Den,tierager mea stutie, kommer ogsa metii
Dette gamie ordsprog ma vel vaere passende her. V i ved, at fotografier uden for
fotografens ''studief' bliver mere brugte omkring 1880-eme. Emneme skulle
dog kunne sta helt stille i flere minutter for, at billedet kunne fa passende lys til
at blive dannet. Sa billedet her er klart arrangeret. Bemaerk plovmandens lange
merskumspibe - den var garanteret ikke i mundvigen, nar rigtig ptojning var i
gang. Pesonen ma v^re Hans Pedersen - ejer af Skovhuset ~ en mindre gard pa
Skovhusvej - mere om det inde i bladet. Billedet er formodentligt fra ca. 1890.
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SKOVHUSET - EN LOKALfflSTORIE
Den smukke gamie gard, vi nu til dags kender som Skovhusvej 23 skrat over
for Skyggerslund, hedder Skovhuset og ejes nu af Kirsten Soxensen og Lars
Vieland Nielsen. Tidligere
var det skovfogedbolig
under Rask Hovedgard.
Senere fik den tillagt mere
jord - ca. 10 ha. og blev
f^stegard under Rask
Hovedgard. Garden blev
senere under navnet
Skovhuset k0bt fri af sin
faster og forblev i familiens
eje gennem flere generationer.
Om en af dem skal der fortelles i denne lille historie, men forst dette iuftfotografi fra ca. 1952, der viser ejendommen, som den sa ud fra luften. Ser man
godt efter, opdager man, at der er 4 personer ude i haven, der kigger op mod
flyet. Hvem det er, vides ikke, men ejeme pa denne tid er John Poulsen (1905)
og hans kone Karoline Amalie Poulsen fodt Skovmand her pa garden i 1906.
De har b0mene Thorvald (1928), Sigfred (1930), Inger (1932) og Frode (1935).
Via dem har lokalarkivet modtaget diverse gamie dokumenter, der sammen
med oplysninger fra kirkeb0ger og folketaellinger muligger en beretning, som
denne.
Konen pa garden var saledes datter af Ane Marie Frederiksen (£ 1867) og Peter
Hansen Skovmand (£ 1868), og de sad i aftaegt pa garden i mange ar, idet Peter
Hansen Skovmand f0rst d0r som 86=arig pa garden i 1954. Ham skal vi her h0re
mere om, men f0rst lidt om billedet af hans far pa samme gard. Billedet af den
': '
.
' studepl0Jende mand er i familiens
varetaegt, men stillet til vores
radighed for affotografering. De
mener, at billedet er fra 80'ernes
slutning, og at personen pa
billedet er Peder Hansen
Skovmands far Hans Pedersen,
der dengang var ejeren af
Skovhuset. Han har sa med
merskumspiben i munden stillet op til fotografering bag plov og stude. V i ved
imidlertid fra et bevaret stileh^fte, at S0nnen Peder Hansen Skovmand er pa
h0jsko!e eller landbmgsskole i 1889 som ca. 20-arig.
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Stilen viser pa sin egen made, at skolegangen ikke har sat sig eget dybe spor af
danskkendskaber i den tids elever, men den viser ogsa, at h0Jskoler /
landbmgsskoler klart tog udgangspunkt i den kendsgeming og underviste
eleveme ud fra det niveau, de havde. Samtidigt er stilen ogsa et meget
interessant indblik i de lokale udmontninger af datidens sp^ndinger mellem
h0jre og venstre, som var det altopslugende politiske emne i provisorietiden,
hvor Estmp sad som regeringsleder pa kun ganske fa konservative mandater,
mens venstre sad med det store flertal i Rigsdagen.
Da man f0r 1901 ikke havde parlamentarisme (en regering ma ikke have et
flertal i Folketinget mod sig), fortsatte kongen med at udnaevne Estmp som
konseilspraesident (statsminister) selv om der klart var et kaempestort flertal
imod. Den lovgivende myndighed var dog Rigsdagen, sa op gennem 80'erne og
90'erne kunne Estrupregeringeme ikke fk sine love gennem Rigsdagen
(Folketing og Landsting). Han regerede derfor via provisoriske love.
Finanslovene var ogsa provisoriske, og for at kunne opdrive disse skatter i
"Qendeland" - de fleste bonder var venstrefolk - matte han oprette et
paramilitert gendarmkorps. Stilen og laererens afsluttende kommentar skal ses i
denne kontekst.
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Efter endt skoleophold kan vi af folketellingen for 1890 se, at Peder Hansen
Skovmand atter er hjemmeboende pa Skovhuset sammen med foraeldrene. Han
er nu pa vej mod at blive den kommende ejer af garden, som han nu er med til
at drive. Den 11. april 1894 overtager han ejendommen i henhold til vedlagte
sk0de og bliver gift med Ane Maria Frederiksen. I 1896 udvides familien med
datteren Johanne Kristine Skovmand, og i 1906 kommer Karoline Amalie
Skovmand til. Det er hende, der sammen med sin mand John Poulsen, kommer
til at f0re garden videre.
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Kobssummen er pa 7.700 kr., heraf regnes de 2.000 kr. for l0S0re - dog ikke det
l0S0re, foraeldrene har udvalgt til bmg i deres aftegt pa garden. Et pantebrev pa
kr. 500 udstedes til S0steren, mens verdien af aft^gtsudgiften beregnes til 2.000
kr. 10vrigt fremgar det, at Skyggerslund har en vejret over jord, der tilhorer
Skovhus. Peder Hansen Skovmand skulle i 0vrigt efter sigende vaere en dygtig
landmand. Blandt efterladenskabeme findes et regnskabshaefte for arene 1904
til 1906,
Bestyrelsen: Sonja Madsen - find., Karl Christiansen - naestfind., Brian Lange - kasserer, Marie Antonsen - arkivleder. Bent Henriksen - sekretaer.

Alle indtasgter og udgifter er sirligt aef0rt, og hvert ar har vist et overskud. A f
regnskabet fremgar det saledes, at en daglejer i august maned kostede 2 krVdag,
og at kosten til ham desuden var sat til 1 kr./dag. I august 1905 havde han haft
14/4 dags daglejerhjelp. I november samme ar k0bte Peder Hansen Skovmand
2 stude - de var dyre - han matte betale 221,65 kr. for dem.
Skatteregnskabet for 1906 blev gjort op saledes:
•
•
•
®

Skattepligtig indkomst
Ejendomsvaerdi med besetning
Gaeld og aftaggtsbetaling
Formue

.

•' •

•,

434,58 kr.
10.710,00 kr.
10.037,00 kr.
683,00 kr.

Efter sigende skulle Peder Hansen Skovmand have veret en ret finurlig fyr, og
en af fortaellingeme om ham er, at myndighedeme havde meddelt ham, at han
ikke matte underskrive sig med navnet ''Skovmand'', da han jo ikke havde faet
det navn tildelt ved daben. Hertil skulle Peder Hansen Skovmand sa have
svaret, at han da nok skulle lade det navn vige, hvis blot myndighedeme sa
kunne S0rge for, at han ikke tengere blev kaldt Peder Skovmand.
Jeg forestiller mig, at myndighedeme efterfolgende har fortalt ham om
muligheden for via myndighedeme at fa sit navn udvidet med "Skovmand". I
hvert fad fremgar det
af kirkebogeme, at
han fra 1905 og
fremover - ogsa
officielt hedder
Peder Hansen
Skovmand. Hans
bom far kun det ene
eftemavn - nemlig
Skovmand.
Som tidligere nevnt,
lever Peder
Skovmand et langt
liv og dor forst som
86-arig den 15.juni
1954. Pa billedet her
ser vi ham som en
gammel mand - formodentlig som godt 80-arig i starten af 1950'erne.
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Historien her er en lille lokalhistorie, der viser nogle fa glimt fra vores naere
fortid pa denne egn. Mange andre lignende historier kunne tages frem fra
gemmeme pa vore lofter, og hvor vi ellers har stuvet de gamie dokumenter og
billeder hen. Heldigvis har lokalhistorisk arkiv faet del i nogle af disse, sa sma
historier som denne kan skrives. Hvis I som tesere ligger inde med gamie
billeder og /eller dokumenter, sa kom og vis dem til os, sa vi kan se, om det har
interesse for vores lokale historie
Udarbejdet af Bent Henriksen den 18. dec. 2 0 1 6
for bestyrelsen i Hvirring Sogns Lokalarkiv

A r k i v e t " b o f pa Rask M o l l e Skole
V i har abenl 1. og 3. torsdag 1 9 - 2 1 saml 3. torsdag 15
Der er lukket i skolernes ferier

Til beboeme i Hvirring Sogn
Bestyrelsen og arbejdskraft bag sognets lokalarkiv arbejder gratis.
V i har mange udgifler - dem soger v i d^kning for i vor medlemskreds.
Familiemedlemsskab er 75 kr./ar - peronmedlemsskab er 50 kr./ar.
Brug indbetalingsoplysningeme (korttype 73 med konto nr. 84743038)
Ger I dety kan vi registrere jer som medlemmer.
Du kan ogsa betale kontant ved generalforsamlingen
eller til en af bestyrelsesmedlemmerne,
V i rundsender dette nyhedsbrev adresselost i vort sogn.
Nogle af jer er allerede medlemmer - v i kan bruge mange flere.
V i bevarer lokale historiske arkivalier og et lokalt engagement i sognet.
Husk generalforsamlingen torsdag 16. februar 2017 k l . 19.00
Efterfolgende byder vi pa en kop katTe og foredrag af forfatterne til
Danmarks Teglvaerker, Hedensted Kommune - Verner BjeiTe og Jacob
Hanquist Petersen. Emnet skal va^re "Teglvserker i Hvirring Sogn".

Byvandring i Rask Molle
Torsdag den 18, maj om aftenen er der byvandring i de aeldste gader i
Rask Molle. Under vandringen vil de enkelte huses historier blive fortalt.
Jens Kjaer vil deltage i den historiske freml^gning. Han er projektansat i
Hedensted Kommune med opgaver inden for synliggorelse af vore lokale
sev^rdigheder og hermed ogsa dele af vor lokalhistorie.
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