
Min s1ægt ogrtDe stærke Jyder tr

En forårsdag i LB22 var der stor opstandelse på'rDamgårdtr i GL.SoLe i
Ø.Snede sogn.Gården v4r sat på tvangsauktion af det offentlige på grund
af ikke betaLte skatter.Fra nær og fjern strømmede interesserede bil for
at byde på gårdenrder dengang var på 7 tdr.hartkorn.Gården var nok for-
sømt og forfaldenrmen i bund og'grund en god gård med jord af lrøj bonltet-,
velbeliggende i naerheden af landsbyen.Herudover var der en mindre moselod
belJ-ggende et par kiJ-ometer fra gården.

Bl-andt de mange auktionsgæster war også min tipol-defar Åbra}-am {ørgensen
fra Ågrird ved Gesager på grænsen rnellem Hedensted og Ø.Snede sogne.Abra-
tram var jøderog han travde samlet på sølv under Napoleonskrigenerog det kom

tram tiL gode nu.For han fik gården for et bud på 88o rigsdaler i sølv,
Åndre havde langt trøjere bud i seddel-pengermen der var på det tj-dspunkt
kun l-idt tillid ttl- papirspengerpå grund af deres twivl-somme værdi efter
kri6en og den efterfølgende statsbi,rnkerot.
Abraham travde købt gården for at overdrage den til sin søn Jørgen Abra-
ha.msenrfødt 21.mai L796.I)enne fik skøde på gården i 1828.Samme Jørgen
Abrahamsen var en dygtig og ve1lidt mandrog tran kom på et tidligt tlds-
punkt ind i sogneforstanderskabetrhvor hans indsigt og dygtighed war højt
respekteret.Men }-an kom i et steerkt modsætnlngsforhold tilrrde stmrke jy-
dert'rder på det tidspunkt var så doml-nerende i sognetrat de havde fl-er-
ta1 i sogneforstanderskabet.Da denne liegrnandsbevægelse h.ar ?raft meget
stor indfJ-ydel-ee på egnenrpå min fauri1-ie og på rnin egen opvækstrvil Jeg
trer give en beretning J. korte træk om deres historl-e.Der kunne skrives-
og er skrevet flere bøger om dem.
trDe steerke Jyder war err lægmandsbevægelsersom opstod i slutningen af
17oo-ta1let på denne egnrog den bredte sig i begyndelsen af l8oo-tallet
i en række sogne mellem Yejle Og l{orsens og fik hurtigt stor ti1sl-utning
i befolkningen.Bevægelsen startede som en protest mod rational-ismenrog
modstanden rettedes især mod to forhadte leerebøgerrder udkorn i slutningen
af l7oo-talletrnemlig Balles Lærebog og Evangelisk Kristelig ljal-mebog.
rrDe stærke jydersrr betyrleligste l-edere war Peder Fra.ndsen Rytter 1U1dum,
Peder Laursen i Rårup og Hans Nielsen Smed i Korning.De mente ikkerat de

nye bøge4hoLdt sig til- Luthers rene .l.ærermen rent ud sagt var både kætter-
ske o6 ugudellge.
Det lykkedes dem i vidt omfangrkr1. .a, gennem de såkal-cttertsarn5;erkamperti kir-
kernerat forhindre den nye salmebogs tndførelse.Værre var det med Bal1ee
Lærebog, som ved l-ov indførtes i skolerne og ved konfirmandundervisningen.
ItDe stærke jydertrnægtede at lade deres børn undervlse efter den nye lære-
bogrog da de ikke måtte komme i skoLe eller ti1 præsten uden clisse bøger,
Holdt forældrene børnene hjemme fra skole og underviste dem selv.De blev
trerefter idømt mul-kterrsom de beta1terså længe de kunne.De ønskede at være
lovJ-ydige borgere.l'{en jo længere forsømrnelserne vareder.jo rnere stegmulkter.
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nerog de blev så storerat ingen af dem kunne betale.Herefter blev de ud-
pantederog da det ikke var småbeløbrdet drejede sig omrbl.ev husene tømt
for bohave og sengeklæder(ae fik ve1 lov at be}.olde det mest nødtørftige)
og staldene for hesterkøerrfår og fjerkræ.Protester og bønner fra de stær-
ke og deres venner hjalp ikke.Tværtimod bestemte mynclighedernerat børnene
skulle fratages forældrene og anbringes i fremmede hJem forrrat n.yde anord-
ningsrnæssig skolegangtt,Trods forsøg på m;xlgling fra bla..biskop og provst
nægtede foraeldrene med t&rer i øJnene at lade clers børn 1ære Balles Lære-
bog.Det stred mod deres sa.mvitt:lghedTVitn;e kongen tage cleres børn fra dem,
ja så mn"gtede de ikke at hinclre det.Men handle mod cleres sarnvittighedral-
drig i evighed. rr:'

Særlig i Korni-ng sosn var forholdene greJ-le,Her blev I børn fjernet fra
.*.deres hjemrmen da ingen vill-e beta.le for rleres op}-oldrgik sagen i hård-

knude, og myndighederne opgav ævred.
Midt i denne hår<te strid udvikleele. en ordduel me1lem pastor Kjær i Kor-
ning og Hans §iel.sen Smed på kirkegården sig så voldnomtrat Ha.ns Nielnen
Smed blew ernklaget for overfald på tjenestemand i funktion og idømt et års
tugttrusstraf , som blev af sonet i Viborg,
Lærebogsstriden blev dæmpet ornkri-ng 182orda dor blev givet tillaclelse tiI,
at Ide stærkesrtbørn kunne blive forberedt til konfirrna.tion efter Pontoppi-
dans forklaring tros paetor Beehrnan i Rårup.Forholdene i skolerne blov også
administreret lempeligererfor så endelig at bJ.ive løst ved kanceliskrivel-
se af LS/l L}3grder gav de stærke tilladelse ti-]. selv at stå for deres
børns undervisning.Det J"ettede.I første omgang blev der tale om hjemrneunder,
visningrmen ret hurtigt oprettede de stærke private skoler.fr* 1839 og i

^'-årene derefter oprettedettde stærke jydertr i alt 13 skoler i egnen me11em
Horsens oE VeJle.I dag er kun 6n tilbage.
Imidlertid var Ø.§nede sognrsom ikke var synde[-igt præget af rrde stærke
jyder'r i bevæge1$etrs første arri 1øbet af .l-8Zo-erne og -Jo-erne blevet
centrum forirde stærke jyderstr virksomhed.Her havde de nu så stor til-
slutning,at de var i stort overtal i sognetrhlifl:l_ri} d.Tj1_"t rnene,
at de havde pligt til- at sørge forrat også de kommunal.e skoLersr elever
blev undervist a1.ene i derfette lære og ikke bJ.ev fyldt med verdslig vls-
dom.Da de staerke så i 1841 fik flertaL i sogneforstandersk betr.gl-k de i

aktionrDe stærkts fa.ndt ,at den kommr-rn''rle skoles 1+rebøger indetroldt for-

dærvelig lærdoml"Navnlig syntes det at trave vn'kt forargelse,irt nttn her an-

vendte Birchs læsebøgerrder bl..a.. indeholdt en fabelrhvori Dj+rvelen optrrid-

te.
De l.februar 18115 var der foll<etr:rlling i landetrog da de stærkes reprivisen-

tanter i sogneforstanderskabet vidsterat lærerne den d.'i8 var opt:''get nf fo1-

ketællinge11rbenyttede de lejli6heden til at foretage sn Lra-nmeldt visitats

i skolerne.Først gik de ind i skolen i Gl.So1e ofi efterså alle bøgernet

som de fandt uegnede.do8 ned undtngelse af Bibelen og Luthers kat§kisrnu§ -
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tsagefter tog de til Kragelundrhvor de i sl<olen der forebog en lignende
undersø8e1se.Dernæst 6ik de til sognepripstenrtrr Mossin, og opforclrede h,zrm

til at sørge for tet de ugudelige bøger blov fjernet fra skolerne oq ikke
mere anwendt i undervisningen.Det nægtede f)rrdrstenrog da helJ.er ikke prov-
sten vi11e støtte demrgik 6 medlernmer arf sogneforstander:lkabetrh.eraf var
d.en ene tillJ-ge sognefogedrind i skolen i G1 .Solerhvor de sarnlede de om-
sfi-ate bøger sam$ren og tog dem nred sig.I stedet for dir*se bø,qer indsatte
de andre gode kristelige bøgerrtreriblandt 5 eksernplarer a.f Kingos salrnebog
og 6 eks. af Luthers store kateklsmus.Fra Gl .§ol-e gik f,r.rd€ri viclere til
Kraselundrog der skete stort set det samme sorfl i Gl;So1e.
Da det blev kendtrhvad de egenrnægtige sogneflorst.qndere havde gjortrvakte
det stor opstandelse rDet ligger i sa."rerrs na-turrn"t myndighederne følte,iig
foranledigede ti1 at gribe ind.De omt,,q.lte 5 m;snd blev derfor gtapvnede til

'*"po11tj-forhør på tlngstuen i Vejle.Ved. den efterfølgend.e retssag blev cle

sigtet for tyveri.De ønskede ingen forsvarerrmen førte selv deres sa-g,
egentli§ med stor dygtighed.De hævdederat de som va1.gte a.f foJ-ket aldrig
havde godkendt indkøbet af disse bøger eller bevilg:et penge til betaling
af disse.Det måtte altså være andrerder havde overtrådt loven.
Da dommen faldt rLød den på store bøder o,g da.gmulkterrindtil. bøgerne varr
leveret tilbage.Dornmen blev appellere.t ti1 landeretten i Yiborgrder stad-
fæstede dommen.
rfDe stærkerr l.od sig imidlertid ikke s1å ud af denn"e ret hårde dom.Et fler-
tal af dem blev eni-ge om at brEende bø.qernr*.Det sku1le gøres-o'T blev gjort,
inden Herredsfogden 1<om til ti.Snede for at a.t få. bøger:ne udleverede.
F'ancelliet blev forfærdet otr betragtecle det skete som åbenlys foragt for

._"rr*ig1.eden.
Der bl-ev anlagt ny sag niod de seks mændrsom fori:sat heovdedera.t de havde L)-.1

trandl-et rigtigt. Sagen endte ved Højesteretrog de ankla,qede b1ev idømt sto-
re bøder og erstatningspålaeg.i)esuden bJ.ev de alle udelukket af sogne{.or-
sta-nder-skabet. .

Min ol-defar Jørgen Abrahamsen var den eneste af de folkevalgte i sognefor-
standerskn"betrsom gik i-rnod t'de stirrketri clenne sagrog trer h.ar vl nok err
de1 af forkla.ringen Pårat min familie i en meget 1an6 åmæklee kravde et
meget reserveret forkrol-d tiJ.,de staerke"rfor nt sige dot mildt.
Siden 1846 trører vi ikke om større stridigheder mellemrrcle stærketto,E l.ilyn-
d5-6trederne.Det har ve1 sin naturlige forklaringrdels i detrat rrde sta:::kett
nu travde fåLet lov ti-1 at indrette si-g med d.eres undervisning efter eget
ønske og beLært af dyrekøbt,e erfnringer ikke J-od sig forJ-ede tiL ,:rt blande
sig i andres forholdrdels i detrat der jo med grundlovens vedtrgelse i
L9l"rg på sna.rt sagt alle området blov giwet større frihed.


