere og Glarkræmmere (dem, vi med et mindre belevent Ord kal
der Kjeltringer). Drakenberg var kommet i Seng som et skikkeligt Menne
ske før Midnat, da Glarfolket begyndte at rasle ind med alle Tegn paa 
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Fuldskab; de støjede, sang og valsede, hvad der oprørte den søvnige Dra- 
kenberg i den Grad, at han sprang ud af Sengen i det bare Linned, fik 
fat i en lang Kniv og bød dem heran alle zusammen. Det blev et vildt 
Slagsmaal, hvor den nøgne Olding, der havde faaet komplet Berserkergang, 
gik imod 6—7 føre Karle, der næppe heller var rene Sinker i den Kunst 
at slaas. Drakenberg ryddede hele Bulen; men en af Skjærsliberne havde 
vaeret i for intim Berøring med Drakenbergs Matroskniv. Det var gruelig 
galt! Enhver anden vilde ikke ha gaaet fri for Skives lille nysselige Arrest, 
thi Skjærsliberen var haardt ramt. Men Herredsfogden — han hed Dor- 
schæus, men var ikke saa tosset, som Navnet lød paa (betyder: Torsk), han 
har sikkert nok kjendt Drakenbergs store Velyndere, baade Fischer paa

Ørslevklosters Lade.

Allingaard og den fornemme Frue paa Ørslevkloster; han fik Sagen ord
net i Mindelighed, saa Drakenberg gav sine fleste Penge til den stærkt 
punkterede Skærsliber og 5—6 Rdl. til den sørgende Enke, der fik sit Lo
gis skandaliseret. Efter disse Anstrengelser pamprede Drakenberg tilbage 
over de vilde Heder, renblæst for Kongens Mønt, men stadig med sine 
126 Aar paa Bagen. Da han naaede Allinggaard, 7—8 Mil fra Skive, kunde 
han jo nok mærke, han havde været til Battemé-Marked, for det var, som 
om alle Skjærsliberne nu havde forlagt deres Virksomhed ind i Hovedet 
paa ham; som hans Biograf siger: han var saa stiv, saa blaa og krum, at 
han gik i Seng og blev der i tre Uger. Drakenberg gjorde nu alting saa 
grundigt. Men han var dog endnu »saa møj Kaal«, at han en halv Snes 
Aar efter fried til Herskabets Stuepige. Drakenberg ligger vist — saa vidt 
mig bekendt — begravet i Aarhus Domkirke.

Fru Berregaard døde i 1747, og Ørslevkloster overgik nu til hendes 
eneste Søn, Fr. Berregaard. 1 en Alder af 18 Aar foretog denne Fr. B. 
under Ledsagelse af Tycho Hofman en Udenlandsrejse paa fire Aar; han 
maa have været et ualmindeligt velbegavet ungt Menneske, thi han blev 
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gjort megen »Stads« ud af alle Vegne, hvor han kom frem, saavel ved det 
franske Hof som ved selve Paven i Rom. Det gik ham, som det gik de 
andre Adelsmænd paa den Tid her i Landet, som havde været paa en 
Udenlandsrejse, at efter Hjemkomsten fik de et »Ben« ved Hoffet. I 1750 
udnævnes Fr. B. til Kammerherre og Envoge (Gesandt) ved det polske 
og kursachsiske Hof. Efter sin Fader arvede han en meget stor Formue, 
Og han ejede tillige de to Naboherregaarde Staarupgaard og Strandet. Fr. 
B. var ude for meget Uheld; paa den Tid, da han overtog Øk., hærgede 
Kvægpesten vort Land (1746—49), og paa Ørslevkloster Gods døde ikke 
mindre end 199 Kreaturer. I 1749 overgaar en Ildsvaade Øk.s Avlsbygnin
ger og lægger dem alle i Aske lige til Grunden, og dengang havde man 
sikkert ikke brandforsikret, saa hvis ikke Ejeren havde været velhavende, 
var han jo bleven ruineret, men Berregaard byggede efter den Tid en ual
mindelig solid Avlsgaard. Aaret efter, altsaa 1750, byggede han Laden, 
1751 Hestestalden m. m. og 1753 Kostalden; de to sidste Bygninger staar 
endnu, hvorimod Laden, som nævnt, er gaaet op i Luer, og det er særlig 
til denne, der er knyttet lidt Historie. Den var 108 Alen lang, 24 Alen 
vid og 18 Alen høj (fra Gulv til Gavlspids) Gavlene bestod af over Alen 
tyk Murstensmur, hvorimod Siderne bestod af Egebindingsværk lige fra 
Grunden af og var i Modsætning til andre gamle Bindingsværkshuse snor
lige og bar ikke Spor af Tidens Tand gennem de 174 Aar. Kiggede man 
indenfor, da forbavsedes man straks over det svære og smukt forarbejdede 
Egetømmer; her var to Bjælkelag, det nederste Lag gik kun over Køreloen 
langs begge Ydermure og var af Eg, hvorimod det øverste Lag gik over 
hele Husets Vidde og var af rødt Fyrretræ, Spærene var ligeledes af rødt 
Fyr og var 22 Alen lange, saa Taget var meget stejlt; langs Køreloen stod 
en Række fuldkantede Egestolper, som var ca. 1/2 Alen i Firkant; heri var 
den ene Ende af de nederste Bjælker fastgjort, og de øverste hvilede paa 
dem. Bjælkerne var saa brede, at man kunde ligge paa dem og tage sin 
Middagssøvn uden at falde ned (det var aim. Snak paa Egnen). Porte og 
Døre samt Luger var meget svære og har ikke været fornyet, siden La
den blev bygget, Beslaget (Hængslerne) var af svært Smedejern og gik 
over hele Porten. Der paastaas, at Laden er hugget og tømret i Norge, 
færdig til Opstilling og sejlet til Virksund Færgested, men jeg har vanske
ligt ved at forstaa, at Egen er kommen fra Norge, da vi paa den Tid vist
nok havde Eg nok her i Landet; det forekommer mig ogsaa at have læst 
et Sted, at efter en Brand paa Ørslevkloster blev der leveret Egetømmer 
fra Krabbesholm Skov ved Skive og fra Lundø, som i sin Tid var skov
klædt. Spærene og øverste Bjælkelag (Fyrretræet) er sikkert nok kommen 
fra Norge. Ogsaa Bygmesteren skal have været en Nordmand, men nogen 
slet og ret Haandværker synes han ikke at have været, efter hvad der 
fortælles om ham. Det hændte saaledes en Dag mens han sad og huggede 
Trænagler med en dertil særegnet lang Økse, at en af Herskabets Piger 
kom om bag Gaarden med en Saks i Haanden for at klippe en Skjorte 



8 5

ud af et stort Stykke Hørlærred, som laa til »Blegen« paa Grønningen. 
Bygmesteren ser straks, at hun har en Del vanskelig med at faa Lærredet 
rigtig afmaalt og siger derfor til hende, at hvis hun vil betro ham dette 
Stykke Arbejde, skal han med tre Hug af sin Økse skære Skjorten færdig 
til at sy. Pigen ser lidt tvivlende paa ham, men overlader ham Arbejdet. 
Efter at han havde lagt Lærredet i bestemte Folder, lægger han det paa 
sin Huggeblok og slaar tre Hug med sin Økse. Til Pigens og Herskabets 
store Forbavselse passede Skjorten nøjagtig, da den blev syet. En Dag, 
den unge Fru Berregaard gik over Tømmerpladsen og ser paa de mægtige 
Dynger af Trænagler (thi der fandtes ikke et eneste Søm eller Spiger i 
hele Laden, alt var naglet sammen med Trænagler), da siger Bygmesteren, 
at nu er alle Naglerne hugget, hverken en mere eller mindre. Dette syntes 
Fruen var noget dristigt sagt, da der jo var flere Tusinde, og for at over
bevise sig, om han talte sandt, tog hun engang, uden at nogen saa det, to 
af disse Nagler og gemte dem i en Dragkisteskuffe; men da Laden var 
færdig, savnedes to Nagler, og man søgte alle Vegne efter dem, thi Byg
mesteren vidste bestemt, de skulde være der. Fruen fik nu bekræftet, at 
han var en ærlig og samvittighedsfuld Bygmester, hvad Laden jo ogsaa 
senere har vist; den har ikke givet efter i Sammenføjningerne gennem de 
mange Aar.

Fr. Berregaard var gift to Gange, I (175°) med Baronesse Sophie Eli
sabeth Hoick fra Holckenholm (f 1751) og II (1752) med Grevinde Hen
riette Frederikke v. Büenau, men havde ingen Børn med dem. (Som Teg
ningen viser, staar Aarstallet samt Fr. B.s og hans første Hustrus Begyn
delsesbogstaver til deres Navne paa Ladegavlen i svært Smedejernsbeslag, 
men paa Kostalden staar Bogstaverne af hans 2. Hustru, H. F. B.) Fr. 
Berregaard døde som ganske ung Mand 1757, kun 33 Aar gl. i Warschau. 
Som Diplomat spillede han ingen Rolle; derimod omtales han som en Mand 
med Interesse for Videnskab og Kunst. Paa Ørslevkloster fandtes indtil for 
en halv Snes Aar siden et meget smukt Maleri af ham med Slægtens Vaa- 
benmærke, 3 Stjerner i et blaat Felt anbragt paa smaa Kvadrater, under 
hvilket der staar en Fugl (maaske en Trane); ovenover de 3 Stjerner findes 
nogle Rokokoslyngninger, som ender i to Vinger, der indeslutter en Stjerne. 
Dette Vaabenmærke findes desuden flere Steder i Klosterkirken, og man 
ved endnu at fortælle, at Slægten Berregaard har indlagt sig stor Fortje
neste ved at udsmykke Kirken og beplante Haven. I et Kapel, som er 
bygget -op mod Kirken, findes Berregaards Begravelse. Der har været fem 
Kister, hvoraf de to er store Marmorkister med sjældne Reliefarbejder. 
Disse Kister ligger nu i en sørgelig Forfatning, idet en Hvælving er falden 
ned paa dem og har slaaet Laagene itu. — Et af de ituslaaede Laag har 
følgende for Tiden karakteristiske Inskription: »I denne Kiste hviler den 
jordiske Deel af Højvelbaaren Friderich de Berregaard, Kongelig Mayestæts 
høytbetroede Kammerherre Envoye — extraordinæire ved det polske og 
chursachiske Hof. Hvis Lives Fremfart med Roes fremførtes, hvis Lives 
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Henfart i Salighed endte.« Fr. Berregaards Enke solgte 1760 Ørslevkloster 
m. m. til Jakob Lerche, som atter i 1768 afhændede det til M. D. Bering. 
I Aaret 1794 købte Kammerherre M. P. Richter Ørslevkloster og Kirken ' 
samt 288 Td. Hartkorn Bøndergods for 55,000 Rd. D. C.

Om Skoven, som hørte til Ørslevkloster, nævnes 1791 Vesterskoven 
og Fruelund samt 1743 »den liden Skov Quindsnap (Kvindsnap)« 2—3 Bøs
seskud fra det nuværende Ørslevkloster, hvor Gaarden forhen har ligget. I 
kgl. Skjøde 20/12 1584 hedder det: »Ørslevklosters Bygninger har i meget 
gamle Tider staaet 233 Bøsseskud sønden for Gaarden nu ved den liden 
Skov Quindsnap, hvor Tegn og Rudera (Ruiner) deraf kan findes.« Hvor 
Borgergaarden nu staar, har der ufejl før »været en Kirkegaard eller en 
Høj at begrave de døde udi, saasom de næppe kan grave 2 Alen i Jorden, 
førend man finder de døde Ben deriblandt og saa store som Kjæmpers 
Ben. (Se D. Atlas S. 685—86.) Om Ørslevklosters Skovforhold 1825 skri
ver Richter: Et Stykke Skovbund, Kvindsnap kaldet, er udlagt til Forbed
ring. Skoven har han omhegnet med en 3 Al. Grøft. »Desuagtet har nogle 
af Sognets Folk fundet Vej over denne svære Indhegning og stjæler endnu 
som forhen.« »Saavidt som muligt holdes Kvindsnap fredet; det øvrige 
smalle Krat, som er her til Gaarden, kan ikke fredes for Bøndernes Krea
turer, der gaar løse For- og Efteraaret, ja næsten hele Vinteren; desuden 
ligger den paa tvende Bakker, og endeel Veje gaar derigjennem. Tyvene 
og slette Mennesker sørger Dag og Nat for, at ingen Opelskning kan finde 
Sted, og siden 1804 er Skovtyveriet meget tiltaget; desuden gaar der en 
Landevej og tvende Byveje igennem Krattet, saa Indhegningen er til ingen 
Nytte, Skoven eller Krattet er saa ubetydelig, at der ingen Skovskyld ha
ves.« Om Landbruget paa den Tid ved vi intet ud over, hvad Landinspek
tøren skrev i Arbejdsjournalen 1818—19, da han under Arbejdet paa en 
ny Matrikel foretog Bonitering over hele Fjends Herred nævnte Aar. Det 
eneste Sogn, Landinspektøren direkte dadler, er Ørslevkloster, og efter 
hans Mening stod det her daarligst til, og om Forholdene i dette Sogn si
ger han: »Beboerne i Ørslevkloster benytte meget Fiskeriet i Limfjorden, 
men kuns til liden Fordel for Avlsbruget, hvilket undertiden derover for
sømmes.« For Bønderne i Ørslevkloster Sogn var Fiskeriet en meget vigtig 
Indtægtskilde til for ca. en Menneskealder siden; Gaardmænd under 4 Td. 
Hartkorn drev til Stadighed Fiskeri, mens Konen og Børnene passede Gaar
dens Drift. De 288 Td. Bøndergods, som hørte til Ørslevkloster, strakte 
sig langt Syd paa helt op til Feldingbjerg samt Vridsted og Fly Sogne, 
ejede bl. a. Ilsø (ca. 2 Mil borte). I en gammel haandskreven Bog fra Fr. 
Berregaards Tid staar der, at Bønderne fra Ajstrup skulde møde til Hove 
paa Øk. om Morgenen ved Solopgang (ca. D/2 Mil)- Det var strenge Tider 
for Bonden dengang. Richters Enke, Elisabeth Hollhus Hofmand solgte 
igen (1828) Ørslevkloster Hovedgaard med Sognets Konge- og Kirketiende 
til sin Svigersøn, Justitsraad H. J. R. de Fønss, efter hvis Død (1859) Gaar
den ejedes af Enken, som døde 1874, i hvilket Aar deres Søn, Fr. de
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Fønss, overtog Gaarden. Da han døde kort Tid efter (1878), blev Ørslev
kloster overtaget af Svigersønnen, cand, pharm. A. Herskind, som først 
havde været Apoteker i Kjettrup i 13 Aar. Herskind tilhører en meget 
gammel og anset Købmandsslægt i Aalborg, hvor hans F'ader, Frank The- 
strup H., var Købmand. Herskind var en dygtig og meget interesseret 
Landmand, hvorfor han i en Aarrække var Næstformand i Viborg Amts 
landøkonomiske Forening, hvor han gjorde et stort og uegennyttigt Ar
bejde; som Paaskønnelse herfor skænkede Foreningen ham en Sølvpokal 
med Inskription. I sin Hjemkommune sad han inde med mange Tillids
hverv, var en saare agtet og afholdt Mand og ikke mindst blandt de smaa 
i Samfundet, Han døde 1903. Enken tilskødede saa i 1907 Ørslevkloster 
til Svigersønnen, Frederik Grotrian, som solgte den nogle Aar efter, og si
den den Tid har den haft flere Ejere, men Ørslevkloster staar endnu som 
et smukt Minde om Fortidens Byggekunst. Det kan naturligvis ikke næg
tes, at der hist og her er begaaet Vandalisme under Restaureringen, men 
som Helhed er den oprindelige Karakter bevaret, og det er at haabe, at 
den herlige Fortidslevning maa bevares for kommende Slægter. —•

Nonnernes Tid er forlængst forbi, men Sagnet ved endnu at fortælle, 
at de ofte fandt Livet indenfor Klostrets Mure for trangt. Fra de hvæl
vede Kældre gik mange underjordiske Løngange ind under den dunkle 
Skov, og naar Mørket faldt paa, sværmede Nonnerne ind i disse Gange, 
gik op igennem et hult Lindetræ og holdt i den sene Nattetime i Rosen
lunden Stævnemøde med Munkene fra et nærliggende Kloster.

Kildemateriale.
Det vigtigste Kildemateriale er følgende:
Biografisk Lexikon — Trap — Illustreret Tidende — Danske Klostre i Middelalderen 

af J. B. Daugaard — Skivebogen (Historisk Aarbog for Skive og Omegn) — Danske Adels- 
mænd II Bd. — »Orion« (Historisk Kvartalsskrift af T. A. Becher 1843) — Samt gamle Fol
keminder, som er fortalt mig af gamle Folk der paa Egnen. Forf,



Store Vildmose.
II.

Af Professor, Dr. phil. A. Mentz.

ATAAR jeg i Aarsskriftet 1924 forbeholdt mig at maatte vente med at 
' fortælle Læserne om det Arbejde, der i de sidste Aar er foretaget 

for at skabe nye Tilstande paa Store Vildmoses øde Flader, indtil Somme
ren 1925 var endt, var det af gode Grunde. Thi først i indeværende Aar 
er det tekniske Bevis for, at der i Løbet af forholdsvis kort Tid og i stor 
Stil kan skabes gode og sunde Græsgange, hvor før var en lyngklædt og 
mosset Sump, blevet ført.

Man vil heroverfor kunne anføre, at Beviser for en tilsvarende For
vandling af øde Arealer her i Landet er ført adskillige Gange gennem Sta
tens og Hedeselskabets Forsøg i samme Retning og praktiske Landmænds 
Efterfølgelse. Dette skal villigt erkendes. Og dette Arbejde har i overor
dentlig høj Grad været Grundlaget for, hvad der nu er gennemført i St. 
Vildmose. Men ingensinde tidligere er saa store Højmosearealer i saa kort 
et Tidsrum blevet forvandlede til frugtbare Græsgange, og næppe er et 
saadant Arbejde lykkedes bedre end her, hvad enhver, der i Sommeren 
1925 saa Arealerne, sikkert vil være villig til at indrømme.

I.
Ved Udgangen af Aaret 1924 var der efter forudgaaende Behandling, 

hvorom senere skal siges nogle Ord, udlagt ca. 465 ha af den nordøstlige 
Del af Store Vildmose (»Lunefennerne« og et tilstødende Areal af »Toften«). 
Sommeren igennem (indtil saa sent som i August) havde man saaet den 
Blanding af Græs- og Kløverfrø (uden Dæksæd), som det var vedtaget at 
benytte. Dette Udlæg maatte ved en Besigtigelse i September 1924 siges 
at være lykkedes godt. Ikke uden en vis Spænding imødesaa man dog der
efter Vinteren. Vilde den blive som den umiddelbart foregaaende haarde 
Vinter 23—24? I saa Fald var der alvorlig Fare for, at de spæde Udlægs
planter vilde tage uhjælpelig Skade. Til alt Held blev Vinteren mild. Kun 
i Marts 1925 indtraf en Kuldeperiode, som formentlig satte sit Spor ogsaa 
her paa Vildmosens ny udlagte Græsarealer. I April var alle Arealerne 
meget fugtige, og de sidst udlagte frembød kun en tynd og svag Bestand 
af Kløver og Græs. Men da Foraaret og Sommeren kom med en for Ve
getationens videre Udvikling gunstig Tilførsel af Vand og især Varme, 
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kunde det siges, at ikke alene var alle Kulturerne reddede, men de aller“ 
fleste Arealer fremviste en Frodighed, der maatte virke i høj Grad tilfreds
stillende saavel for Beskueren som for de Kreaturer (730 Stk.) og Heste 
(140), der i Foraaret blev anbragte bag Indhegningernes Pigtraad.

I Juni Maaned stod Flertallet af Fennerne som én stor snehvid Græs
mark, i første Linje præget af en dominerende Hvidkløver- og Alsike-Be- 
stand, sekunderet af en solid Fremvækst af de i Frøblandingen anvendte 
Kulturgræsser. Selv Fenner, der i April syntes at havenen kun ringe Hvid- 
kløverbestand, havde forbedret sig meget væsentligt. Og det var allerede 
da ganske tydeligt, at Dyrene vilde være ude af Stand til helt at udnytte 
denne Rigdom, selv om Fennerne var godt besatte. I en af dem, der er

Fræseren i Virksomhed.

17,8 ha stor, græssede 57 Dyr, men endog dette Antal var langtfra i 
Stand til at udnytte Græsset. Desværre satte Mund- og Klovesygen Græn
ser for en forøget Besættelse med Kreaturer, ligesom for Anvendelse til Høslæt.

En Del af Arealerne, de sidst saaede Fenner, havde man med Rette 
unddraget Græsning, idet man frygtede for, at de kunde blive for stærkt 
optraadte af Kreaturerne. Den herlige Hvidkløver-Vegetation paa nogle af 
disse Arealer inspirerede imidlertid til en anden Form for Udnyttelse, nem
lig Udvinding af Kløverfrø, et Foretagende, som blev sat i Scene ved fæl
les Kræfter, og som, da det fra anden Side vil blive omtalt, ikke skal be
røres nærmere her. — Andre af de sidst saaede Agre havde saa tynd en 
Bestand, at de maatte eftersaas med Hvidkløver.

Naar Resultatet paa enkelte af de tidligst tilsaaede Fenner ikke var 
fuldt tilfredsstillende, skyldes det, at de af Grunde, som ikke er lette at 
udrede, var stærkt inficerede af Engkulturens værste Fjende, Sivene. Selv 
om disse Fenner ikke græssede daarligt, idet der foruden den iøjnefaldende 
Indblanding af Siv var en god Bestand af Kløver og Græs, afgav de dog 
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ikke noget tiltalende Skue, og Bestræbelserne vil blive rettede mod bedst 
muligt at bekæmpe Sivene og bringe Græsgangene i en lige saa god Til
stand som den, der raader indenfor de fleste andre Fenner.

Endnu han det tilføjes, at de sidste (vestligste) Parceller af Lunefen- 
nerne og yderligere et Areal af Toften i Foraaret 1925 blev besaaet, saa- 
ledes at det nu udlagte Areal ialt andrager 567 ha.

Hvorledes er nu denne totale Ændring af et Landskab fra øde Sump 
til frodig Græsgang gennemført? Svaret herpaa maa blive en kort Gennem
gang af Vildmosens seneste Historie.

II.
Det er forunderligt at tænke paa, i hvilken Grad Verdenskrigens Virk

ninger — ogsaa udenfor de krigsførende Lande ■— blev afgørende for Men
neskenes Ve og Vel. Mest lagde de vel øde, hvad hidtil var i sund Vækst. 
Men paa et og andet Punkt har Krigens Virkninger dog bragt Fremgang. 
Og for Udviklingen i Store Vildmose har dette utvivlsomt været Tilfældet. 
Under Krigen kom der Bevægelse i Spørgsmaalet om den store, døde Mo
ses Værdier og deres Udnyttelse. Uden at kunne komme nærmere ind paa 
de da udførte Forarbejder og Motiverne dertil ■— Afhjælpning af Brænd
selsnød og Arbejdsløshed — skal jeg minde om, at et Lovforslag om Sta
tens Køb af begge Vildmoserne blev forelagt i Folketinget 5. Februar 1918. 
Det blev egentlig vel modtaget i begge Ting, men naaede ikke at blive 
færdigbehandlet, før Rigsdagssamlingen sluttede. Derimod blev der bevilget 
Pengemidler til en grundigere Undersøgelse af Forholdene i Mosen, et Ar
bejde, der foretoges med stor Energi af det da oprettede Statens Grund
forbedringsvæsen. Allerede i Februar 1919 afgav det en meget omfattende 
og grundlæggende Betænkning, og paa Basis heraf udarbejdedes et nyt 
Lovforslag om Statskøb af i det mindste en Del af Store Vildmose. Af 
Hensyn til de efterhaanden mindre gyldne Tider blev dette Lovforslag al
drig forelagt Rigsdagen.

I henved et Aar var der stille om Spørgsmaalet Vildmosens Udnyt
telse. Men Januar 1920 forelagde Landbrugsministeren et Forslag om Ned
sættelse af en Kommission paa 5 Medlemmer med den Opgave paa Grund
lag af det foreliggende Materiale at undersøge Mulighederne for en rationel 
Udnyttelse af Moserne i tørveteknisk eller landbrugsmæssig Retning og der
efter stille Forslag derom. Lovforslaget blev færdigt fra Rigsdagen April 
1920, og Vildmosekommissionen nedsattes i August sammme Aar. Under 
dennes Ledelse er der for Store Vildmoses Vedkommende foreslaaet og 
gennemført en Række Foranstaltninger, som kortelig nedenfor skal nævnes, 
medens man indtil videre og af gode Grunde ikke har villet røre ved For
holdene i Lille Vildmose.

Som bekendt ejedes det meste af St. Vildmose af Stamhuset Birkelse, 
der ligesaa lidt som de øvrige Lodsejere udnyttede Mosen paa anden Maade 
end til Gravning af en for Størstedelen daarlig Brændtørv. Da Kommissio
nen derfor ikke mente at kunne regne med det private Initiativs Indgriben 
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i Spørgsmaalet om Mosens Udnyttelse, og da der i December 1920 bød 
sig en gunstig Lejlighed for en Forhandling om Køb af Birkelses Part af 
Mosen, indstillede Kommissionen, at Staten købte 2800 ha til en Pris af 
250 Kr. pr. ha. Købet blev i Marts 1921 bragt i Orden, og desuden købtes 
efter samme Indstilling Retten til Opstemning af Ry Aa ved Hammelmose 
Mølle.

Man anbefalede naturligvis ikke Købet af saa stort et Moseomraade 
uden at have overvejet og i store Træk stillet Forslag om Formen for Be
nyttelsen deraf. Paa Grundlag af Erfaringer fra Ind- og Udland var man 
naaet til den Erkendelse, at man maatte tilraade at foretage en Kultivering 
af den uaf gravede Mose i Stedet for at vente paa, at der gennem intensiv

Saaning af Græsfrø ved Hjælp af Tractor.

tørveteknisk Udnyttelse kunde tilvejebringes saa store Arealer af afgravet 
Mose, at Spørgsmaalets Løsning derigennem kunde fremmes i væsentlig 
Grad. Det Forslag, der blev Ledemotivet i den af Kommissionen i Decem
ber 1921 afgivne Betænkning, var nærmere bestemt en Omdannelse af Mo
sens Overflade til Græsgange. Og dette Maal er nu altsaa naaet for de 
første 567 ha Vedkommende.

De for Formaalets Gennemførelse nødvendige Foranstaltninger, det 
egentlige Kulturarbejde, skal omtales i det følgende, hvorunder ogsaa en
kelte Tal for Bekostningen derved vil blive nævnt.

III.
I Henhold til den af Statens Grundforbedringsvæsen foreslaaede Plan 

blev Afvandingen af Statens Moseareal paabegyndt allerede i Marts 1921 
og paa et Tidspunkt, da der herskede stor Arbejdsløshed. Et betydeligt 
Antal af Egnens uden egen Skyld ledige Arbejdere fik Beskæftigelse ved 
Gravning af Afvandingsgrøfter. Disse blev gravede med en foreløbig Af
stand af 200 m og til en Dybde af 2 m. Mens den nævnte Afstand mellem 
Grøfterne paa Lunefennerne viste sig at kunne give den for Arbejdsred
skaberne nødvendige Bæreflade, har senere Erfaringer indenfor Ørnefennerne 
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krævet Anvendelse af en mindre Afstand, ca. I oo m. Og medens man til 
at begynde med ikke havde taget Dræning af Arealerne med i Betragtning, 
er man senere gaaet over til Anvendelse af en saadan.

De samlede Udgifter til Afvanding og Dræning har naturligvis været 
meget betydelige, nemlig ialt 361,009 Kr. Men der er da ogsaa gravet 
203,7 (rigeli& 2 7 Mil) Grøfter, et Arbejde, der naturligvis ikke er be
grænset til den nu græsklædte Del alene, men har fundet Sted ogsaa paa 
de øvrige, endnu ikke videre behandlede Afdelinger. Herunder maa det dog 
bemærkes, at Grøfterne paa disse Afdelinger ikke er udførte i fuld Dybde.

Ogsaa efter Grundforbedringsvæsenets Plan er udstukket og delvis 
(som Græsveje) bygget de fremtidige Færdselsveje i Mosens Statsareal. De

Græsfenne med Kreaturer Sommeren 1925.

danner Grænse mellem de forskellige Afdelinger: Lunefennerne, Ørnefen
nerne, Sandels Fennerne og Damfennerne. Men desuden er i Udkanten af 
Mosen ældre Veje, der giver de nødvendige Adgange til Statsarealet, istand
satte. Den samlede Udgift til Vejarbejder har været 56,877 Kr.

Det efter Afvandingen følgende Skridt i Retning af Arealets Udnyt
telse har været den mekaniske Behandling af Mosens Overflade og dermed 
Tilintetgørelsen af det oprindelige Vegetationsdække. Herved har den i 
1921 indkøbte Motorfræser, det første Apparat af denne Art, der kom til 
Brug her i Landet, gjort et fortræffeligt Arbejde, og uden dette vidunder
lige Redskab vilde det overhovedet have været ugørligt at fremme Kulti
veringen i saa stærkt et Tempo, som sket er. Allerede i Løbet af 1921 
havde Fræseren bearbejdet et ca. 430 ha stort Areal af Lunefennerne; 
herunder maa dog bemærkes, at dels var Sommeren 1921 meget tør, dels 
krævede Maskinen, der var indkøbt som ny, ikke straks saa store Repara
tioner, som senere blev Tilfældet. Fræsning og anden Jordbearbejdning af Lu
nefennerne og Ørnefennerne har hidtil medført en Udgift af ialt 175,993 Kr.

Den for Grundforbedringen nødvendige Tilførsel af Mergel er fore- 
gaaet fra et ca. 2000 m Øst for Lunefennerne liggende Mergelleje. Der er 
givet ca. 50 m3 Mergel pr. ha. Den er efter Spredningen bragt ned i Mo
sens Overflade, idet Fræseren er kørt hen over det allerede en Gang fræ
sede Areal. Udgiften til Mergling (eller for mindre Arealers Vedkommende 
Kalkning) af Lunefennerne har været 192,773 Kr. (eller 336,90 Kr. pr. ha).
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Af Kunstgødning er anvendt 300 kg 37 % Kaligødning og bornholmsk 

Fosfat, svarende til 45 kg opløselig Fosforsyre, alt pr. ha. Udgifterne herved 
har for Lunefennernes Vedkommende været 42,114 Kr. (eller 73,60 Kr. pr. ha).

Efter Mergelens og Gødningens Udbringning er Arealet besaaet med en 
Frøblanding, der tilsigter at danne et varigt Græsleje og bestaar af Hvid
kløver, Alsike-Kløver, Eng-Rapgræs, Timothé, Eng-Svingel, Aim. Rajgræs 
og Eng-Rævehale. Ialt er saaet 36 kg pr. ha.

Efter Udsaaningen er Lunefennerne tromlet stærkt ved Hjælp af Fræ
seren og en dertil hæftet svær Cementtromle. Udgifterne ved Frøudsæden 
har været 51,411 Kr. (eller 89,85 Kr. pr. ha).

Af største Vigtighed for Græsarealernes fremtidige Benyttelse har det

Tromling med. Fræser.

naturligvis været at kunne sikre de græssende Kreaturer Drikkevand, hvil
ket ogsaa lykkedes. Boringer, Brønde og andre Vandingsindretninger har 
kostet 9471 Kr. (eller 16,55 Kr. pr. ha).

Med Købesum og en Række andre Udgiftsposter end de ovenfor an
førte (nemlig Opmaaling og Udstykning, Mergel- og Jordundersøgelser, Løn 
til Arbejdsformand, Forsikringer og Administration) beløber Lunefennernes 
Kultiveringsudgifter sig til 1291,65 Kr. pr. ha, idet der regnes med 572 
ha (567 ha de af Grøfter beslaglagte 5 ha).

Det siger sig selv, at Arbejdet for Kultiveringen af Statsarealet ikke 
i Længden kan gennemføres uden de fornødne Bygninger til Opbevaring 
af Maskiner, Gødning o. a. Varer, til Værksted o. lign. Takket være Hjælp
somhed fra Statens Forsøgsstation »Fossevangen« klarede man sig længst 
muligt uden saadanne Bygninger. Senere maatte man gaa til Opførelse der
af, ligesom der i indeværende Aar er bygget 3 gode Boliger for Arbejds
formand, Maskinmand og Kreaturpasser, som nu alle kommer til at bo i 
Arealets umiddelbare Nærhed.

IV.
Man kan nu med god Grund spørge, hvorledes man har tænkt sig at 

udnytte de kultiverede Dele af Store Vildmose og at tilvejebringe en rime
lig Forrentning af de med Køb og Kultivering forbundne store Udgifter.
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I saa Henseende har man foreløbig valgt den Vej at lade Græsarea
lerne afgræsse, idet Afgræsning af saadanne Arealer er langt at foretrække 
for Anvendelse til Slæt. Begyndelsen til denne Udnyttelsesform blev, som 
allerede ovenfor nævnt, indledet i Aar, da en stor Part af Lunefennerne var 
besat med løsgaaende Kreaturer. Indtægten herved var ialt ca. 23,000 Kr., 
og den gennemsnitlige Lejeindtægt var 93 Kr. pr. ha.

xAt en saadan Leje var for lav, siger sig selv. Men af forskellige 
Grunde maatte det første Udlejningsaar ogsaa i denne Henseende blive et 
Prøveaar. Saa meget des glædeligere blev derfor Udfaldet af den i afvigte 
Oktober afholdte Auktion over de til Græsleje udbudte Arealer, gældende 
for Tiden Maj—Oktober 1926. Ved denne Auktion blev 540 ha af Lune
fennerne og Toften bortlejede til en gennemsnitlig Pris af 117 Kr. pr. ha, 
medens Statens Udlæg til Vedligeholdelse af Kulturerne, til Indhegning, 
Kreaturpasning m. v. vil være 70 Kr. pr. ha.

Hvorledes Fremtidens Udnyttelse iøvrigt vil forme sig, kan næppe i 
Øjeblikket besvares paa afgjort Maade. Maaske vil der paa en Del af de 
nu opdyrkede Lunefenner kunne etableres mindre, selvstændige Landbrug. 
Og efterhaanden som større og større Arealer af Mosen inddrages under 
Græskultur, vil disse Arealer formentlig kunne udnyttes i en vis Samhø
righed med de allerede bestaaende Landbrug i Mosens Udkanter og med 
de nye Landbrug, som uden al Tvivl engang vil vokse frem paa de om
kring Mosen liggende store og let opdyrkelige Engdrag med en ganske 
ringe Tørvedybde.

Under alle Omstændigheder er der nu i Mosens nordre Del gjort et 
meget væsentligt Skridt henimod en total Ændring af det hele Landskabs 
Karakter og Udnyttelsesmuligheder, en Udvikling, der tør ventes at ville 
give gode Frugter og paa forskellig Maade at ville komme Egnen om Mo
sen til Gode.



Fra en Uges Ophold i Italien.
1VT AAR vi hører Italiens Navn nævne, drages vore Tanker vel ofte til

' den gamle Verdensstad Rom, eller de fremkalder Ordene: »Se Nea
pel og dø!« Nogle ønsker vel at se Vesuv eller Byen, der ligger omgivet 
af Havet, og hvor Gondoler er et meget benyttet Befordringsmiddel, nem
lig Venedig o. s. v. Lad mig først lige gøre Læseren opmærksom paa, at 
ofte synes man, naar man har været dernede, at der jo er meget mere at

Co lösen m-Interiør.
Kun et Hjørne.

Se; men det at være Turist er ogsaa 
anstrengende. Jeg tror, en Fodtur 
gennem Landet med nogle Dages 
Ophold hist og her vil være den 
bedste Maade, men dertil havde jeg nu 
ikke Tid, og med Randsel paa Ryggen 
eller rettere paa Hylden, bragte To
get mig ind i Landet. Vi har altid 
let ved at orientere os, da Havet er 
paa vor højre Side og Bjærgene paa 
venstre Side, naar vi drager ind via 
Vintimille og omvendt, naar det gaar 
tilbage igen, hvis vi da ikke gaar op 
langs den anden Side. Gennem en 
Mængde Tunneller gaar det næsten 
hele Vejen; det maa have været be
sværligt at anlægge en Jernbane, hvor 
der har været saa mange Hindringer. 
Den første store By, vi standser ved, 

er Genua. Den har en mægtig Havn, en prægtig Kirkegaard (den berøm
teste i Verden) og nogle aldeles pragtfulde Kirker, Museer o. s. v. Den 
kan deles i den gamle Bydel og den nyere. I den gamle Bydel er Gaderne 
smalle og egner sig bedst til Æseldrivere og Fodgængere, men i den nyere 
er alt som i en anden Storstad, kun kommer Tiggerne jo ofte og rækker 
Haanden frem. Byen har ca. 800,000 Indb. Atter bringer Toget mig videre 
ned mod Rom; i Forbifarten hilser man Goddag til det skæve Taarn i Pisa, 
der endnu staar meget roligt. Hvad der forundrede mig allermest var, at Jor
den allevegne var holdt pænt ren, selv i Hvedemarkerne saa jeg Kvinder
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og Børn, der fjernede alt Ukrudtet. Naa, jeg kom til Rom Kl. 7 Aften. De 
holder jo Sabatsaar dernede i Aar, saa Byen var besøgt af Turister eller i 
mange Tilfælde store Selskaber, der, ofte ledsaget af 1 eller 2 katolske 
Præster, besaa alle de seværdige Steder og velsagtens hilste paa Paven, naar 
han gav Audiens. Det gaar til paa den Maade, at de defilerer forbi Paven, 
der sidder i sin Stol, bøjer Knæ for ham og kysser hans Fod. Det skulde 
jeg nu ikke med til. —

Paa Tur rundt i Byen efter et Værelse mødte jeg en ung Bankmand 
fra Schweitz, der var i samme Knibe. Vi slog os sammen og havde Heldet 

St. Peterskirken i Rom. Kasino, Monte Carlo.
Jeg har dog ikke forsøgt at sprænge Banken!

med os, saa vi næste Morgen Kl. 5 atter veludhvilede var paa Benene og 
begyndte at granske i Levningerne af det gamle Rom: »Foro Romano«. 
Det er jo kun Ruinerne, der er tilbage, men det giver dog altid et klart 
Billede af Fortidens Pragt; dog, naar man betragter Gaderne nøjere, for- 
staar man godt Æselets Klage: »I Orangelundes dæmrende Skygger...«, 
det har sikkert været fælt at skulle med Kaal til Rom. Nu kommer denne 
for en stor Del i store Lastbiler. Pifter at have filosoferet over de gamle 
Levninger af Triumfbuer, Støtter og lign., begav vi os til Coloseum eller 
Amphiteateret, der opførtes under "Kejser Flavius j 3 Etagers Højde, og 
siden, under Titus, blev der tilbygget 2 Etager (Stenene dertil toges af Kej
ser Neros Slot), saa der ialt var 5 Etager med Plads til 80,000 Mennesker 
paa Tilskuerpladsen, 80 Ind- og Udgange, det tog 20 Minutter at fylde el
ler rømme Theateret, der overalt var beklædt med Marmor. Paa Scenen 
var det jo, at Gladiatorerne udførte deres Kampe enten mod vilde Dyr el-
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ler indbyrdes. Da det første Gang blev aabnet, var der 5000 vilde Dyr, 
der maatte lade Livet. Festen varede i mange Dage. Scenen var omgivet 
af et Rækværk, hvor der var Ruller, saa om ogsaa de vilde Dyr kunde 
springe op og naa den øverste Tremme, rullede de tilbage igen; desuden 
var der Plads til 4 Hold Soldater, der skulde tage Vare paa sligt. Her er 
det jo, at de Kristne har maattet lade Livet for deres Tro. Lige overfor 
Kejserens Tribune, som han kunde komme op til gennem en Tunnel un
der Jorden, var Pladsen, hvor Ofrene kunde række en Finger i Vejret for 
at slippe for Døden blandt de vilde Dyr. Der var 50 smaa Kamre ind un
der Tilskuerpladsen, hvori der kunde være ialt 500 Fanger. Naar de var 
kommet frem paa Scenen, kom de vilde Dyr fra deres Opholdssted inde 

under Scenen, hvor der var saa me
gen Plads, at de lige kunde gaa op
rejst; der var saa Huller, hvorigen
nem de sprang op paa Arenaen og 
faldt over deres værgeløse Ofre. Naar 
dette var forbi, lededes der Vand 
ind overalt. Dernæst kom Gladiato
rerne i deres Baade og forlystede 
Folket. Nær Rom ligger jo Katakom
berne, de underjordiske Gange, der 
jo nok kunde fortælle en Del, hvis 
de kunde tale. Vi dumpede ind sam
men med et Selskab fra Tyskland 
og fik en glimrende Beretning om 
alt samt havde en interessant Tur i 
Gangene, hvor der nu er elektrisk 
Lys. Der var blandt andet en mæg
tig dyb Brønd dernede. Husker ikke 
Dybden. Til Katakomberne fulgte vi 
den gamle berømte Vej »Via Appia«, 

men tog selvfølgelig en anden til Rom, da alle Veje dernede jo fører til 
Rom. Blandt meget andet er der jo St. Peterskirken, som nok er et Be
søg værd, og et lille Indtryk kan man jo ogsaa faa af Vatikanets 11,000 
Værelser. Der var tillige en mægtig Missionsudstilling, hvortil der var sendt 
prægtige Ting fra Østens Lande, eller rettere fra alle de Lande, hvor der 
er Missionsvirksomhed. Det nytter ikke, jeg dvæler længere ved Rom; jeg 
vil lige lade Neapel drage forbi: En meget snavset By; kun ligger den i 
et smukt Landskab og har jo ogsaa prægtige Ting i Kirker, Museer og 
lign. Ca. 10 km fra Byen har vi det rygende Vesuv. Det besteg vi til Fods, 
men man kan ogsaa benytte Æsler eller elektrisk Bane. Det vil dog altid 
blive en Del dyrere. Vi startede om Aftenen og kamperede paa Bjærgsi- 
den om Natten; havde et prægtigt Skue ind over den oplyste By, og Maa- 
nen, der venligt lyste ned til os, var »meget højt oppe«. Kl. 7 Morgen 
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var vi uden Uheld paa Toppen af Bjærget og viste os selv rundt; de el
lers saa hensynsfulde Førere var endnu ikke paa Benene. Jeg maatte des
værre efterlade min Følgesvend deroppe, han vilde ikke ned igen. Efter en 
Times Ophold havde jeg dog faaet nok, og i raske Spring gik det nedad 
mod Pompejs Ruiner; det var meget morsomt, og siden førte den elektri
ske Bane mig til Neapel. Hermed vil jeg saa bede Klosterbrødrene mod
tage min bedste Jule- og Nytaarshilsen. Jeg haaber ikke, Artiklen vil kede 
eder for meget.

p. t. Edinburgh.
Eders forb.

P. Blichert Toft. 1915—16.



Varige Græsningsarealer, 
deres Anlæg, Pleje og Benyttelse.

IgOR nogle Aar siden kunde man fristes til at tro, at Græsmarker paa
Agerjord snart vilde forsvinde. De gamle 3- og 4-Aars blev mere og 

mere sjældne, særlig paa Øerne og i Østjylland, og en 2-Aars Græsmark 
var og er ikke tilfredsstillende, idet den giver alt for lidt. Sommerstaldfod
ring blev lyst i Kuld og Køn, og Høet var ikke i høj Kurs, saa hvorfor 
ikke helt stryge Græsmarkerne i Sædskiftet?

I saadanne Betragtninger er der sket noget af en Ændring. Køerne 
skal igen have Græs om Sommeren og Hø om Vinteren. Dette har dog 
ikke medført nogen ny Renæssance for 2- og 3-Aars Græsmarkerne, men 
Interessen har vendt sig mere imod varigt Græs i en Del af Arealet og 
en i. Aars Græsmark i Sædskiftet; og der kan heller ikke være Tvivl 
om, at man derved forøger Udbyttet af sine Græsarealer.

Ved Anlæg af vedvarende Græsmarker maa der tages Hensyn til Mar
kens Beliggenhed og Jordens Beskaffenhed. Stærkt kuperet Terræn vil man 
ofte benytte til varigt Græs, selv om Jorden iøvrigt ikke egner sig for det. 
Benyttelsen af saadan Jord til Korn og Roer støder nemlig paa store 
Besværligheder. Stærkt fugtig Jord, der ikke kan afvandes tilstrækkeligt, læg. 
ges ogsaa ud med Græs, endskønt det langtfra er ideelt. Og endelig kan en 
særlig Beliggenhed i Forhold til Ejendommen ogsaa bevirke, at man fore
trækker en Mark, der ellers ikke er ubetinget velegnet, til varigt Græs.

Bortset fra saadanne særlige Forhold, maa man kræve af den Jord, 
der tænkes benyttet til vedvarende Græsmark, at den har gode Fugtigheds
forhold. Man er oftest klar over, at den ikke maa være for tør, men det 
modsatte skænker man altfor lille Opmærksomhed. Der er talt og skrevet 
saa meget om, at Græs kan klare sig med en langt svagere Afvanding 
end Korn og Roer, og mange har faaet dette galt i Halsen. Det er i alt 
Fald ganske afgjort, at utallig mange Græsningsarealer ligger i en saa fug
tig Tilstand, at det er under al Kritik. I Foraaret, ja Forsommeren med, 
er de vandsyge Græsarealer langt bag efter med Væksten, og kommer vi 
til Efteraaret, har de samme Arealer afsluttet Væksten længe før de sunde 
Græsmarker; m. a. O., en daarlig Afvanding giver kort Græsningstid. Der- 
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til kommer, at Udbyttet bliver mindre og Kvaliteten daarligere. Bestanden 
bliver Fioringræs, Star, Siv, Vandgrenet, Ranunkel m. fl. — i det hele 
taget Planter, der kan taale sur og kold Bund.

Afvanding af vore Kær- og Mosej order burde finde meget større In
teresse. I Stedet for ser man mer eller mindre kunstfærdige Stemmeværker 
stillet op i Grøfter og Kanaler for at forvandle Græsmarken til en Sø i 
flere Maaneder. Nytten af en saadan Opstemning er man stærkt overbevist 
om, idet man ved at undlade en Opstemning afVandet et enkelt Aar ofte 
ser Udbyttet formindsket. At det gaar saadan, er i og for sig ret naturligt. 
Vegetationen vil i Aarenes Løb indstille sig efter Forholdene, og ændres 
disse, maa der ogsaa ske en Ændring af Bestanden. Denne bliver dog sjæl
den blot nogenlunde, ifald man ikke gennemfører en virkelig Afvanding og 
samtidig en Omlægning af Arealet.

Afvandingen maa være i Orden forinden Udlæg. Det modsatte er kun 
Spild af Frø og giver Masser af Ærgrelser. Kun paa sund Jord er der Be
tingelser for at vedligeholde en god Bestand, Betingelser for en mere øko
nomisk Anvendelse af Gødning, og man opnaar at faa mere og bedre Fo
der til Husdyrene.

Foruden Afvanding maa ogsaa Mergling (Kalkning) foretages, hvor 
det tiltrænges. Den Side af Sagen er der dog mindre Grund til at opholde 
sig ved, da vi lever i en Tid, hvor man har en Tyrkertro til et saadant 
Arbejde. Blev Afvandingen blot skænket halvt saa megen Interesse som 
Merglingen, var meget naaet.

Endnu skal nævnes, at Jorden maa være ren for Ukrudt. Det er ikke 
nok, at man lægger ud efter Roer, thi Roemarkerne er langt fra altid, 
som de bør være. (Vi har utrolig mange beskidte Roemarker endnu, og 
disse maa vel desværre mere tages som et Udtryk for Mangel paa Energi 
end som et Udtryk for Velstand.) Marken skal være ren, hvad enten det 
saa skal ske ved Hjælp af Roedyrkning eller Brak. Undertiden kan det 
være rart at kunne klare det med Halvbrak og saa lægge ud, i Juli f. Eks. 
Resultatet af Halvbrak er dog sjældent betydeligt. Det maa være en ikke 
alt for beskidt Jord og en paapasselig og energisk Mand, ifald Marken skal 
blive ren ved denne Omgang.

Ved Udlæg i Foraaret benyttes, i Almindelighed Dæksæd, men det maa 
tilraades at saa en Del tyndere end sædvanlig, f. Eks. Halvdelen af det, man 
plejer at saa, og saa lade det staa til Modenhed. Afhugning ved Skridnings
stadiet efter normal Udsæd af Dæksæden er ikke saa godt; thi ofte har en 
svær Dæksæd ved Skridningen allerede forvoldt en Del Skade paa Udlæg
get, og fjernes nu Dæksæden, og en tør og solvarm Tid falder ind, kan 
det blive haardt nok ved det nye Udlæg. Af Gødning maa Superfosfat og 
Kali benyttes, hvorimod man maa anvende Kvælstofgødning med en vis 
Forsigtighed, saa at man enten undlader Benyttelsen af den eller dog kun 
anvender mindre Mængder.

Et af de Spørgsmaal indenfor vedvarende Græsmarker, der har inter- 
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esseret mest, er Frøblandingerne. Desværre maa man sige, .at ingen endnu 
ved noget afgørende her, og derfor finder man ogsaa en Mangfoldighed af 
Frøblandinger. For faa Aar siden var man stærkt paavirket af Tyskerne, 
hvad der førte med sig, at man bl. a. benyttede Fioringsgræs, Rødsvingel, 
Kamgræs, Sump-Kællingtand, Kommen m. fl. Med Undtagelse af Kamgræs 
er de antagelig alle gaaet ud af Sagaen, og dette Græs benyttes ogsaa kun 
i ringe Udstrækning. At Kamgræs findes i mange gode gamle Græsmarker, 
er uomtvisteligt, men at det ofte vrages af Kreaturerne, er lige saa afgjort. 
Dertil kommer, at det er sent om Foraaret, og at man kun ved lidt om 
dets Udbytte.

Paa almindelig sund Agerjord anvendes nu en 4—5 kg Morsø Hvidklø
ver, 15—20 kg Aim. Rajgræs og 2—4 kg af Aim. Rapgræs, af Eng-Rapgræs, 
Engsvingel og Timothe. Har vi at gøre med sortmuldede, mere fugtige 
Sandjorder samt Kær- og Mosejorder, anvendes mere af Rapgræsser og 
især Engsvingel paa Bekostning af Aim. Rajgræs. Her er ikke tænkt paa 
vandlidende Jorder, hvor man omtrent lige saa godt kan anvende let og 
tung Afrensning, Blandingsfrø, eller hvad det nu hedder, som godt Frø. 
Paa for tør Jord kan der benyttes lidt Aim. Kællingtand og Hundegræs.

Med Frøblandinger som de førstnævnte er der i de senere Aar ikke 
udlagt saa ganske faa vedv. Græsmarker, som ser meget lovende ud, hvor 
Forholdene for et godt Udlæg iøvrigt har været i Orden. Kontrollen med 
enkelte af dem viser ogsaa, at Udbyttet er godt. Men det er muligt, at vi 
kan faa dem endnu bedre. Der kan ogsaa tænkes særlige Stammer af Græs
ser og Hvidkløver, som vi i Fremtiden maa tage Hensyn til.

En god Frøblanding er ikke af lille Betydning, hvor Forberedelserne 
til Udlægget — Afvanding, Mergling, Rensning af Jorden — er foretaget, 
som de skal. Derimod nytter selv den fineste Frøblanding ikke i en vand
syg, kalktrængende eller uren Jord.

Paa Kær- og Mosejorder maa der tages særlige Hensyn. Kan man 
rense Stykket ved Roedyrkning — enkelte har jeg set i Aar praktisere det 
paa i. Fure i 1. Aar, og de paastaar, at der ikke har været store Vanske
ligheder derved — er det det bedste; men Afstande, Vejforhold m. m. gør 
det ofte økonomisk umuligt, og saa maa man vælge andre Fremgangsmaa- 
der. Det daarligste maa man sikkert sige er Udlæg paa 2. Fure i 2. Aar. 
Man pløjer der gammelt Grønsvær op, som kun er lidt omsat. Bedre er 
Harvning 2. Aar og saa Pløjning og Udlæg 3. Aar.

Det nemmeste er Udlæg paa 1. Fure, og paa sine Steder synes det 
ogsaa at gaa helt godt. Fler er det af meget stor Betydning at have en 
svær Betontromle, som enhver nogenlunde let og billigt kan fremstille — 
antagelig for en 50—70 Kr.*)  Saa snart der er pløjet om Efteraaret, lader 
man Tromlen gaa over Stykket, hvorved Furen trykkes godt til. Tidlig 
Foraar — saa tidlig som muligt —• tilsaas med en 60—70 S Havre og 

*) Ved Henvendelse til undertegnede kan der faas Plan for Fremstilling af en Beton
tromle.
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Udlægsfrøet, og der tromles igen kraftigt for at skaffe bedre Fugtigheds
forhold under Spiringen og den første Vækst. Enkelte lægger ud uden 
Dæksæd, og det synes at gaa godt. Allerede omkring I. Juli kan man 
regne med en god Græsning.

En stærk Afgræsning forinden Pløjning maa anbefales. For et stort 
Udbytte i kommende Aar er et godt Udlæg nødvendigt; men der maa sta
dig Paapasselighed til. Paa løsere Jorder maa Betontromlen benyttes flittigt. 
Muldvarpeskud maa jævnes, og Ukrudt som Tidsler, Skræpper, Brænde
nælder m. fl. maa bekæmpes ved Afhugning eller Oprykning. Man maa 
være opmærksom overfor Afvandingen. Grøfterne renses om Efteraaret, og 
Drænledningerne ses efter. Græsmarken maa i Græsningstiden være under 
Tilsyn, og der maa ses efter, at Afgræsningen hverken er for stærk eller 
for svag. Det første fører let med sig, at Ukrudt som etaarig Rapgræs, Tu
sindfryd, Vejbred m. fl. breder sig, og det sidste hæmmer Hvidkløveren 
og bevirker maaske ogsaa, at en Del mindre gode Græsser tager Over- 
haand, idet disse vrages af Kreaturerne og derfor faar Lov at kaste Frø. 
Daarlig Afgræsning giver ogsaa daarlig Genvækst, og en lempelig Benyt
telse af Slaamaskinen paa et tidligt Tidspunkt maa foretrækkes fremfor at 
lade det gamle Græs staa.

For at holde en vedvarende Græsmarks Udbytte oppe er en solid og 
fornuftig Gødskning nødvendig. Forholdene ligger dog her vidt forskellige, 
alt eftersom det er Sand-, Ler- eller Humusjorder, der er Tale om. Des
værre maa det siges, at meget vedrørende dette Spørgsmaal er for lidt un
dersøgt og derfor ligger uklart. Forsøg er vanskelige og kan let kritiseres. 
Vi maa benytte Le eller Maskine i Stedet for Kreaturernes Afgræsning. 
Om denne Forskel er af nogen større Betydning, ved man intet om. Der
imod er det utilstrækkeligt med 2 Gange Slæt — man maa gaa til en 5 
—6 Afhugninger i Løbet af Sommeren. Gødningsspild fra Kreaturerne kan 
heller ikke godt komme i Betragtning ved Forsøget, og helt uden Betyd
ning er disse Kokasser sikkert ikke, selv om de bliver daarligt fordelt.

Trods mangelfuldt Forsøgsmateriale er der dog Beviser nok for, at 
Gødningstilførsel er nødvendig. Det gælder først og fremmest Fosforsyre
gødning, der gør Græsset mere appetitligt, giver et sundere F'oder for Krea
turerne og forøger Udbyttet. Fosforsyrens Betydning for Hvidkløveren er 
ogsaa meget iøjnefaldende. Naar dertil kommer, at denne Gødning er i en 
relativ lav Pris, vil det forstaas, at man ikke maa spare paa den.

Kali maa især anvendes paa Kær- og Mosejorder og er her abso
lut nødvendigt; men heller ikke Sandjorder kan undvære Kali. Mere tvivl
somt stiller det sig sikkert med dets Anvendelse paa Lerjorder; her maa 
dog ikke overses, at Hvidkløveren sætter Pris paa Kaligødning, og at det 
store Udbytte, som man nu opnaar i gode vedvarende Græsmarker, øger Sand
synligheden for rentabel Anvendelse af mindre Mængder Kali paa Lerjorder.

Fosforsyregødning og Kaligødning er absolut de vigtigste for vedvaren
de Græsmarker, og i anden Række kommer Kvælstofgødning. Noget bestemt 
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om dennes Anvendelse kan vanskeligt siges i Øjeblikket. I en god vedvarende 
Græsmark skal der være godt med Hvidkløvergødning; og Anvendelse af 
større eller mindre Mængder Kvælstofgødning maa rette sig efter Hvidklø
verens Befindende under saadanne Forhold. Nu er det ganske vist ved at 
være god Praksis hos Landmænd, at Bælgplanter skal have Kvælstofgød
ning, og drister man sig til at hævde en anden Opfattelse, bliver man an
set for at være meget teoretisk. Spørgsmaalet er dog ikke afgjort endnu. 
Man er noget tilbøjelig til at overvurdere Virkningen af Kvælstofgødning, 
fordi den kommer saa hurtigt og omgaaende, og man tager ikke i Betragt
ning, at der oftest følger en Reaktion efter, særlig hvor man har med 
Bælgplanter at gøre.

I 1924 blev nedenstaaende Forsøg foretaget paa Lermuld. Bestanden 
var ikke særlig god, tynd og med nogle faa Procent Hvidkløver. Tallene 
er kg pr. ha.
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i. Slæt 27. Maj..................... 2150 6350 2275 3725

2. — 27. Juni..................... 5000 9375 5300 6075

3. — 26. Juli ..................... 1400 1250 6075 1275

4. — 29. August................ 2150 1500 3725 5675

5. — 13. Oktober.............. 2250 1950 1850 295°

Merudbytte. . . 7475 6275 6750

Forsøget viser et ret stort Merudbytte — størst for Foraarsudbringning. 
Men samtidig viser Tallene os ogsaa, at Virkningen kommer ret hurtig ef
ter Udbringningen af Sv. Ammoniak, og at den kun strækker sig over 1 a 2 
Mdr. Derefter synes der at være en lille Reaktion. Vi ser i andet Spørgs- 
maal, at vi kan skaffe tidlig Græsning ved Hjælp af rigelig Kvælstofgød
ning; og 3. og 4. Spørgsmaal viser os, hvordan samme Gødning, udbragt 
paa et andet Tidspunkt, giver en god Sommergræsning. Her maa dog Som
merregn til, thi Mangel paa Nedbør kan Kvælstofgødning desværre ikke erstatte.

Lad os nu forudsætte, at Merudbyttet er størst for Foraarsudbring- 
ningen — at Tallene for Merudbyttet f. Eks. forholder sig som 3—2, hvor 
det første gælder Foraarsudbringning og det sidste Sommerudbringning. Hvor 
er Fordelene saa størst? Spørgsmaalet lader sig ikke uden videre besvare. 
Mere Græs i Juli—-August er af mere Værdi for de fleste Landmænd end 
mere Græs i Maj—Juni. I Forsommeren har de fleste Landbrug rigelig med 
Græs; men siden kniber det for mange. Regnestykket maa enhver gøre op 
for sig, fordi det vil stille sig meget forskelligt for de enkelte Landbrug.



104

Et stort Slætareal giver rigelig Eftergræsning, og Lucerne som Staldfoder 
gør Græsmangel mindre følelig.

Ovenstaaende Tal maa ikke tages som et Udtryk for det Merudbytte, 
man kan vente sig af en vis Mængde Kvælstofgødning. Det er kun et en
kelt Forsøg og tilmed i. Aars, saa man vil let opleve at faa andre Tal 
at se. Dertil kommer, som før nævnt, det lille Hvidkløverindhold.

Hvorvidt Kvaliteten forbedres, ved man kun lidt om. Paa Forhaand 
vil man maaske antage, at de kvælstofholdige Stoffer forøges ved Tilførsel 
af Kvælstofgødning, men sikkert er det ikke. Hvidkløverens Betydning svæk
kes — dens Andel i Udbyttet bliver meget mindre, og da Hvidkløveren 
indeholder forholdsvis meget kvælstofholdige Stoffer, vil man forstaa, at 
Spørgsmaalet er tvivlsomt. Det er dog nu Genstand for en Undersøgelse, og 
det er at haabe, at de nærmeste Aar vil bringe mere Klarhed her.

Endnu maa nævnes, at Ajle synes at være en fortrinlig Kvælstofgød
ning til Græs, naar den udbringes i Regnvejr. Den kan benyttes baade 
Vinter, Foraar og Sommer. Staldgødning har været en Del anbefalet, men 
kun saa lidt prøvet i Forsøg. At den skulde være en Slags Steinachs For
yngelseskur for gamle, daarlige Græsmarker, er der dog ingen Grund til 
at tro.

For Økonomien er det ikke tilstrækkeligt, at man faar et stort Ud
bytte af Græs. Det er kun den ene Side af Sagen, og det er mindst lige 
saa vigtigt at faa Udbyttet godt afsat. Denne Afsætning sker hovedsagelig 
til vore Kreaturer, medens Heste og Faar nu til Dags spiller en mindre 
Rolle ved den.

Overalt, hvor man ønsker en sund, ydedygtig Besætning, som skal 
rekruttere sig selv, maa Opdræt og Malkekøerne ud det mest mulige Som
meren igennem. Men her melder Spørgsmaalet sig, om det skal være Tøj
ring eller Løsdrift. For Opdrættets Vedkommende er man forlængst gaaet 
over til Løsdrift, og med Malkekøerne gaar det i Øjeblikket samme Vej.

I og for sig er der dog meget godt ved Tøjring. Græsmarken faar 
en Hvileperiode mellem hver Afgræsning. Køerne har fuldt Bid — burde 
i hvert Fald have det, og man sparer Udgifter til Indhegningen. Men der 
er ogsaa Ulemper derved. Pasningen er for besværlig for vor Tid. Særlig 
hvor Køerne kan drives fra Kostalden og ud i Folden, lettes Arbejdet sær
deles meget ved Løsdrift. Og Flytning til bestemte Tider og med smaa 
Mellemrum er afhængig af en paalidelig Mand. Man er ogsaa ved Løsdrift 
tilbøjelig til at sætte Køerne paa Græs nogle Dage før end ved Tøjring. 
Man kræver ligesom rigeligere Græs, naar Køerne skal staa i Tøjr.

Skal Løsdrift ordentlig udnyttes af Malkekøer, maa der Skiftefolde 
til. Disse fører med sig, at der kan være fuldt Bid for Kreaturerne, saa 
disse i Løbet af kort Tid faar Vommen fyldt. Arbejdet med at bjerge Fø
den ind bliver mindre, fordi de ikke behøver at overgræsse saa stort et 
Areal hver Dag. Selve Græsmarken har sikkert godt af at være fri et 
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Stykke Tid. Der sløses mindre med Græsset, end hvor man kun benytter 
en Fold.

Skiftefolde kræver mere Hegn; særlig i smaa Folde vil det fordyre 
Indhegningen pr. ha. Ogsaa af den Grund vil Løsdrift vinde langsommere 
frem paa smaa Ejendomme end paa de større. Hegnet mellem Skiftefoldene 
bestaar dog ofte kun af en enkelt Traad, lidt højt anbragt, for at Køerne ikke 
skal gaa over og derved rive Yveret. Der sker jo iøvrigt ikke nogen større 
Ulykke ved, at en Ko bryder ind i en anden Skiftefold.

I Forbindelse med Afgræsning melder sig ogsaa Spørgsmaalet om 
en Regulering af Græsningsudbyttet Sommeren igennem. Oftest er der 
Overflod af Græs i Forsommeren og for lidt senere hen. Særlig hvor der 
ikke er store Slætarealer at støtte sig til, gør ovennævnte Forhold sig 
stærkt gældende.

Hvor man har en 4—5 Skiftefolde, kan der være Tale om at ind
rette disse saa store, at en eller to kan undværes i Forsommeren til Slæt. 
Denne maa falde tidligt. Derved skades Afgræsningsplanterne mindre, og 
det giver rigeligere Eftergræsning. Ogsaa ved Hjælp af Kvælstofgødning 
kan man som før nævnt opnaa en Del, og endelig er en tidlig Udbinding 
af stor Betydning for at opnaa en jævnere Græsning. Kommer Køerne ud 
paa et noget sent Tidspunkt, kommer de ingen Vegne iStykket, men maa enTid 
tvinges til at æde langt Græs. At dette er i høj Grad uøkonomisk, burde 
staa enhver Landmand klart. Køerne træder meget Græs ned, Eftergræs- 
ningen bliver ringe, og Mælkeudbyttet gaar ned. Hvor der er Løsdrift og 
ingen Skiftefolde, faar store Partier af Græsmarken Lov til at staa temmelig 
urørte under saadanne Forhold.

For en tidlig Udbinding er Læspørgsmaalet af stor Betydning. Des 
bedre Læ, des tidligere Udbinding. Vi har her en dobbelt Virkning af Læ
bælter, idet disse er til Gavn baade for Græsmarken, men sikkert ikke 
mindre for Kreaturerne. Dertil kommer, at man vanskeligt kan paavise no
gen skadelig Virkning af Læet. Alt i alt bør man i Fremtiden interessere 
sig meget mere for dette Spørgsmaal.

I ovenstaaende er ofte nævnt Malkekøer som Afgræsningsdyr. Det 
ligger da ret nær at spørge, hvilken Værdi Græsset har for Mælkeproduk
tionen, og af hvilke Forhold dets Værdi afhænger. Det Næringsstof, som 
vi i denne Forbindelse ikke mindst interesserer os for, er Æggehvide
stof.

Analysen af Græs viser os, at Procent kvælstofholdige Stoffer er fal
dende med Græssets Alder. Jo ældre Græs, des fattigere paa kvælstofhol
dige Stoffer. Heri er sikkert den bedste Forklaring paa, hvorfor Køerne 
slaar af paa Mælken, naar de skal nøjes med Græs, der er passende til 
Slæt. Man vil maaske indvende, at ungt Græs er rigere paa Amider, 
men har forholdsvis lidt færdigdannet Æggehvidestof. Nu ved man dog 
lidt om Amidernes Værdi, og denne er for os steget ikke saa ganske lidt 
de senere Aar. Dertil kommer, at Amidindholdet i alt Fald efter svenske 
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Analyser ikke synes at være særlig stort i ungt Græs — kun lidt større 
end i ældre Græs.

Hvidkløver synes at være særlig rig paa kvælstofholdige Stoffer, og 
naar den undertiden forvolder Diarrhoe hos Køerne, er det vel ikke utæn
keligt, at Overflod af kvælstofholdige Stoffer er Skyld deri. Fodring med 
Roer synes i hvert Fald at modvirke Diarrhoen i dette Tilfælde.

Gødskningens direkte Indflydelse paa Mængden af kvælstofholdige Stof
fer ved man kun lidt om; men indirekte er der ikke Tvivl om, at den betyder 
meget. Des kraftigere vi gøder, indtil en vis Grænse, des kraftigere skyder 
Græsset, og des hyppigere er der Græs til Køerne. Disse faar saaledes kun 
ungt Græs og derfor ogsaa rigelig kvælstofholdige Stoffer.

I ovenstaaende er ikke sjældent taget Forbehold overfor et eller an
det Spørgsmaal, fordi vi ikke har noget sikkert at holde os til. Vi savner 
i Virkeligheden en Del gode fleraarige Forsøg her. i-Aars Forsøg er alt 
for lidt værd og kan let blive mere misvisende end vejledende, idet det 
her ikke alene drejer sig om at opnaa et stort Udbytte, men ogsaa at 
kunne beholde en god Græsmark gennem mange Aar, og om dette for
tæller kortvarige Forsøg os intet.

Skanderborg, i Oktober.
J. Fas trup.



Skolens Virksomhed.
IZPOR vore gamle Elever, som fra deres Ophold her paa Asmildkloster 

er fortrolig med Arbejdets daglige Gang, er der ikke noget egentlig 
Nyt at berette. Det almindelige Vinterkursus var 1924—25 besøgt af 96 
Elever. Paa vort a arlige Kontrolkursus i April havde vi saa mange Elever 
som aldrig før, nemlig 48. Det er formentlig den stærke Efterspørgsel ef
ter Kontrolassistenter' i Foraaret 1924, der har foranlediget den store Til
gang. Paa Sommerkursus’et for Skovbrugselever havde vi i Aar 44.

Der er stadig stærkere Tilgang til dette Kursus, end der var forud
sat ved dets Oprettelse. Det er øjensynlig Udsigten til den fastlønnede Stil
ling i Forbindelse med den Tillokkelse, det friske Liv i Skoven har for en 
rask Dreng, der skaber den lidt for store Tilgang til dette Kursus. I Frem
tiden skal Kursus’et strække sig over 6 Maaneder fra April til Oktober.

Vi havde glædet os til Besøg af mange gamle Elever sidste Sommer 
i Anledning af det Ungskue, Foreningen af jydske Landboforeninger havde 
planlagt til Afholdelse i Viborg. Den stærke Udbredelse af Mund- og Klov
sygen foranledigede imidlertid, at Skuet blev aflyst. Paa det nys afholdte 
Delegeretmøde i Foreningen af jydske Landboforeninger blev det besluttet, 
at Skuet skal afholdes i Viborg Sommeren 1927.

Vi sender til alle vore gamle Elever en venlig Hilsen med de bedste 
Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar.

Asmildkloster Landbrugsskole i Novbr. 1925.

Deres

Ellen og H. Hauch.



Elevmødet 
paa AsmildMoster Landbrugsskole 

Søndag d. 28. Juni 1925.

TJ'LEVMØDET formede sig, som det plejer. Efter Markvandringen bæn- 
kedes man om Bordene i Gymnastiksalen, hvor Forstander Hauch bød 

Velkommen, idet han udtalte sin Glæde over at se saa mange gammel
kendte Ansigter. Ikke mindst glædede det ham at se Aargangen før alle 
de andre Aargange, Hofjægermester Krabbe, Rosenlund, som deltog i Elev
mødet, og som havde lovet at tale. Hauch takkede de gamle Elever, fordi 
de hvert Aar sørgede for at sende nye Elever til Asmildkloster Land
brugsskole.

Paa Elevforeningens Vegne takkede Folketingsmand Laust Nørskov 
for den Velkomst, der havde lydt, og fordi der var bleven gjort saa fest
ligt paa Skolen.

Klokken halvtre blev der holdt Generalforsamling. Formanden, Laust 
Nørskov, bød Velkommen og aflagde Beretning om det forløbne Aars Ar
bejde, der i det væsentligste havde bestaaet i Udgivelsen af Aarsskriftet 
og Ordningen af Elevmødet.

Sekretæren, Konsulent Aidt, oplæste det reviderede Regnskab, som 
blev enstemmigt godkendt.

Derefter blev der foretaget Valg. Laust Nørskov blev genvalgt til For
mand med Akklamation. Endvidere genvalgtes til Medlemmer af Bestyrelsen 
Niels Hartvig, Tange, og nyvalgtes Niels Arvad, Brande. Som Revisor gen
valgtes Konsulent K. Møller, Bjerringbro. Som Repræsentanter genvalgtes 
Anton Petersen, Vammen, Georg Mikkelsen, Engmarksgaard, Silkeborg, 
Niels Velling, Grundfør, Hinnerup; nyvalgt blev Valdemar Nytoft, Haun- 
strup, Herning.

Bestyrelsen bestaar derefter af følgende:

Niels Nielsen, Kjølsengaard, Løgstrup, genvalgt 1923
Søren P. Hansen, GI. Asmild, nyvalgt 1923
Laust Nørskov, Nørskovgaard, Møldrup, genvalgt 1925
Kr. H. Støvring, Bjergby, Randers, — 1924
Konsulent A. Pedersen Aidt, Viborg, — 1924
Niels Hartvig, Tange, — 1925
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Peter Bøgh, Nysum pr. Arden, 
Peter Giversen, Skals, 
Niels Arvad, Brande,

Revisionen | M. Udesen, 
bestaar af: j Kr. Møller, Overlund,

genvalgt 1923
1924

— 1925
genvalgt 1924

— 1925

Repræsentanter for de forskellige Aargange er:

i. Aargang: Jens Jensen, Østerborup, Bisballe, Skelhøje 
(08—09), nyvalgt 1923.

2. — Niels Kr. Nielsen, Albæk, Herning, ny
valgt 1923.

3. —■ J. C. Jensen, Søndergaard, Gimsing, Struer
(10—li), genvalgt 1923.

4. — Niels Lausten, Hørrupgaard, Møldrup (11
—12), genvalgt 1923.

5. — Munck Østergaard, Haurdal, Frederiks
(12— 13), genvalgt 1923.

6. — Konsulent Møller, Bjerringbro (13—14),
valgt 1923.

7. — N. Nicolajsen, Gyrupgaard, Hørdum
(14—15), nyvalgt 1924.

8. — Anton Pedersen, Vammen, Viborg (15—16),
genvalgt 1925

9. — Hertha Hougaard, Granly, Hvam (16—17),
genvalgt 1923.

10. — Ejvind Kjær, Viborg (17—18), valgt
1924.

il. — Georg Mikkelsen, Engmarksgaard, Silke
borg (18—19), genvalgt 1925.

12. — Jens Jespersen, Kvorning, Viborg (19—20),
genvalgt 1923.

13. — Aage Lidegaard, Bonding, Skive (20—21),
valgt 1924.

14. — Niels Welling, Hvilsager Præstegaard,
Mørke (21—22), genvalgt 1925.

15. — Martin Hartvig, Laastrup Præstegaard, Skals
(22—23), valgt 1923.

16. — Laurits Laursen, Gammelby, Hanbjerg
(23—24), valgt 1924.

17. — Valdemar Nytoft, Haunstrup, Brande (24
—25) valgt 1925.

Sluttelig bragte Sekretæren en Hilsen fra en Del af de Klosterbrødre, 
der for Tiden befinder sig i Udlandet.
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Efter Generalforsamlingen
talte Landbrugslærer Johs. Pedersen om det danske Landbrugs Organisa
tion og kom derunder ind paa en Omtale af Andelsforeningernes Stilling i 
Øjeblikket. Det interessante og udmærkede Foredrag blev hilst med Haandklap.

Efter Afsyngelsen af en Sang talte Hofjægermester Aage Krabbe om 
Oplevelser og Indtryk fra en Delegationsrejse i Polen. Talen blev lønnet 
med en Klapsalve.

Ved Aftensbordet takkede Laust Nørskov for de to udmærkede Fo
redrag og udtalte Haabet om, at man ogsaa siden maatte se Hofjægerme
ster Krabbe ved Elevforeningens Aarsmøder. Forstander Hauch ,og Frue 
bragte han Foreningens Tak for den fornøjelige og festlige Dag, man hav
de tilbragt. Han udbragte tilsidst et Leve for Asmildkloster Landbrugs
skole, adresseret til Forstanderparret.

Forstander Hauch holdt en lille Tale, hvori han pegede paa den Ind
sats, Folkehøjskolen havde gjort gennem sit Arbejde for at vække og op
lyse den danske Landbostand, et Arbejde, der var lykkedes fuldt ud, og 
som for Landbrugsskolen som Fagskole bød et langt bedre Grundlag end 
de landbrugsfaglige Skoler i andre Lande, hvor Folkehøjskolen ikke havde 
virket, har at arbejde paa. løvrigt er det ikke vor Opgave at sammenligne 
os med de Stater, som staar tilbage for os, men derimod at sammenligne 
os med, hvad vi kunde være blevet til, hvis vi udnyttede vore Evner og 
Anlæg fuldt ud. Det er Ungdommen, der ejer Fremtiden, og det er den, 
der skal overtage Ansvaret og Pligten, og det gælder om, at den enkelte 
føler sit Ansvar og sin Pligt til at udrette noget i det godes Tjeneste.



Nyt fra gamle Elever.
Aargang 1909—10.

Niels Mølgaard, Aulum, er ikke længere »den rolige Mølgaard«. Hans Prøver af Mark
afgrøder er stadig blandt de bedste paa Planteavlsudstillingerne, og gennem Foredrag lader 
han sin Viden gaa ud til andre. Det er vistnok udelukkende Planteavl, han taler om.

Laust Nørskov har i Sommer bygget et nyt Stuehus; om de andre Klosterbrødre ved 
han intet; men han skal jo ogsaa være alle Steder. Han ser ikke særlig lyst paa Fremtiden; 
men det er maaske det røde Regimente, der har bragt hans Termometer til at synke.

Anthon Stordal er gift og bor i Frederiks, hvor han har en Forretning; det er vist
nok Cykler og Fodtøj, han handler med.

Kr. Vestergaard, Krog, har sidste Vinter haft Mund- og Klovsyge og som Følge deraf 
en Del Uheld i Kobesætningen. Han har det ellers godt; dog er han ikke tilfreds med, at 
zXndelsbanken lukkede.

Mads Bødker Madsen og N. Vestergaard Løvskal lever i bedste Velgaaende.
J. P. Nielsen bor fremdeles i Holmstal ved Gjern, men han tænker dog paa at faa 

en større Gaard. Han er Formand for den stedlige Venstreforening, saa han skal jo nok drive 
det til noget stort engang.

Selv har jeg i Sommer bygget en ny Ko- og Svinestald. løvrigt har jeg det vel; kun 
beklager jeg, at det næsten ikke er til at opdrive noget Nyt. Vær mere beredvillig næste Gang 
eller ogsaa vælg en ny Repræsentant.

Venlig Hilsen til eder alle. Niels Kr. Nielsen.

Aargang 1913—14.
Jens Chr. Frandsen, Vinkel, har i Sommer bygget Kohus og Lade. Det er meget 

dyrt at bygge, siger Frandsen; det samme siger
Niels Tind, Tindbæk, der har bygget Kohus.
Peder Sørensen, Tastum, der nu har været Kontrolassistent i ca. 10 Aar, har ind- 

gaaet Alliance med en af sine kære Malkepiger og købt Gaard i Hammershøj.
Lars Vestergaard, Kjeldbjerg, fører som sædvanlig en ret omtumlet Tilværelse. Har 

nu købt Ejendom i Laanum; handler med Kælvekreaturer.
Chr. Hedegaard, Vinkel, købt Bil. (Kører efter Sigende, som han er tosset.)
Niels Nielsen, Lærkenborg, har ogsaa faaet Bil! Hvilket vel nok er det mest utrolige, 

der kan meldes om Holdet i Aar.
Kristian Røhr, Demstrup, der er Assistent ved Hedeselskabets Afdeling i Aalborg, er 

vel nok den, der har forstaaet at gøre det bedst; han er bleven gift med en lille Pige, der 
med et rundt Tal kan anslaas til at medbringe 100,000 (skriver Hundrede Tusind Kroner). 
Hvem kunde endda gøre ham dette efter.

Søren P. Hansen, Vindum, beklager sig over, at han i »Nyt fra gamle Elever« er 
bleven gift to Gange, men ønsker, at det skal meddeles, at han endnu har Kirsten samt to 
Sønner og en Datter.

Jens Fastrup maa igen bide i Græsset; han er nemlig bleven gift.
Holger Lund er gift og bor paa Skovsgaard Mark; holder fra i. November op med 

at være Mælketransportør til Andelsmejeriet i Viborg.
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Vilhelm Madsen, Lysgaard, er sikkert den af os alle, der er naaet højest med offent
lige Hverv. Da jeg sidste Sommer stod paa Lyshøj og saa mig omkring derfra, hørte jeg oven
fra en sige »God Dag«, og jeg fik da Øje paa Mads Vilhelm, der sad og drejede rundt paa 
Vingerne af en Vindmotor — han er nemlig bleven Formand for Vandværket. Kunde den 
Tver og Interesse for de forskellige Sager, Vilhelm Madsen har med at at gøre, smitte mange 
i vort Samfund.

Af dem-, der har haft Mund og Klovsyge i Besætningen, det jeg ved af, er S. P. Han
sen (Vindum), GI. Asmild, Peder Cleemann (Hammershøj), Hejring, Marinus Mikkelsen, 
Hammershøj, og her paa Skibelund Mølle. Ellers behøver jeg jo ikke at berette om mig selv; 
det besørger Sekretæren jo.

Saa maa jeg vel ogsaa i al Beskedenked berette, at Sekretæren er bleven forlovet, som 
han selv siger med den dejligste Pige i Verden.

Mine bedste Hilsener med Ønsket om en god og glædelig Jul til Aargangen 1913—14.
Skibelund Mølle, i Oktober 1925. Kr. Møller.

Aargang 1916—17.
Som mer-Jensen har nu i fem Aar været i Udlandet (London, Hamborg, Berlin, 

Bryssel, Antwerpen, Paris og Marseille) for at uddande sig i Handelskundskab og Sprog. Kom
mer hjem nu til Nytaar for at bliver herhjemme. Er bleven forlovet.

Skovbøl I er Gaardejer i Sundstrup og er bleven gift i Sommer.
Magda Beck (hun kan vist godt tages med ogsaa) er Gaardmandskone, gift med Chr. 

Melchiorsen, Elev 1917—18, og bor nu i Tingskoven, ca. to Kilometer syd for Aarhus.
Hermed en venlig Hilsen til eder alle. Hertha Hougaard, Støttrup.

Aargang 1918—19.
Det gaar vist ofte saaledes, at de noget ældre Aargange bliver tavse med Nyhederne ; 

vore Aarsskrifter kan fortælle derom. Ogsaa jeg havde nu efter to Perioders eller seks Aars 
Repræsentanthverv regnet med til dels at standse, thi det er jo ret forstaaeligt, at det efterhaan- 
den som Aarene gaar, og Holdet spredes mer og mer, og hver enkelt helt gaar op i de vidt 
forskellige Forhold, vi nu er stillede overfor, bliver vanskeligt at faa Føling med Kammera
terne, og det, man saadan Tid efter anden er saa heldig at faa Besked om, kan meget let 
blive Gentagelser, omend Ordene ikke bliver de samme. Men der er i Aar sket noget, der er 
Aarsag til, at jeg tog den Beslutning endnu et Par Aar at forsøge paa at samle lidt sammen, 
noget, der viste, at den Skole- og Kammeratskabsvinter, vi oplevede paa Asmildkloster, har 
haft en Betydning udover det rent praktiske, og den har det endnu den Dag i Dag, og den 
rækker viden ud, saa langt, at det at høre om gamle Kammerater vækker Minder helt hinsides 
Atlanten. Jeg fik nemlig i Sommer Brev fra Niels C. Nielsen, Djursland, der er i Kanada, 
med Tak for Oplysningerne i sidste Aarsskrift. Han rejste derover for halvandet Aar siden, 
fordi han ikke rigtig syntes at kunne komme i Gang med noget selvstændigt herhjemme. Han 
har det godt, omend Kaarene ikke svarer til det, Agenterne lovede, paa langt nær. Han mener 
dog ikke at have fortrudt Rejsen derover; det kommer nok til at gaa. Byager har det vel; 
det var blevet fortalt, at han havde haft et vældigt flot Bryllup i Stege, hvori deltog 5—6000 
Mennesker. Jeg tænkte da, at han var blevet Præsident eller Premierminister af Møen, men 
siden erfarede jeg desværre, at det bare var Generalprøve med dette Bryllup. Det var Møens 
Landboforening, der holdt Stiftelsesfest; der fremvistes da et Optog med gamle historiske Drag
ter og Skikke, bl. a. ogsaa et Brudepar; Byager var Brudgom, og Bruden var hans Søster; 
altsaa var det ikke Alvor. Forøvrigt har han nu »Overland«-Bil; hvorledes den er kommen 
over Land til Møen, forstaar jeg ikke!

Otto Jørgensen er hjemme; han opdrætter Hingste, leverede i Sommer en i Grenaa. 
altsaa nu begynder han at konkurrere Kr. Møller og Korsgaard ud. Pas godt paa, mine Her
rer! Randersfolkene holder til paa Hjemegnen.

Aage Boye har købt Ejendom i Drastrup og holder om ikke saa længe Bryllup.



113

Holch Espersen har det ved det gamle, dog faar han ikke saa mange private Breve, 
som mens vi var paa Asmildkloster.

Johs. Foget er Forvalter paa Brandberg ved Jellinge; tænker paa at købe Gaard til 
sig og »Kæresten«.

Søren Hornbech er hjemme, deltog i Aar i Efteraarskrigen, fik dog ikke alvorlige 
Skrammer, der giver varigt Men.

Ole Krogh og Hustru befinder sig vel i Tebbestrup, saa de ønsker ikke Forandring.
Ejnar Mehlsen er i dette Aar bleven baade forlovet og gift; Hvedebrødsdagene fejres 

i al Stilhed, bl. a. fordi de er indespærret — har 1 hørt noget saadant før — paa Grund af 
Mund- og Klovsyge.

Niels Nielsen er hjemme og tilfreds med det.
Hougaard Ogstrup har Gaard i Hvedsten, og det slider slet ikke paa hans uopslide

lige Humør.
Ejnar Møller har solgt »Sølund« og har nu en Forpagtning i Hørning og er tilfreds 

med Forandringen.
Lo rents Skjødt gaar fremad sejgt og uforsagt og ej i store Sving.
Aage Sckriver kører i den gamle Skure.
Rasmus Thomsen er Forvalter hos Hestehandleren paa »Fjarbogaard«. Har heller 

ikke tabt Humøret, omend det kniber lidt med Bentøjet engang imellem. Har Besøg af en Sø
ster fra U. S. A. for Tiden.

Kr. Møller farter rundt paa Motorcykle; maaske er der noget, der trækker. Det er 
nok den Slags Heste, der ejer den bedste Fremtid.

Bonde og Borch gaar derude i No og venter paa at blive Selvejere; de er hverken 
forlovet eller gift eller andet lignende, men for dog at vise, at de kan begaa en Daarskab, 
har de i Fællesskab købt en Grammophon, som de skiftevis har en Maaned ad Gangen.

Chr. Nedergaard har giftet sig og ejer nu Gaarden »Dalsgaardhave« ved Viborg. 
Han klarer nok Begreberne.

Hans Thorsager er nu Kontrolassistent i Vorde; han avancerer stadig og faar nok 
med Tiden en flot Karriere.

Anders Kristensen befordrer daglig mange Mennesker mellem Aalborg og Viborg i 
sin Rutebil; er meget afholdt af dem, der benytter Ruten.

Martin Vestergaard slaar nu ind paa Politikken, kørte i Sommer med selve Klaus 
Berntsen i den flotte Sedanvogn.

Peter Eriksen har ogsaa giftet sig og købt Gaard i Tindbæk; er overmaade lykkelig derved.
Peter Thougaard har det sidste Aar oplevet meget. I Pinsen blev han forlovet med 

en smuk, ung Pige fra Nabosognet. Kort Tid derefter slog Lynet ned og antændte Udbygnin
gerne ved hans Hjem; det gav noget at tænke paa. Nu staar Bygningerne opførte gode og 
og tidsvarende.

Anders Jensen er, saavidt jeg ved, derhjemme i Sønderjylland.
Lajgaard-Nielsen er vistnok Assistent paa »Blangstedgaard«.
Ingvard Petersen har lige faaet Mund- og Klovsyge til »Vinderslevgaard«.
Vagner Nielsen leder Gymnastikken paa Levring Efterskole.
Jens Peter Jensen fra Voel har ogsaa i denne Sommer haft Bryllup; det var dog 

ikke med en Pige fra Salling, men Løgstrup er vist ikke saa langt derfra. Det er paa »Balle 
Brogaard« pr. Hadsten, han bor, læg endelig Mærke til det; jeg fik i Fjor ved Ørene, fordi 
jeg havde skrevet, det var ved Langaa. Undskyld min Fejltagelse.

Søren Hedegaard har ogsaa haft Bryllup; det sled for meget paa Motorcykle, Lande
veje og Nerver, det kun at være forlovet. Han har forpagtet Godset deroppe i Flantrup.

Chr. Rasmussen har i Sommer næsten helt ombygget »Thaarupgaard«, en mægtig 
stor og flot Ko- og Svinestald og meget mere, al Ting er »up-to-date«, med Luftkanaler og 
Patentbindsler, saa Køerne kan frigøres paa een Gang. Skal I bygge, maa I endelig se dette, 
før J foretager videre, det skal være en Del udover det almindelige, og i Vinter faar Rasmus
sen 'Vid til at præsentere det.
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Ejnar Juhl har det godt; Jagten forsømmer han ikke; det nyeste i hans Bedrift er 
Læplantning i Marken og et Forsøg paa at være Biavler, altsaa et lille Bierhverv.

Undertegnede har det ogsaa vel; har haft et noget uroligt Aar, dels paa Grund af 
Mund- og Klovsyge, men dog mest fordi det meste af vor Kostald væltede under Stormen den 
2. Januar, samtidig med Epidemien, det gav en arbejdsrig Vinter og Sommer, men nu er Byg
ningen som »Thougaard«s opført igen. Ja, saa en Tak til de faa, der sendte mig Oplysninger, 
og mange Hilsner til jer alle. Eders Georg Mikkelsen.

Aargang 1919—20.
Herren til »Hostrup«: Lønborg, gift.
H ah n-Jakobsen, der, som tidligere spaaet, bjergede sig en Kone i Skals, har desuden 

en god Gaard i Nærheden af Møldrup.
Chr. Gregersen, der er gift endnu, men ingen Børn har, bor i Fly.
Næsted og Vinde driver ligeledes mønsterværdigt Landbrug uden Børn.
Ladefoged, der nu har sianket sig, saa han maa lade Bollerne ligge, naar han spiser 

Suppe, bor stadig i Salling.
Jørgen Knudsen har opgivet Traverbanen og er nu velsitueret Gaardejer og Familiefader.
Sv. Dich, der i Fjor var Mejerivognskørekarl, er i Aar Forkarl paa et større Herre

sæde i Nørager.
P. Magnussen beklæder en lignende Stilling ved Funder.
Meldgaard, gift, stor, vist ikke i. Kl.s Gaard, saa er det godt at være langbenet.
Pas paa, Kel leru p! Nu kommer Ungkarleskatten snart.
Jens Mikkelsen beklæder med Ære et Dommerembede i Silkeborg (ved Dyrskuet). 
Frode Hansen: Forpagter af Granddal Præstegaard.
Joh. Pedersen og J. Jørgensen er gifte og i gode Stillinger.
J. P. Nielsen er hjemme.
Martin Andersen er Ejendomsbesidder i Mausing ved Kjeller up.
R. Bøje reviderer hvert Aar sin Gaards Regnskab til stor Tilfredshed for sig selv.
Bækgaard skal i Aar tildeles Medaillen for lang og tro Tjeneste — med Ret til at 

bære samme — som Forvalter paa Sjørupgaard ved Kolind.
Om Niels Nyman ns sidste Forlovelse ved jeg intet, om hans foregaaende mindre. 

Han er endnu hjemme paa Maarupgaard.
Joh. Knudsen studerer Fugtighedsforholdene i den store Vildmose.
Den 2i. August d. A. havde jeg den Fornøjelse at overvære Mar. Christiansens 

Eksekution over i den hellige-Ægtestand. Han var til det sidste rolig, bleg, men fattet, selv 
da Musikken ved Bordet spillede: »Brat af Slaget rammet«.

Det siges, Dr. Fiil p. t. arbejder paa en Afhandling om Amerika.
Den, der befandt sig i Onsild Natten til den 26. Maj 1925, glemmer det aldrig. Han 

har Minder, der aldrig glemmes, Indtryk, der aldrig slettes. Fra Middag hvilte alt Ar
bejde — tilsyneladende — men i alle Jomfrubure og Ungkarlehybler raadede den vildeste 
Forvirring: Silkekjolerne blev eftersete, glattede og strøget ud, og Pudderkvaster og Krøllejern 
var i fuld Aktivitet. Barbermaskinerne fløj i rastløs Plast hen over gyseligt fortrukne Fysiogno
mier med 14 Dage gamle Skægstubbe. Endelig mod Aften var alt klappet og klart, og alles 
P'jed vendtes mod Byens Forsamlingshus, der længe havde lokket med Duften fra friskbagt 
Kage, Chokolade samt en anden kendt, men dog fremmed Duft. Ankommen til Døren lavede 
man tre Rynker mellem Øjnene, trak Overlæben op, aabnede Døren, rakte Haanden frem og — 
nøs. Værten vinkede afværgede med Haanden: »Gør ikke noget, jeg nyser selv!« Pigerne nøs, 
alle nøs ! Tilsidst lærte man at holde sig borte fra alle mistænksomme smaa Pakker og Blom
sterdekorationer, der var xA.arsagen : Peber. Naa, Natten gik lystigt, der blev danset og filmet, 
og et Par af Gæsterne leverede gratis Vrøvl samt lavede det prægtigste Fyrværkeri af gamle og 
nye Brændere, og til Slut blev, under kraftige Hurraraab, P. Søndergaard sendt over i Pe- 
bersvendenes Rækker. Dog, der bliver han næppe længe; jeg maatte ikke sige det (det er 
hemmeligt), men jeg skriver jo ogsaa bare.
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J. Jespersen, der i Fjor var Fodermester i Onsild, har nu købt en mindre Ejendom 
i Kvorning og sender nu alle sine Klosterbrødre en venlig Hilsen samt Ønsket om en rigtig 
god og glædelig Jul. J. Jespersen.

Jens Jørgensen er bleven gift og har købt Ejendom i Frederiksdal.
Frode Hansen er Forpagter paa Grønbæk Præstegaard.
Martin Andersen har været syg, men er nu rask.
J. P. Nielsen er hjemme og arbejder ihærdigt paa at omsætte Teorien i Praksis.
R. Andersen har solgt sin Gaard og overtaget sin Fødegaard.
J. Christensen har bygget sig en ny Gaard i Sommer.
A. Nielsen er bleven gift.
Marius Nielsen spekulerer vist paa det samme.
J. K. Andersen, Thorning, har Gaard og Kone.
Peter Thomsen er hjemme hos sin Mor.
P. Magnussen trives godt, er stadig paa Sejlgaard.
Al dal er bleven forlovet.
Kresten Madsen, Vinderup, er hjemme.
Johan Petersen har det godt, han ses til Silkeborg (engang) Marked.
Meldgaard har Kone Datter.
Kjærsgaard Mark skal efter Forlydende have været gift i to Aar.

Jens Mikkelsen.

Aargang 1920—21.
Gade er hjemme og hjælper sin Far med at lede Bedriften; han er er bleven Bilejer 

og gør nu Landevejene i Skals og Omegn usikre.
Navntoft er hjemme og har det godt.
Kristiansen har vist overtaget Fødegaarden, men gaar ene og forladt og tænker paa, 

hvordan det kan være, at »Kopatterne altid er runde«, som han fortalte os i en Overhørings
time paa Skolen.

Sand borg er hjemme; han har forlovet sig og bliver snart Ejer af Fødegaarden.
Laust Hinrup har i Aar taget Ærespræmie for veldrevet Landbrug.
Bundgaard er i Aar hos Konsulent Vester i Løgstrup; det er nok ikke Konsulent, 

men Svigersøn han aspirerer til?
Boas har købt en Proprietærgaard, » Vejrhøjgaard«, ved Arden Station og er bleven 

Ægtemand.
Saabye har i Sommer været Soldat i Viborg, og paa Grund af Soldaterlivets haarde 

Strabadser og ingen Generalembeder er ledige, foretrak han at blive hjemsendt som menig. 
Ilan har bygget sig en flot ny Gaard ude paa Marken, saa der skal nok drives Mønsterlandbrug.

Clemmensen har købt »Skovkildegaard« ved Taastrup. Gaarden er paa 63 Tdr. Ld. 
god Jord, 7 Tdr. Hartkorn; den er noget forsømt, saa Clemmensen mener, der er rigeligt at 
tage fat paa Umiddelbart efter Overtagelsen holdt Cl. Bryllup med sin Kusine, Frk. Inger Juul 
Clemmensen fra Kjøbenhavn ; og han skriver nu «min Kone« med en Rutine og Værdighed 
af den anden Verden.

Peter Andersen, der i Fjor købte »Tønning Overgaard«, er godt tilfreds i sin Stil
ling; han har bragt en glimrende Høst i Hus.

Orla Baungaard er stadig og støt i sit Arbejde paa sin Fars Gaard.
Therkild Therkildsen har sig en Datterlil; det er vel overflødigt at bemærke, at han 

er vældig stolt.
Søren Poulsen gør sig uundværlig paa »Ungstrupgaard«, der snart er et helt Møn

sterlandbrug.
Gabrielsen overtog 1. November Forvalterpladsen paa Herregaarden »Overberg« ved 

Frederikssund. Gaarden er paa 550 Tdr. Ld.
Holm Thøgersen har forlovet sig med en nydelig ung Pige, vistnok fra Ry, og er 

efter dette knap saa stadig hjemme paa Mønstergaarden »Hvidsminde« som før.
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Henning Andersen er hjemme, har vundet sig en Livsledsagerinde, men har ikke 
Helbredet i særlig god Orden.

Laurids K. Jensen har meget travlt hjemme paa sin veldrevne Gaard; han forbedrer 
stadig sit Korthorn og har allerede begyndt at sælge Avlsdyr. Han har næsten ingen Tid til
overs til sin ellers meget yndede Sport, »Jagten«.

Støvring har det stadig godt.
Karl Knudsen residerer vedblivende paa »Essenbek Ladegaard«, hvor han nu snart 

har faaet Orden paa Tingene.
Peter Rønning tjener hos Knud Bak, Røngegaard pr. Ulstrup.
Jakob Haugaard er hjemme; han passer Hingst og andre Præmiedyr med stor Dygtighed.
Frederik Madsen er gift og har en Gaard ved Lauerberg St.
Thorup er stadig Inspektør paa Karmark Mølle og har det udmærket.
J. Nørskov har i Sommer bygget ny Kostald, hvilket har til Følge, at han skal have 

mere for sine Tyre, da de, som han siger, »skal betale større Husleje«; man venter snart at 
se ham i Selvejerbil.

Svenningsen er stadig Kontrolassistent i Skals; hvad mon der holder ham fast der 
saa længe?

Jens Bech kører Lastbil i Knudby.
A. Andersen, Vammen, er hjemme; han forsøger sig i Aar som Hingsteopdrætter. Han 

studerer endnu ivrigt »Vore Damer!«
Lyngsø er hjemme endnu og glæder sig ved sine Ungkarledage.
Lars Jensen, Mors, har overtaget Fødegaarden og praktiserer sin Uddannelse til Ære 

tor sine Lærere; men endnu mangler der et — Konen I
Anders Jensen, Mors, har avanceret godt; har overtaget Fødegaarden og Sognefoged

hvervet efter sin Faders Død. Han har giftet sig med en smuk Morsøpige og bygget sig et 
nyt Stuehus af de verdensberømte Molersten, der forebygger Fugt og Svamp.

Firmaet Buch og Vestergaard lader atter høre fra sig. Buch har bygget sig en ny 
Gaard, er gift og har sig en Arving til hele Herligheden. Vestergaard er hjemme og leder 
Bedriften. Han har det godt, er hverken gift, forlovet eller paa anden Maade straffet.

Brunsgaard, Volling, skal til næste Aar være Fodermester hos Ole Westergaard, 
Houlkjærgaard.

Kr. Lund er den gamle, altid glade Kammerat, som vi alle kender ham. Han har i 
Aar et særligt Punkt paa Dagsordenen, idet han mener, at Mund- og Klovsygen »ikke« er 
smitsom.

Niels Andersen, Balling, er stadig »ene« om Fødegaarden, »Haldborggaard« i Balling.
Magnus Clausen var i Sommer paa Cykletur til Paris; han nærmer sig Tobaksplan

tens Hjemstavn.
Selv er jeg hjemme og hjælper min Far med Bedriften.
Hermed en venlig Julehilsen til Kammeraterne af 1920—21. Aage Lidegaard.

Aargang 1921—22.
Anders Al mi nd lever som anstændig Ægtemænd med Kone og en lille Arving paa 

Fødegaarden »Bækgaard« i Ungstrup. Det haabes, at den lille maa arve nogle af Faderens 
musikalske Evner. Han har nu aflagt den slette Vane at trække Folk ud af Sengen ved Nattetid.

Kristian Jensen, Almind, er fremdeles hjemme og arbejder ihærdigt paa de sandede 
Jorder. Han bærer nu tydelige Mærker af Kvindens lunefulde Spil, har Ring om højre Haands 
fjerde Finger.

Kristian Nielsen, Bygum, og Arne Jensen, Bjerregrav, er bleven forlovede, og mu
ligvis høres der nok snart noget lignende om Kristian Jensen, Lysgaard, han er fremdeles 
hjemme.

Jens Chr. Nielsen, Sdr. Rind, har raadført sig med Kvinden, giftet sig den 24. Maj, 
og bor i Hornskov pr. Sjørslev (Konsul'.

Alfred Ostergaard fremviste ved Viborg Dyrskue i Sommer »Vordegaard«s bekendte Tyre.
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Po ns k rog er nu funden igen og bor sammen med sin Kone i Gjedsted.
Helle Søndergaard var til Elevmøde i Sommer; han er den samme jævne og rolige 

Natur som i Vinteren 1921—22.
Holger Vestergaards Kusine har nu muligvis helt faaet Overtaget over ham, da man 

aldrig hverken hører eller ser noget til ham, ikke engang til Elevmødet.
Emil Knudsen er bleven forlovet. Til Lykke med Skæbnen.
Kristian Rasmussen, Sjørring, lever som værdig Ægtemand, har opsagt Pigen til 

November. Ønsker nok selv i den kolde Vinter at træde Vuggens Gænger.
Alfred Simonsen, »Linnegaard«, saas ved Planteavlsudstillingen i Mørke. Er bleven 

gift, har det ellers meget godt.
Tommy Pedersen har forladt Uggelbølle og lever vist som Rentier ved Aarhus.
Karl Rasmussen er paa Vej til Taburetterne, avanceret til Formand for »Venstres 

Ungdom«.
Hans Rasmussen, Carl Hansen og Ejnar Thuesen er fremdeles gode Ebdrup- 

borgere, ikke det mindste større, men mere betydelige i Kraft af deres Evne som Forpagtere 
af deres Fødehjem.

Og. undertegnede har forpagtet Bakkerne ved Hvilsager Præstegaard via Mørke, nyder 
baade Udsigt og Hvedebrødsdage i fuldt Maal.

Hilsen til alle Klosterbrødre med en »Glædelig Jul!« Niels Welling.

Aargang 1922—23.
Niels Holm Andersen rejser efter Besøget hjem til Novbr. Han er forresten bleven 

forlovet.
Søren Bach gaar det stadig fremad for. Han er Bestyrer paa en Gaard i Midstrup 

hos en ældre Mand, der har en eneste Datter. løvrigt er han Formand for den selskabelige 
Forening i Almtoft.

Axel Danielsen er hjemme, dog vist kun om Dagen.
Peder Elgaard er ogsaa hjemme. Er stadig Venstremand og Tilhænger af det røde Kvæg.
Anton Flarup gaar hjemme og hjælper sine Forældre. Det er pænt af ham.
Jørgen Hermansen er Forvalter paa »Sønderborg Ladegaard«. Har været syg og 

ligget paa Sønderborg Sygehus en Tid, men er nu rask igen. lian var indespærret en Tid 
sidste Vinter paa Grund af Mund- og Klovesyge; det var en streng Tid for Jørgen.

P. Hougaard har sidste Aar været hjemme. Hvor han er nu, vides ikke.
Rs. Kirkegaard har været i Rødkjærsbro den sidste Tid og har levet af at rejse rundt 

og se paa Ejendomme. Han er forlovet.
Peder Korsgaard er en grundig Mand; han vil se og kende den Jord, han arbejder 

paa. I Øjeblikket er han paa den anden Side Kloden. Han er der som her Landmand. Hans 
Adresse er: P. Korsgaard, c/o J. Brandt, Roy. Wash., U. S. A.

Lundgaard Larsen er stadig i Skals;, klager sig over de daarligc Tider, men har 
det ellers godt.

Kr. Kjeldsen er stor Opdrætter af. Smaagrise. Han har haft en Rekordhøst med op 
til 25 Fold.

J. Th. Larsen er vedblivende Forvalter for Moesgaard-Kjeldsen, men er nu paa Lidsø. 
Var i »Trøjen« i Efteraaret.

J. Chr. Nielsen driver et fint Landbrug i Laastrup. Er stadig ene.
Niels Nielsen er hjemme i Kjellerup.
Chr. Sørensen er Forkarl paa »Kjelleruplund«.
Vi Ih. Sejersen er bleven Proprietær i Nærheden af Silkeborg, Har Masser af Tøn

der Land.
Niels Pedersen har Selvejerbil, skal fra November være Fodermester paa en Gaard i 

Odderegnen.
J. P. Rasmussen har sidste Aar været Forkarl paa »Elsborggaard«. Har udviklet sig 

til en vældig Skytte og tager mange Præmier hjem.
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P. Chr. Pedersen er nu Selvejer af baade Bilen og Gaarden i Raavad. Hvor længe 
mon han kan holde Pigerne paa passende Afstand?

Frode Rasmussen, fortæller flere Meddelere, er bleven forlovet; men hvor i Verden 
han er, vides ikke.

Skovgaard Larsen er blevet en Hjemmets Mand, ses aldrig udenfor Fjellerup. Vi Jy
der kan godt opgive Haabet om at se ham mere.

Hans Granhøj er hjemme og er Fodermester. Han er leveringsdygtig med røde Tyre.
Peder Jensen er bleven gift og har sat Foden under eget Bord i Jelstrup ved Haubro. 

Ejendommens Størrelse er 16 Tdr. Land-
Arnold Pedersen er stadig hjemme og studerer til Kromand.
Peder Pedersen er ogsaa hjemme og kører som sædvanlig Landet rundt i sin Bil.
Axel M. Christensen befinder sig stadig godt som norsk Gaardbruker. Han uddanner 

unge norske Landmænd, første Aar hos Christensen, andet Aar i Danmark.
Niels Feddersen har købt Gaard i Tange og skal giftes i November.
Hvad mig selv angaar, saa befinder jeg mig i bedste Velgaaende, nu i Laastrup; men 

paa Grund af de daarlige Tider har jeg optaget en Kompagnon (kvindelig) i Foretagendet. 
Begivenheden fandt Sted den 29. Oktober. Tak for Meddelelserne, og en særlig Tak til dem, 
der uopfordret sendte Meddelelser.

Venlig Hilsen og glædelig Jul. Martin Hartvig.

Aargang 1923—24.
Kr. Schiøler-Jensen ligger for Tiden paa et Sygehus ved Dianalund; det er Benene, 

det er galt med.
Korsbech har sidste Sommer opholdt sig paa Sjælland i Nærheden af sin Kæreste.
Kristian Møller og Bovbjerg fører et' muntert og virksomt Liv hjemme paa Mors. I 

sin Fritid rider Bovbjerg sin politiske Kæphest.
Gunnar Sørensen gaar med guldtresset Kasket, han er nemlig Hotelkarl paa Ortveds 

Hotel, — har travlt med at gaa til l'ogene og løbe Ærinder for Køkkenpigerne.
Jørgen Birk er fremdeles Fodermester i Sønderjylland.
Christoffersen er bleven ked af at kontrollere nede paa Als og har nu flyttet sine 

Teltpæle til Randersegnen.
A. Johansen har en lille Gaard i Over Feldborg pr. Skive. Han er gift. (Det blev dog 

ikke Sørine.)
Kristian Hansen har i Sommer med stor Energi forrettet Tjeneste som Arbejdssoldat.
Voetmann har fdrlængst ombyttet Kongens Klæder med sine egne og er nu Forvalter 

hjemme paa »Hald Hovedgaard«.
Flarup har nu overtaget sin bortforpagtede Gaard i Rise; han kører af og til en Tur 

paa »Mokkebikkeren«.
Kristian Sørensen, der stadigvæk kan henregnes til Sværvægtsklassen, er paany ble

ven forlovet.
Søren Jensen skal være Fodermester i Vinter paa Aarhusegnen; han agter at købe 

Ejendom til Foraaret.
Jens Chr. Kristiansen har Plads nede paa Als.
Jørgen Hoberg er hjemme hos sin Far i Kjellerup, har endnu ikke købt Ejendom 

eller giftet sig, vil se Tiden an.
H. P. Davidsen, der forrige Sommer var paa Mors, er nu Gaard- eller rettere Gods

bestyrer hjemme i Engesvang. Han har i den forløbne Sommer haft ikke saa faa anstrengende 
Ture til Grauballe; der var en Magnet, som trak.

Hans Christensen (maaske bedst kendt under Kælenavnet »Syl og Pløk«) er hjemme paa 
»Impgaard« i Kjellerup. Plan er den rolige og sindige Mand som altid, ikke nem at tage Pippet fra.

Kresten Iversen, »Kirkeministeren«, blev som Infanterist tvunget ind paa Korporal
skolen. Jo, den graa Militarisme er ubønhørlig og hensynsløs I



U9

Henrik Madsen er Lærer paa en Opdragelsesanstalt ovre paa Fyn. Han er sikkert 
Pladsen voksen.

Hans P. Lihn og Kr. Thomsen er hjemme i Vindum pr. Bjerringbro.
Jørgen Chr. Jørgensen er nu perfekt i Motorkørsel og undgaar herefter alle Lygtepæle. 
J. Jørgensen, Jegstrup, Ravnstrup, har Lillebil og kører Lystture med sig selv og andre. 
Magnus Larsen tjener endnu paa »Søby Møllegaard«, kommer af og til til Skive. 
Jens Haase er hjemme paa »Rygaarden« i Vokslev pr. Nibe.
Valdemar Sørensen, Tastum, har faaet 1800 Kr. i Erstatning for Mund- og Klov

syge; deraf er de 1500 Netto-Fortjeneste, siger Valdemar.
Magnus Sund, Hvibjerg, er en dygtig Landmand. Han driver Gaarden op.
Frederik Nielsen, Resen, er Kontrolassistent — og holder Motorcykle.
Ole Andersen, Hinnerup, der ligeledes har Motorcykle, farer Salling rundt til Fod

boldkampe.
Pede'1 Urup er Forkarl paa en Gaard ved Langaa. Ogsaa han har faaet Motorcykle.
Kristian Pedersen, Brøndum, er bleven forlovet med en af Nordsallings kønne Piger. 

Han kan sagtens!
Niels Christian Lidegaard, Flvidbjerg, avler Kæmperunkelroer. Plan har anlagt en 

stor Have til Gaarden samt faaet installeret elektrisk Lys og Kraft, — saa nu mangler han 
kun en — Kone.

Alfred Træru p er hjemme paa Lem Nygaard. Han er endnu ikke forlovet, men Ryg
tet vil vide, at der er stærkt Optræk til det.

Sigvald Hansen bestyrer Gaarden hjemme. Hans Far døde sidste Foraar.
Kristian Svenningsen er fremdeles i Vroue og har det ved det gamle.
Alfred Madsen har en lille Gaard mellem Struer og Holstebro. Han er en dygtig 

Landmand, der avler godt; og har under de sidste Aars Travlhed helt glemt at spille Mausel. 
Han er stadigvæk uforlovet.

Johannes Smith, »Postmesteren«, har købt en Ejendom ved Skjern. Han har længe 
været forlovet, og Brylluppet skal stande nu inden Jul.

Verner Husum, Sønderbæk, har forlovet sig og er med Kæresten rejst til de store 
Muligheders Land, Amerika.

Carl Pedersen har købt en Gaard i Vardum ved Nr. Sundby.
Robert Hansen er Kontrolassistent paa Sæby-Egnen.
Brødrene Thorup ligner stadigvæk hinanden meget og følges ad i ondt og godt. 

Sidste Vinter blev de begge opereret for Blindtarmsbetændelse. For Tiden har de hver en For
karlsplads paa deres Hjemegn.

Peter Giversen blev sidste Efteraar forlovet med J. P. Møllers Datter fra Løvel. Saa 
glædelige Følger kan et »Klosterbal«' have.

Kristian Keedal er hjemme i Sevel pr. Vinderup. Han er Formand for Ungdoms" 
foreningen.

Mai I und og Damgaard, kendt fra det pæne, gæstfrie Hjem Nr. 8, har i Sommer op
holdt sig i Nærheden af hinanden. Sidste Aar var Peder Damgaard Kontrolassistent paa Ran' 
dersegnen.

Om mig selv er der ikke stort at fortælle. Jeg har i Sommer været en Tur i Udlandet, 
men er ellers herhjemme i Handberg, hvor jeg rimeligvis ender som — Pebersvend.

Mange Hilsner til jer alle fra Lauritz Laursen,

Forskellige Aargange.
Jens Jungblot Jensen (1910—11) boer som bekendt i Almind; agter nu at trække 

sig tilbage som Leder af Gymnastikken, hvilken han nu har ledet i 15 Aar til Gavn og Glæde 
for Ungdommen, for hvilken han i Aarene, der er gaaet, har opofret sig meget.

Søren Poulsen 1.1915 —16). Har faaet overdraget Fødegaarden og er tillige Slagter 
og kører Bil; ja, Slagterne tjener gode Penge. Er tillige gift og maa i de lange Vinteraftener 
nynne Vuggesange.
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Chr. Christensen, Most Møllegaard, har udnyttet sine Evner flittigt for Landbruget; 
han dyrker Lucerne, Ærter og er godt i Gang med Læ- og Hegnsplantningen. Men ogsaa om 
ham maa man tænke: »Kvindelist er uden Ende«. Han er nemlig forlovet.

Anders Johansen har købt en Gaard paa 30 Tdr. Ld. i Over Feldborg ved Skive. 
Han er bleven gift med en dejlig Pige.

Vald. Mortensen er bleven Gaardejer i Iglsø pr. Stoholm.
Marius Christiansen har købt Gaard i Neder Bjerregrav.
Svend Byager sender Kammeraterne fra 1918—19 en venlig Hilsen. Han har det godt.
Magnus Clausen, der var med L. Lauritzen i Holland, er kommen godt hjem og 

sender Hilsen til Aarg. 20—21. 1916—17.
Da I gaard bor endnu stadig paa Mors. Hvordan mon det gaar ham med Fedestudene, 

gav de Overskud i Aar?
Søndergaard har det som sædvanlig godt og lever et muntert, virksomt Liv paa »Fold

ager« i Outrup, Mors.
Pullen er gift, bor nu i Oakland, California, er Medindehaver af et stort Bogtrykkeri der.
Hyldig blæser Prisfald, Kronestigning og daarlige Tider en lang March. Han købte 

sidste Sommer 40 Tdr. Land af sin Fader, byggede en prægtig Gaard, indsatte Besætning, og 
er nu godt i Gang med at afskrive Saldo; lad os haabe, at Lykken staar den kække bi.

Spanggaard bor stadig hjemme paa »Solbakken«. Han har opgivet Giftermaal foreløbig. 

1921—22.
Jens Andreas Jensen har efter Faderens Død overtaget Ejendommen i Fjeldsø. Er 

dog ikke gift.
Anders Almind, der bor paa Bækgaard i Ungstrup, og Jens Christian Nielsen (Sdr. 

Rind), der bor i Hornskov, maa begge nu hver for sig i de lange Vinteraftener sidde og 
nynne »Sov mit Barn, sov 1 . . ..«. En Kammerat af dem tænker paa dem med en Blanding af 
Fryd og stille Medlidenhed.

Der siges, at Porskrog er helt ukendelig, men han er jo ogsaa bleven gift.
Anders Haarbo begynder at faa sit Navn i Avisen; det har han haft før.
Jens Th. er rejst til Samsø, men Adressen er uforandret Almind pr. Rindsholm.1923—24.
Jesper Andreas Nielsen, Almind, som rejste fra Skolen som Kontrolassistent til Egt

ved, tog Plads fra Maj som Forkarl paa en Gaard paa Sjælland; han interesserer sig dog be
standig for rød, dansk Malkerace; men muligvis kunde der være en eller anden Sjællandspige, 
som kunde fange noget af hans Interesse.

Niels John Nielsen og Niels Kr. Nielsen, Sdr. Rind, praktiserer i Rind saavel med 
Landbrug som Kemi, hvilken de oversætter paa dem selv med Gyldigheden overfor Dameato- 
mer, og har haft Held med Foretagendet.
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IOO 00

3 75
3 75

405 00
28 00

0 30
IOO 00

1406 80
125 00
128 70

43 00

43 50
l 37

IO 00

4 00

2135 OO

4 50
45 11

200 00
640 1 2

3536 11 3536 1 I

Revisorernes Paategning:

Regnskabet er D. D. revideret og fundet rigtigt, 

p. t. Viborg, den 20. Juni 1925.
Kr. Møller. A. Kjeldsen-Rasmussen.
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Nielsen, Aage Harry, Fallisgaarde, Skjelhøje
Nissen, Knud V., Frederiksgade 23, Skive
Nielsen, Niels Christian, Sdr. Rind, Rindsholm
Nielsen, Aage, Kragdal, Gjern
Nielsen, Arent, Øls, Hobro
Nielsen, Karl, O. Romalt pr. Randers
Nielsen, Niels A., Over Hornbæk pr. Randers
Nielsen, Kristen Bendix, Lemming, Lemming St.
Ny toft, Valdemar, Haunstrup pr. Herning
Nielsen, Søren Chr., Gislum pr. Østrup St.
Nielsen, Niels John, Sdr. Rind pr. Rindsholm
Nielsen, Peder Tang, Vester Tang pr. Ulfborg

Overgaard, Ejnar. Kragelund, Silkeborg

Pedersen, Marinus, Aastruplund, Bræstrup
Pabst, Chr., Dæmningen, Bjerringbro
Petersen, Peter, Vorbjerg pr. Nr. Sundby
Pallesen, Niels, Pandumbro pr. Nibe
Petersen, Jens Anton, Aalykke, Birkelygaard pr. Hjulby, Fyn

Rasmussen, Anton, Danstrup, Ulstrup

Spanner, Svend, »Møllegaarden«, Ormslev St.
Skjøt, Tinus, Raasted, Bjerregrav St.
Sørensen, Søren Jensen, Alstrup, Ullits St.
Sørensen, Niels, Skovhus, Skjelhøje
Søndergaard, Rasmus, Lillevorde, Gudumholm
Sørensen, Holger, Thrustrup, Hundslund

Thorsen, Jens Kristian, Ørslevkloster, Højslev
Thuesen, Jens, Vivild, Vivild
Thorsager, A. Haarbo, Risgaard, Skals
Thomsen, Marinus, Holmgaard, Farsø

Vammen, Anders Kjeldsen, Kærsig, Hersom pr. Hobro
Veggerby, Carl Ove, Set. Ibsgade 141, Viborg
Velling, Søren L., Hornbæk, Randers
Vinkel, Hans P., Obbekjær pr. Ribe

Østergaard, Michael Peter, Nollund pr. Grindsted


