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Indledning
Hensigten med denne beretning er på en enkelt og overskueli g måde at fortælle
om 5 personer, hvis tilværelse på hver sit plan har efterladt spor, som selv i dag kan
benyttes, såfremt et behov skulle opstå. Det særligt i denne be retning er, at de 5 personer
i lige linie er i direkte slægt med hinanden. Der er i forvejen skrevet en del om de 2 af
personerne: »Den lærde Bonde« og »Hjermindpræsten«.
Når den familiemæssige sammenhæng etfares, synes det naturligt at forsøge en samlet
beskrivelse af alle 5 personer. Det er hermed gjort.
E. Sevelsted
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Forenklet »STAMTRÆ« over Bjerregaardfamilien
~

Jens Sørensen

l

Hans

Jens Sørc'll.'it'll og Lt•Jit'
}('ll.<dtllft•r fik jl('l'e
hOI'It, men ~IIII IUI\'IIl'll''
pti ti<' rrc·jilllf, •., ,

Jacob

Hans Jensen f.

----

Lene Jensdatter

f. 1683

Jens

Else

Hans Bjerregaard
Je ns
Melie Kuth SJ()t.\/c·l rar dul/('1' 11}

t'll

Ellen Jacobsdatter f.

1728

Hans

/)tglt'l't'll Tlumws Thorup hm til
Stri'd's 18 tir., jød.,c/sdag sl..n•\'t•t
'c•t .'iangt··n Ny.o;fr/r/1(' ,,·~ml Suwi
sit aflt•m/(' tir cur 71.J i gi hop/..)

f. 168 1

Jens

f. 1766

Anne

Peder

1730

Inger

Jacob

Sired

Lene

-----.--- Mette Kathrine Sjørslev

Hans

Hansine Kristine

Jensine Christine

Jacob

.o;/..ra•ddt'l' 1

s,ors/t•, Oet t•t muhg1 Rjt'rn·gaanl Ju·ru.• hc·ndc ar
J.em/c.

1111('/IS h1111 l l'll l..tWI

f'erio(/(' opholdt .H,~

/Ul

0\'t'l'gurtl

Jens Just Bjerregaard
Ditlev
.!PilS ./U.\1 lljt'I'I'<'XIIUI'd

e}<'d1•

('11

gård <ydl'<•.w for

Nø;h;~rg

f. 1808

Marie Katrine

Kirstine Madsdatter
Hans

E lvin

Claus

Lavrine Petrine

Herte!

Olaf

Julius

l-lan gm• ni • og lau/c' ttt/111 \'011,\'k<.' II,:!.t stillc•dc• farm heJ:

Malle pci gnuul af swr ga·!d sæ/.'.!,e J:ård(}/1,

Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard

Saugmann hyRgt~de 1 /886 Smuit·r.~odl' nwmnt'l' 2 J
Boligl'n hehot~., i d(Jf!. af .<n'tgcn.lmwren Esrer Bjerrl'gaord

Hans Pete r

Matilde Justensen

f. 1852

Kristine

Hans Peter Bech Bjerregaard

Jenny

f. 1890

Olga

Hans

Ester Jungbloot

Vilhelm
(Plejesøn)

Thyra

Je ns

Ester Bjerregaard hor 1·æret e 11 u\'llrde/ig
lifæ/p i forbilidelse med 11/1\'ærcllde bogs
reksr. Hr. og f ru bjcrregoal'd ejede Hinge
Søpa,,ilfnll. (Musikskole og /'eswarioll).

Fem gange Bjerregaard.
Jeg er i al beskede nhed det, man
kalder spillemand og det betyder, at jeg i
vinterhalvåre t et par gange om ugen
spiller til folkedans. Det er via denne
beskæftigels e, at jeg nogle gange i mit
nodemateria le er truffet på navnet Saugmann Bjerregård. At denne person for
mange år side n havde sit virke i min
hjemby Kjelle rup, gjorde ikke min interesse for ham mindre. Nu viser det sig
ofte, at når m an går i dy bden med en sag,
så afsløres nye lag med interessant indhold. Nærværende lille bog er af samme
årsag ikke blot en beretning om e n af
Kje llerups tidligere både dygtige og ansete borgere, men også e n be retni ng om
hans 2 meget kendte forfædre, bedstefar
Hans Bjerregaard fra Hjermind ved
Bjerringbro og oldefar Hans Jensen Bjerregaard fra a ·entofte .
For at få sammenhæn g i beretningen er yderligere medtaget en omtale af 2
andre medlemmer af Bjerregaards lægten
ne mlig Je ns Just Bjerregaard (søn af
Hjermindpræ ste n) fra Høj bjerg ved Rødkærsbro og Hans Peter Bech Bjerregaard
fra Kjellerup (Søn af Saugmann Bjerregaard). Desuden er der e n mindre omtale
af tidligere male rmester i Kjelle rup, Vilhelm Petersen, som har bidraget med
nogle fine beskrivelser af det lokale spillemandsliv fra omkring århundredsk iftet.
Vilhelm Petersen var plejesøn af Saugmann Bjerregaard.
Først lidt om, hvordan jeg i drengeog ungdomsårene kom i berøring med
forskellige pe rsoner uden at jeg dengang
anede nogen sammenhæng imellem dem.
I 1944 fl yttede jeg som tolvårig
med mine forældre til Kjelle rup. De
første 2 år boede v i i Bethaniagad e nr.
J l , en kæmpeklods af et hus, som slet
ikke passede ind i den klynge af sm å lave
bygninger, som omgav det. En af sidegaderne til Bethaniagad e hedder Jens Møl-

lersgade og de n bestod i l 940erne af 4-5
huse på den ene side og en lang sammenhængende mur på de n ande n. Denne
mur øvede e n vældig tiltrækning på kvarterets børn. Hvad var der? Hvad foregik
de r bag muren? Hvad ville de r ske, hv is
vi klatrede op og ville se ind. Kort og
godt, vi bøm opholdt os en del der. Ofte
skete det, at vi fra et af husene over for
mure n hørte de lifligste violintoner. Ophavsmanden til disse toner var male rmester Vilhelm Petersen, som på nær nogle
få år, levede og virkede hele sit liv i Kjellerup.
Som 15-16 årig blev jeg medlem
af e n lille musikgruppe , som kaldte sig
Juniorkvarte tten. Vi var jævnligt ude at
spille, vi havde således en overgang fast
engagement ved lørdagsballe rne på Pårup
kro. Vi havde brug for de sidste nye
noder med den tids dansemusik. Vort
hofnummer var i lang tid Wollesens
boogie-woogie vals, som i slutningen af
fyrre rne nærmest var en landeplage. Node rne købte vi i den lokale m usikforretning, hvis indehaver var Hans Bjerregaard (søn af Saugmann Bjerregaard).
Samme sted købte jeg i 1951 en violin (et
instrument, som dengang var obligatorisk
i forbindelse med læreruddann elsen) til
150 kr. Jeg kan endnu fo r m ig se Hans
Bjerregaard med nænsom hånd og høj
cigarføring hente en flot nøddebrun violin
ned fra dens plads på væggen bag disken.
Han var overbevist om, at jeg ikke kunne
få e n bedre til den pris andre steder. Jeg
ho ldt meget af at komme i Bjerregaards
forretning, der var en egen hygge, og der
lugtede rart af papir og cigarrøg.
I sommertiden cyklede vi bøm til
1-linge Søbad, hvor mange timer tilbragtes. Her var der iskiosk og lidt derfra en
somme rrestaurant, hvor man k unne købe
kager, kaffe og sodavand og samtidig
nyde en vidunde rlig udsigt over søen.
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Orkestret i aktil'itet på »Skovbakken« i Kjellerup. Fra højre mod venstre ses: Kaj Frederiksen
(spiller i dag i >>Det kongehge Kapel«), Henny Wurtz, S:iørslev, Erla Skou Olesen, Kjellerup,
Karl Nielsen, Almtoft og Edl'in Sevelsted, Kjellerup.

\li øver os i Fredensgade 23. Kjellerup.
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Ejerparret var Ester og Bech Bjerregaard,
som ud over restauranten drev en særdeles velbesøgt musikskole. Mange af omegnens børn og unge mennesker fik her
en grundig og velkvalificeret undervisning
i næsten samtlige instrumenter.
Disse spredte erindringer indeholder navne, som alle har en fæ llesnævner,
nemlig: Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard. Vi lhe lm Petersen (plejesøn), Hans
Bjerregaard og Bech Bje rregaard var
sønner af ovennævnte og omtalte fru
Ester Bje rregaard hans svigerdatter.

Hvad fandtes der om vores hovedperson? Var det overhoved et muligt at
finde bøger e ller personer, som besad en
viden, der kunne bruges? På biblioteke t
lånte jeg bøger om spillemæn d og spillemandsslæ gter, men fandt kun et par sider
om D.T.S. Bjerregaa rd og de hjalp mig
ærlig talt ikke meget. Men!!! Ester Bjerregaard levede i bedste velgående i den
gamle ejendom i Søndergad e nr. 21, som
i 1887 var blevet opført af hendes svigerfar D .T.S. Bjerregaar d. Hun viste sig at
besidde en særdeles god hukomme lse og
var dertil en fortrinlig fortæller. For at få
alle detaljer med fik jeg af fru Bjerregaard lov til at benytte en båndoptag er og
det er så optagelser herfra, som danner
grundlag for teksten om D. T S. Bjerregaard.
Som nævnt i indledning en af dette
forord så afslørede en »dybdeboring« i
Bjerregaar dslægten 2 andre navne med en
særde les spændende og interessan t livshistorie. For at få fortalt i rigtig rækkefølge indledes med en beretning om Den
lærde Bonde fra Gentofte. Først en lille
smule danmarks historie.

Bøndernes vilkår dengang.
Går vi nogle få hundrede år tilbage
i tiden var 9/10 af Danmarks befolkning
bønder. De boede tæt sammen i små
landsbyer og var fælles om brugen af den
jord, som omgav dem. Ufredstide r gjorde,
at bønderne allerede tidligt så sig nødsaget til at bede herremanden om beskyttelse. Den gav han gerne, men mod betaling naturligvis. Betalingen ydede bønderne i fom1 af arbejde et vist antal dage
om året på herregårde ns jorder. Oprindelig var det ikke nogen ubehagelig pligt,
men da herremændene efterhånden fik
deres godser samlet og indførte nye driftsformer i landbruget, voksede pligtarbejdet-hoveriet-stærkt. Hoveriet kunne nu
strække sig over 200 dage om året og der
var ikke mere nogen egentlig begræns-

Forskellige former for straf; som herremanden kunne idømme en bonde, der
ikke ville lystre. Redskaber ne behøver ikke
nogen nærmere forklaring.

ning for, hvad man kunne sættes til af
arbejde: pløje, harve, høste, tæ rske, skære
hakkelse, sætte hegn, grave grøfter, save
brænde, skære tørv og køre pligtkørsle r af
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Bernstorff slot er bygger i perioden 1759-65. Arkitekten var den ji-ans/..jødte N.H . .fare/in, der
var ansat som professor ved Kunstakademiet fra 1755-71. Slottet var i privateje indtil 1842,
da Christian d. 8. købte det. l J 848 blev der starsejendom og blev i en årrække af Christian
d. 9. benyttet som sommerresidens. Prins Valdemar benyttede det derpå i nogen tid som
privatbolig. l dag er det indrettet til civilforsvarsskole.

/

./',:/y
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Bemstorj}: Johan Hartl'ig Ernst, 1712-72, greve,
starsmand. f i Hamwl•er. 1732 ansat i der ty. kancelli i Kbh., 1744-51 gesandt i Paris. 1751-70
udenrigsminister og landets ledende statsmand.
Størrede handel og industri, men havde også forståelse for hønelemes kel r og blevforegangsmandfor
landhoreformerne. Byggede Bernstm:fj' Slot.
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forskellig art for herremanden. Nogle
steder var det efterhånde n blevet sådan, at
bønderne kun med herremandens tilladelse kunne få lov til at forlade deres fødeegn. - De var blevet vornede. Senere bestemmelser om stavns bånd (indført 1733)
gældende for hele kongerige t og værnepligt for bønderkarle, gjorde at al håb om
fremgang var udelukket. Ingen bonde
uanset dygtighed og vilje, kunne for.vente
at blive andet end herremandens tyende.
Ben emanden havde hals- og håndsret
over bønderne, som kunne straffes på
forskellig vis, såfremt de ikke adlød givne
ordrer.
Men i 1750erne begyndte man at
indse, at denne tilstand var uholdbar.
Videnskab smænd, forfattere og enkelte
godsejere drøftede bøndernes vilkår og
alle var enige om, at noget måtte der
gøres.
Nøgleorde ne blev ejendomsret over
sin gård, samt oplysning og frihed til selv
at bestemme. Grev ].H.E Bernstorf f var
en af de godsejere som først indså nødvendighed en af en omlægning af det
forældede system. Bønderne skulle have
deres egen j ord, deres egen gård og de
skulle selv bestemme over den. Alt dette
var lettere sagt end gjort, for mange
bønder var bange for at miste fællesskabet, var meget mistænkso mme og følte
størst tryghed der, hvor de var.
Mange herremæn d var stærkt imod
at skulle afgive deres privilegier , hvilket
f.eks. gav sig udslag i en skri velse stilet
til Frederik d. VI. I skrivelsen stod: »De
nye landbolov e vil gøre benemændene
brødløse, forvolde en forstyrrels e i det
hele taget, bringe landet nær sin undergang og gøre efterslægten ulykkelige .«
Historien har vist, at helt så galt gik det
ikke. Når det ikke gjorde det, så skyldtes
det i første omgang de utrolig dygtige,
engagered e og viljestærke personligheder,
som stod bag ideen. Disse personligh eder
var at finde blandt såvel godsejerne som
bønderne. At der ikke i vore historie bøger

er nævnt et eneste navn tilhørende sidstnævnte gruppe kan synes uretfærdig t, idet
en omlægning af landbruget kun kunne
gennemfø res med begge parter anbragt
ved forhandlingsbordet. De medvirken de
bønders viden, etfaring og kunnen blev af
godsejerne kun betragtet som nødvendig e
redskaber og redskaber hører man ikke
om i historien. Så vidt vides fandtes der
kun een person blandt bønderne, som
undtagelsesvis formåede at rokke ved
disse kendsgern inger og det er den person, som nu skal berettes om:
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Den lærde bonde fra Gjentofte
I 1683, formentlig i maj måned, fødtes i
Gjentofte en dreng, som fik navnet Jens
Sørensen. På samme egn fødtes 2 år
tidligere en pige, som fik navnet Lene
Jensdatter. Den 16. marts 17 1O giftede
Lene og Jens sig. Jens var, som de fleste
af s ine standsfæller, blevet påtv unget en
gård, fæstegård nr. 2 i Gjentofte. Jens var
altså fæstebonde, et hverv, som på de
tider, var alt andet end attrakti v. Tilværelsen formede sig som en daglig kamp for
føden og for en smule indtjening, så skatter og afgifter kunne betales. Overskud
opnåede kun de fæn este fæstebønder.
Under disse beskedne forhold opfostrede
Lene og Jens 8 børn, 5 drenge og 3 piger.
En dreng og en pige døde som ganske
små.
I 172 1 blev det ved lov påbudt at
opføre ikke mindre end 240 landsbyskole r
i Danmark. Rytterskoler blev de kaldt,
fordi de blev placeret på steder, hvor der
i forvejen blev uddannet soldater. Man
havde fundet ud af, at såfremt rekrutterne
besad viden, så blev de bedre soldater.
Den første af disse skoler blev bygget i
Gentofte og »approbe ret«-godkend t- som
»Mønstersko le«. I modsætning til forældrene, Lene og Jens, som var analfabete r, fik deres børn nu mulighed for skolegang. Skoleholdere n i den nyopførte skole
hed »Niels Olsen« og det vides om ham,
at han skrev en »mådelig hånd«, og at
han var »ustuderet«. Han underviste
børnene i dansk, regning, skrivning og
religion. Religion var ubetinget det vigtigste fag; således var Luthers lille Katekismus det bæ rende fundament i undervisningen. Om søndagen var børnene forpligtet til at gå i kirke og ove rvære den
ofte meget lange gudstjeneste . Børnene
har ikke ha ft megen fritid, når man betænker hvilke pligter, de allerede som
ganske små blev pålagt, og at skoletiden
om sommeren var på 8 timer og om

vinteren på 6.
Af Lene og Jenses børn kender vi
nav nene på de 3: Jakob, Jens og Hans.
Jako b og Jens erhvervede sig begge en
fæstegård i Gentofte, Jens fik Hestegaard
og Jakob, Øregaard. (se ill.) Begge nød
de stor respekt, således blev Jakob senere
valgt til sognefoged i Gentofte. Den kendteste af dem blev dog Hans Jensen, døbt
d. 8-8- 1728, og det er om ham følgende
beretning handler. Han var utrolig videbegærlig, lærenem, flittig og selvrådig,
egenskaber, som senere hen skulle vise
sig aldeles nødvendige. Han har uden
tvivl suget til sig al den lærdom, som selv
en »mådelig« skoleholder kunne bidrage
med og har sikkert også på grund af sit
videbegær vakt opmærksom hed hos både
præst, degn og andre kloge folk. Det var
almindeligt at gentoftebønderne kørte
søndagskørs el for københavnere, der
skulle på skovtur eller blot transporteres
fra et sted til et andet. Her har den unge
Hans Jensen ofte medvirket og har på den
måde fået øjnene op for, at der var en
verden uden for skolen og hjemmet. I
1750 fandt der for Hans Jensen to vigtige
begivenhede r sted:
Hans fader, Jens Sørensen, døde,
og da de 2 brødre Jens og Jakob ved fæsteledighed havde erhvervet hver sin gård
i Gentofte, så søgte og fik Hans Jensen
fæstebrev på s in fædrene gård. Den 20-5
trolovede han sig med Ellen J akobsdatter,
datter af en af Ordrup sogns mest ansete
gårdfæstere, Jakob Sørensen. Allerede d.
12-6 blev de gift i Gentofte kirke. Fra det
Øjeblik Hans Jensen overtog fæstegård
nr.2 i Gentofte, var han klar over, at
skulle han have noget ud af den, så måtte
han nøje følge det, hans indsigt og forstand bød ham. Han forsøgte at frigøre
s ig fra fæ llesdriften, hvilket var særdeles
vanskeligt, da hans jord ligesom de andres var inddelt i smålodder. Ved bestemt
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Delte kort over Giemo,fie er formodentlig en gengil•else af gårdenes placering umiddelbart
før udstykningen. Der kan undre at fæstegård nr. 2 bliver kaldt »Bjerregaard«, da denne
skitse er fra før udstykningen. Gårdenes navne er sikkert en senere tilføjelse og navnet
»Bjerregaard« er måske deJfor skrevet for lellere at kunne identificeres. »Øregaard« og
»Søgaard« er også l'ist på kortet. »S(ogaard« kan ses på det viste maleri side 21 (ej( er
udstykningen).
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Et gammelt kort, som viser Gentoftes og BemstOJ:ff<i slots placering i forhold til det gamle
København.

optræden og ved anbringelse af gærder
søgte han så godt, det Jod sig gøre at
holde sine lodder for sig selv, og få det
maksimale ud af dem. En hemsko for
fremskridt og udvikling, var det almindelige drikke ri blandt datidens bønder. (Beskrevet i Ludvig Holbergs komedie »Jeppe på Bjerget«.) Hans Jensen viste også
her sin vilj estyrke, idet han så vidt muligt
undlod omgang med tørstige standsfæller.
Denne effektivitet lø nnede sig på længere
sigt, han øgede sin kvægbestand og han
tjente godt ved at sælge hø og halm til

hovedstaden. (Her var på den tid ikke så
få gårdbrug. Se s. 16.) I sin fritid læste
Hans Jensen faglige tidsskrifter og han
lærte sig tysk, så han på det sprog kunne
hente yderligere viden. I 1758 blev pastor
Andreas Benjamin Poulsen ansat som
præst i Gentofte. Han var dengang en ret
kendt digter, oversætter og æstetiker.
Denne oplyste mand havde Hans Jensen
en del omgang med og blev på den måde
gjo rt bekendt med den tids åndelige og
materielle bevægelser, samtidig med at
han gennem Poulsen lærte en række frem-
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Danmarks første udf/yllergård. Gammelt billede af »Bjergegaarden«, opført af »Den lærde
Bonde«, Hans Jensen.
trædende en række fremtrædende personligheder at kende. En af dem var fo rfatteren og videnskabsmand en Jens Schilderup SnedorfJ, som i ugebladet »Den
Patriotiske Tilskuer« skrev en artikel om
fæstebonden Hans Je nsen af Gjentofte«.
Referatet af denne artike l lyder i forkortet
og let redigeret form, om følger: Sclvom
han e r bonde som de andre i sognet, så
adski Iler han sig meget fra dem. Han gør
forsøg med jorden, hvoraf nogle lykkes,
han pløjer dybt og benytter forskell ig
s lags gødning. Selv om hans jord oprindelig var sognets dårligste, så er den nu så
frugtbar, at de andre bønder mistænker
ham for at bruge trolddom Det samme
mener de, når hans køer yder mere mælk,
der tilmed har højere fedtprocent. Han
køber kvæg og mæ lk hos naboerne og
forarbejder heraf e n anseelig mængde
saltkød, næsk, smør og ost, som sælges
til sogne ts købmand. Varerne, han leverer, er af god kval itet og derfor let at

sælge. Købmanden har foruden sin forretning en uldfabrik. Da Hans Jensen også
er specialist i fåreav l, leverer han hovedparten af den uld, som forarbejdes her.
Hans Jensen er en velhavende bonde . Han
er en bonde, som f.eks. giver meddelelse
til herremanden om, at alle fattige på
godset, som ikke har arbejde, kan henvende s ig til ham. Er de ikke alt for
ud ue lige, j a, så kan de regne med beskæ ftigelse og man kan undgå tiggergang hos
andre. Mange enker og børn er på den
måde blevet hjulpet af Hans Jensen. De
seks dage om ugen går således med hårdt
arbejde, kun om søndagen bliver der holdt
fri: »Formiddagen anvendes til andagt og
eftermiddagen til anstændig vederqæugelse«. Herremanden, præsten og købmanden
spiser undertiden hos Hans Jensen og
gæsterne kan kun forbavses over hjemmets renhed og madens veltillavethed.
Engang herremanden havde været på
besøg,havdc han spurgt værten,»der besad
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»Østerbro i Morgenbelysning«. Maleri af Christen Købkefra 1836. (Bemærk køerne på gaden) .
så megen form ue«, o m ikke han kunne
skåne børnene lidt me re. »M in levem åde«, svarede værten, »mit arbejde og min
nøjsomhed er netop min største rigdom ,
som jeg efterlader dem «. Ved e n anden
lejlighed var Hans Je nsen blevet spurgt,
om ikke ha n følte stolthed over at omgås
selveste herrem ande n, om ikke han følte
ham tak skyldig. Hans Jensen svarede : E n
bonde, som kan gøre s in he rremand de
tjenester, som jeg gør og bespiser ham,
som jeg gør, behøver ikke at sige tak. I
alt, hvad loven kræver af mig, er jeg hans
undergivne, men skulle jeg s ige ham tak
fo r at bl ive regnet for et o rdentligt me nneske, så ville jeg kun komme i hans hus
fo r at betale skatte r. (Citat s lut).
I 1752 overdrog Frede rik d. 5. til
J.H.E Bernstorff »Fasanhaven« sene re
kaldt Be rnstorff Slot til eje ndom. Fra d a
af var Hans Je nsen og de andre af sognets
bø nde r J .H.E. Be rnstorffs hov- o oo fæste bønder, en tilstand , som hurtigt skulle
æ n_dre sig, idet Bernstorff, dristig og
»VIdtskuende« som han var, lod jorde n
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udstykke til bønderne. Han blev den
første herremand her i landet, som tilbød
sine bønder selveje.
Allerede i 1765 var G jentoftes jorder udskiftede og 20 lodder kunne tilbydes fæs tebønderne . Når dette arbejde
var lykkedes så hurtigt og godt, skyldtes
det ikke mindst Bernstorffs meget dygtige
medarbejdere og, som man kan regne ud,
var I-Ians Jensen også med he r. Bernstorffs godsforvalter, Torke l Baden, berette r om Hans Je nsens medv irken: »For
at kunne gennemfø re en re tfæ rdig forde ling af jorden krævede det nøje kendskab til j ordlagene og deres beskaffenhed.
Dette kendskab havde Hans Je nsen, og
samtid ig var han den, der besad størst
viden om stedets historie.
Det v iste sig at man i mange tilfælde bedre og sikrere k unne benytte sig
af de nne e ne mands viden e nd af alle de
andre j ordbrugeres«. De n egentlige lodtrækning om jordfordeling blev fo re taget
af 2 dre nge, af hvilke de n ene va r Hans
Jensens søn, Jakob. Lod nr. 18 tilfaldt

Hans Jensen, og arealet, som var på i alt
57 tdr. land, havde en ualmindelig smuk
beliggenhed, med lidt eng og mose og
nogle store bakkepartier. En af disse
bakker blev i daglig tale kaldt »Bjerget«,
hv01fra man i klart vejr kunne se Lunds
Domkirke. Denne bakke valgte Hans
Jensen til opførelse af sin gård »Bjergegaard«; byggeriet var påbegyndt allerede
umiddelbart efter lodtrækningen i 1765.
Den 20. sept. 1766 kunne Hans Jensen
som den første selvejerbonde i Danmark
med familie flytte ind på sin nye gård
med stuehus og 3 »Avls~ænger«, en gård,
som var en smule mindre end fæstegården, han forlod nede i landsbyen, men
bygget i en særdeles god kvalitet. Stuehuset var i de fleste rum forsynet med trægulve og mange af· dørene var såkaldte
hollandske døre. En vigtig ting var en stor
dyb kælder indrettet til mejer i, her var
tilpas kølig for oplagring af de mælkeprodukter, som H ans Jensen selv fremstillede
og videresolgte. Gårdens smukke placering formåede Hans Jensen yderligere
at understrege ved anlæggelsen af en have
med beplantninger og et gærde opbygget
af store sten fundet på marken. H ans
Jensen og broderen Jakob havde begge en
levende interesse for plantninger. Man
kan forestille sig at det er her at sønnen
Hans Bjerregaard- den senere Hjermindpræst- har fået lagt kimen til s in store
interesse for plantørvirksomheden. Denne,
landets første udflytning gik ikke upåagtet
hen; vi ser den således omtalt i »Adresseavisen«, som en vigtig begivenhed. Ordret
citat fra artiklen: »Man har den FOI·håbning til Forsynet, at Efterslægten skal
anse denne anmeldelse for vigtig og
tillige, at de patrioters tal ikke er så ringe,
som for nærværende tid ønsker denne
Mand den Højestes Velsignelse tillige
med hans efterfølgere - - -« og bladet
tilføjer: »Denne mand nyder en Bopæl,
som i henseende til dens beliggenhed
giver sine ejere alle de Yndigheder for
Øje, som Natur og Kunst er i stand til at

frembring~

og til Begyndelse en Bolig,
som unægtelig forårsager den største
M isundelse hos mange«.

Hans Jensen som selvejerbonde.
Efter at have fået »Bjergegaarden«
i selveje søgte han straks at sætte jorden
i kultur. Fra hans dagbog, som desværre
er blevet væk, ved vi, at han i 1766 i København hentede 56 læs gødning og 1767
20 l læs. Bedriften blev især lagt an på
kvægavl og mejeribrug.
I et uddrag af en artikel .fi"a bladet
»Samvirke« (okt. 93) med titlen: »Øko-

logisk krise og gr(Jn revolution« kan
f ølgende læses, som giver en yderligere
forklaring på de, på s. 18, afbillede
dyrs tilstand: En tiltagende mangel pli
plantenæringsstoffer i jorden var endnu en grund til, at jordens ydeevne
aftog. Værst var mangelen på det
flygtige kvælstof Denne mangel blev
blandt andet fremkaldt af, at man hele
tidenførte landbrugsprodukter vækfra
gårdene og solgte dem til byerne uden
at få gødning tilbage. Dertil kom, at
man i nogle egne brugte gødningen
som brændsel i stedet for til at gøde
jorden med, akkurat som det sker i den
tredie verden i dag. Det undergravede
landets frugtbarhed. Overalt voksede
mængden af lavtydende arealer. På
øerne blev disse omrlider kaldt »overdrev«. I Jylland var det lynghederne,
som atter bredte sig og åd sig ind i
landet. K vægsygen, der ramte Danmark
i 1740erne, og som dræbte omkring
halvdelen af det danske kvæg, var et
dramatisk udtryk for den økokrise,
landet befandt sig i..En utrolig dødelighed, som skyldtes, at kvægets immunforsvar var svækket på grund af for
ringe fodertilstand.
(citat slut).

Således havde han i 1769 2 1 køer og l
tyr og det vil sige omtrent lige så mange,
som ved udskiftningen fandtes på samt
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Stærkt afkræftede dyr, som efter vinreropholdet, sendes pcJ græs.

Byhyrden i aktivitet.
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lige gårde i Gentofte by. Modgang undgik
Hans Jensen ikke, idet kvægpest alene eet
år bortrev 17 køer og tørken, der 1771
øde lagde høste n, bevirkede at adskillige
dyr døde af sult. K vægpesten forsøgte
man allerede dengang at bekæmpe ved
»lnoculation« - indpodning - eller som
det i dag kaldes: vaccination.
Hans Jensen interesserede sig meget for disse eksperimenter og gav således
i 1770 en professor Åskov lov til at koppevaccinere sønnen Hans. Skade af denne
behandling har sønnen ikke taget, for,
som det vil fremgå senere i teksten, så
blev denne søn 94 år. (Hjermindpræsten).
I 1769 stiftedes »Det Kongelige Danske
Landhusholdningsselskab«, hvis første

Original tekst til il/: »Gentofte nord for K(Qbenhavn, en af landsbyerne under Bernstorffs gods,
blev udskiftet allerede i 1765-1766. »Søgaard«, på J ens lue/s billede fra 1790erne lå lidt for
sig selv i den sydlige udkant af byen«. Ejendommeligt for s:jæl/andsk byggeskik er de stejle
træklædte gavle og de hvidkalkede bindingsl'ærksvægge.

præsident var J.H.E. Bernstorff.
Hans Jensen indmeldte sig straks
som medlem under navnet: »Hans Jensen,
Selvejer i den hæderl ige Bondestand«.
F lere gange udnævnte selskabet ham til
som dets »Kommissionær« at bedømme
landbrugsredskaber. Samme år blev en af
Hans Jensens ostetyper bedømt og selv
om de » - ikke er forfærdiget af Mælk fra
bedste Græsgange, så synes de langt
bedre end de, som endnu her i Landet ere
gjorte -«. I 1769 blev Hans Jensen »forestillet« for kongen og ved den lejlighed
fik han som den første bonde i landet
overrakt en guldmedalje med portræt af
kongen (Chr. d. 7.) og en indskrift:
»For indsigt og duelighed i Landvæsenet«.
Hans Jensen omtales også i et tysk
ugeblad: »Der Nordische Aufseher«. Forfatteren til artiklen var den berømte tyske
d igter Klopstoch, som i e n ånække boede

i Danmark, understøttet af den danske
konge. Artiklen i nævnte ugeblad er
skrevet på tysk og følgende korte uddrag
er af samme årsag ikke ordret oversat
men bearbejdet så meningen er bibeholdt:
Vi blev på et tidspunkt foreslået besøg
hos en bonde i Gentofte, om hvem , der
blev talt meget. Vi forventede ikke noget
særligt, men blev alligevel forbavsede, da
vi i stuehuset blev modtaget af bondens
kone. Vi traf hende i en stue, der både
var ren og møbleret og alt var anbragt i
den fineste orden. Vi mødte manden ude
i marken og havde forventet en person
oppe i årene; han viste sig kun at være i
trediverne og han så sund og stærk ud
med brede skuldre og hænder. Han kunne
diskutere med os på vort sprog og viste
sig at være særdeles godt inde i tidens
spørgsmål. Jeg var både glad og fornøjet
over på denne dej lige dag at have gjort et
bekendtskab, som både var spændende og
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Klopstoch, Friedrich Gottlieb (17241803 ): tysk digter. Levede i København
1751-70, blev understØttet til sin død af
den danske konge. Var banebrydende i
tysk htteratur.

lærerig. (Citat slut). Beretningen om dette
besøg hos Den lærde Bonde er i sin helhed medtaget i Klopstochs samlede værker.
På denne gård levede Hans Jensen
et lykke ligt fami lieliv med sin »kæm esunde« hustru og deres 9 bøm , af hvilke de
2 yngste fødtes på gården. Her nød han
sin fritid med alskens læsning, som han
blandt andet kunne hente ned fra sine
boghylder, hvor der stod alle former for
lekture, også tysksproget En del bøger
havde han selv købt, men der var også
boggaver og tidsskrifter, som var blevet
ham foræret af lærde velyndere. Således
stod på hylden Heizels kendte skrift: »Die
Wertschaft e ines philosofischen Bauers«
og Youngs »Nattetanker« var hans yndlingslæsning. Hans Jensen selv optræde r
i 177 l som forfatter til en 40 sider lang
pjece: »Brev fra Hans Jensen Selvejerbonde på det Bem storffske Gods ti l sine
Landsmæ nd, de øvrige Bønder, om de
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nye Indretninger til Landvæsenets Forbedring i Danmark«. I et indtrængende og
velskrevet sprog priser han de fordele, der
er ved »at have frie H ænder til at gøde og
pløje og indrette sin Jord efter Ønske og
Indsigt«. Hvordan reagerede Hans Jensen
på al denne medgang og opmærksomhed?
En ting er sikker, den førte ham fra den
naturlige omgang med standsfæller, der
med ikke så lidt misundelse så ham både
i velstand og klogskab glide langt forbi
sig. H ans Jensen har uden tvivl gjort sig
overvejelser over denne kløft, han med
sin indsats havde fået skabt mellem s ig
og de andre bønder, men også tænkt, at
de andre kunne jo blot have gjort det
samme. Stoltheden og glæden over med
egne hænder at have nået de mål, han
havde sat sig kunne ingen tage fra ham.
Onde tunger mente naturligvis, at de.t var
snobberi , da han antog navnet Bjerregaard. Sandheden var nok nærmere den,
at det var et navn, som kong Christian d.
7. tildelte ham, da han besøgte landets
første ud f! yttergaard, »B jergegaard «.
Indtil 1772 havde livet formet sig
særdeles positiv for Hans J. Bjerregaard,
som vi fra nu af vil kalde ham; alt lykkedes for ham og han opnåede stor velstand
og opmærksomhed. Han var med sine 44
år en mand i sin bedste alder og var
åbenbart indstillet på at nu skulle hans
evner og kunnen virkelig afprøves. Han
solgte sin kun 6 år gamle gård, »Bjergegaard« og købte i stedet godset »Løvegaarden« i Gjerslev sogn ca. l O km. fra
Slagelse. Købsprisen var rimelig og i juli
1773 flyttede Hans J. Bjerregaard som
herremand ind på sit nye gods. Nok var
gården billig, men den var stor, og den
var forsøm t, og det krævede ikke blot en
enorm arbejdsindsats, men også større
dri ftskapital end den, der stod til Bje rregaards rådighed. Værre blev det, da »LØvegaarden« natten mellem d. 22. og 23 .
juni nedbræ ndte til grunden. Sønnen Hans
Bjerregaard var ved denne lejlighed tæt
på at indebrænde. Umiddelbart før stuehu-

Jens Baggesen

Rousseau

Goethe

Johs. Evald

J 1700-tallet fandtes i alle Europas lande akademikere, som i deres fOlfatterskab hyldede
friheds- og lighedsiderne. På samme måde som Den lærde Bonde i Gentofte blev hyldet af
digteren Klopstock m. fl., blev den schweisiske bonde, Jakob Gujer, bedst kendt under navnet
Kleinjogg , i tidsskrifter og taler hyldet ql Rousseau og fik i 1775 besøg af den unge Goethe.
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Stuehuset fotograferet om
kring clrhundredssk~ftet.
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»Bjerregården« i Gentofte, som var Danmarks første udflyttergård, blev nedrevet i 1927. Her
ses påbegyndelsen af nedrivningen.

A visartikel om nedrivningen af »Bjerregaarden«. »Bjerregaarden« eksisterer ikke mere,
den blev i 1922 nedrevet. Et uddrag fra Amtsavisen 5.4.1965 skrevet af en af Hans J.
Bjerregaards tip-tip-oldebørn, Bjørn Bjerregaard, fortæller om de nærmere omstændigheder vedrørende denne nedrivning: - - - For mit eget vedkommende er
interessenfor gamle gårde således opstået allerede, da jeg i læredrengsalderen omkring
1927 erfarede og delvis overværede, at man nedrev min tip-tip-oldefars gård i Gentofte.
Jeg og andre med mig var opbragte herover, idet »Bjerregaarden« var Danmarks første
udflyttergaard, og den var bygget af den (senere kaldte) lærde Bonde, Hans Jensen.
23 år før Stavnsbåndets løsning, for nu næsten 200 år siden i september 1765 fik
fæstebonden Hans Jensen sin selvejerlod af den fremskridtsvenlige grev J, H. E.
Bernstorff. l dag vidner kun Hans Jensens vej om den skelsættende begivenhed, og
dog ved jeg, at der i Dalsvinget i mulden findes sten fra min tip-tip-oldemors kælder,
hvori hun fremstillede oste, der solgtes ved hove». (citat slut).

Bj ørn Bjerregaard har i et brev, 30
år senere, kommenteret ovenstående
avisartikel.
Kommentarerne lyder:

Bjørn Bjerregaard har henvendt sig til den nuværende ejer, prqf"essor, Pauli Jørgensen, og af
ham fået lov til at tage nogle billeder. Et af dem
måtte lånes og det viser en del af huset, som det
ser ud i dag.

Nævnte årstal, 1927, er ikke korrekt, idet Bjerregaarden blev nedrevet i 1922 ifølge dyrlæge Lorentsen, som tilfældigt overværede
handlingen (mishandlingen). Den
burde være flyttet til Frilandsmuseet i Lyngby. Imidlertid er stuehuset
genopbygget, dels af oprindeligt
materiale, dels af materiale (sten),
som er tillavet, så de ligner de oprindelige. (citat slut).
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Detailkortet viser de fleste af de stednavne, som optræder i teksten om Hjermindpræsten
(Hans Bjerregaard) og musikdirektøren fra Kjellerup (Saugmann Bjerregaard).
set styrtede sammen nåede søsteren Else
ind i huset og fik ham reddet ud. Nok var
gården forsikret, men branden svækkede
yderligere Bjerregaards økonomi. Han
søgte lån mod pant i gården; hos en brygger i København lånte han 760 Rdl. og
hos en ritmester, Clemen Fogh, 590 Rdl.
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Alligevel kunne Hans Bjerregaard se, at
det gik den forkerte vej og han solgte
godset til en inspek tør Mogens W. Brasch. Men igen var Bjerregaard uheldig,
idet køberen måtte lade handelen gå
tilbage. Lidt e rstatning for misligholde lse
af aftale fik Bjerregaard, men han kunne

først 2 år senere i juni afslutte en endelig
handel. Hans Bjerregaard fik 9000 Rdl.
og købte inde i Slagelse by en mindre
ejendom for kun 200 Rdl. Nu skulle man
jo tro, at problemerne var løst, men det
viste sig, at et beløb på 500 Rdl. , som
Bjerregaard havde kautioneret for, var
gået tabt. Han måtte igen ud at låne, men
var nu blevet så bekymret for sin families
fremtid, at han i 178 1 flyttede til København for at søge sig en ny »Livsvirksomhed«. Om opholdet i Slagelse vides ikke
meget, men et »smukt og karakteristisk
Minde om Hans Bje rregaard fra denne
Tid er dog efterladt os«. Jens Baggesen,
kendt forfatter fra 1764- 1826, der havde
gået i Slagelse Latinskole sammen med
Bjerregaards søn, Hans Bjerregaard, skriver: (let omskrevet) .
I mine sidste elevår på Slagelse
Latinskole lærte jeg min fars ven, Hans J.
Bjerregaard, at kende. Jeg kendte til hans
store lidenskab for litteratur og poesi,
hvorfor jeg overlod ham en samling af
mine »Poetiske Forsøg« til gennemlæsning. Uden mit vidende lod han disse
værker gå videre til nogle af sine digtervenne r inde i København, deriblandt den
kendte digter og forfatfatter, Johannes
Ewald, (1743-178 1). Denne gav mig efter
endt læsning så stor opmuntring, at jeg
senere ikke var i tvivl om, hvad mine
evner skulle bruges til. Dette takket være
Hans Bjerregaard, som på trods af modgang, endnu besad en usvækket interesse
for æstetik. (citat slut).
Ophqldet i København blev af
meget kort varighed , idet Bjerregaard fik
tyfus og døde d. 27. juli 1781, 53 år gamme l. En fremragende personligheds livsforløb var hermed afs luttet. Der gik en
del år, inden man igen fik øje på hans
mange fortjenester; han blev igen omtalt
i adskillige tidsskrifter og fik ydermere sit
liv udførligt beskrevet i det kendte bogværk: »Fremragende danske bønder før
og nu«.
Hans Jensen Bjerregaard, den første

Udftytterbonde, Den Bernstorffske Bonde,
Den Schneedorfske Bonde, Den lærde
Bonde, alle navne, som i tidens løb er
brugt i omtalen af Hans Bjerregaard. Han
har uden tvivl, på adskillige områder,
været langt forud for sin tid. At det dengang var vanskeligt, endsige umuligt, at
hævde sig ud over den stand, hvori man
var født, gør kun Bjerregaards præstation
endnu mere bemærkelsesværdig. Et biografisk leksikon giver ham dette eftermæle: »Bjerregaard var en for s in tid
usædvanlig bonde; kundskabsrig, fremsynet, selvstændig, fribåren og af ædel
karakter; han var anset i alle kredse, så
tidens bedste mænd gerne omgikkes
ham«.

Børnene.
Om Hans Jensen Bj en·egaards børn
ved vi, at de alle klarede sig godt som
voksne . Opdragelsen af dem var hård, de
blev opdraget til nøjsomhed og arbejdsomhed. De kunne alle læse, skrive og
regne . Drengene kunne foruden landbrug
håndtere alle fonner for håndværk og
pigerne var alle dygtige til både håndgerning og madlavning.
Hans J. Bjerregaard sagde: - - »børnene vil jeg give arbejde, så de kan
fortjene selv, og forsømmer de, afkorter
jeg i deres årlige klæde og underhold - -«.
En søn, Jens, sendte han på ophold i
udlandet - - -« udi Tyskland for at se, om
han kunne hente nogen kundskaber for
mig - -«. Det har ikke været nogen luksusrejse for Jens, for faderen mente nok,
at han kunne tjene til føden ved at arbejde s ig frem og så iøvrigt holde øjne og
ører åbne, så han, når han igen kom hjem,
kunne fortælle ham om tysk landbrug og
levevis.
Jens blev ikke som ventet landmand, tysklandsopholdet havde rimeligvis
givet ham udlængsel, for vi ved, at han
døde som overstynnand på skibet »Lucie
Emerence« i en havn ved »Den Bengal-
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ske Bugt«. Datteren, Inge blev husjomfru
på »Løvegaarden« (hvor hun tidligere
havde boet).
Hun døde ugift i 1782. Lene blev
gift med Peter Beyerholm, søn af Slagelses borgmester og datteren, Anne blev
gift med Peter Birch, senere sognepræst i
Vedersøe. Else blev gift med Hans Juul,
ejer af Viskuro Hovedgaard og Himmestrup. Her hos datteren og svigersønnen
boede Moderen, Ellen, til sin død i 1808.
Datteren Sired skal efter sigende have
været ualmindelig køn; hendes 18 års

fødselsdag blev fejret med maner, idet
flere kendte personer deltog i festen. En
af dem var digteren og forfatteren, Thomas Thårup, som blev så betaget af festens hovedperson, at han umiddelbart
efter skrev digtet, sangen, »Nys fyldte
skøn Sired sit attende år« - (m. 519 i
Højskolesangbogen). Hans Jensen Bjerregaard, nævnt 2 gange tidligere, blev teologisk kandidat og fik embede i Hjermind, Lee og Hjorthede i Viborg Stift.
Han opnåede at blive en lige så kendt og
berømt person som sin far.

J.

A. P. Schulz.

Nys fyldte skon Sircd sit attende år,
var rolig i vinter og munter i vår,
som bækken i engens det blomstrende skød,
så stille, så klare de dage henflød.
z

From var hun i hjertet, i adfærd så blid,
var rød som en rose, som Iillien hvid;
to ojne hun havde, så klare, så blå
som himlen, til hvilken hun sergefri så.

3

Hun bandt uden hensigt den skonneste krans;
var altid den forste i sang og i dans.
Så mangen stolt ungkarl forelskt hende så;
men håbløse lod hun dem alle bortgå.

4

Rask ride de bønder nu sommer i by.
De sange, de lyde så hojt udi sky,
sin Oluf ved gildet hun fors te gang så,
veltalende ojne hinanden forstå.

5

Han elsker nu Sired og elskes igen;
hun græder, da Oluf fra hende drog hen;
med glæde hun ser ham at komme til by;
og når han bortdrager, hun græder på ny.

Af hans
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~Høst-G ildeu,

1790,

1.

Thomas Thaarup.
scene. Sidste vers udeladt.

186. Nys fyldte skjøn Sired sit attende Aar.
(Af .. Høstgildet': )

.J. .-\. P. S!'hulz.
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Nys fyldte sk)Øn Sired sit alfende å1~ synges på melodien: »}eg ved hvor der findes en have så
skøn.« I ældre udgaver optræder sangen med et 6 . vers, som synges på et tema over den
henyl!ede melodi: Takten: de første 5 vers synges i 3!8 takt og sjette vers i 2/4, men slutter
igen i 3/8.
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Hjermindpræsten.
Under en ferie i 178 1 var Hans
Bjerregaard med hestevogn på vej fra
Slagelse til København. De kom på turen
forbi Nicolaj Kirke, hvor de så et ligtog
nærme sig. Hans bad bonden standse, da
han gerne ville se, hvordan man begravede de døde i hovedstaden. Pludselig blev
han slået på skulderen -det var hans forældres tjenestepige,som grædende sagde
til ham: »Nu skal du ikke græde mere«.
Bange anelser drev ham helt hen til ligfølget og han så der sine nærmeste, undtagen faderen. Det var ham , man bar til
graven. Det brev, som skulle have underrettet ham om faderens sygdom og død,
var ikke nået frem. Det var altså en tilfældighed, som gjorde, at H ans kom til at
overvære sin faders jordefærd. Hans var
på det tidspunkt 15 år gammel og formentlig endnu ikke helt klar over, hvad
han ville være. Noget kunne tyde på, at
han inden studentereksamen på Slagelse
Latinskole i 1788 havde foretaget sig
noget andet end at gå i skole. Han var jo
som sin fader særdeles velbegavet og
dertil ualmindelig dygtig til alle former
for praktisk arbejde. Interessen for jorddyrkning og plantning havde han så at
sige fået ind med modermælken. Man
kunne godt tæ nke sig, at en universalbegavelse som Hans Bjen egaard, havde
funderet over, hvilket erhverv han skulle
vælge, hvor alle hans evner og interesser
kunne tilgodeses. Grev A.P. Bernstorff
har åbenbart haft kendskab til den unge
Bje rregaards gode evner, for det var på
hans anbefaling, at Hans i 1790 fik bolig
på Regensen. I 1793 tog han teologisk
embedseksamen med første karakter. De
fø lgende år studerede han græsk og romersk historie og læste tidens forfattere;
han interesserede sig meget for pædagogik og studerede land-og skovbrugsfaglig
litteratur. Præstegerningen var velvalgt:
Datidens krav til gejstl ige opgaver var
ikke blot at »vej lede sin Menighed i Dyd

og Kundskab, men også at være den en
Foregangsmand på de rent praktiske
Områder«.
Hans Bjen·egaards søster, Else, var
g ift med krigsråd Hans Juul til Viskum
og Himmestrup. Her opholdt Bjerregaard
sig en del af kandidattiden, men blev så
ved sin svogers hjælp i 1797 udnævnt til
sognepræst for Hjermind, Lee og Hjorthede. Krigsråd Juul havde som kirkeejer
kaldsretten til dette embede. Den tidligere
præst Marcus Peter Høegh, der som
andre præster dengang ikke havde en fast
pensionsordning, fik bevilget et årligt
pengebeløb på 160 Rdl., ret til nogle
værelser i præstegaarden og foder til et
par køer. Da præsten året efter døde, blev
enken bevilget et årligt beløb på 60 Rdl.,
hvilket Bjenegaard syntes var lidt, men
noget han fonnentlig næppe kunne ændre
noget ved.

Præsten Bjerregaard
Med en streng kristen opdragelse
og en særdeles god embedseksamen som
ballast, skulle Bjerregaard være godt
rustet til sit arbejde med sognebøm ene.
Han tiltrådte embedet med en oprigtig
lyst til at bibringe sin menighed både
åndelig og materiel lykke. På trods af den
tids megen røre om Bibelens fortolknings-

Regensen. Litografi ji"a 1843.
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Hjermind præstegårds stuehus (det gamle), som der så ud omkring århundredskiftet.

m åde, forblev Bjerregaard fuldstænd ig
ortodoks. Han var særdeles overbevist om
skriftens ord med dens indhold af åbenbaringer og undere. Han havde en meget
realistisk opfattelse af Gud, Jesus og
englene som noget meget håndgribeligt. I
ord og handling skulle man gøre sig fortjent til et liv efter døden, hvor man ville
mødes med: » - - de Ædle fra alle Tider
og have Omgang med Ånder af højere orden-Englene-ja, have Lov til at næ nne os
den Allerhøjeste selv«. Bibelen er givet
os af Gud, den er uforfalsket og fortæller
os mennesker om vore kristelige pligter.
Kirken er stedet, hvor man mødes for at
»vedligeholde« Kristendommen d .v.s.
tilbede Gud og animeres til at leve efter
hans forskrifter. Præstens opgave var,
efter Bjerregaards mening at prædike en
moral, som fik kirkegængerne tii at elske
Dyden og at leve deres liv i overensstemmelse dermed. Ved en provstev isitars
(inspektion af præstens embedsførelse) i
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1818 prædikede Bjerregaard ud fra Joh.
Ev. 13,17: »Dersom I ved det, er I salige,
om I gør det« - - altså om det at hente s ig
viden om kristendommen og at handle
derefter. Provsten, Jens Stockholm, Vammen, skriv er i sine optegnelser, at talen
udmærkede sig »- - - ved særdeles orden,
et passende foredrag og ved bibelsk grundighed og anvendelse på et kristeligt
levned«. Det fremgår af visitatsen, at
Bjerregaard tog sig meget af de unge.
Han katekiserede (underviste gennem
spørgsmål og svar) flittigt med dem, men
navnlig lagde han stor vægt på konfirmationsundervisningen, der skulle give dem
»den rette Opfattelse af Religionens indhold---«. Bjerregaard forsøgte ved hjælp
af eksempler fra Bibelen at vise forskellen på »dydige og udydige« mennesker
og i dagligdagen læ re dem at omsætte
teori til praksis. I 18 18 udgav han en lille
bog med sådan en »Eksempelsamling«.
Selve konfirmationen foretog han med

Portrættet er en gengivelse af et maleri,
som hænger i Hjermind Kirke.

Gengivelse af portræt (Hjermindpræsten),
som i dag hænger i præsteboligen, hos
nuværende præst M. Krag.

Bjerregaard var ikke ked af at række en hjælpende hånd. (se side 37). Da der i 1804-5
var misvækst i landet, eftergav han tiende og hjalp samtidig med de dårligst stillede
sognebørn, indsiddere (daglejere) og husmænd ved, med store tab for sig og sine, at
sælge billigt korn og kartofler. Statsbankerotten i 1813 skabte også store problemer for
de fattigste af sognets beboere. Disse hjalp Bjerregaard med udlevering af brød og
lærred- alt sammen financieret af egen lomme naturligvis - .

stor højtidelighed. Konfi1mandem e aflagde et løfte og dette løfte blev efterfulgt af
en meget personlig tale for hver enkelt.
Til talen hørte skriftsteder eller sentenser
tilpasset den enke lte. I de første af s ine
kirkebøger har Bjerregaard troligt gjort
notater om disse læresætninger, som i en
let omskreven form kunne lyde: »D u skal
på Dommens dag aflægge regnskab for,
hvordan du har holdt det løfte, som du i
dag har aflagt. Bryder du løftet, vil det
være ubehageligt for dig, men holder du
det, ja, så er du sikker på et evigt liv i
Paradis. Har du god viden om bibelske
fo rhold og bruger den i praksis, da vil du
opnå lykke både her og hisset, er din
viden ringe, da må du regne med en

placering bagest i rækken, men holder du
løftet, du har givet, vil du senere blive
tilgivet«. Bjerregaard har tilsyneladende
ingen kommentarer endsige opmuntringer
til den del af menigheden, som repræsenterer en smule usikkerhed med hensyn til
såvel tro som tekst. Det var dengang
meget et enten eller, sort eller hvid, Himmel eller Helvede. På disse områder var
Bje rregaard i overensstemmelse med sin
samtid. De fleste af de skriftsteder eller
sentenser, som Bjerregaard gjorde brug
af, kunne synes vanskelige for børn,
medmindre en pædagogisk forklaring
fulgte med. De fleste af Bjerregaards
tolkninger havde moralsk indhold.
Her nogle .eksempler på skriftste-
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der: »Jeg sender jer som får blandt U lve,
bliv derfor snilde som Slanger og enfoldige som Duer«. »Den forstandige eftertænker Visdom og et opmærksomt Øre er
den Vises Ønske«. Sentenserne kunne
lyde sådan: »Ret dig aldrig efter de fleste,
men efter de bedste«. Til et par dovne
piger er anvendt: »Som man reder, så
ligger man«. -Et måske nok lidt uforsonligt stempel at få på s ig -.
Bjerregaard var som præst og prædikant velformu leret, velforberedt og
meget engageret. Han forsøgte at forenkle
bibelsproget, gøre det forståeligt så flest
mul igt kunne få noget ud af det.
I 1800 udkom en ny salmebog, som
Bjerregaard hilste med glæde, på grund af
»dens forn uftsm æssige betragtninger«.
Nytårsdag J801 blev den indført i Hjermind sogn og for at en udskiftning kunne
ske så hurtigt som muligt, forærede han
selv til sine konfirmander 80-100 bøger,
samtidig med at svogeren, Jens Juul
skænkede et tilsvarende antal. Med sin
folkelige indstilling ønskede Bjerregaard
en bedre oversættelse af Bibelen, en
ove rsættelse, som i første omgang skulle
tilgodese de lette og mest lærerige afsnit
af Bibelen. Alle afsnit kunne jo ikke have
lige stor interesse.
P astor N ie ls B licher, Randlev, gav
i tidsskriftet »Iris og Hebe« (1802) en
oversigt over salmebogens modtagelse i
Jylland, hvor han især i høj stemte toner
priste BjetTegaard i Hjermind og Provst
Ravn i Hem, Hindborg og Dølby for de
resultater, de havde opnået. »Lykkelige de
Menigheder, der har Præster som disse
tO«.
Overtro og trolddom var i 17- 1800årene endnu meget almindelig, hvilket
enhver kan forvi sse sig om ved læsning
af folkemindesam lerne H.P. Hansens og
E. Tang Kristensens bøger, der inde holde r
eksempler på personer, som med hjæ lp
fra »skjulte kræfte r« forsøgte at bistå nødstedte medmennesker. Bjerregaard var ar
den opfattelse, at overtro kun kunne

bekæmpes ved hjælp af oplysning og
viden og udgav i den anledning et skrift
med titlen:
»Om Overtro og Midler mod samme.«
Skriftet udde lte han gratis til menighedens
medlemmer og andre, som viste sagen
interesse. Blev menneskene gjort bekendt
med naturen og dens sammenhænge og
belært af Skriftens ord, ville meget kunne
forandres« - -nu, hvor hele sogne var
nedsunket i den groveste Overtro.«
Det var i det he le taget en utrolig
interesse for såvel sogne som embede
Bjerregaard udviste. Kirkebogen blev
f.eks. ført med megen omhu, idet han
ikke nøjedes med at indskrive de egentlige kirkehandlinger, men s upple rede dem
med egne kommentarer.
F.eks. i Hjermind 12. fe bruar 1803:
»Hjemmedøbt Gaardmand Niels easpersens Datter Ellens uægte Barn, der blev
kaldet Nie ls. Hun udlagde i Medhjælpernes Nærværelse den i G aarden tjenende
Knøs Jens Nielsen. Barnemoderen var 42
Aar og baade skæv og halt, men ellers et
fornuftigt og i sin Kristendom vel oplyst
Fruentimmer, der i mere end 20 Aar med
Berømmelse har forestaaet hendes endnu
levende Faders Husholdning. Faderen er
den første af de i Efteraaret af nuværende
Præst konfirmerede, der på denne Måde
har forsyndet sig. Sandelig ingen kristelig
Begyndelse.
18. December 1803:« Begravet
Peder Olsens dødfødte Søn. Det er det
fjerde dødfødte Barn, hans Kone har
faaet. Om dette vidste Jordemoderen ej at
give anden Forklaring, end hvad enhver
kunne se, at det var dødt«.
Hedemøl27. Juli 1809: »Begravet
.....
ler Jakob Ba lleboes Hustru, 53 Aar gl«.
(Faldt ved at vaske nogle Trækar i Mølledammen og druknede, uden at nogen
mærkede det e ller savnede he nde , førend
hun maaske allerede havde lagt
... i l a' 2
Timer i Vandet og maaske ikke. da ingen
eftertænksomme var i Nærheden ved
Optagelse af Vandet.)
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6. April 1812: »Begravet Jens Peter
Petersens Hustru, 56 Aar gl. Han, hvis
Beslutninger er uransagelige, kaldte denne
Kone i hendes bedste Aar bort fra en
affældig 80 Aar gl. Moder og fra 2 Mostre, af hvilke den ene, 82 Aar gl., har
over et helt Aar holdt Sengen, den anden,
84 Aar gl. og Krøbling, i 7-8 Aar været
sengeliggende, hvilke hun ufortrødent
plejede for ej at tale om Mand og Børn.«
I Lee 20. Marts 1810: »Begravet
Mads Bruuns Hustru, 50 Aar gl. , efter l
l/2 Aars smertefuldt Sygeleje, på hvilket
hun endog tilsidst hjemsøgtes af Koldbrand, som berøvede hende Fingrene på
den ene Haand. Hun var den første, som
blev begravet i Kurvekiste i Stedet for
Fjælekiste, hvis Pris er steget de sidste
Aar til 16-20 Rdl. , og som Fordomme af
alle Kræfter foragter.«
I Hjorthede 21. August 1810: «Begravet Selvmorderen Mads Knudsen
Bruun i det nordvestre Hjørne af Kirkegaarden uden Jordpaakastelse. Bemeldte
Mads Knudsen Bruun drog trængende af
Armod for 16 Aar siden med sin Hustru
til Sognene, der døde som Almisselem
efter et haardt Sygeleje. Hvad der forledte
ham til Selvmord, vides ikke, om Smerter
i det ene Laar, hvoraf han en Del Aar
havde lidt, eller andet, er ubekendt. Efter
ham fandtes 70 Rdl. i rede Penge og
endvidere gode Gangklæder, som han
altid havde gjort meget af at eje. Han var
den tredie Selvmorder, efter hvad man
ved, her i Sognene i de sidste l 00 Aar.
En Landsoldat skød sig her i B yen for
omtrent 80 Aar siden, og en husmandsdatter, der var Krøbling, og mod hvem
Faderen efter Forlydende ikke var god,
druknede sig for 40 Aar siden hernede i
G udenaa«.
Denne form for kirkebogsføring
ophØrte i 1813, formentlig fordi myndighederne ikke syntes om den. Den nye
kirkebog, der påbegyndtes 1814 indeholdt
kun de almindelige oplysninger, hvorimod
en tidligere dagbog, ud over tjenstlige
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notater, indeholdt oplysninger om egnens
forhold, vejsystem, afgrødestørre lse og
mange andre ting.

Bjerregaard og skolen.
Som tidligere nævnt interesserede
Bjerregaard sig meget for pædagogik og
undervisning. Han var klar over, at fremskridt krævede oplysning og for at kunne
give oplysning, måtte man have skoler.
Der var i begyndelsen af 1800 tallet
etableret skoler i hele Danmark, men de
fungerede ikke alle lige godt. Præsten var
dengang en af sognets hovedpersoner, han
var i åndelig og intellektuel henseende
dets altmuligmand, som befolkningen så
op til og rådførte sig med. Bjerregaard
var ikke nogen undtagelse. I hans hjemby
Hjermind havde der været etableret skole
i flere år, i nabosognet, Lee, siden 174 1,
men først da Bjenegaard kom til sognet
blev der gjort noget alvorligt ved undervisningen, først da blev der lagt faste
rammer for e t undervisningsforløb:
Dagen skulle indledes med en« kort velvalgt Salme og en kort for Børnene fattelig Bøn, der kan røre den unge Menneskesjæl og vække mangt et godt Fortsæt«.
Hver dag eksamineres i bibelhistorie og
salmevers, hvor uden tvivl en del udenadslære blev påbudt. En pige kun ne således til en prøve demonstrere ikke mindre
end 63 salmer lært udenad.
Den udbredte overtro i sognet
skulle bekæmpes med forelæsninger af
tekstafsnit fra Hallagers »Hjælpemidler til
Overtroens udryddelse«. (Hallager var
bogtrykker, skolebestyrer og forfatter og
han udgav især tekster om moral og etik).
Foruden regning og retskrivning, blev der
i de skoler Bjerregaard havde opsyn med
også undervist i »Naturhistorie, Naturlære
og Astronomi«. Bjerregaar selv underviste
2-4 dage om ugen i forskellige fag, især
havde naturlære og retskrivning hans
store interesse. For at modvirke forsømmelighed og slendrian arrangerede Bjerregaard sammen med skolekommissionen

Hjermind gamle skole, en bygning, s01n for få år tilbage, på grund af en elendig jOJfatning,
var dømt til nedrivning. Hjerminds nuværende præst M. Krag, manede til besindighed og ville,
at man først skulle finde ud af, hvad bygningen tidligere havde været anvendt til. Resultatet af
denne undersøgelse viste, at bygningen havde været anvendt som en af Hjermind bys første
skoler. En henvendelse til »Grundfoss-Fonden« om en mulig økonomisk støtte til restaurering
af bygningen var positiv. Huset står i dag i sin oprindelige skikkelse og bliver benyttet som
kontor og opholdsrum for kirkebetjenten. En del af bygningen vil måske blive inddraget til et
mindemuseum for den gamle Hjermindpræst.

jævnlig visitats; til eksamen fik børnene
skudsmål for især opførsel og indsats med
ord som: Skikkelig, uskikkelig, forsømmelig og skødesløs.
Da Bjerregaard kom til Hjermind,
var der ingen skole i Hjorthede; herfra
måtte børnene søge til Lee, hvilket mange
af dem undlod, enten fordi forældrene
holdt dem hjemme (som uundværlig
arbejdskraft) eller fordi, der var for langt.
BjeiTegaard skrev i 1803 i sin dagbog, at
sognet her stod »langt tilbage for de
andre i Oplysning og Sædelighed, så
mådelig endog denne kan være«. Hans
svoger, krigsråd Juul, tilbød da sognet
300 Rdl. til oprettelse af en skole og
Bjen egaard tilbød af sine sparsomme
midler 200 Rdl. For pengene købtes et
fæstehus, som så blev indrettet til skole.

Gårdmændene gav løfte om at ville dyrke
den jord, som hørte til ejendommen og til
skolens drift at yde et årligt beløb på l
Rdl., mens husmændene måtte nøjes med
at betale 3 Mark. Alt skulle således være
i den skønneste orden og har sikkert også
været det de første år, men allerede i
1820 opstod der problemer. Beboeme i
Hjorthede nægtede at betale, så Læreren
kunne få sin løn. Bjerregaard og den
ansvarlige for skolen (patronen) fru Hedegaard på Himmestrup klagede til Stiftamtmanden, Emanuel Blom i Viborg, som
uvis af hvilken grund, ikke ville lade
skyldnerne udpante. Blom var på dette
tidspunkt 73 år og man mente, at han på
grund af alder tog lidt lettere på tingene
end han tidligere havde gjort. Hvorom
alting er, så hjalp både fru Hedegaard og
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Eksempler på nogle af de former for overtro, som Bjerregaard med megen iver
forsøgte at bekæmpe.

En tændstikæske med meigiske tutter. I et lille glas oven
over ses smalle strimler med
t1ylleformulare1·.
»Signekvind« Else Marie Nielsen. (f i
Roslev i 1848). Ved at »signe«,fremsige
forskellige remser, skulle man kunne helbrede for sygdomme. En remse kunne
lyde sådan: J esus op på bjerget red, derved hans hest sin fod forvred. Dermed
han vises k)ød til kjød, blod til blod, ben
til ben, brusk til brusk. Skulle læses 3
gange og derpå blev fadervor læst een
gang.

No 40 al gjore een snart dmkken.
Tag Hvidlog og læg dem i Viin dl<r Øl og bland d<t med det du vil
give ba.m at drikke. Probatum.
No 41 at du bliver ikke dmkken.
Tag 3 Kaalblade og hakke sammen i Ædike og a:d Fastendes. Probat.

Om al signe for Vred.
Christus op ad Bjerget red sin Foder fol le sin Fod. Vred han la:gde sine
ti Fingre og sine Apostlers Sener med sine Aarcr i sit Sted som haver
været i Navn Gd. F. Gd. Sn. Gd. Helligaand. Amen.

No 42 Om du vil bekomme Kjerlighed til en Pige
og spilde den igjen. Saa kjnb i Krammen en nye Laas og læs disse Ord
der over som <r: /mor Timor Simor og slaa saa Laa.sen i ved hendes
Klæder saa haver hun saa god en Villie til dig at hun maatte vel Doe af
Villie til dig for du gjor hendes Villie men naar du slaar Laascn op igjen
saa hav<r hun ingen Villie. Probat

No 43 om du bedrager en Qvirrde.
da lag det Sveed som sider ved Hcst<strubben og kom i Øl for hende
saa d sker hun dig megel.
No 44 Vil du vide om en Pige er Moc eller ei.
Tag mellem Laarene af en Hest Sveed eller skrab naar Hesten er vann
og kom det i Øll i et Kruus og lad hende drikke der af om hun ikke er Moe
saa ~pisser hun sig strax. Probatum.
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No 82 Haver een stinalen fra dig som du tvivlu paa.
Da som du haver et Æble eller Honingkage og skriver disse Ord der
paa som er Rolltm Dalum Strux Ma.• Paxver men fiint Skriv t at ban ikke
se< det giv ham det saa fastendes at æde om Morgenen er han skylJig
skal han sige det sdv.
At ssine for Ta11dpiine, som er af Vonll.
Vonn er du der inde. da skal jeg dig binde med mine ti Fingre og med di
tolv Guds Engle i Navn Gud Faders, Gud Sons og Gud den H elligaands
Amen.
La:ses som almindelig. Saa tages lidt Bomuld. kom dcrpaa ni Draab<r
af sorte Kamfer Draab<r og lydt det ved Tanden hv<r trcdi Time.

Bjerregaard læreren, men på et vist tidspunkt måtte Bjerregaard sige stop, han
evnede ganske enkelt ikke mere at hjælpe. Han truede nu med at omtale fm·holdene i Randers Avis og at henvende sig
til »Kancelliet« (gå rettens vej). Problemet bestod ikke blot i at få løst lærerens
lønforhold, selve skolebygningen var i
løbet af de forholdsvis få år,den havde
eksisteret, kommet i en så elendig forfatning, at den var umulig at opholde sig
i , når det regnede. På en eller anden
måde, må problemerne være blevet løst,
for der blev siden hen ikke nævnt mere
om sagen. Bjerregaards trusler har formentlig fået beboerne til at åbne pungen.
Bjenegaards enorme indsats for
sognenes skolevæsen blev i 1817 påskønnet ved, at man overdrog ham undervisningen af benedets ikke seminarieuddannede lærere. Dette arbejde udførte han
med så gode resultater, at Biskop Bloch
med »Fornøjelse konstaterede, at Fm·holdene udviklede sig på den rette maade
uden Forsømmelser« og han tilønskede
Skolen (seminariet) »Guds Naade og Velsignelser fremover«. I 1832 besøgte biskop Blochs efterfølger, biskop Øllga?rd
Hjetmind og han roste Hjermind skolevæsen for sin effektivitet og sit fremsyn;
især rostes skolens første medlem, pastoratets værdige præst, som biskoppen
håbede måtte få endnu mange år i sit
embede.
Som det sikkert kan forstås, så var det
skolevæsenets økonomi, som gav Bjerregaard flest bryderier. Ofte benyttede han
tav Jepenge (Menighedens offergav er) til
køb af f.eks. bøger; tB skolen i Lee formåede han svogeren til at financiere indkøbene af de nødvendige bøger og kneb
det ind imellem rigtig meget, ja, så lagde
han selv ud. Adskillige flidspræmier til
fattige skolebørn, financierede Bjenegaard af egen lomme.

Plantøren
Man kan kun imponeres, når man

betænker den kæmpeindsats, Bjerregaard
ydede sine sognebøm. Hans store alsidighed og enorn1e arbejdskraft bevirkede,
at de opgaver, han påtog sig, gennemførtes hundrede procent. Bjerregaard har
uden tvivl med stor interesse fulgt med i
de store projekter, som faderen var foregangsmand for. Han har allerede her fået
opbygget interessen for jordbrug med
såvel dets teoretiske som praktiske problemer. Problemer, som i 1800 årene var
specielt store: udstykning, plantning og
jordbehandling. Bjerregaard havde med
sig hjemmefra praktiske erfaringer og
benyttede enhver lejlighed til at øge sin
teoretiske viden ved l æsning af faglitteratur. Han var altså også her godt rustet.
En del af kandidattiden tilbragtes
hos søsteren og svogeren i Viskum. Allerede her eksperimenterede han med de
første beplantninger, idet han anlagde en
lille plantage af nåletræer. Bjenegaard
havde den opfattelse, at de steder, som
var uegnede for opdyrkning, der burde
man anlægge skove. Han lancerede selv
dette slogan:

»Hvor Ploven ej kan gaa,
og Leen Jubelfaa,
der bør et træ at staa.«
(Sloganet har fejlagtigt været tillagt Dalgas).
Fordelene var indlysende: Træ var
i Danmark (Jylland) en mangelvare, træer
skabte smukke landskaber og skove fremmede dyrelivet. For at øge kendskabet til
de fordele en beplantning kunne have,
udsendte han i massevis af skrivelser.
Agitationen foregik både ved hjælp af
avisartikler og gennem særlige småbøger.
I 1828 udgav han på egen bekostning og
til gratis uddeling på landet en »Kort
Anvisning til Træavl«.
Til præstegården i Hjetmind hørte
flere tdr. land hede. Han inddigede i 1814
en del af denne og plantede her 1600 løvog nåletræer. I 1817 inddrog han yderligere jord og fik efterhånden skabt en
plantage på 12 tdr. land. Planterne lavede
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På Viskwn Hovedgaard opholdt Bjerregaard sig en del af tiden før sin ansættelse som præst
i Hjermind. Her anlagde han sin .første plantage.

han selv, idet han oprettede en planteskole , hvorfra der kunne udleveres gratis
planter til hvem, der ønskede dem.
Hans enorme iver og arbejde for
plantningssagen vakte stor opmærksomhed. I 1825 udvirkede Landhusholdning sselskabet at Bjerregaard fik bevilget en
statsstøtte på 600 Rdl, dels som påskønnelse, dels som godtgørelse for allerede
udleveret plantningsmateriale og desuden
som hjælp til i 3 år at kunne uddele 100.000 træer gratis til interesserede. I 1828
fik han yderligere bevilget 400 Rdl. , som
alle blev anvendt til træproduktion.
I 1826-27 fik Randers og Viborg tildelt
123 .626 planter og i 1854 udleverede han
til sine sognebørn og andre interesserede
293.325.
En enkelt husmand i Hjermind tilplantede
6 tdr. land med 22.000 nåletræer. Alt i alt
skulle Bjerregaard have produceret og
udleveret omkring 4 millioner frugt- og
skovtræer svarende til i gennemsnit ca.
l 00.000 planter årligt.
Dette utrolige pionerarbejde gik
ikke upåagtet hen. Kong Frederik d. 6.
var særdeles interesseret i skovsagen og
han gæstede på en jyllandsrejse i 1826
Hjermindpræsten. Om dette besøg re-
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fereres ordret: »Torsdagen d. 17. Juni
Eftermiddag k1.5 nød Hjermind Præstegaard den store Ære, at Dannerkongen
Frederik d. 6. på sin Rejse fra Aarhus til
Viborg stod af i samme og lod sig af
Præsten forevise de af ham i Haven opelskede l 00.000 Træplanter samt den der
liggende Runesten og dernæst Plantagen
og endelig på s in videre Rejse de af ham
i den skønne Lystskov ved Viskum for 30
og flere Aar siden anbragte Naaletræsplantninger, hvor findes flere Træer, der
er af lige Størrelser med de største i de
kongelige Plantager på Sjælland og som
allerede kunne afgive gode Bjælker eller
Brædder«.
Som en direkte følge af Frederik d.
6's besøg, blev Bjenegaard i 1828 udnævnt til konsistorialråd. (Råd, som leder
et Universitet). Denne udnævnelse krævede at Bjerregaard een gang om året tog til
Hovedstaden for på Universitetet at mødes med de andre konsistoriemedlemmer.
Til erindring om kongebesøget rejste
Bjerregaard i sin have en mindesten med
inskription; den kan i dag stadig beses i
præstegårdshave n.
Som konsulent for sognets bønder
har BjerTegaard været utrættelig. Han

En del af præstegårdsjordene var hede og Bjerregaardformåede at omdanne disse arealer til
henholdsvis plantage og rentabel agerbrug.

vejledte dem i jordforbedring, han fremtvang en fornyet udskiftning af Hjermind
bys jorder, som »Eftertiden højtigen har
påskønnet«. Selv opdyrkede og merglede
han 30 tdr. land af præstegårdsheden og
fik »gode Afgrøder derpå«. Med sine
mange vellykkede eksperimenter både
m.h.t. nyplantninger og jordopdyrkning er
han at betragte som en forløber for Dalgas, ja, muligvis burde han sidestilles
med ham. Dalgas har under alle omstændigheder ved flere lejligheder gjort brug
af Bjerregaards alsidige viden.
Chr. Molbech, kendt sprogforsker,
professor i litteratur og bibliotekar på Det
kongelige Bibliotek, foretog i 1828 en
rundrejse i Jylland, hvor han blandt andet
- måske inspireret af det tidligere kongebesøg- lagde rejseruten ad Hjermind præstegård. I hans senere offentliggjorte

dagbog over »Jyllandsudflugten« beskriver han forskellen på sjællandske og
jyske landskabsformer. De sjællandske er
frodige og med mange skove og lunde og
de j yske med store hedeflader og bakkepartier uden grønne omgivelser og ofte
med vældigt udsyn. Mange års rovdrift på
skovene har bevirket, at man end ikke
ved gårdene og husmandsstederne finder
»Piil eller andet Træ plantet«. Alting var
bart, med undtagelse af større byer som
Hobro, Randers og Aalborg, her fandtes
»Aaser«, som kunne minde om de sjællandske. Jyllands store hedearealer og
skovfattigdom optog mange lærde. Der
blev formuleret mange teorier om retablering af tidligere tiders skovområder, men
de fleste uden de forventede resultater.
Chr. Molbech var overbevist om, at de~
jyske hede med flid og rigtig behandling
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Omtalte runesten, som bl.a. blev beset
under kongebesøget hos Hjermindpræsten
d . 17.6.1826.

Til minde om kongebesøger rejste Bjerregaard i sin hal'e en mindesten. Pc/forsiden
står: Til Minde om Kong Frederik den
Sjettes Høje Nærværelse her og i Præstegaordens Planrasie d. 17. Juni 1826.
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På bagsiden stclr: Sattes denne Sten af
Præsten H. Bjerregaard og Hustro f C.
Sjørslev.

Portrættet af Bjerregaard stammer formentlig fra tidspunktet omkring hans
udnævnelse til Konsistoriealråd i 1828.

Som det fremgår af hovedteksten
var Bjerregaard usædvanlig aktiv i
bestræbelserne på at give sine sogne- ·
børn viden om verden. Han påbegyndte i 1839 en indsamling af
bøger til et sognebibliotek. Der
nævnes ikke noget her om bibliotekets størrelse eller placering. En
skolelærer i Lee startede samtidig
med oprettelsen af et mindre bibliotek, som i 1842 havde en bogbestand på 355. De fleste af bøgerne
var skænket af Bjerregaard.

kunne gøres »grøn« som det øvrige Danmark.
Men,- (citat fra Molbechs dagbogsbeskrivelse fra »Jyllandsudftugten«, let
omskreven til nu-dansk): - -det måtte
være et selvfølgeligt krav, at de mennesker, som skulle tage beslutninger om
landets tarv, ikke sad 2-300 km væk (i
København), men tog ud og undersøgte

Det har ikke været muligt at spore navnet
på den afbildede dame, eet er dog sikkert
og det er, at hun er en Bjerregaard. Er
der mon en bestemt person, hun har ønsket at efterligne? Glimtet i øjet kunne
godt tyde på det.

nærmere de steder, som havde problemer,
der skulle løses. De tab, staten havde haft
i forsøgene på Alhedens opdyrkning og
beplantning skyldtes udelukkende »fjerne
Eksperters Ukyndighed og Indbildskhed«.
Her kommer så Hjelmindpræsten ind i
billedet, for Molbech fortsætter: »Den,
som ønsker at se en veldreven Planteskole, at se velanlagte plantager på tidligere
hedeområder, han skal rejse til Hjermind
og der lade sig vejlede og overbevise af
Præsten Bjerregaard. Først da er det tid at
tale og dømme om fremtidig~ skove i
Jylland«. Chr. Molbech skriver videre, at
der i Bjerregaards plantager allerede var
træer af en så anseelig størrelse, at der af
rodenderne kunne laves »7 Brædder af 9
Tommers Brede og 5 Alens Længde«.
( l tomme = 2,6154 cm. og en alen =
0,6277 m). Af 21 år gamle lærketræer
blev der lavet udmærkede bjælker, som
brugtes til bygning af »Bønderhuse«, og
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.

------------------

Molhechs beskrivelse afjysk landskah: »- - - og de jyske med store hedejlader og bakkepartier
uden grønne omgivelser og ofte med vældigt udsy n«.

Christian Molhech 1783-1857, da. sprogf orsker og historiker,· hoved værker : Dansk
dialektleksikon (1833-184 1), og dansk
ordhof: ( 1854 -59 ).

St. St. Blicher, med h vem Bjerregaard
fØrte en meget omtalt a visfejde.

det på trods a f, at »Plantningen var foregaaet på de n ringeste Hedejord«. Af præstegårde ns 83 tdr. land hedejord var 30
tdr. land blevet opdyrket til age1j ord, hvor

han avlede rug, byg, boghvede, kartofle r
og gule rødde r. Sidstnævnte var Bjerregaard endnu e ne om at bruge som fode r
til sine dyr. Ti l yde rl igere oplysning om
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akt ivi teterne i Bjenegaards pastorater
(Hjermind, Lee og Hjorthede med ialt ca.
800 beboere) fortæller Molbech, at der
alene i Hjetmind by (med 17 gårdmænd,
13 husmænd og en del inderste - folk,
som bor til leje hos førstnævnte - ) produceredes uldvarer (bindetøj) til en værdi
af 3000 Rbd. (Molbech beskriver Hjermind og Vium som de største og kendteste område med denne produktion).
Ulden 'fik man fra de 3 sognes ca. 1800
hedefår og tilvirkningen fandt sted i såkaldte bindestuer. Her mødtes man først
og fremmest fordi man på den m åde kunne spare på lys og brændsel, men også
fordi man her kunne nyde samværet med
andre, få en »god snak« og høre nyheder.
De af Molbech senere offentliggjorte rejsebeskrivelser blev blandt mange
andre læst af St. St. Blicher, som selv var
stærkt indblandet i plantningssagen, han
blev temmelig vred over Molbechs kritiske bemærkninger om de mislykkede
plantningsforsøg på Alheden og skrev i
en svarartikel i »Randers Avis«, at der
fandtes andre plantager end Bjerregaards,
og at der på Alheden var adskillige vellykkede planteforsøg og rådede iøvrigt
Molbech til kun at s.kri ve om emner, han
havde forstand på. Flere meningsudvekslinger fandt sted og alt ville formentlig
være endt i fredsommelighed, hvis ikke
pludselig en tredje person havde vist sig
på arenaen. Denne person var Bjerregaard, som helhjertet bakkede Molbech
op i sin kritik af »Alhedeforsøgene«.
Bjerregaard havde den opfattelse at:
l) Allaget skulle brydes før end en
evt. tilplantning, i modsat fald ville træerne gå ud i 20 års alderen.
2) Han gik l 00 % ind for planteskoler, som kunne levere ensartede og
sunde planter.
Blichers opfattelse af de samme ting var:
l ) Alheden var særdeles velegnet til
træplantning (gran, birk, lærk og esp).
Allaget var i en dybde, som ikke ville
genere væksten af nævnte træsorter.

2) At frøsætning direkte på stedet,
var bedre end plantning af 2-3 år gamle
planter. Især var han imod »forkælede«
ungplanter som dem af Bjen·egaards. (Var
altså imod planteskoler). Disse uoverensstemmelser blev den egentlige årsag til en
meget omtalt avisfejde me llem Bjerregaard og Blicher, hvor uenigheden ikke
a lene gik på noget med træplantning, men
så sandelig også på noget, man kunne
synes var sagen uvedkommende. Her er
nogle korte uddrag og man må konstatere
at tonen mellem dem kunne være hård og
bitter.
Først Blicher: »- - -så gid dog de
ville tale, som ere mere beføjede eller
competente dertil end enten Justr. Molbech, Cons. Bjerregaard eller jeg«.
»- - -Og ved dette Forsvar havde
jeg også acqiuseret, hvis ikke Deres sidste
havde - sit venia verbo - vrimlet af urigtigheder, og dertil indeholdt for mig
meget krænkende Imputation- - -«
»- - -Fordi jeg ikke vil indrømme
Dem dette, involvere Deres Udtryk den
Beskyldning mod mig: at jeg ikke skal
have talt reent ud. Fordi jeg ikke i Eet og
Alt er enig med Dem, skal jeg anses som
den, der siger Eet og mener et Andet«.
»- - -Hvo er De Hr. Consistorialråd, at De således dømmer Deres Broder- - -Hvorfor vil De da gjøre mig så hård
en Beskyldning, Hr. Broder! den bør De
tage tilbage - idet mindste for Deres egen
Skyld. Og da vil jeg tro i bedste Mening
om Dem, at De ikke har ment, hvad De
har sagt, men nedskrevet disse Ord uden
at forstå deres Betydning-«.
Dem æst Bjen egaard (Han led
absolut ikke i stilhed):
»--Ja, da De selv ikke er så nøjeregnende
med Deres Udtryk, når det gælder Andre,
da De således f.eks. for ikke ret længe
siden gjorde Anfald på en af vore hæderlige og fortjente Lærde (Molbech) i en så
lidet 'fin og sømmelig Tone, at selv Deres
Venner ganske misbilligede den, fortalte
hvorledes De i hans Rejsebemærkninger
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havde fundet tvende meget betydelige
Urigtigheder, som De skyldte Sandheden
at rette, hvoraf den ene vist ingen Urigtighed var - fortalte at Den, som havde
indbildt ham den Anden, havde løjet, så
en Steen måtte vende sig- - -«.
»- - -Og da jeg skal have Skyld for
at lægge Dem Ordene i Munden, må jeg
rent ud tilstå Dem, at hvis jeg måtte have
stået for at lægge Dem samme i Munden
eller i Pennen, da De skrev det sidste
imod mig, vilde jeg endog for instuderte
Læseres Skyld, der jo ere langt de fleste,
og der, for at forstå det behøvede Tolke,
have ladet Dem skrive lidt renere og med
mindre hel og halv Latin blandet Dansk:
Naar man støder på Ord og Udtryk som
disse: Manus manus lavat - Sit venia
verbo - acqiuseret - Intonere i Dur - Involvere - Passus - Imputation - Infallibel
m.fl. , skulle man tro sig sat vel et Hundrede Aar tilbage i Tiden- - -«.
Denne avisfejde har Jeppe Aakjær
omtalt i bogen: »Steen Steensen Blichers
Livstragedie«. Aakjær slutter dette afsnit
med at tilføje: »- - -og saaledes ophørte
endelig denne beklagelige Strid mellem 2
hæderlige Mænd, hvis største fejl var den,
at de begge var lidt for æresprikne (ærekære)«.
For en ordens skyld skal tilføjes, at
de to personligheder senere blev gode
venner og omtalte gensidigt deres skriftlige produkter positivt.
Bjerregaards 59 årige virke i Hjermind, har sat sig dybe spor, endnu er ikke
nævnt de umådelige mængder af pjecer,
artikler og indlæg, som BjetTegaard udsendte om træplantning, landbrugets
forbedring, hedeopdyrkning, skole, kristendom o.m.a. Af større tryksager kan
nævnes:
»Samtaler mellem en Præst og hans Medhjælper«, - »Om Overtro og Midler mod
samme«, - »En kort Anvisning til Træavl«,
»Husbonde og Tyende som begge bør
være«,-Er den evige Fred en Chimære
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(fantasifoster) eller en Umulighed?«,
»Hvad skulle vi tro?«.
Bjerregaards aktiviteter nåede langt
uden for sognets grænser og han var
levende interesseret i det, der skete uden
for landets grænser. Professor Molbech,
der som tidligere nævnt i 1828 besøgte
Bjen egaard, var meget imponeret af
dennes bogsamling, som indeholdt skrifter, der vidnede om, at Bjerregaard både
var belæst og tænkende. Bekendtskabet
førte ikke alene til, at Bjerregaard leverede bidrag til professorens »Dialektleksikon«, men også til en brevveksling
mellem de to mænd. Han konespanderede
desuden med den teologiske professor
Jens Møller og med en anden kendt personlighed, Jonas Colli.n, diskuterede Bjerregaard plantningssagen. Callin var præsident for »Landhusholdningsselskabet«,
chef for »Det kongelige Theater« og en af
H.C. Andersens »velyndere« (en, der
passer på - beskytter -).
H.C.Andersen besøgte iøvrigt i
1859 Hjermind præstegaard og han fortæller, at han blev hentet i Randers af
pastor Svanes kusk i pastorens lukkede
karet. (Pastor Svane afløste i 1857 Bjerregaard, som havde fået lov at blive boende
i præstegaardens gamle stuehus, et nyt
var blevet opført til den nye præst). H.C.
Andersen gik ind til den gamle consitorialråd og læste for ham eventyret »De
røde Sko« og sangen »Jylland mellem
tvende have«, som han netop havde skrevet. Måske var Bjerregaard den første, der
overhovedet hørte denne sang. Sangen
blev afskrevet under besøget her og sendt
med brev til godsejer Tang, Nørre Vosborg. (Se gengivelse af avisudklip).
Bjerregaard blev i 1848 udnævnt
til ridder af Dannebrog og 1853 til dannebrogsmand, hvilket tydeligt viser den pris
myndighederne satte på hans virke. Sin
sidste prædiken har Bjerregaard formentlig holdt som 90 årig, først på det tidspunkt efter 59 års virke i samme embede,
følte han, at han måtte søge sin afsked.

En stregtegning af det nye stuehus, som
pastor Svane flyttede ind i, år 1957(58).

I den nuværende store præstegårdshave
findes endnu træer, som Hjermindpræsten
i sin tid plantede. De høje lindetræer i
midten af billedet blev på Bjerregaards tid
klippet og beskåret og udgjorde et yndet
opholdssted for ham og hans familie. (Et
levende lysthus). Som det ses har topskuddef!.e for længst fået magten. Bjerregaards plantørvirksomhed kan endnu
konstateres i selve Hjermind by, hvor der
er matrikelnumre med forbud mod fældning af »Bjerregaardtræer«.
Hans Christian Andersen. Maleri af C.A.
Jensen. Etatsråd Jonas Collin fik kongen
til at bevilge Andersen fri undervisning og
300 rigsdaler i understØttelse i 3 år. I
1822 rejste han da til Slagelse Latinskole,
hvor han blev sat på skolebænk med 12-13
års drenge. Han boede hos skolens rektor
(Meisling), der var ret lunefuld og streng
over for den underlige dreng og søgte at
stække hans digterdrømme. Andersen var
ved at fortvivle og blev til sidst af Co/lin
flyttet til København, hvor han blev undervist privat. I 1828 blev han student og
havde allerede da vundet sig et digternavn med bl.a. digtet »Det døende Barn«.

Ejen-egaards største ønske var, om han
måtte blive boende i ~it kære gamle hus
(også kaldt »Det gamle Stuehus«) for på
den måde at være tæt på sin planteskole,
som han ikke kunne undvære. Ministeriet
accepterede hans sidste ønske og bevilgede ham 5. april 1857 en pension på 300
Rdl. Efterfølgeren, Pastor Jørgen Svane,
indvilgede i at sørge for kosten til Bjerregaard og blev øst for det gamle stuehus
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Arne Melchior afslørede mindesten f or H.C. Andersen onsdag d.
4. november 1992.

Arne Melchior alias H.C. Andersen og pastor Krag
alias pastor Swane efetr afsløringen af stenen for
H.C. Andersens besøg i 1859 med første vers af
»Jylland mellem Tvende have«.

H. C. Andersen blev inspireret
af en af Hedens Opdyrkere
Da • J ylla n d mellem lvtn<M h ove•
b lev III l VeoiJy lland, var U. e.
Andersen Inspireret a f en af plone·
rerne l plan ln lnrua«en. kon•I•IO ·
rlalraad Hans BJerre1aard. llJer·
m ind. Umiddelbart fe r all besøs paa
Nr. Vosbor r, h vo r u n gen blev III,
havd e d en store dl« le r besfl«l den
helt t·edacede ""'rllnr l HJermind
P ræote1aard.
H. C. Andenen blev brlaKel af
BJerr&~~aard• alore OK Jlrundlsrc1en ·
de In dsals paa ptanln lnKells om·
raade. Den U . Ja n uAr var del 100
u r s iden. ll~ns BJe rreKurd døde.
93 u r «•mmel. J den an le d nlnx
lremd ra11e r oH. 8.• .l Hecl<!sel•ka·
bela T ldukrllt no1te l raek f ra DJr r·
recaardl liv.
Hanø Induls paø beplanlnlngcM
om rRade kan •ldNilillce med E . M
Dalgø6' M~n BJerre11aard "Ind alen\!
l ~11 Arbejcic. •elv om han nod no
~en •tnlt~ rra l.andhu•hnlcinms:.-.;el·

6kabel. Der foreligger mange vid·
nl'f'byrd om, al Dalga~ gang pliR
Rnng toR ved lære RI Bjerregaard.
Han lnd~Aa mege t tidligt, at et øl
midlerne III at fremme kulllve·
ringen al de store jyske hedc6lræknl nger var at !remme tll plantnlng~n .
Det vRr Bjerregaard, der førte
penne-lejden med St. Stecll6en Blicher om beplantningen paa heden.
Han lr~>mhævede l denne debat det
menlngsl""e t at plante, uden at
man l torvr)en havdP. unden:øgt.
hvilke plant~r der egnede 61g lll at
Rro l de ugæelmllde, fattige lynaheder.
J eppe AakJ ~er har aklldrel denn"
penne-feJde udierilal l •En llvolrA·
1edle• oa derved l h øJ rrad bl·
drasel t il, a l DJe r reaaarda navn
blev bevaret for e ftertiden. Orr 11.
C. Andersen blu allsaa ngsaa In·
spi reret af denne J:vske 1klkkelse o~
har Indirek te nd~dd lnJort ham l
•anKtn om .l.v ll and.

installeret i en hel ny, stor og flot bolig med kvist
og kam takkede gavle. T ingene blev således ordnet
til alles tilfredshed. Bjerregaard døde 3 år senere
d. 12. Januar 1860.
I Kongenshus Mindepark er der rejst e n
mi ndesten over Hans Bjerregaard som den fo reg~ngsma.nd og pioner, han var inden for træplantnmg og JOrdopdyrkning.
Om Bjerregaards privatliv kan der ikke for-
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En veloplagt Arne Melchior var i
sit es, da ha sidste mandag forklædt som H. C. Andersen i sin
egenskab afformandfor Turismens
fællesråd besøgte Hjermind præstegård. Anledningen var afsløringen af en mindesten for den. verdensberømte eventyrdigter.
Besøget var iscenesat som
en gentagelse af H .C. Andersens
besøg i 1859 hos sin bekendte,
pastor Svane, der dengang residerede i Hjermind præstegård.
Under besøget skulle »Jylland
mellem Tvende Have« ifølge historien være blevet skrevet. Optrinet ·
var pe1j'ekt. Melchior/ Andersen
ankom i hestevogn til præstegården, hvortil flere hundrede i det
smukke og klare efterårsvejr var
kommmet for at kikke på i dagens
anledning. Klokken præcis 15
rullede en hestetrukken vogn op
gennem præstegårdens indkørsel,
ind på selve gårdspladsen og op
foran stuehuset, hvor sognepræst
Mogens Krag alias pastor Svane
tog imod. Alle aktører, lige fra
kusken Per Daugbjerg til et par
knægte, der ledsagede Arne Melchior, var ulastelig klæd! i datidens
k/ær. Derpå afslørede han den 4,5
ton tunge mindesten, der øverst
bærer digterens profil og nedenunder første vers af »Jylland mellem Tvende Have«, hvorefter den
kendte sang blev afsunget i sin
fulde udstrækning. Efter afsløringen var der kaffe og sodavand i
Hjermindforsamlingshus, der knap
kunne rumme de mange mennesker.
HeJfortalte Mogens Krag historien
om H. C. Andersens besØg og Arne
Melchior læs/e eventyr højt. (Ordret gengivelse).

Skræder Ten.r Nielren

oP

Hu.rtru A nP.

Skolelærer
Christen Jensen Saugmand

Hjermindpræstens svoger, Christen Jensen Saugmand, var en dygtig silhuetklipper, hvilkel
portrætterne her, henholdsvis af hans forældre og ham selv, viser.

Christen Jensen Saugmands gravsten på
Mammen kirkrgårcl.

tælles ret meget. Han giftede sig i 1808
med Mette Cathrine Sjørslev, datter af en
skrædder fra byen af samme navn. Hun
døde i 1838. Til mødet mellem Bjerregaard og Mette Cathrine hører en forhistorie: Mette Cathrine havde en broder,
som hed Christen Jensen Saugmand. Han
blev sammen med elleve andre unge

mænd uddannet på Bjerregaards Præstegaardsseminarium og blev efter endt
uddannelse ansat som lærer og kirkesanger i Hjorthede. Her var han kun et år,
hvorpå han i det større nabosogn, Mammen, blev kaldet til kirkesanger og lærer.
Han blev af familien regnet for noget af
et geni - og en særling, men kunne af
sind være både strid og besværlig at
omgåes. Han var ret kreativ, han klippede
f.eks. fine ting i silhuet, og arbejdede ind
imellem også en del i sten. Han huggede
således selv den sten, som til sin tid
skulle stå på hans gravsted. Denne sten
kan i dag ses som en af Maromen Kirkes
seværdigheder.
Hjermindpræsten var i adskillige år
ugift og havde de1f or i lang tid en søster,
Anne, til at passe hus for sig. Hun blev
senere gift med en præst og flyttede til
Vedersø. Førnævnte Chresten Jensen
Saugmand var inden sin læreruddannelse
ansat som forpagter på Vindum Overgaard. Her hos ham boede efter faderens
død nogle af hans søskende, bl.a. Mette
Cathrine Sjørsleft. Det var muligvis her
den nu 42 årige Bjenegaard havde truffet
den 30 årige »Skrædderdatter og HusmandstØS«, som han efter søsterens afrejse fik antaget som ny hushjælp. Sympati må der være opstået imellem dem og
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da det for en præst var upraktisk at være
alene og de begge allerede var noget op
i årene, ja, så besluttede de at gifte sig.
Det skete i december 1808 og i marts
1809 fødte Mette Cathrine s it første barn.
(Der var åbenbart også tempo på dengang). De fik ialt 5 børn, 3 drenge og 2
piger, hvis navn ifølge kirkebogen er:
Hansine Cathrine, Jensine Christine,
Jakob, Hans og Jens Just. Der er ikke i
tilgængelige tekster nævnt noget om
familieforhold iøvrigt. Pastor Svane(Bjerregaards efterfølger) antyder at ægteskabet har været særdeles dårligt, at børnene
var nogle »vilde Kroppe« og at moderen
om natten lukkede dem ud til »Svir og
Dårlighed« og sad oppe og ventede på
dem, medens præsten sov. Kan det tænkes, at disse ulykkelige forhold netop har
fået Bje rregaard til at koncentrere sig
yderligere om de mange gøremål, han
havde, ja, måske ligefrem søgte glemsel
i dem? Kan man ikke få den, man e lsker,
ja, så må man elske den, man får. Det
s idste var tilsyne ladende umuligt- og angående det første, havde Bjerregaard så
gået og gemt på noget så banalt som en
ulykkelig forelskelse? Under alle omstændigheder vil delte sidste afsnit om Hjermindpræsten g ive et mere nuanceret
billede af mennesket Bjerregaard.
Som tidligere nævnt boede Bjerregaard sine sidste år i det gamle stuehus,
hans efterfølger var pastor Svane, som i
1878 blev biskop i Viborg. Svanes e fterfølger var P.E. Benzon, som ved siden af
s it præsteembede drev forfatterv irksomhed. (Udgav en digtsamling og flere
novellesamlinger). En af novellerne havde
titlen »Det gamle Stuehus«, men først lidt
om forh istorien ti l novellen. Pastor Svane
blev som før nævnt biskop i Viborg i
1878 og i 1890 er han som øverste mynd ighed på visitats i Hjerm ind, hvor han jo
som ganske ung virkede som præst. Besøget vækker minder hos bi. koppen, især
da han står og betragter det gamle stuehus, der er blevet restaureret og fikset op.
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Han får lyst til at fortælle Benzon (stedets
nuværende præst) om den gamle, mærkelige Consistorialråd, som, efter at han var
blevet pensioneret, ønskede at blive boende i sit kære gamle stuehus og om en
samtale Svane og Bjerregaard havde
juleaftensdag 1858.
Svane fortæller, at han juleaftensmorgen var gået over i det gamle stuehus
til den nu 92 årige Bjerregaard for at
byde ham til juletræ om aftenen. Bjerregaard var usædvanlig oprømt, han havde
fået et brev, som han bad Svane læse for
sig. Bjerregaards syn var så svækket, at
han ikke selv kunne. Brevet var fra en
Mikkel Storm fra Sorø og indeholdt ikke
noget særligt. Alligevel ønskede Bjerregaard det læst op en gang til. »rlan skriver nu godt for sig, gør lille Mikkel«. - -»Ja, en he l Årsunge er han nu ikke, han
blev 60 i Høst, men jeg har kendt ham fra
han lå i Svøbet, at forstå«. Bjerregaard
gjorde nu nærmere rede for, hvem M ikkel
Storm egentlig var. Moderen til Mikkel
viste s ig at være datter af en pastor Høegh, som Bjerregaard afløste, da han i
1798 overtog embedet i Hjermind. (se
side 29). I kandidattiden før 1798 opholdt
Bjerregaard s ig en som bekendt en del på
Viskum Hovedgaard hos sin søster og
svoger. Her lærte han Jane Høegh at
kende, og de kom til at holde af hinanden
og vi lle gerne giftes. Han bad pastor
Høegh om Janes hånd, men fik nej. Bjerregaard fortæller: »Det var her i den samme Stue, derhenne ved Vinduet sad hun;
han (Høegh) bød hende ikke engang gå
ud. Hun bøjede sig ned over sit Sytøj, og
Solen skinnede så kønt på hendes lyse
Haar; jeg ser det endnu. For det var hende jeg så på, mens jeg fremførte min Bejlen. Men Hr. Høegh ville ikke«. Bjerregaards kæreste blev altså g ift med en
anden- - - »og hun fik det jo godt«.
»Undertiden, når jeg siden har
plantet et Træ, har jeg tænkt på Jane
Høegh. Et Træ e r saadan en sti lle Ting;
det nøjes med lidt og liver op, hvor man

De store træer, som omkranser kirkegården, er plantet af Hjermindpræsten.

Bjerregaards gravsted på Hjermind kirkegård.
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Ældre tuschtegning af »Det gamle Stuehus«.
!"'

~

sætter det. Saadan var hun; den S lags
bliver lykkelige. Hun var en lydig D atter.
Ak j a, naar Børn de arter sig, så er det
ingen Sag«. Bjen egaard tænkte sikkert
her på sine egne Børn. Han fortsætter:
»Mikkel har formentlig af sin Mor, Jane,
fået at vide, at hun gerne en gang ville
have giftet sig med mig - saa det er derfor, han holder ved mig. Trofastheden har
han efter sin Mor, saadan var hun«. »Jeg
tyktes jo næsten, han var min Søn. Den
Søn, jeg skulle have haft. Mine egne
kunne jeg jo ikke blive det for, jeg gerne
ville«. »Lille Jane, hun var det fejreste
Træ, en kunne lystes at bo i Skyggen hos.

so

Saa rank i Skuddet som en ung Gran«.
Svane, som denne juleaftensmorgen havde
siddet og lyttet til Bjen egaards beretning,
bemærkede i hans øjne noget uroligt og
inderligt forpint. »Min gode Ven, Steen
Blicher i Spentrup - - Han var ulykkelig
gift -. Sig mig, kære Pastor - sig mig jeg tænker på min gode Ven, at forstå - er
det en Skam for en Mand at være ulykkelig gift? - For en ærekær Mand - at
vide, at de alle taler derom«. Svane fortæller, at han sluttede med et suk, der
næ rmest lød som en stønnen. Svanes
beretning er blevet noteret ned af Benzon,
som så på baggrund af notaterne har
s krevet novellen: »Det gamle Stuehus«.
Nærværende beretning er kun et uddrag
af denne, som af fagfolk er blevet betegnet som andet og mere end blot en
novelle: »Et psykologisk og personalhistorisk Aktstykke«. En nærmere undersøgelse har vist, at referatet af samtale n
er korrekt. Bjerregaard sagde iøvrigt »nej
tak« til invitationen, han ønskede at holde
jul i sin egen gamle stue. Til slut er der
kun at fortælle, at Bjerregaard var en meget dygtig fløj tespiller, var meget musikalsk, et talent som barnebarnet D.T.S.
Bjerregaard formentlig arvede.

Det gamle stuehuset, som det ser ud i dag.
r"'\

A: Mindestenen over Bjerregaard i Kongensflus Mindepark.
B: H. C. Andersen-stenen i Hjermind. ( 1992)
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Sogneforstanderen i Højbjerg
Det er ikke så forfærdelig meget,
man ved om Hjermindpræstens børn. De
blev på egnen og giftede sig her. Den
ældste datter, Hansine Cathrine, blev d.
20-5-1836 gift med Lars Peter Sørensen,
præstesøn fra Fur. Han var egnens dyrlæge, og de boede på en gård ved Hedemøllevej. Jensine Christine blev d. 2-9-1837
gift med landmand Christen Pedersen
Lyngholm fra Farre og de boede i Storehede. En af deres døtre, Ane Petrea Adolfine Kathrine, blev gift med husmand,
senere landbrugsminister Anders Nielsen,
TapdJ·up Hede. Den yngste søn, Jakob,
var præstegårdsforpagter i Hjermind, men
flyttede til Randers, da faderen i 1857
fratrådte embedet. Bjerregaard opholdt sig
en del hos denne søn, hvor han også
døde. Den ældste søn,Hans, ved man ikke
noget om, hvorimod den mellemste, Jens
Just Bjerregaard, blev mere end almindelig kendt på grund af sit engagement i sit
sogns velfærd. Han giftede sig i 1841
med Kirstine Madsdatter. De købte i 1845
en gård i Højbjerg ved Rødkærsbro, den
gård, der i dag ejes af Jens P. Møller og
har matrikelnummer 16. J.J.Bjen egaard
var stærkt optaget af sociale forhold og
han var i en periode stedets sogneforstander. (Sognerådsformand). Bjerregaard var
et meget hjælpsomt menneske, hos hvem
ikke nogen gik forgæves. Han gav mælk
til de fattige, han lånte ud af egen lomme
til folk, som var i pengenød. Det var formentlig også ved Just Bjerregaards mellemkomst, at en af sønnerne D.T.S. Bjerregaard (den egentlige hovedperson i
foreliggende beretning) fik forespørgsel
om at overtage plejen af et forældreløst
barn, Vilhelm Petersen. Når Vilhelm i det
følgende bliver omtalt, er det fordi han i
sine erindriger har oplysninger, som hans
datter, Anne Vilhelmsen, har givet tilladelse til at medtage her. Han blev iøvrigt som voksen en af Kjellerup bys agte-

de borgere, med malermestervirksomhed
beliggende i Nordre Torvegade og var
desuden en dygtig og efterspurgt spillemand (musiker). Vilhelms start på tilværelsen var absolut ikke nogen dans på
roser. Han blev født d. 9.dec. 1878 af
»Ugift Fruentimmer, Ane Cathrine Jensen«, som var mejerske på herregården
Palstrup. Hun var efter sigende en ualmindelig køn pige, men med et svageligt
helbred, idet hun fik tuberkulose og måtte
tilbringe en del af tiden på Hospital. Ane
Cathrine fødtes 17. sept. 1855 af forældre,
husmand Jens Hansen og hustru Marie
Kirstine Madsdatter, Rådvad Mark, lidt
nord for Horsens. I og omkring 1878 havde Ane Cathrine bopæl i Vindelsbæk,
Elsborg sogn, og hendes søn blev d.
26-1- 1879 døbt i Elsborg kirke og fik
navnet Christian Vilhelm Peter Petersen.
I kirkebogen er tilføjet: »Udlagt Barnefader, Ungkarl Jakob Peder Pedersen, Skanderborg«. Endnu mens Vilhelm har været
ganske lille, har hans mor, på grund af
tiltagende helbredsproblemer måttet se sig
om efter plejemuligheder. Plejeforældre
blev som tidligere nævnt D.T.S. Bjerregaard, med hvem hun inden plejeanbringelsen aftalte at hjælpe med tøj og penge
i den udstrækning, hun magtede det. Af
breve fra Cathrine til plejeforældrene
fremgår det tydeligt, at hendes altoverskyggende problem var overholdelsen af
de pengemæssige forpligtigelser, hun
havde påtaget sig og som hun på grund af
sin fortvivlede situation havde vanskeligt
ved at overholde. Egentlig socialhjælp var
der jo dengang ikke noget, der hed; man
kunne få hjælp af fattigkassen, hvilket af
mange blev betragtet som en stor skam.
Enlig mor, forsørger og alvorligt syg, den
værst tænkelige situation et menneske
dengang kunne bringes i. Hendes breve
afslører dyb fortvivelse over så lidt h4n er
i stand til at gøre for sin søn og over en
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J ens P. Møllers gård i Højbjerg, som J ens Just Bjerregaard købte i 1845 og igen soLgte i 70
erne. (Måtte »gå fra«) .

he lbredstilstand, som tilsyneladende kun
forvænes. I 1887 skriver hun et måske
sidste brev til Bjerregaard:
H err Bjerregaard
Nu vil jeg her sende dig et par Strømper
og Tøj til Vilhelm jeg har ikke selv bragt
det på Posthuset men nu vil du nok lade
mig vide om i har faaet det for når j eg
ligger i Sengen så kan jeg ikke selv gå
derned.
Venlig H ilsen
Ane Jensen

Ane døde i 1887 og Vilhelm Petersen forblev i pleje hos D. T.S. Bjerregaard, som på det tidspunkt var flyttet til
Kjellerup. Sogneforstanderen J.J. Bjerregaard, der som før nævnt på grund af sit
sociale engagement, enten direkte eller
inddirekte var årsag til Vilhelm Petersens
plejeanbringelse, måtte i 70 eme gå fra
gården i Højbjerg som en fattig mand.
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Et gammelt fotografi af Vilhelm Peetersens
moder, Ane Cathrine Jensen.

Malermester Vilhelm Petersens værksted på Nordre Torvegade i Kjellerup.

Hjælpsomheden var åbenbart større end
de midler han havde til rådighed. Han
døde i 1879 og blev d. 30.11. begravet på
Højbjerg kirkegård. I begravelsestalen
gjorde præsten meget ud af den betydning, som Bjerregaard havde haft for
sognet og specielt for de svage i samfundet. Hans kone, Kirstine, døde et par
år senere d. 26-2-1882. Om børnene ved
man, at to af sønnerne og de to døtre
rejste til Amerika, og at en tredje søn,
Vilhelms plejefar, D.T.S. Bjerregaard,
blev en meget kendt og agtet musikdirektør i Kjellerup.
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Musikdirektøren, Ditlev Trappo Sangmand Bjerregaard.
Det man først bemærker, er det lange lidt
særprægede navn. Slægtsnavnet, Bjerregaard, er bibeholdt, men der er også en
forklaring på de 3 øvrige navne: Hjermindpræstens kone, Mette Cathrine Sjørsleff (Sjørslev), havde en bedstefar, som
boede i Vium. Han producerede små lette
træplove, som han solgte i stort antal til
både landmænd i og uden for sognet. På
grund af sit daglige virke med træforarbejdning blev han kaldt »a Saugmand«.
Navnet blev så indgroet, at han på dødsattesten er noteret med navnet Niels Jakobsen Saugmand. Mette Kathrine Sjørsleff,
D.T.S. Bjerregaards bedstemoder, havde
desuden en søster, Sidsel Kirstine Sjørsleff, som var forlovet med en kaptajn,
Ditlev de Trappaud, som imidlertid døde,
inden de blev gift. Sogneforstanderen i
Højbjerg har altså ønsket at bringe mindet
om disse 2 personer videre, ganske vist
med en ændret stavemåde, men sådan, at
ingen er i tvivl om deres oprindelse.
D.T.S. Bjerregaard er født på gården i
Højbjerg d. 21. aug, 1852. Han viste
meget tidligt evner for musik, evner
måske nedarvet fra bedstefaderen, Hjermindpræsten. Den første viden om musik,
har han fmmodentlig fået hos en lokal
spillemand. Den omfattende teoretiske
viden han efterhånden opnåede, erhvervede han sig ved flittig læsning af bøger
med tekster om musikteori. Allerede i
1872 komponerede han de første melodier
og i 1878 udgav han den første melodisamling. For at kunne klare dagen og
vejen, havde han tidligt erhvervet sig et
husmandssted i Højbjerg. Hvor dette hans
første hjem har ligget, har ikke været
muligt at spore. Nogle få køer og indtægten fra salg af noder, gav ham så
meget, at han i 1883 og som 31 årig
mente at kunne forsørge en kone. Pigens
navn var Mathilde Justesen, datter af en

købmand fra Illerhuse. Husmandsstedet
blev dog hurtigt for småt og familien
besluttede i 1886 at flytte til Kjellerup, en
dengang hurtigt voksende landsby. Her
boede de først i Krabbesgade, men flyttede allerede året efter til Søndergade nr.
2 1, hvor Bjerregaard havde fået opført et
hus, som han mente dækkede de behov
familien havde. For at billiggøre byggeriet
havde Bjerregaard i AJmtoft etableret sit
eget teglværk. Her blev samtlige sten,
som benyttedes til byggeriet strøget, og
da det var overstået, blev teglværket
afhændet og var i drift til op i 1950erne.
Selve huset var med »hØj« kælder,
højt placeret stueetage og tagetage. I
kælderafdelingen var der forretning, musikstue, og køkken. I en lille tilbygning
var der vaskerum, brændeskur og en lille
grisesti. I stueetagen var der dagligstue,
stadsstue, soveværelse og kontor. Kontoret kunne man komme til ude fra, idet
det stod i forbindelse med en højt placeret
træbygning, en veranda, som var forbundet med en udvendig trappe. Under trappen var der bygget et hundehus, hvor
hunden »Kæl<« boede. Fra kontoret var
der trappe op til loftsetagen, som var
indrettet med værelser. Forretningen i
kælderetagen var en kombineret musikgave - og legetøjsforretning. Der blev
solgt alle slags musikinstrumenter lige fra
klaverer og engelske orgler med spejle til
piccolofløjter og desuden alle fonner for
tilbehør til instrumenter. Alle typer nodematerialer, lige fra store klassiske værker
til nemme små arragementer for nybegyndere havde man på lager. For at kunne tilgodese alle musikalske behov, som kunderne kunne have, blev en af sønnerne,
Hans Bjerregaard, oplært i reparation af
musikinstrumenter.
På grund af sin alsidighed . gik
forretningen godt, selv om det engang i-
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D.~. ·s. Bjerregaard.

Vlo7delin
·~
Heft e

Højbjerg pr. Rødkjær St.

IALDAIDSI~DUITTII
i Mai 1881.

8de Hefte udgaar l Deoe•ber 1881 11ed hvilket filger et gratie Tillæg for VIolin.
Hvert Hefte ladeholder 12 • 16 forakiellige Dandu.
Prieen for enkelte Stbmmer er for lmo Violin l Kr. 26 Øre, Ildo do. 50 Øre,
Fl..ejte 25 Øre, Trompeta tommør som
er trykt pa.a. et Blad 40 Øre, Tenor-Baø 25 Øre; ne.e.r alle Stemmer tages
leveres disse for 2 Kr. 25 Øre og ne.ar 5 Hefter
kjøbee se.mlet erholdes 6te Hefte gre.tiø. · ··•
Tiltrædende Abonnenter erholdt 2det, 3die og 4de Hefte for en Fjerd. edel og 5te
oø &te Hefte for halv Pris.

De f ørste årgang e af nodesamlinge r, som Bjerre gaard udsend te, var håndsk
revne. Bemær k den
f lotte titel og de meget tydelig e nodete gn.
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Bjerregaar d

19de Hefte.

Højbjerg lJl'. Rødkjær

St.

Bil LD lll\ f DS .E
i fHaj 1887.

Vio lin IIdo e.:x: tra.
D. T. S. Bjerregaard.

22de Hefte

Kj e Il e ru p.

Bil LD Jl} \fD SE
i Decernb ea• 1888.

D e to forskellige adresser viser tidspunkte t
for Bjerregaa rds bopæ/sskift.
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B;;] 111 111 Jr.::§# l u;rf:f;i!'l!tl :~~
Bjerregaard havde de første år et nært samarbejde med den kendte musikdirektør Carl
Møller fra Århus. De to hefter viser adresseskift fra oGrenaa til Skive. Musikdirektørstillingen i Arhus overtog han i 1884. Bemærk at
al tekst er håndskrevet.

Yi ol i n 1m2.

Carl Møller (senior) er /Ødt i Grenå i
J845 og var søn af snedkermester C hr.
Møller. Han dirigerede allerede som J5årig et »rigtigt« orkester på Grenå Theater. Han blev i 1879 tilbudt stillingen som
kommunalt ansat musikdirektør i Skive.
(Løn 1000 kr. årligt).
Carl Møller begyndte allerede i
Grenå med udgivelse af nodemateriale,
som udkom 4 gange årligt med 10-12
melodier i hvert hefte. Melodierne benyttedes ofte af landsbyspillemændene, som
syntes, de var »gode og kraftige«, som
Carl Møller selv iøvrigt.
Carl Møller blev i 1884 musikdirektØr i Århus og virkede her som musikjOJ·lagsejer med eget 15 mands orkester og
musikskole.

(;;)

~·~

J ~~

(;;)

~·~

J ~~

Yi ol i n III~R.

69de Hefte.
<:!)\

69de Hefte.
r---.

69d' Hefte.
1
~·~,~~

Violin lid' Extra

-~c~~~ J~~~
D. T. 8. Bjerregaard.

*Maj 1912.

*

Kj elle ru p.

70de Hefte udkommer l December 1912 .

Arrangeret for 3 Violiner, Bas, Fløjte, Klarinet, 2 Trompeter og Tenorbas. Prisen er 125 Øre for
Jmo Violin og 25 Øre for hver af de andre Stemmer. Heftet komplet. alle Stemmer, 2 Kr. + Porto.
Ældre Danse J Kr. pr. Hefte og tages 20 Hejter paa en Gang faas disse for IO Kr. + Porto.
Jste og 2det Hefte Folkedanse faas nu for 11 Kr. begge Hefter.

Nr.

"Hilsen fra Kjellerup", Schottisch. · s. Bjerregaard.

Hefterne har m1 fået er mere professionelt tilsnit, men noderne er stadig håndskrevne.
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Uddrag fra kirkebogen med Saugmann BjerregaaJ·ds fødse ls- og dåbsdata.

Bjerregaard fotograferet ca. 1890.

Søndergade nr. 21 fØr og efter ombygning.
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Fotografi af elevholdfra 1887-88. Vilhelm Petersen siddende yderst til højre.
imellem var små beløb, som raktes over
disken. Før jul kunne det hænde, at en
lille pige eller dreng kom ind i forretn ingen for at købe gaver til hele familen. For
halvanden kr. skulle der engang købes 6
gaver. Det tog tid, men det lykkedes.
Bjerregaard gav undervisning til
såvel lokale elever som elever udenbys
fra. Sidstnæ vnte modtog kun undervisning
i vinterhalvåret, men boede og spiste så
hos Bjerregaard.Han underviste i så godt
som alle instrumenter, men hovedinstrumentet var violinen. Undervisningen fandt
sted i et specielt indrettet rum i kælderetagen, et rum som også benyttedes, når
Bjerregaards orkester skulle øve sig. En
hjemmelavet violinskole udgjorde en del
af undervisningsmaterialet. Den var sammesat af ca. 100 små musiknumre, polkae r, valse, mazurkaer,hopsaer, galopper og
scottisher, i forskellige sværhedsgrader.
De vanskeligste var absolut ikke for
nybegyndere. Når e leven var blevet dygtig nok måtte han komme med ud som
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»fØl« og være medspiller ved de forskellige arrangementer. En tidligere elev og
senere møllersvend på Kærsholms Mølle,
Tage Andersen, har fortalt, at han ved
flere lejligheder har været med Bjerregaard ude at spille til skovbal i Aunsbjerg. Disse skovballer var dengang meget almindelige. Føromtalte plejesøn,
Vilhelm Petersen, har i sine erindringer
en meget fin beskrivelse af netop sådan
en begivenhed. Han Skriver: »Hver sommer var der skovfester bl.a. i Bøgild skov
(3 km vest for Kjellerup). Vi var altid 4
spillemæ nd, som mødte op kl. 4 om
eftermiddagen. Så dansede de ældre fra
omegnen et par timer, derpå var der et
par timers pause, som vi benyttede til at
spise aftensmad. Derpå spillede vi igen til
kl. 2 nat. Der var udskænkning af kaffe
samt spiritus. Værten kunne disse 4 gange
om året få pol itimesterens tilladelse til
spiritusudskænkning. Værten hed Chresten Brochus, en gamme l mand, som
havde været med i krigen 1848-50. Når vi

Fotograf i af elevhold fra tiden omkring århundredskiftet. Vilhelm Petersen med tvæJfiØjten
yderst til venstre.

musikere blev tørstige, så skulle vi bare
spille en af de sange fra den tid f.eks. :
Dengang jeg drog af sted - så kom der
straks en øl eller en kaffepunch op til os.
Chr. Brochus kom så hen og takkede os,
fordi vi spillede så kønt for ham, og vi
fi k så gerne en historie fra krigen, som
han havde været med i. Som dengang de
danske indtog G rydeskoven (?) og tyskerne var krøbet op i træerne, men vi rystede
træerne, så tyskerne faldt ned og vi tog
dem på bajonetterne, og flere historier af
samme slags. Når gemytterne hen på
natten kom i kog, blev der ofte slagsmål
mellem de unge karle, så vandrede he le
forsamlingen ud af Estraden for dels at
være aktiv deltager, eller også som tilskuer. Når så det hele var overstået og
blodet aftørret, fortsatte ballet igen, som
om intet var hændt, det hele bestod jo
mest i store ord og vældige armsving og
var ret hatmløs. Det var mest om pigerne
at de sloges og disse var da også de mest

interesserede tilskuere. Sådan var programmet for næsten alle skovfester. Undertiden var der først en taler, det kunne
være om politik eller om afholdssagen!.
Jeg har hørt Jakob Knudsen, Madsen
Mygdal og mange andre. Var vejret godt,
samledes der altid mange mennesker til
disse fester, som hørte med til datidens
folkeforlystelse. (Citat slut) En af Saugmand Bjerregaards sønner, Bech Bj., har
fortalt, at de som børn kunne sidde hjemme på hovedtrappen og høre musikken
ude fra Bøgildgård skov, en musik, som
de senere på aftenen nød at ligge og lytte
til fra deres senge inde på værelset, hvor
vinduet stod åbent. Vilhelm Petersen
fortæller, at de på deres ture rundt fra
festplads til festplads havde mange gode
(mærkelige) oplevelser: Det hændte f.
eks., at de på hjemturen i nattens mulm
og mørke stødte på et såkaldt »Ligtog« .
Da måtte de skyndsomst søge ud i vejgrøften, så det kunne passere. Vilhelm ·
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Regninger udskre vet i forbin delse med arbejde udført for Saugm ann
Bjerregaard. De stamm er
forme ntlig fra tiden omkring århundredskiftet.
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Petersen havde oplevet det flere gange og
troede fuldt og fast på det.

Spillemanden Bjerregaard.
S. Bjerregaard var en særdeles
dygtig spillemand, som medvirkede ved et
utal af fester i såvel hjemsogn som nabosogne. Som helt ung spillemand var det
ældre spillemænd, der henvendte sig til
Bjen egaard for at få ham med ved større
festaiTagementer. I regelen var de 4-5
spillemænd til stede og det var da almindeligt, at man forsøgte at »spille hinanden
af«. Den eller de spillemænd, som ikke
kunne følge tempoet og »faldt af«, blev
på godmodig måde grint ad. Her kunne
Bjen egaard godt klare sig, han var en
særdeles dygtig tekniker. I nabobyerne
Hinge, Nørskovlund, Vinderslev, Thorning, Sjørslev, Vium m.fl. var Saugmann
Bjerregaard selvskreven spillemand - festerne manglede noget, hvis ikke Bjenegaard medvirkede. Han var særdeles
dygtig og afholdt. Han gik rundt til de
forskellige arrangementer. Med en stok i
hånden, violinkassen på ryggen og en
sammenfoldet plaid var han i stand til at
klare de fleste bestillinger. Plaiden benyttede han til at vikle om benene; når
knæene var varm e, kunne han holde varmen i hele kroppen. Forsamlingshusene
kunne dengang, især i vintermånederne,
være en barsk oplevelse med kak:kelovnsopvaimning, der gav rigeligt med varme
i bordhøjde, men isnende kulde ved fødderne. For at spare tid havde familien
foræret Bjerregaard en cykel, denne var
han dog ikke alt for glad for, men han lod
sig dog overtale til en prøvetur. Denne
forløb ikke godt, idet Bjerregaard væltede
og slog sig. Han blev overtalt til endnu en
prøvetur, som ikke gik bedre end den
første. Han nægtede herefter pure at
forsøge sig en tredje gang og cyklen blev
sat til side. På længere ture, som f.eks. til
Viborg, benyttede han den hestetrukne
dagvogn, en transportform, som absolut
heller ikke huede ham, da han var ry-
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stende angst for heste. Fru Ester Bjerregaard fortæller, at Saugm ann Bjen egaard spillede til hendes forældres bryllup
i Almind. Dagen i forvejen havde han
spillet til bryllup i Vinderslev og var
naturligvis til begge alTangementer spadserende. Som spillemand i omtrent 50 år
har man naturligvis haft en masse oplevelser. Disse foreligger der intet konkret
om, ud over at Bjerregaard havde en
veludviklet sans for humor og kunne se
det morsomme i selv små ting. Han har
uden tvivl moret sig ekstra, da han omkring århundredskiftet var blevet bestilt til
at medvirke ved en diletantforestilling,
med påfølgende bal, i Thorning. Det var
intet mindre end Holbergs »Jeppe på
Bjerget«, som opførtes, og det i et forsamlingshus, hvor de skrå brædder var
mere end beskedne. Man var nået ·til
scenen, hvor Jeppe lå på møddingen (temmelig pladskrævende) og baronen
med hele sin stab af tjenende ånder fyldte
rummet. Baronen bliver med sin centrale
placering tvunget til med skrævende ben
at stå over den liggende bonde alt imens
han med voldsomme fagter og i salvelsesfulde vendinger udråbte: »Hist skuer jeg
en bonde«. I to af de spillemandsbøger,
hvori Bjerregaard er omtalt, fortælles
historien om hunden »Roland«. Historien
fylder næsten lige så meget som den øvrige tekst, men gengives her ordret fra en
af bøgerne:
Ditlev kom som spillemand meget
omkring, og på sine vandringer kom han
ofte til Hinge, hvor han besøgte en gammel skomager, som boede alene i sit hus
med sin lille hund, der lød navnet »Roland«.
Skomageren var en gemytlig fyr,
og Ditlev kunne lide at få en sludder med
ham og samtidig hvile ud på de ofte
lange spadsereture. Da han en vinterdag
besøgte skomageren og var meget træt og
tillige skrupsulten, spurgte han, om der
kunne blive et eller andet at spise.
Jo, det har jeg, sagde skomageren ,
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Det vides ikke med bestemthed, om det er kolonistbyen GrønhØj eller Frederiks som her er
gengivet. (Xylografiet er fra 1893 ).

og ud af kakkelovnen tog han en stegepande, hvorpå der lå noget kød og kartofler, og han bød sin gæst dette. Bjerregaard spiste med god appettit, og da han
var færdig, spurgte han, hvad det var for
noget kød han opvartede med.
-Det er »Roland«, du har spist!
Bjen·gaard vidste ikke, om det var
sandt eller ej, men han så aldrig »Roland« efter den tid, når han besøgte skomageren. (citat slut).
Den rigtige historie er knap så
dramatisk: Når Saugmann var øst på, f.
eks. i Ans, spillede han ofte sammen med
en Peter Laursen fra Ringe. Han var gift
med en datter af føromtalte skomager.
Han boede alene med sin hund »Roland«.
Skomageren var alkoholiker og fik ofte et
anfald af delerium. En dag, hvor Bjenegaard er i Ans for at spille, bliver han af
Peter Laursen (skomagerens svigersøn)
bedt om han på hjemvejen vil se til skomageren. Det lover Bjerregaard, og da
han kom i nærheden af skomagerens
hjem, kunne han høre, at denne havde
fået et af sine anfald, han klagede sig
højlydt, og Bjerregaard gik naturligvis ind
for at hjælpe ham. Ved denne lejlighed
var det, at Bjerregaard bemærkede, at
hunden var væk, og han fik derfor den
tanke om skomageren i forbindelse med
et af sine anfald skulle have gjort hunden
fortræd. Han så den i hvert fald aldrig
mere. At skomageren skulle have lavet
ragout af den og altså senere serveret
denne ret for Bjerregaard, er en absolut
overdramatisering af historien.

Efter festen. På vej hjem.

Som tidligere nævnt tog Bjerregaard ofte dygtige elever med til støn-e
an·angementer, en af disse elever var
købmand Jensens søn, Evald, fra Demstrop. Han var maler af profession, men
opholdt sig på grund af sin musikinteresse
mere hos Bjerregaard end hjemme. Det er
muligt, at samme unge mand sammen
med Bjerregaard, Vilhelm Petersen og et
par andre spillemænd, var dem, der leverede musikken til et bryllup i Haurdal.
Vilhelm Petersen har. givet en meget fin
og detaljeret beskrivelse af denne bryllupsfest, som formentlig fandt sted omkring århundredskiftet. Han skriver: Haurdal en af de af Tyskerne grundlagte Byer
ude på Alheden, hvor beboerne endnu var
så ublandet med den omkringboende
befolkning og talte et tysk-dansk sprog,
idet de gamle endnu talte tysk, medens de
yngre, som nu gik i dansksprogede skoler,
talte bedre dansk. Endnu i 1870 erne
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prædikedes der på tysk i kirken derude.
(Frederiks Kirke, som dengang af befolkningen, blev kaldt »Den tyske Kirke«).
Selve befolkningen i de to byer, Grønhøj
og Haurdal, var også fremmedartede at se
på, idet de havde sort hår og brune øjne,
mørke i løden, i det hele taget fremmedartede at se og tale med. Når de kom
sammen til bryllupper og fester, var der
temperament over dem. De var nu ved at
være ovre den værste fattigdom, havde
fået så meget af jorden opdyrket, at de nu
kunne leve nogenlunde af den. De havde
jo ikke skatter og gæld og de gårde, som
staten i sin tid havde bygget til dem, var
endnu ret gode, så de havde ikke brug for
ret mange penge, de kunne godt tillade
sig et ordentligt bryllup, når datteren
skulle giftes. Vi musikere (spillemænd)
mødte så om formiddagen kl. 10 og skulle modtage bryllupsgæsterne med hornmusik i gården for hvert par eller vogn,
der kom. Først blev gæsterne modtaget
ved døren af Skafferen, som stod med
Brændevinsflasken og et glas og skænkede en dram til hver. Alle drak af samme
glas. Derefter blev de budt indenfor. Når
alle gæsterne var kommet, blev de budt
til bords ved lange borde, dækket med alt
hvad huset formåede af hjemmelavet saltmad, hjemmebrygget øl og brød. Der ble v
ikke sparet på snapsene, så humøret steg
adskillige grader, inden man steg til
vogns for at køre til Kirken. De var næsten alle træakslede vogne med brædder
lagt på tværs over fadingen (vognkassen),
med plads til en 5-6 personer pr. vogn.
Var der udensogns gæster, kom de i
fjedervogne, så det blev et blandet optog.
Musikken spillede så igennem byen og ud
til kirken, samt inde i kirken til salmesangen, da der ingen orgel var. Vi skulle
også spille korversene, når præsten messede. Efter vielsen steg man så til vogns
igen og nu gik det med lystig musik igen
hjem til bryllupsgården. Et sådant optog
var et festligt syn med de festklædte
mennesker og med grønt løv pyntede
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heste og vogne. N u gik det i fuld fart ad
de støvede veje, så der stod en tæt støvsky ud over den flade hede.
Efter hjemkomsten gik man igen
til bords. Bordene var i mellemtiden af
kogekonen, skafferen og pyntede unge
piger blevet festligt dækket og maden
stod nu på oksekødssuppe, pebberrodskød, øl og brændevin. Den dag var der
ingen smalle steder, selv om det til andre
tider kunne være småt nok med kosten.
Præsten og Degnen var naturligvis æresgæster og var placeret lige over for brudepanet, som sad midt for bordet, henholdsvis med brudens og brudgommens
forældre placeret på hver sin side. En
sådan middag kunne nemt vare sine 3
timer og som regel var der kun præst og
degn, som talte. Jeg har aldrig hørt, at der
er blevet råbt hurra, men derimod biev
der bedt en bøn og sunget en salme,
inden maden blev bragt ind og ligeså ved
slutningen af middagen. Der var også
andre ceremonier: Således blev der mod
slutningen af middagen båret 2 tallerkner
rundt. I den ene lå der en træske og de
penge, som blev lagt ved den, tilfaldt
kogekonen, på den anden lå der en vielsesring og de penge, der blev lagt der, var
til spillemændene. Sagen var jo, at kontante penge var der ikke mange af mellem
folk dengang, så gæsterne tog del i omkostningerne. På samme måde havde de
indbudte gæster før brylluppet sendt
madvarer: Høns, æg, fløde og andre ting,
som skulle bruges til festen. Brudegaver
i den forstand som nu, brugtes normalt
ikke. Var der gaver, var det i regelen
hjemmelavede ting.
Efter middagen blev gulvet ryddet,
og dansen tog sin begyndelse. Først dansede Skafferen ud med Bruden, derefter
overgav han hende til Brudgommen. Under ballet var der god lejlighed til for
gæsterne at forsyne sig med drikkevarer mest kaffepuncher. De ældste spillede
kort i de tilstødende lokaler. Stod brylluppet om sommeren, var den tomme lade

gerne taget i brug til både sptsnmg og
dans. Der blev under festen lavet forske llige løjer med brudepan et. Således skulle
Brudgommen have en nathue trukket ned
over hovedet, og på samme måde blev
Bruden forsynet med en kyse eller tilsvarende. Alt dette foregik under megen
munterhed og skæmt. Hen på Morgrostunden blev der spist frokost og udensognsgæsterne blev indkvarteret rundt
omkring i byen for at få et par timers
søvn og for hen på næste dags formiddag
igen at mødes for at spise, drikke og
danse lidt igen. De ældste rejste nu hjem,
mens de unge nu mødte frem for at fortsætte, hvor de andre slap, med spisning
og dans. Den tredje dag kom så de alleryngste og morede sig med leg og dans
til henad aften, men så var festen også
forbi. (Citat slut).
Spillemandsjobbet stillede ikke blot
store krav til ens musikalske formåen,
men også strenge krav til fysik og karakterstyrke. At skulle gå i al slags vejr fra
sted til sted, at måtte undvære nonnal
søvn flere nætter i træk og af samme
grund føle en en01m træthed, gjorde at
mange spillemænd tyede til »flasken« for
at styrke sig. Mange dygtige spillemænd
fik på den måde i en ung alder he lbredet
ødelagt. S. Bjerregaard var afholdsmand,
han havde faktisk kun en last, nemlig den
at han tyggede»stangskrå«. Bjerregaards
hverdag var så fyldt med aktiviteter af
forskellig art, at det krævede hans fulde
opmærksomhed og engagement. Der var
absolut ingen tid til eksempelvis at sove
en rus ud.

Komponisten Bjerregaard.
Noget af det Bjerregaard formentlig
permanent gik med i tankerne, var de
halvårlige nodeforsende lser til ca. 600
abonnenter, som boede i forskellige dele
af landet. Han komponerede selv næsten
alle de melodier, som blev udsendt, ca.

Bjerregaard ved sit arbejdsbord. Det
grønmalede bord er endnu intakt. Fru
Ester Bjerregaard opbevarer det på et af
loftsværelserne.

900 numre skal det være blevet til. 12
numre ad gangen med op til en halv snes
forskellige stemmer. Til eksempel kan
nævnes forårsudgaven (Maj) 1908, hvor
der er komponeret ikke mindre end 3
violinstemmer, 2 trompetstemmer, l
klarinet, l fløjte, l tenorbas, og en basstemme. Selve arbejdet med produktionen
af de mange melodier foregik på kontoret,
der lå i direkte forbindelse med tidligere
nævnte veranda med udvendig trappe.
Bjerregaard skulle i de perioder, hvor han
komponerede, have apsolut ro. Af samme
årsag blev det som oftest om aftenen og
natten, at han sad ved sit grønmalede
skrivebord med tynde ben, midterskuffe
og to sideskuffer. Formodentlig som
inspirator og igangsætter havde han på
væggen hængende et stort billede af
Lumbye. Undertiden kunne dette dog ikke
gøre det og var det helt galt, ja så kunne
han finde på at gå ned i børneværelset,
hvor han tog et af de sovende børn op af
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Spillemanden Bjerregaard.

sengen - det var næsten altid Bech - tog
det.med på kontoret og anbragte det halvsovende barn på sit knæ. Varmen, stilheden og trygheden ved at have barnet
hos sig inspirerede ham normalt så meget,
at arbejdet kunne fuldføres. Noderne blev
skrevet på en speciel slags papir med en
særlig blæktype. Et utrolig langsommeligt
og sirligt arbejde, som resulterede i et
færdigt produkt, hvor man skulle tro det
hele var maskinlavet. Når alle 12 melodier, med tilhørende stemmer, var færdige,
blev de sendt til Bachausens bogtrykkeri
i Viborg. Her blev de trykt, (stentryk),
mangfoldiggjort og returneret i store ark,
hvert ark med 12 melodier og tilhørende
stemmer. De skulle derpå falses og klippes op, så de fik hefteform og blev derpå
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lagt i en pose. Der blev nu skrevet adresse og vedlagt en postopkrævning og
posen blev frankeret og lukket. Som
medlem af familien, har Vilhelm Petersen
adskillige gange oplevet disse halvårlige
abonnementforsendelser og han fortæller:
»Det var et stort arbejde, at få fra hånden,
det tog gerne en 8 dages tid, og da Saugmann Bjenegaard gerne var sent på den
med at få noderne skrevet, måtte vi gerne
tage de sidste nætter med for at nå det«.
Ca. 600 kuverter (poser) blev nu bragt til
posthuset, som lå lige ved siden af, og
sendt til store dele af Jylland og Fyn.
(Rebildspillemændene var f.eks. blandt
abonnenterne). 76 hefter, 38 årgange blev
der sendt ud. Det sidste hefte, dec. 1916,
har kun 3 kørnpositioner af Bjenegaard,
en enkelt af Vilhelm Petersen og resten af
fremmede komponister. Heftet er skrevet
med klavernoder og har altså på grund af
Bjenegaards død 19. april 1916 fået en
lidt anden udformning. Abonnenterne
havde jo betalt, så de havde krav på at få
abonnementet indfriet. Bjerregaard komponerede udelukkende spillemandsmusik,
valse, polkaer, hopsaer, galopper o.s.v.,
enkelte numre i f.eks. det sidste hefte har
dog fået et vist salonagtigt præg over sig.
(F.eks. »Klara«, Vals).
Ellers er de for de fleste melodiers vedkommende karakteriseret ved at være
enkle og harmoniske. Titleme på de
enkelte numre udgør et helt kapitel for
sig- - -. Det var som sagt den tids danse,
han komponerede og hvert nummer var
signeret enten med et S.Bj. eller S. Bjerregaard. Ganske få numre er af fremmed
oprindelse, f.eks. findes der enkelte numre
af Karl Møller, med hvem Bjerregaard de
allerføste år, 1875-82, må have haft et
vist samarbejde med. Fru Bjerregaard har
nodemateriale liggende, indbundne bøger,
hvori de første ca. 30 numre er Bjerregaard-kompositioner og de resterende ca.
60 numre melodier lavet af Karl Møller.
Plejesønnen, Vilhelm Petersen, har også
bidraget med et par numre. Noget mere

62de Hefte udkommer i December 1908.

Arrangeret for 3 Violiner, Bas, Fløjte, Klarinet, 2 Trompeter og Tenorbas. Prisen u 125 Øre for /mc , •Olm og ,j:J
Øre for 11ver af de andre Stemmer. Heftet komplet, alle Stemmer, 2 Kr. + Porto. Ældre Hefter l Kr. pr. Hefte og naar
15 Hefter tages paa en Gang faas disse for IO Kr. -:- Porto.
Udmærkede bøhmiske Danse- Violiner fa as hos mig og tilbydes som særtig godt forholdsvis til Prisen.
Danske, tyske og belgiske Blæseinstrumenter faas Ilas mig. Gamle Instrumenter tages i Byt/e. Den meget tfterspurgtt
Nyselvs B-Trompet faas llos mig for 90 Kr. Danske Harmoniumier og Pianoer faas llos mi;:.

l ste Hefte Folkedanse for 8 Stemmer 2 Kr. og 2det Hefte for l. Violin 125 Øre.

Eksempel på det store og særdeles dygtige arbejde, Bjerregaard 2 gange om året skulle
præstere: 12 melodier med tilhørende 7 eller 8 stemmer.

71

Sølvbrudeparret Saugmann Bjerregaard flankeret af melodier med familietirler.
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end 9/1 0 af samtlige stykker er altså
komponeret af Bje tTegaard selv og det vil
sige ca. 900. Alle stykker har han givet
nav ne og ved nærmere studium opdager
m an, at disse titler ikke er valgt tilfældigt.
Han lod sig inspirere af begivenheder,
som fandt sted såvel inden for hjemmets
rammer som udenfor, af mennesker, som
omgav ham og af steder, som han på den
ene eller anden måde havde tilknytning
til.
Steder: »Højbjerg Klub«, Galop,
»Ans Tappenstreg«, (1881) »Nyt fra Kjellerup«, Polka, »Fra Østergade«, Galop,
»Gjennem Nørregade«, Galop, »Hilsen fra
Kjellerup«, Schottisch m. fl .
Personer: »Vilhelms Klinkevals«,
»Vilhelm Petersens Polka«, (1 88 1 det år,
hvor formentlig Vilhelm blev optaget som
plejebarn hos S. Bjerregaard).
I 1909-1O optræder 2 af Vilhelm Petersens døtre med titler som: »Lille Karen«,
Polka, »Karens ny Schottisch«, »Lille
Gunild«, Mazurka, »Anna Gunild med
Dukken«, Vals. (Anna Gunild bor i dag i
Gl. Kjellerup under navnet Anna Vilhelmsen). Saugmann Bjerregaards egne
børn har naturligvis også lagt navne til
mange af hans produktioner. Hefte nr. 52
er, siger fru E. Bjen egaard, et særligt
godt eksempel. Andre personer af S.
Bjerregaards bekendtskab, er blevet mindet med titler som f.eks. »Marievals«,
»Fritzepolka«, »Faster Dinnes Vals« og
»Klara Vals«.
Begivenheder inden for familen:
»Uden Penge«, hopsa, »Lidt Julevrøvl«,
Polka, »Rentenedsættelsesreinlænder«,
Polka, »Med Penge«, Wiener Vals, »Det
var godt«, Polka. (De fleste af numrene
stammer fra decembernummeret 1889,
efter at Bjerregaard i 1888 var flyttet i
eget hus). Decembernummeret 1902: »Jubilæumspolka« (hefte nr. 50) og decembernummeret 1908: »Sølvbryllupsvals«
(S. Bj. gift i 1883).
Andre begivenheder: (Krigene
1864 og 1914) »Dybbøl-StormMarch«,

Galop (1 8. April 1864), »Et hul i Nordfronten«, Polka, »Skudt forbi«, Galop,
»På Flugt«, Galop, »Kanon Polka«, »Spionen«, Polka.
Teknik: »Pr. Bil«, Wienervals,
»Automobil-Galop«, »Flyvemaskinen-Galop«, »Jorden rundt«, Schottisch, »Luftsejleren«, Galop.
Naturen: »l Vinden«, Polka, »Høj
Barometerstand«, Polka, »Blomsterduftvals«, »Rosenknop«, Vals.
Julen: »Om Juletræet«, »JuleklokJulegilde«, Polka, »Nis»Børnenes
ken«,
sernes Julehilsen«, Vals, »Nytårstrolden«,
Polka.
Selskabelighed: »En fin Nolo«,
Schottisch, »Flot Middag«, Mazurka. Titlerne er så mangfoldige, at der kan bygges en hel histmie over dem:
Skovballet: »Skovfest«, Polka,
»V ært, 2 Bajere«, Polka, »Tak skal du
have«, Polka, »Skam dig bitte Thammes«,
Vals, »Hva sa' han«, Hopsa, »En på Tuden«, Polka, »Blaa Mandag«, Poika, »Et
godt Gilde«, Polka, »Lidt Bysladder«,
Polka.
Humor, varme og venlighed lyser
ud af disse titler, som er baseret på nogle
få årgange, fru Ester Bjerregaard endnu
har liggende. Hovedparten af S. Bjerregaards produktion ligger i dag ordnet og
arkiveret på »Musikhistorisk Museum« i
København. Det store materiale var først
tilbudt »Blicheregnens Museum«. Her var
interessen for tilbuddet forbeholdent og
da »Mush. Mu;~< så i mellemtiden melder
sig og er særdeles interesseret i materialet, ja, så ov~rlader . fru E. Bjerregaard
dem det.
Den smule nodemateriale fru E.
Bjerregaard stadig har liggende mangler
l. violinstemmerne, det var nemlig altid
dem, der først blev solgt. Noget af dette
nodemateriale er iøvrigt i en ret dårlig
forfatning, idet det ·i mange år har været
arkiveret på hylder i kælde ren hos fru
Bjerregaard, hun var ikke opmærksom på
dets tætte berøring med en fugtig yder-
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væg. Nodeeksemplerne, som er medtaget
her, er altså mere valgt ud fra den tilstand, de var i, fremfor titel og stemme.

S. Bjerregaards orkester
Allerede før århundredskiftet havde
Bjerregaard af lokale spillemænd og
musikere fået samlet et større orkester.
Ved at studere fotoet på s. 76, kan man
konstatere antal medlemmer og måske
nikke genkendende til enkelte navne. Da
der i slutningen af 90 erne mellem Silkeborg og Viborg kun var Bjerregaards
orkester, havde det altid rigeligt at bestille. Når det øvede sig, foregik det hos
Bjerregaard i kælderen i det store undervisningsrum. Orkestret medvirkede ved
sommerfester, dyrskuer, jubilæumsfester,
indvielser m.m. (Gav f.eks. i 1906 en stor
koncert i forbinde lse med indvielsen af
det første el-værk i Kjellerup). Byen
havde stillet en stor og flot tribune til
rådighed, så orkestrets medlemmer i be-

kvemme omgivelser kunne præsentere
deres musik. Ved disse lejligheder var det
ofte klassisk musik og opera- og operettemusik, man spillede og der var normalt
mange tilhørere. Man enten lå eller sad på
græsplænen foran tribunen og nød samtidig den medbragte kaffe. Fru Anne Vilhelmsen (datter af Vilhelm Petersen) har
overværet nogle af disse koncerter og
fortæller at der især var et nummer, som
gjorde indtryk og som hun endnu tydeligt
husker, nemlig »Kaliffen fra Bagdad«.
En af de helt store begivenheder,
som fandt sted i Kjellerup før og omkring
århundredskiftet var byens stiftelsesfest.
Her var Bjerregaards orkester naturligvis
selvskreven til at medvirke. Vilhelm Petersen, som er med som nr.2 fra venstre i
forreste række på førnævnte foto, ha~· i
sine erindringer også beskrevet denne
beg ivenhed detaljeret. Han skriver: Kl. 18
begyndte deltagerne at indfinde sig fra
hele omegnen. Der var vogne fra Auns-

·~
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»Skovbakken «.
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Bjerregaards orke,ster på restauration »Skovbakken 's« musiktribune ca. 1910.
l. række: Hans J ensen, Demstrup, Vi/h. Petersen, Kjellerup, S. Bjerregaard, Kjellerup, P.
Holmberg, Kjellerup, J . Midde/hede, Rødkjærbro, C. Dyrberg, Kjellerup. 2. række: J. C.
Christensen, Frederiksdal, Chr. Holmberg, Kjellerup, L. Thorup, Kjellerup, S. Skovlund, Balle,
S. Kloster, Kjellerup. 3. række: Jac. Bugge, Thorning, Jens Jensen, Kjellerup, Hans
Bjerregaard, Rødkjærbro, Andr. Broberg, Rødkjærbro, J. J. Bjerregaard, Rødkjærbro, N.
Hedegaard, BaLle.

bjerg, Palstrup, Marienlyst, Vinderslevgaard, ja, helt fra Ormstrup mødte Hofjægetm ester Estrup op med kusk i liberi og
flotte heste og vogne, så staldforpagter
Abildskov havde travlt med at tage mod
heste og vogne. Desuden mødte byens honoratiorer op med damer i stor toilette,
hen erne i kjole og hvidt. Der var herredsfoged Krabbe med frue, sagfører Rønne,
apoteker Wiinsted, læge S. Mejerup,
skovridder W øldike fra Stendalsgaard og
destiden byens borgere og håndværksmestre med foreningens allestedsnærværende formand , bødkermester Starch i
spidsen for at tage imod de mange gæster. Hotelejer Bundgaard (Schous Hotel)
og Kelner Clemmensen var også på tæerne med at fordele gæsterne i hotellets
mange lokaler og damerne skulle have

den sidste afpudsning, inden man gik til
bords i den- festligt pyntede sal. På scenen
var der også travlhed. Bjerregaard og
hans musikere stillede nodepulte op og
stemte instrumenterne. På slaget 6\12 gik
Starch rundt i hotellets lokaler og klappede i hænderne og lod herrerne tage hver
sin dame og gå til bords, hvorefter han
slog fløjdørene til salen op og gav tegn til
musikken om at spille en march, og ind
marcherede så hele selskabet til de festligt
pyntede borde, der bugnede med god og
rigelig mad. Middagen bestod gerne af
suppe, fisk og steg, dertil øl, sodavand
eller v in efter behag. Det hele kostede 3
kr., hvoraf foreningen betalte l kr. pro
person. Under spisningen blev der først
talt af fmmanden, som bød velkommen
og derefter talte for konge og fædreland,
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Familieportrætfotograferet til Bjerregaards sølvbryllup. Øverst.fi·a venstre ses Kirstine;
Jenny, Bech, Olga, Thyra. Nederst ses Jens , Mathilde, Ditlev (Lassie), og Hans. Bech ses
i midten foroven.

Hjem med klaver.
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Bjerregaards orkester i aktivitet. Øverste billede er formentlig .fl"a et sted i Kjellerups midtby,
og det nederste er fra Søndergade ude i Almtqft.
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Der var ikke noget, der hed »Sort musik«, der skulle være orden i regnskaberne.
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sluttede med et nifoldigt hurra og l. vers
af »Kong Christian« stående. Under hele
spisningen underholdt orkestret med
musiknumre ind imellem de forskellige
taler. Jeg (Vilhelm P.) spillede selv med
og havde således et godt overblik over
sceneriet i salen.
Efter spisningen, som gerne varede
en 2-3 timer, gik man tilbage til restaurationslokalerne for at indtage kaffen.
Imens blev salen ryddet, hvorefter Starch
igen gik rundt og klappede i de nu glacebehandskede hænder og opfordrede gæsterne til at tage hver sin dame, hvorefter
der igen stilledes op i række og geled, for
igen til musik at marchere ind i salen og
op langs siderne, hvor man blev stående,
indtil alle var kommet ind på plads. Derefter spillede musikken atter op, og Starch dansede så alene ud med sin dame et
par gange salen rundt. Derpå inddelte han
rækken i hold og 6 par dansede så ud.
Efter et par omgange klappede Starch
igen .i hænderne og næste hold dansede
ud, mens de første 6 par stillede sig bagest i rækken, således at alle fik danset
med sin dame. Derefter blev der givet fri
dans og så gik det løs med polka, mazurka, vals o.s.v. Lidt senere blev der danset
Lanciers, Francaise, Pas de Quatre og
andre turdanse. Efterhånden som herrerne
blev varme, måtte de ned til Clemmensen
for at få en forfriskning, de ældre måske
en Lhombre, men dansen gik ikke i stå af
den grund, idet medlemmernes ungdom
nu var mødt op og tog ivrig del i dansen.
Imens sad mødrene og håbede på, at
deres søn eller datter kunne finde sig en
livsledsager af passende stand. På den tid
kom ungdommen ikke så meget ud blandt
fremmede, så sådan en fest var en kærkommen lejlighed til at finde et passende
parti.
Gæsterne var altid i stor toilette:
Herrerne i kjole og hvidt med glacehandsker og damerne i stor toilette, også med
lange hvide handsker, så der var stil over
feltet. (citat slut).

Musikdirektørens bagland
Fru Mathilde Bjerregaard var udelukkende beskæftiget med det huslige,
hun var utrolig praktisk og var nærmest
pinlig renlig med sine omgivelser. Hun
var en særdeles myndig dame, som ikke
tålte modsigelse. Der er ingen tvivl om, at
nævnte egenskaber var en fordel, når man
betænker de arbejdsopgaver, som dagligt
skulle løses. l 0-12 personer skulle hver
dag have mad, børn skulle passes og
værelser gøres i stand. 5-6 pensionærer,
musikelever, boede i vinterhalvåret hos
BjetTegaard og dem skulle man naturligvis tage sig ordentlig af. Organisationstalent var specielt påkrævet de gange,
hvor hjemmet i Søndergade skulle omdannes til Restauration. Vilhelm Petersen
fortæller:
Til de store dage i Byen Kjellerup
hørte valgdagen, når der skulle vælges
folketingsmænd, ligesom markedsdagen i
maj og september, var dage man så hen
til med stor interesse.Særlig valgdagen
var mægtig. Da kunne der samles 3-4
tusind mennesker og de begravede næsten
helt den lille by. Fra tidlig morgen kom
de kørende og gående i tætte skarer. Det
var en travl dag for staldforpagter Chr.
Abildskov, der skulle sørge for plads til
de mange heste og vogne, så ikke alene
byens stalde var fyldte, men også de
nærmeste gårde omkring byen blev taget
i brug som staldplads. Hotellet kunne ikke
nær betjene de mange mennesker, så der
var indrettet restauration i hvert hus i
byen, hvor der var plads. Der serveredes
øl og kaffepuncher, samt snapse til den
som oftest medbragte mad. I mit barndomshjem var der stort rykind, for alle i
omegnen kendte Saugmann Bjen egaard,hvem alle ønskede at komme ind og hilse
på og få en snak med. (citat slut).
Nogen egentlig hushjælp havde fru Bjerregaard ikke. Engang imellem hjalp de
ældste af døtrene, men ellers var det kun
på vaskedagen, at en vaskekone og en
sjælden gang en sypige kom og hjalp til.
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Familien fotograferet i deres srore have heliggende øst for deres hus i Søndergade.
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Vaskekonen var enkekone og boede i
kæ lderen overfor Bjerregaard i Højskole hjemmet. (Tidligere »Madsens Hotel« og
i dag bankbygning). Hun havde en handicappet søn, som var spastiker og med
mellemrum fik epileptis ke anfald. Bjerregaards børn legede meget med denne
dreng og det hændte ofte, at han under
leg faldt om, men det tog børnene sig
ikke af, de havde oplevet det så tit. Drengen og hans moder blev med mellemrum
inviteret over til Bjerregaard til et måltid
mad, som regel grøkålssuppe, en ret, som
dengang var meget almindelig.
I det hele taget tog Bjerrega ardfamilien sig meget af de af byens borgere,
som var fattige og havde det svært. Om
julen blev der således sendt sulepakker til
disse familier, de sk ulle ikke i den periode gå sultne i seng. Grisen »Vera«, var
det meste af året en del af fam ilien, men
når den så hen mod jul nåede sin idealvægt, ja, så måtte den lade livet, for i det
nye år at kunne give plads for en ny
»Vera«. På slagtedagen blev børnene
sendt hjemme fra, de brød sig absolut ikke
om at opleve »Veras« henrette lse og
partering. Engang, hvor Bjerregaard havde været på en flere dages spillemandsturne' og netop var vendt hjem, fik han at
vide, at Vera var syg, for den ville ikke
spise. Inde i rummet ved siden af svinestien stod 2 sække, og Bjerregaard
spurgte sin kone om, hvilke af de 2 sækkes indhold, hun havde fodret grisen med.
Hun pegede på den ene af dem og måtte
så konstate re, at hun i flere dage havde
forsøgt at øge grisens vægt med savsmuld. Grisen overlevede og nåede formentlig sin idealvægt til n01maltid.
Fru Bjerregaard var absolut uden
musikals ke evner, men besad så tilgæld
andre kvaliteter. Disse supplerede hendes
mands på en så udmærke t måde, at de
som ægtepar kun kunne betragtes som en
fin helhed. Med det, der på nudansk
kaldes at have sit »bagland i orden«,
kunne Bjen egaard med sindsro tage på

flere dages spillema ndsturne ', han vidste,
at tingene lå i de bedste hænder derhjem me.

Bjerregaard som far og pædagog.
Bjenega ard var meget afholdt; der
foreligger kun et eksempel på uoversensstemmelse mellem Bjerregaard og i dette
tilfælde et medlem af orkesterg ruppen.
Denne var flere gange i træk mødt op i
stærk beruset tilstand og havde fået adskillige henstillinger uden, det havde
hjulpet. Bjerregaard så til sidst ingen
anden udvej end at sende ham hjem; den
pågælde nde bad for sig og lovede bod og
bedring, men Bjenega ard var ubøjelig.
Orkestermedlemmet var så sønderknust,
at han grædende forlod stedet. Næste
gang, han mødte op, var han ædru og
Bjen egaard havde ikke senere hen problemer med ham.
Forholde t mellem far og børn var
varmt og tillidsfuldt, børnene holdt utrolig
meget af ham og Bjerregaard selv var
fantastisk børneglad. Bjenegaards ældste
datter kom en dag hjem fra skole og
fortalte, at Bech, en af hans sønner havde
fået en lussing. Læreren var stærk indremissionsk og hidsig anlagt og blev vist
nok drillet en del af skolebørnene. Bechs
sidekammerat, hvis forældre på samme
måde som læreren, var meget religiøse,
kom en dag med en levende mus, som
han puttede i kateders kuffen. Læreren
opdagede den og mistænkte omgående
Bech for at være synderen. Sidemanden
kunne det jo af »god~« grunde ikke være
og Bech fik en knaldende lussing. Bjerregaard blev vred, da han blev klar over
sagens rette sammen hæng og gik op og
sagde til den pågælde nde lærer at hans
børn ingen skade havde af at få lussinger,
når blot de blev givet retfærdigt. Hvad
der senere hen skete i denne sag, foreligger der ikke noget om. Samme dreng,
Bech, har trods alt nok været noget foretagsom. En nytårsaften skulle han forsøge
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Hr. og ji-u Bjerregaard på vej »ud af hilledet«!
Fru Bjerregaard døde i 1943.

Familiegravstedet på Hørup kirkegård.
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sig med cigarrygning, men blev så syg, at
han måtte i seng. Bjerregaard gik op på
værelset, kikkede ind til »patienten« og
sagde de trøstende ord: »Det kommer du
nok aldrig over«. Bech rørte aldrig siden
nogen form for tobak.
I hjemmet i Søndergade nr. 2 1
nåede børneflokken op på 8, en dengang
ikke ualmindelig familiestørrelse. Børnene
var Kirstine, Jens, Jenny, Hans Peter
Bech, (blev kaldt »Bech«), Olga, Thyra,
Hans og plejebarnet Vilhelm Petersen. 4
af børnene og plejebarnet Vilhelm, v iste
sig at være meget musikalske, de fik
hjemme i Søndergade en grunduddannelse, som gav eksempelvis sønnen Bech så
megen viden og teknik, at han allerede
som 12 årig kunne føl ge sin far på turen
rundt til de mange musikarrangementer,
som han var bestilt til. Det fortælles, at
Bech engang i 1940erne sammen med sin
kone, fru Ester BjetTegaard, var på sygebesøg på Kjellerup sygehus. Bech bemærkede under besøget en ældre dame, som
fra sin hospitalsseng med stor interesse lå
og iagttog ham. Han henvendte sig til
hende og hun spurgte: »Sig mig, er det
ikke Bech BjeiTegaard, du hedder«?.
Bjerregaard kunne jo kun bekræfte og
hun fortsatte: »Du og din far, I spillede
for mange år siden til mit bryllup og du
var på det tidspunkt kun 12 år gammel«.
Hun havde på trods af de mange år kunnet genkende Bech, og de fik derpå en
længere snak om dengang. Bech, Jens,
Hans og Olga blev tilbudt videreuddanne lse i København. Der blev i Ravnsborggade lejet en fælleslejlighed til dem,
en udgift, som be lastede Bjerregaards
økonomi så meget, at han måtte opgive
sin eneste luksus, nemlig den at tygge
stangskrå. Bech fik undervisning i cello
og trompet, Jens i violin, og Hans i klarinet og Olga i sang, klaver og musikpædagogik. De fleste af deres lærere var udøvende musikere fra Det kongelige Kapel.
(J. Mogensen, Max SchlUtter, S igfred
Salomon, Laurits Sørensen m. fl.) Teori

fik de hos professor Frans Klæbe!. Ekstra
indtjening havde de ved at spille rundt
om på cafeer og restauranter i København. Efter endt uddannelse tog de 3
·drenge til udlandet og fik der vældig
succes. O lga, der iøvrigt havde en pragtfuld sangstemme, vendte tilbage til Kjellerup og nedsatte sig som musiklærer og
da konkurrencen på dette område her blev
for stor, overtog hun i Søndergade et
bageri, som så kunne give hende det
daglige brød og mere til.
Saugmann Bjen·egaard var i sine
velmagtsdage høj, kraftig, ikke tyk, men
tyndhåret og med kraftigt skæg. Han var
ret så statelig en person at se på. I begyndelsen af året 1916 blev Saugmann
Bj. ramt af sygdom. Han havde i flere
måneder gået og været både træt og tavs.
Stik imod sædvane g ik han flere gange
om dagen ind og lagde sig på chaiselongen. Det viste sig at være maven, det var
galt mad, han havde voldsomme smerter
og en dag var feberen så høj , at en tilkaldt læge omgående beordrede ham på
sygehuset i Viborg. En tilkaldt hesteambulance stillede med spånflettet transportseng, som Bjerregaard nægtede at
lægge sig i. Han gik selv fuldt påklædt,
iført gråt jakkesæt, ned til ambulancen og
blev på Viborg sygehus behandlet for
blindtarmsbetændelse. Han blev opereret,
men en fremskreden bughindebetændelse
gjorde, at han ikke overlevede. Anne
Vilhelmsen fortæller, at ligtoget med
Bjen·egaards afsjælede legeme lige uden
for Kjellerups bygrænse blev modtaget af
hans orkester, som det sidste stykke vej
til hjemmet i Søndergade ledsagede med
sørgemusik. Bjenegaard »lå lig« et par
dage i storstuen og det fortælles, at der på
selve begravelsesdagen var nogen uro
inde i stuen, hvor kisten stod, idet nogle
børn sang og dansede omkring den. Nogle
af de tilstedeværende ønskede uroen
standset omgående, men et par tanter,
som også var tilstede, mente modsat det,
at Bjerregaard også her til det allersidste
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havde glade børn om sig, var det helt
rigtige, hvorfor børnene fik lov at fortsætte. S. Bjerregaard blev begravet på Hørup
kirkegård, hvor familiegravstede t er placeret sydvest for kirkebygningen ved
hovedindgangen .
Familien ønskede ikke at nogen
skulle røre, endsige afhænde den violin,
Bjerregaard med så megen flid og dygtighed havde gjort brug af i så mange år.
Den blev lagt til side og blev betragtet
som et klenodie, som kun ved specielle
lejligheder måtte vises frem. Den blev
mere eller mindre glemt og først da man
for få år siden igen tog den frem, viste
det sig, at den var ved at gå op i limningen og i høj grad trængte til en kærlig
hånd. Ester Bjerregaard opbevarer den i
dag i repareret stand på et sted, hvor
tidens tand ikke vil kunne ødelægge den.
Mon Bjerregaard ville have noget imod,
om den med mellemrum blev »luftet«
med en hurtig hopsa eller en blid vals? Den ville afgjort have godt af det- !
En spillemand og hans violin.
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En af de sidste kompositioner, som Bjerregaard skrev. Undtagelsesvis med klavernoder.
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Bjerregaards melodier nåede vidt omkring og blev meget benyttet. »Bror Kalle« og
Henry Hansens spillemandskvartet har ofte anvendt Bjerregaardkompositioner i deres
radioudsendelser.

MusilcdirektørSaugniann Bjerregaard, Kjellerup,
omtau i bol{ om .iyske spillemænd, so'm
D(tnmarlcs Ji'olkem'ihder netop)har udsendt
, Musikdirektør Ditle~ ·Saug- ·. ~;ont et led i arbejdet for at bernann 1\jerregaard, Kjellerup, vare og dyrke gOd dansk spilleer blandt de jyske spillemænd, · mandsmu~ik.l
der e~ omtalt i en bog, foreninMusikdirektør
Saugmann
gc.d Danmarks Folkeminder Bjerregaard der døde i 1916,
netOP. har udgivet. »Hej, spil var ikke alene en navnkundig
op<< hedder bogen, der udgives spillemand, men han· kombinerede også en ræk ke popula:rc
. dansemelodier. Omkring 900
blev det Iil i alt, og dermed blev
·· Bjerregaard
en af datjdens
mest producerende. Saugmann
· Bjerregård var også en nittig
1 musikai'it, og det vat ikke alene
i Danmark, han rejste tned sin
musik, men også i Mdre lande i
Europa. Han lærte tre af sine
børn, Jens, Hans og Bech Bjerregaard at spi lle, og i mange år
turnerede de med deres far. Det
var både egne og andres spillemartdsmusik, de præsenterede.

Avisudklip med adskil!ige misf orståelser. (Saugmann Bjerregaard har aldrig været i
udlandet, Bjerregaard har ikke turneret med sine sønner og som det vil fremgå af de
næste sider, så var det ikke spillemandsmusik, Bjerregaards sønner underholdt med på
deres rejser rundt i landet ).
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Viol in

.

6 1do Hefte udkommer l Maj 1908.

Arrtmf)ert:l for 3 Violiner, Bas, Flujle, Klurincl, 2 Trompeter og Tenorbas. Prisen er 125 Øre for Jmo Violin
ng 25 Øre for ilv<!r af de undre Slemmer. Hejtel kump/cl, tt{{e S/emma, 2 Kr. + Pofi<.J. Ældre Hejlee J Kr. pr. Hefte
·
og naur 15 Hefter lu~cs pu11 en Gung faus disse ]'ar IO Kr. 1 · Porto.
Udmærl:eJ(· Violiner, dunske, tyske og belgiske /nstrumcutcr, Flujlu, Klarineller, Messing-Insimmen ter titbyt:hs som
·
:;ærlig ~;odt, joriloldsvis til Prisen.
Den meg<'l efterspurgte Nyso/l's-B-Trompet i Kasse Juas for 100 Kr.
Pianoer & Harmouiwnier ilaves pua L~ger.

f.

33/. ~ ....
l

. '·
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61 du Hefte uditommer l Maj 1908.

Arrwtgeret for 3 Violiner, Bus, Flo_ite, Klurincl, 2 Trompeter O:J Tenorbas. Plisen er 125 Øre for lmu Vialin
og 25 Øre for hver of de andre Stemmer. He/ii!t kumplcl, u/le Stemmer, 2 Kr. + Porto. Ældre Hrjler J Kr. p.-. Hr.flt
·
og nuur 15 Hefter tages pua en Gang j<Jas disse jor IO Kr. ~· Porto.
Udmærkede Violiner, danske, lyske og belgiske /J::;trumcntcr, Fwjler, Kiarineltcr, Messing-Instrumenter li/bJtd~s r.um
særlig godt, forholdsvis li! Prisen.
Den meget efterspurgte Nys•Jll·s-B-Trumpr t i Kasse Juas for 100 Kr.
Pianoer & Harmoniamier h01•es puu Lager.
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Violin

1~.

71~~

·

~lit. tr;-·~

Hefte.

/

~cB~
- ~"~ ~~)~
~~~~"--.,.,_/ ~~~J~~ ·~~
Kj all aru p.
D. T. S. Bjerregaard.
* Maj 1913. *
l.YUAUU 'IIIU ...

72~e

Hefte ltlko1111er l Otc. .ller 1919.

Arrangtrtf for 3 V/ollntr, Bat, Fføjlt, Klarintt, :l Tromptltr og Ttnorbo!. f>rf3tn tr 125 Ørt for
lmo VIolin og 2!5 Ørt for hvtr af dt tmdrt Sftmmtr. Htfltl kamp/tf, a/lt Sttmmtr1.. 2 Kr. + Porto.
Ældrt Danu 1 Kr. pr. Ht/lt og lagts 20 Ht/ltr paa tn Oang Joas dlsu far IO Kr. + t"'rto.
Is!~

Nr.

og

~dot Hoft~ F'olked11nso

jus nu for fJ Kr. btJgge

H~ftor.

"Skorstensfejeren", Polka.

S. Bj.
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71 da Hefte.

~·J)y~~

~~!;~~J~~~
D. T. .S. Bjerregaard.

* Maj 1913. *

Kjellerup.

72de Hefte udkommer l December 1913.

Arrangeret for 3 Violiner, Bas, Fløjte, Klarinet, 2 Trompeter og Tenorbas. Prisen er 125 Øre for
Jmo Violin og 25 Øre for hver af de andre Stemmer. Heftet komplet, alle Stemmer, 2 Kr.
Porto.
Ældre Danse J Kr. pr. Hefte og tages 20 Hefter paa en Gang faas disse for JO Kr. + Porto.
lste og 2det Hefte Folkedanse faas nu for 2 Kr. begge Hefter.

+

Nr.

"Skorstensfejeren", Polka.

S. Bj.
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Hans Peter Bech Bjerregaard.
Der er i forrige afsnit ofte blevet
nævnt Bech Bjerregaard. Hans fulde navn
er Hans Peter Bech Bjerregaard, næstældste søn af Saugmann Bjerrgaard. Han og
to af hans brødre tog som tidligere nævnt
til udlandet. De var også på et tidspunkt
på turne i Danmark, hvor de gav koncerter med stor succes. På et vist tidspunkt skiltes deres veje, de ønskede hver
for sig at prøve andre græsgange. Jens
Bjerregaard bosatte sig i København, og
Hans tog hjem til Kjellerup for her at
overtage sin faders forretning. Bech Bjerregaard tog til udlandet tumerede skiftevis
i Norge og Sverige og tog så sydpå til
Tyskland, Frankrig og Italien. I Italien
opholdt han sig i 3 år, var bl.a. ansat som
kapelmester på operacafeen i Genova. Alt
i alt opholdt Bjerregaard sig 15- 16 år i
udlandet og kom så tilbage til Danmark,
hvor han i en periode spillede på Restaurant N imb i København og i Tivolis koncertsal. Bjerregaard var nu efterhånden
blevet træt af at »rakke rundt« og vendte
tilbage til Kjellerup. Ved siden af I?'lusikken havde Bjerregaard en anden stor
interesse, nemlig idræt. Han spillede
tennis og var en dygtig svømmer. Der var
ikke i Kjellerup dengang nogen egentlig
fodboldbane, hvorfor Bech Bjerregaard
sammen med et par af byens borgere
købte »Træengen« ved Sindingsgade og
indrettede her et par boldbaner. Bech Bj .
ville også gerne gøre noget for de svømmeinteresserede, og spekulerede meget
på, hvor og hvordan de kunne få deres
behov tilgodeset. Bøgildgård (idag Oustruplund) ejede dengang Skovhuset, som
lå direkte ned til Hinge sø. Dette hus, et
bjælkehus, lejede Bech Bj. i 1932 og
købte det med tilhørende jord af Jens
Reber Rask i 1936. Han byggede nu
bjælkehuset om til helårsbeboelse og
etablerede øst for denne en fin badestrand, som i en årrække blev (og bliver)

besøgt af et utal af badegæster. I 1944
giftede Bech Bj. sig med Ester J ungbloot.
De havde truffet hinanden i Viborg hos
Ester Bje1Tegaards musiklærer, som var
dirigent for det orkester,der dengang
spillede på Borgvold. Bjælkehuset ved
Hinge Sø bad, som det nu hed, fik indrettet en cafe, hvor lettere måltider kunne
indtages. Samtidig oprettede de to stærkt
musikinteresserede mennesker en musikskole, som på et tidspunkt blev besøgt af
ikke mindre end 40 elever om ugen.
En tidligere elev, Else Holm, fortæller om sin tid på musikskolen i Hinge:
Hun var elev fra sit 9. år og til lidt efter
konfirmationen. Tidspunktet har været fra
ca. 1952-1 957. Flere af Else Holms kammerater gik på musikskolen og hun havde
på den måde mulighed for selskab på den
6 km. lange cykeltur ud til Hinge. Undervisningen blev så givet enten samtidig
eller i forlængelse af hinanden. Man
ventede på hinanden og fulgtes ad også
hjem . I Vinderslev var der på den tid
beboere, som var særdeles musikinteresseret, de udøvede selv musik, leverede
således ledsagemusik til Kaj Munks »Ordet«, som opførtes af lokale amatørskuespillere. Disse beboeres børn skulle naturligvis også gøres interesseret i musik og
der blev oprettet en mindre musikgruppe
af 4-5 drenge, som med deres blæseinstrumenter efterhånden blev så dygtige, at
de kunne medvirke ved forskellige lokale
arrangementer. Man søgte kontakt med
musikskolen, hvor man fik Bech Bjerregaard til at overtage ledelsen og undervisningen af drengegruppen. Den voksede og
bestod, da den var størst, af over 20
medlemmer, nu både piger og drenge.
Den blev kaldt » Vinderslev garden« og
medvirkede ved et utal af arrangementer
i lokalområdet: dyrskuer, sommerfester,
indvielser, jubilæer, sommennøder o ..m.a.
G arden var særdeles velanskreven, men
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~' 11 'ko':."s.'::~,!, da~ Saugermanll"Bjem
"'Vard. 7 -"~ 11 e.'m.
å 6rand
u Son- & Helgd. 1-3 & 7-'" 11

StaBshotellet.
I h·iidgårdcn knnscrlcrnr t. v.

Sa:.rgmann B j e r regaards
Trio.

StadshotaUet.

Scnnslc cnp-ngcmcnl i lliils inj!borg. l Marstrand hnr 'l'•·ion lidignrc hofL lillfiillc utrorn musik
infur H. M :l Konungen.
ovriga engagement hn\'n vnril:
Paris. Milano, Genua. l~rankfu rl
am llfnin, Zih·ich, Slo\'OnFc•·, 1\ opcnhamn, i• vilken scnn•·o plnls
de ofla haft nujcl ulfiu·a musik
infor mcdlemma•· n" del lmnglign
huset.
Vll.ra musikviinncr horn ej fo•·summn lillfiilleL horn don viilkimdn Trion.
ORS.! Vid oliimpli
for liigf(es konserler ':...;~~~~r:m:;o;:---.._.~...._----~

S11ngmonn BJerre61111/ds

lrlo.

Staashotellet.
Saugmann Bjerregaards
Trio
konserterar rrån 1 juli t . v.

------------------(~22\.

.,Silkebo:g Avi s":
. - - - Og det maa siges,
Det ''ar god
l3y_e_n_ - -. det 11\ke er Sidste Gang vi har
A
pplausen orervældende. Der
l

at bedre Musil\ er ikke bort her
og lodig l(unst, som l'i haaber,
. g en var stor og
hor·•· Bege·st
J nn
maalte gires Ekstanumre.
"RØdkjærsbro Avis":

'!Bjerringbl'o Avis":

- - - Mest Opmærksomhed 1·akte dog en Violinsolo, som
blev givet paa Opfordring. Bifaldet ,·ilde ingen Ende tage, og
Soloen maatte derfor spilles igen.

Koncerten i Aftes havde desværre ikke samlet saa mange Tilhørere, som der burde rære mødt, thi det er forste Gang, at
der har været givet saa god Koncert her i Byen. - - - - - - - - der
- - Publikum var Ol'enud begejstret
"Kjellel'UP Av is":
maatte gives mange Numre da c~.
om at rære i 01•erensstemmelse
Vi er !orrissede
__ siger "Tak for Musikken og kom
med alle T ilhørerne, naar vi
,,SilkeboJ•g Venstl' eblad":

snart igen."

- - - Der rar stor Begej:;.tring Ol'er Cdforelsen af det ,·eJDet ,·ar da ogsaa den almindelige
I'algte Program. - - A\ c.ning. at En:-emblet nok er det hcd::.te, der rejser i Prol'insen.
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UDDRAG
"Hobro Venst1•eblad" :
- - Hver for sig er Orkesterets Medlemmer Kunstnere
paa deres Instrumenter, hvad de forskellige fint og dygti~t udførte Solonumre tilfulde viste; men ogsaa Ensemblet er 1 den

af

.skønneste Orden.

"Sydøstjyllands Venstreblad,.:

PRESSENS KRITIKER

Bjerregaard-Qvartetten forlader nu Byen d. 1. August. Det er
beklageligt, men dog sandt
Quartetten, der har vundet saa megen Popularitet for sit udmærkede Spil, vil blive savnet meget.
Vi haaber et snarligt Gensyn.

,.Vejle Amts-Avis":

over

~A DUNAnn ·BJ~RR~UAARD ·
~n~~rnBLHf~

- - - l Hr. Saugmann-Bjerregaards Quartet, der siden d.
1. September koncerterer derude, har Etablissementet erhvervet
sig en virkelig Allrpktion, idet Quarietlen med megen Dygtighed
og Forstaaelse udforer saa\'el den lødigste som den mere populære Musik, hvorfor den ogsaa har vundet sig en sikker Plads i
Publikums Gunst.

,.Hobro Avis" :

KONCERTER.

- - - Afskedskoncerten blev en stra.alende Succes; Skovpavillonens store Sal var fyldt til sidste Plads, og adskillige maatte
endda gaa bort.
Det er længe siden, der har været saa stort og begejstret et
Publikum derude, og Bifaldene drønede Gang paa Gang gennem
Salen - - - - Den Venneskare, Quarietten har vundet sig her i Byen,
vil sikkert glæde sig den Dag, det rygtes, at d' Hrr. vender tilbage for atter at lade sig høre her.
Der lød gennem Bifaldet i Aftes:
paa Gensyn snarest!

- - - Den fortræffelige Quartet,
Bjerregaard, har et enestaaende P.rogram, som
tuosmæssig Dygtighed.

Trioen 1ned Hans, Jens og Bech på turne i det øvrige Jylland.
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Bech Bjerregaard på egen »boldgade« i det store udland.
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Tirsdag den 7 . September

Kammermusik-Aften
;\ledvirkende: Frk: Lona Noring (Piano)
Fru Bech-Bjerregaard {Violin)
Frantz Thielemann (Piano)
Chr. Aarup (Violin)
Georg Monsted (Viola!
Beci1-Bjerregard (Cello og Trompet)
Victor Christensen (Bas)
Georg Christ.ensen {Fløjte)
Holger Petersen (Klarinet)
:\l.ozart: Andantino af K vartet
(Fløjte, Violin, Viola og Cello)
Beethoven: Andante cantabile af Kvartet, Op. 16
(Piano, Violin, Viola og Cello)
Schubert: Tema og Variationer af Forellen-Kvintet, Op. 114
(Piano, Violin, Viola, Cello og Bas)
Mozart Trioi Es-dur, Op. 14, ~r. 2 (Keglebanetrioen)
(Piano, Klarinet og Viola)
Haydn: 'l'o Satser af Trompet-Koncert
(Piano og Trompet)

Hr. og fru Bjerregaard i færd med det, de holdt mest af
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blev også ledet og undervist på en sådan
måde, at når det virkelig gjaldt, så tåltes
der kun et minimum af fejl. Else Holm
fortæller at Bjerregaar d ikke tålte at se
blot en enkelt ude af trit, så blev han
»stiktosse t«. Bjerregaa rd kunne ind imellem, når eleverne, især drengene drillede,
blive temmelig vred, men vreden varede
kun kort og bagefter var alting glemt.
Normalt elskede Bjerregaa rd at pjatte med
eleverne, men ønskede ro under den
egentl ige indlæring. Det var som Else
Holm udtrykker det: Justits på en venlig
og rar måde. Undervisn ingen af garden
foregik i vintermån ederne i »Pavillone n«,
men om sommeren på »Estraden « over
for »Pavillonen«. Transporten til disse
arrangeme nter foregik om vinteren i en
lukket varevogn, hvor både antal af elever
og mængden af materiel var i en størrelsesorden, som absolut ikke var efter
loven.
Den individuelle undervisni ng fandt
sted i »privaten« , hvor fru Bjerregaa rd
underviste i violin- og klaverspil og Bjerregaard i cello og blæseinstr umenter. De
var begge særdeles dygtige og gode til at
lære fra sig. Der blev hvert år afholdt
elevkonce rter, hvor eleverne fra musikskolen viste, hvad de havde lært. Disse
koncerter blev de første år afviklet i
Vinderslev forsamling shus, men da der
senere hen kom elever med fra bl.a. Sjørslev og Kjellerup, blev koncerterne flyttet
til »Schous Hotel« i Kjellerup. Forløbet
af en sådan festaften kunne være: Koncert
af det samlede hold elever, solistoptræ den, derpå gav hr. og fru Bjerregaar d et
par numre og aftenen sluttede med bal ti l
musik udført af 4-5 øvede elever. I forbindelse med ballet opstod de første
gange nogle problemer med at drengene
var for generte til at byde pigerne op, det
blev der rådet bod på, idet Bjerregaa rd de
følgende gange fandt på at invitere F.D.F.
fra Viborg og elever fra Levring Efterskole med. Til disse fester var forældrene
naturligvis inviterede og de mødte altid
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talstærkt op.
Når musikskolen i Hinge både var
velbesøgt og vellidt, skyldtes det ikke
alene dens smukke og idyliske beliggenhed ved Hinge sø, men også 2 dygtige
pædagoge rs interesse for at give børn og
unge menneske r en musikfors tåelse, de
senere hen i tilværelsen kunne have glæde
af.
Else Holm slutter med at sige, at
opholdet hos Bjenegaard har betydet
meget for hende. Ikke alene fik vi en god
og kvalificere t undervisn ing af 2 dejlige
mennesker, men vi oplevede i de år et
fantastisk sammenho ld og kammerat skab
med en masse positive oplevelser. Vi fik
lov at spille alle former for mus ik, vi blev
ikke tvangsfod ret med udelukken de klassisk, havde vi specielle ønsker i anden
retning, fik vi lov at prøve dem også. ·på
den måde blev undervisn ingen aldrig
kedelig. (Citat slut.)
Fru Ester Bjerregaar d beretter i en
lidt mere beskeden form om musikskol en
i Ringe. Hun fortæller, at hun og hendes
mand holdt utrolig meget af børn og
elskede at undervise dem.
I 1946 etablerede s Vinderslev
drengeork ester, som senere blev suppleret
med ikke så få piger. Vinderslev garden
fik flotte uniformer og medvirked e i en
årrække ved et utal af alTangementer i
nabobyern e. Musiksko len i Ringe holdt
årsafslutning med koncert på Schous
Hotel, en begivenhe d, som tiltrak et stort
publikum, der fik lejlighed til både at
overvære solistoptræ den og sammenspil.
På et tidspunkt ønskede hr. og fru
Bjenegaar d at flytte musikskol en til et
mere centralt sted og ansøgte Kjellerup
sogneråd om mulighed for at få stillet et
par rum til rådighed til formålet.
Der blev ikke bedt om penge eller
anden fotm for tilskud - kun om 2 rum.
Sogneråde t svarede, nej, med den begrundelse, at en musikskol e ikke kunne gå i
Kjellerup, og det mente heller ikke, at hr.
og fru Bjen egaard besad de fornødne

I f æJies Glæde o vet·
Musikken
E !' t e r o~ B t c l
der i tkre;o; Hjcrr
ved Hinge Sø giver Musikundcrvi;-;ning til ca. -tO Elever, holdt L ørdag
Aften Elevkoncert paa Schou;-; Hote l, og ca. Halvdelen af Ele\·a nialkt
medvirkede.
Ægteparret i ndietlede :-;el\· l\ o ncerten med en Duo tor Violin og
Cello, og herefter gik det Slag i Sia~.
To Smaapiger spillede fir hændigt
paa Klaveret, og flere unge Piger
spillede Solonumre paa Klaveret. Et
&-Mands Blæserorkester u nder Direktør Bech Bj erregaards Ledel~c
gav flere Numre, og en ung Mand
spillede et Par Numre paa Harmonika, forinden Konterten sluttede med
nogle Numre af et 15-Mamls blandet
Orkester under Ledelse af Fru Ester
Bjerregaard. Man fik bl. a. Lu mbyes
Ameliavals, en T rompetso lo med
Handelsekspedjent Erik j ø r~e nsen
som Solist og som s!dste N ummer
Nissernes Vagt parade.'
Koncerten havde samlet om krin ~
150 Tilhørere, h oved~agelig pactrorende til Eleverne, og Tilhørerne
lønnede de forskelligt! Numre mt!d
kraftigt Bi fald. Der 'utltaltes mange
anerkendemle Ord om dt: :l grundige
Undervisning, o~ det go~e Re;-;uit<l t.
Ægteparret

B) e r r e g a a r d,

r"""' """'

,......, ..., ,..~n+

Vinderslevgarden i aktil'itel. Teksten fra al'issiden afslører med megen tydelighed, hvad Bech
Bjerregaard og frue herød for den musikinteresserede del af ungdommen på Kjellerupegnen.
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* Stor kontert

*

Lørdag den 24. ds. kl. 20 giver Bech Bjerregaard med et orkester
paa 18 mand en orkester- og solistkoncert i V inderslev forsamlingsbus. Populær, folkeligt proggram. Efter koncerten bal for foreninger
aes medlemmer.

Vinderslev Haandværker= og Borgerforening.
Vinderslev U

Progran1:
8/ankenhurg

Gladiatorcn.:-s 1\ f..,kcd. :VIarsch

Kele Be/a . . . . . . . . Lystspil Oll\ er ture

Cu11,t;'l ....... . .. Tmmortcllen. V:1l~
llourdo11 .... . . .. .. Londonderry 1\ir
[mil l?esen . . . . . . . Sangen i Danmark
Jacob Gade . . . . . . . Jalousie. Tango
Waldrez~{el........

Min Drom. Vals

Pete Alma11 ....... Greven med Clari.:llcn
Soli.\/ · E~:m• /VIagen.H'II

*
Georg Lolunann . .. ·.

Trompetin\!
SahSI<'r : Kai ,\/ogelllo'll ;,~ 111'111'\' Alllll.'r.H'II
Ba y ri ~chc Polka
Soli.<lt'l" Sorell 1/on.<l!ll o:: If. PNI'r.<l!ll

Eric Coates. . . . . . . CaiJing all workcrs. :VI:usch

Lcdelse

ar· l\lusikdircktor Bech

! Bjerregaard.

Kjellerup. Det blev
en meget vellykket Aften med et
lodigt Program. der sanvel ior Orkestermusikken som for Solonumrene fik en Udforelse. der vakte l
Beundring. Der var hele Aftenen
livligt Bifald, og Orkestret maatte
spille da capo. Formanden. Tomrer Jorgensen. takkede med Forsamlingens Tilslutning Bech Bjerregaard og Orkestret for den gode
Alten.

Vinderslevgarden gav også rigtige koncerter.
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l

Elevkoncert
Til Bech Bjerregaard og
Frues
Elevkoncert
Lørdag
Aften
pa&
Schous Hotel var kommet et Par
1
Hundrede Tilhørere for at overv..re den
aarlige DeHlonstration af,
hvad Undervisningen har ført til.
Der kom ialt ca. 30 Elever paa Scenen med Klaver, Violin, Harmonika
og Blæseinstrumenter, alle Aldersklasser mellem 10 og 20 var repræenteret, og alt !alt gjorde Eleverne
det godt. Bech Bjerr.egaard og Frue
indledede med et Værk af Betthove~
for V_iolin og · Cello, og derpaa v~r
det Elever_n es . Tur med firehændlet
Klaverspil, Violin- og Harmonikasoll
m.m. Et lille Ensemble med blinkende Messing · i
Hænderne var.slede
gjaldende Marcher, men det blev f
Stedet ..til vellydende Harmonier, afsluttet med Carl Nielsens Musik til
»Som en rejse lysten Flaade«: Bech
Bjerregaard oplyste, at Undervlsnll\,.
gen i Brug af Blæsei-n !Jtrumente·r nu
er lagt til Rette, saa Eleverne først
lærer at blæse Harmonier. Et Orkesterstykke med Trompetsolo vakte
Opmærksomhed, og tll sidst kom ør.t
17 Mands Studieorkester, der4omfat_tede 4-5 trænede Musikere
som l
»Rygrade og havde eh imponerende
g~d Helhedsvirkning. Aftenen øluttede med Dans for Musikeleverne
og deres Publikum.
·

D en årlige elevkoncert. Festligt har det helt sikkert været.
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kvalifikationer??!!
Her synes det på sin plads at give
en kort omtale af fru Ester Bjerregaard,
som har været en uvuderlig hjælp i forbindelse med fremskaffelse af materiale
til denne Bjerregaardberetning. Hvem er
hun egentlig? Et uddrag af en artikel fra
Viborg Stifts Folkeblad(8. maj 1953) med
overskriften: »Fået sit syn efter 20 års
blindhed« giver et udmærket svar på
spørgsmålet.
Ester Bjerregaards ungpigenavn er
Jungbloot, og hun stammer ude fra Almind, hvor hendes forældre havde et
landbrug. Som 2 årig fik fru Bjerregaard
en øjensygdom, som bevirkede, at hun i
14 års alderen blev omtrent blind. Hun
kunne kun med stort besvær skelne de
største bogstaver i avisen. Fru Bjerregaard, som altid har holdt umådelig meget
af musik påbegyndte i 14 års alderen en
musikuddannelse i Viborg hos regimentsmusiker Laurits Madsen. Senere kom
musikken noget i baggrunden, idet Ester
Bjerregaard påbegyndte en sygeplejeuddannelse i Hammel. I 1944, som 25 årig,
giftede Ester Bj. sig med den 27 år ældre
Bech Bjerregaard, og sygeplejeuddannelsen blev afbrudt. Bech Bjerregaard var
meget opmærksom på sin kones musiktalent, men var ikke tilfreds med sin kones
musikalske formåen. Han sagde: »Hun
står jo kun og »plirer« på violinen. Han
foreslog hende en uddannelse på konservatoriet i Århus. Man kan kun blive rigtig
musiker, såfremt man øver sig 6 timer
dagligt i 6 år. Med de dårlige øjne, min
kone har, da skal der en meget stor lyst
og en kolossal energi til, for at gennemføre. Men hun gik i gang og nåede ved
sin viljestærke natur igennem vanskelighederne«.
Hendes lærer på konservatoriet var
Ejnar Sigfusson,formand for Århus Byorkester. Fru BjeiTegaard fortæller, at hun
på grund af sit svage syn oftest måtte
lære stykkerne udenad, men at hun her
havde stor hjælp af sin mand. »Når blot
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jeg havde en anden stemme ved siden af
mig, gik det udmærket med at gennemarbejde et koncertstykke. Det støttede mit
øre, at jeg kunne opfatte, når jeg spillede
forkert«. Hos Arne Hammelboe (dirigent
i såvel Statsradiofonien som i Det kongelige Kapel) fik Ester Bjerregaard undervisning i direktion. En uddannelse hun
ønskede at bruge i forbindelse med elevkoncerter. I 1953 skete der for fru Bjerregaard det helt mirakuløse, at hun nu
kunne se næsten normalt. Hendes lærer
på musikkonservatoriet havde foreslået
hende konsultation hos en berømt øjenlæge dr. Star; han hjalp hende så meget,
at hun nu kunne klare sig med nmmale
briller og uden besvær læse noder. Avisartiklen fortæller, at ægteparret Bjerregaard ud over deres daglige gøremål i
hjemmet ved Hinge sø, medvirkede ved et
utal af koncerter rundt omkring. Fru
Bjerregaard som violinistinde og han som
cellist. (Citat slut).
Oven for restaurationen byggede
Bjerregaard efter krigen en danseestrade,
som i en årrække hver lørdag fyldtes med
danseglad ungdom. I begyndelsen af 60
erne ændredes klientellet, og der kom
uromagere, som ødelagde festerne. Det
ville Bjen egaard ikke lægge navn til, og
stedet blev i 1966 lukket. Bech Bjerregaards broder, Hans Bj., som drev musikforretningen inde i Kjellerup, var død, og
Ester og Bech Bj. besluttede derfor at
bruge kræfterne på en videreføring af
denne.! 1970 døde Bech Bjenegaard og
fru Bjerregaard fortsatte med forretningen
til 1976. I 1876 etablerede Saugmann
Bjerregaard sin musikvirksomhed i Højbjerg og på l 00 års dagen for starten af
denne beslutter fru Bjerregaard at lukke
forretningen i Søndergade nr. 21. En
stilfærdig begivenhed, som kun de færreste var vidende om. Fru Ester Bjerregaard
bor stadig på ovennævnte adresse, men
fonetningen er udlejet, og der er ikke
mange i Kjellerup, som i dag tænker på
den betydning netop den adresse i sin tid

havde for musikl ivet i byen. De mange
minder om musikdirektøren, musikforlæggeren, komponisten og spillemanden,
som endnu findes, dem værnes der om på
bedste vis. En opgave, som Fru Ester
Bjergaard med stor iver og nænsomhed
varetager.

Afslutning.
Det er vanskeligt blot i ord at yde
disse 5 »Bjerregaarde« fuld retfærdighed.
Der er adskillige ting, de er fælles om:
Medmenneskelighed, hjælpsomhed, modet
til at prøve grænser, evnen til at skabe
ting, som andre senere hen kunne høste
frugten af. De havde visioner om med de
talenter, de besad, at skabe et univers,
hvor kreative kræfter gjorde hverdagen
sjov, spændende og udfordrende.
De turde noget, de skabte noget,
men uden bagtanke om personlig vinding.
Det, de havde sat sig for, det gennemførte
de. De var originaler i ordets bedste
betydning.

Forside af Søndergade nr. 21, som det
ser ud i da~.

Bagside af Søndergade nr. 21. Bemærk de 2 store bøgetræer, som Saugmann
Bjerregaard plantede samtidig med husbyggerier 1886.
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