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Udstykningen af R a s k Hovedgard 1921

Nord for Rask Hovedgard star der en smuk granitsten til minde om
udstykningen af Rask Hovedgard i 1921 (billede). Stenen blev rejst i
anledning af jubilaeumsaret, 150 ars dagen for stavnbandets ophaevelse.
I protokoUen for I/S Vestflojen star, at man forhandlede med
landstingsmand Mads Jensen om at afslore mindestenen, til minde om
udstykningen af Rask. Det var mandag den 19. december 1938. Der var
kaffe i salen om aftenen for alle husmaend og deres koner. Aage og Rigmor
spillede til en lille svingom.
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Mads Jensen har i 1941 udgivet en bog: " Erindringer fra et langt liv
hvori han forta^Uer om, hvordan han sa maendene, ved daggry, vandre
mojsommeligt af sted for at mode pa garden og arbejde der til sen fyraften.
Det var ikke meget de sa til deres bom. Koneme matte som regel ogsa
forlade hjemmet for at arbejde pa garden. Pasningen af bomene var saledes
overladt til aeldre soskende eller maske til bedsteforaeldre, der ikke mere
kunne udfore det kraevende arbejde pa garden. Undertiden boede der flere
familier i samme hus
og det kunne let bhve
en storre bomeflok, sa
gode betingelser for
opdragelse gav det
ikke. Derimod mente
Mads Jensen, at nar
hver familie fik et
husmandsbmg, kunne
bomene hjaelpe deres
forseldre med de
daglige goremal, og
han mente, at det, bomene kunne udrette sammen med deres foraeldre, var
den bedste opdragelse, man kunne give sine bom.
Rask Hovedgard blev i 1921 opkobt af Skanderborg Amts Udstykningsforening for 385.000 kr. og 38 statshusmandsbmg blev udstykket fra
herregarden Rask Hovedgard. Mads Jensen stod for udstykningen og som
formand for udstykningsforeningen.
Hans Jessen Hansen blev af Mads Jensen udnaevnt til at bestyre Rask
Hovedgard under udstykningen, til alt var udstykket. Han startede den 1.
august med at finde ud af, hvor mange kreaturer der var, og hvor
markskellene gik. Han fandt ogsa ud af, at der stod i alt 8 spand heste til
disposition, og karlene fik sa besked pa, at der skulle kores mg og byg ind,
men de grinede og spurgte om, hvad de skulle kore med. Heste og vogne
var der, men ikke seletoj nok og Rask Hovedgard ejede kun en fork. Der
blev sendt bud efter et dusin forke.
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Hans Jessen Hansen kobte ejendommen Fruensvej 16, som han og konen
Kathrine drev frem til 1950. Ved at lave sadanne udstykninger, blev der
plads til mange flere mennesker end der hidtil havde vaeret, mange flere
_ _ _ _ _ _ _
^ ville blive beskasftiget og fa en mere
fri og sund tilvaerelse end for i tiden.
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udstyknmgen af Rask, hvor han
blandt andet fort^Uer om, at man af
forsigtighedsgrunde tog garden Rask
J 1 h a n d e n for at se, om der var
interesserede kobere nok. Pa et

\ i Horsens Folkeblad den 2. fuli 1921 \e pa Rask MoUe G^Stgivergard,
blev man modt a f flere kobere end der var jord til, sa det meste af jorden
blev hurtigt solgt, og bygningen a f ejendommene kunne begyndes.
Der blev skaffet plads til sa mange familier som muligt i hovedbygningen
pa Rask Hovedgard. Mads Jensen skriver, at der pa et tidspunkt var
installeret 14 familier pa en gang.

Det vakte stor opmaerksomhed pa egnen omkring det, der skete, og der
kom besogende langvejs fra, folk kom gaende, korende i hestekoretojer,
kom pa cykel og i bil for at se det nye der skete.
Byggeriet af husmandsstaedeme gik hurtigt, man begyndte i September og
halvdelen af de 38 hjem stod klar til indflytning inden j u l , fortaeller Mads
Jensen.
Skovbyvej 7 stod faerdig i
1921 blandt de forst byggede.

Flere a f ejendommene er lavet
efter samme saet tegninger,
nogle er spejlvendt. Signe
Kristensen, som boede
Skovbyvej 4, fortaeller, at bade
Fruensvej 2 og 10 er bygget
efter samme tegning, som
Skovbyvej 4.
Det fortaelles ogsa, at hver ejendom fik 25 saekke cement til at bygge af,
det var ikke meget, nar man taenker pa, at det skulle raskke til bade sokkel
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og murv^rk. Jeg har ogsa ladet mig fortaelle, at der til flere af
husmandsstedeme er blevet brugt materialer fra de nedrevne udhuse pa
Rask Hovedgards avlsbygninger.
Maren og Sigvald Jensen, som byggede Skovbyvej 11, flyttede til Skovby
den 1. november 1921. Jeg busker at Maren fortalte om, hvordan hun var
kommet med toget til Rask MoUe og stebende med kufferteme, kom
gaende ud ad Sandmarksvej, som vejen hed dengang, og fandt stedet, som
de havde kobt. Forst byggede de et traehus, som senere blev anvendt til
honsehus. Der boede de, medens de byggede ejendommen. De ovrige
ejendomme blev hurtigt solgt og bebygget i lobet af 3 ar.
Levn fra for i tiden
Overfor indkorslen til Rask Hovedgard, i haven til Vestervang, Fruensvej
16, Andes stadig et hundehus, som tilhorte Rask Hovedgard. Hundehuset
star i dag som et minde om indkorslen
til den gamle avlsgard.

(Billede af laden)
I forbindelse med udstykningen blev
hovedgardens avlsbygninger delvist
revet ned, de nedrevne bygninger blev
brugt til at bygge nogle af
husmandsstedeme.
I stedet for 3 tenger, ligger der nu 4
ejendomme, en i hvert hjome af
avlsgarden. Gardspladsen er
forvandlet til fire haver, der star i
forbindelse med hinanden. Vemer
Sorensen, som er fodt i Skovby pa
Skovbyvej 5, fortasller, at der i Horsens Folkeblad var et billede af Rask
Hovedgards lade. Billedet er fra 30'eme.

Skovbyvej har for heddet Sandmarksvej, og jeg har endda hort at
Jammerbugten har vaeret naevnt, inden ejendommene fik et husnummer og
de endelige vejnavne.
For Sandmarksvej blev asfalteret var den af og til sa ploret, at den visse
steder var flere meter bred. Vejen var en gmsvej belagt med skaerver.
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Den forste tid s o m husmaand
Jeg har fiet fortalt, at det var en hard tid, da husmaendene startede op i
Skovby. Det hele begyndte primitivt, men der var tilfredshed med at fa sit
eget og sammenholdet var stort. Ingen var fattige, men heller ingen var
rige. De var alle lige, det gav et godt sammenhold, man sultede ikke, med
der blev sparet pa alt.
Betalte man meget i skat, var man velhavende og sparsommelig.
Ikke al jorden var opdyrket og den var i darlig godningstilstand, sa derfor
krasvede det et stort arbejde at fa den til at give noget afkast.
Jordens kvalitet er meget forskellig og blev udstykket saledes, at de brug,
der fik den bedste jord, fik faerrest tonder land.
Ejendommenes storrelser ligger fi*a 8 - 16 tonder land, og man betalte fi*a
700 kr. - 1.300 kr. pr. tonde land, og der blev givet statslan pa 2,5% til kob
af husmandsbrugene.
Karl Bundgaard - Krogen 4 - kobte 9 tdr. land i 1921 som han matte betale
11.700 kr. for, og bygningeme kostede 10.120 kr. Han fik et Ian pa 19.800,
hvoraf de 6000 kr., som var rentefii, senere blev slettet.
Der var som regel 4 til 7 koer, et par heste og lidt grise i stalden samt nogle
hons.
Det forste ar havde
de faellesdrift. Det vil
sige, at da hosten
skulle bjerges, blev
den fordelt efter
areal, hvilket var til
fordel for de, der
havde de darlige
jorder.
Man matte ud og
investere i redskaber,
flere havde faelles
I Billedet viser hydset mellem Skovbyvej, Kronen Fruensvej. \r O g heste,
indtil de selv fik rad
til at kobe deres eget. Det var forbundet med mange udgifter at starte som
husmaend.
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Alt i marken blev gjort ved handkraft, komet blev saet med hand, hostet
med le og om vinteren taersket med plejl pa ladegulvet eller med en
handt^rskemaskine.
Senere blev komet taersket med en taerskemaskine, som blev tmkket af en
hestegang udenfor, hvor hesten gik mndt og rundt hele tiden. Senere igen
kom elektriciteten til hjaelp.
Begyndervanskeligheder og senere krisen i 30'eme klarede de fteste ved
arbejdsomhed og sparsommelighed. Ofte matte maendene tage ud pa
arbejde, mens konen passede bedriften derhjemme. Nogle korte maelketur
til Rask Mejeri for at tjene penge ved siden af landbmget. Andre var
daglejere og arbejdede pa forskellige garde rundt i omradet eller gik i
skoven om vinteren. Man kunne have et job med at kore gms pa vejen og
man kunne ogsa skaere is pa Boring So til mejeriet i Rask MoUe. E n havde
brodmte for bageren i Rask Molle.
Der blev ogsa fanget fisk i mser i aen til at supplere kosten. Husmoderen
syede selv alt tojet til hele familien. Nar bomene kom fra skole, havde de
deres pligter, de skulle blandt andet hjaelpe med at vaske op og gore
komfiiret rent. Komfiiret blev slebet med en mursten, senere gik de dog
over til sandpapir. Der skulle gores lamper rene og fyldes petroleum pa.
Kokken og bryggers skulle fejes. Bomene havde ikke legetoj, men opfandt
sig legetoj og lege, som de kunne lege.
Nogle var propre og sirlige og holdt fin orden, men det var abenbart ikke
alle vegne, for det fortaelles at lusene havde det godt i nogle a f de sma
hjem. Det fortaelles ogsa, at et sted var koemes og hestenes vandtmg en
slags opvaskemaskine, idet tallerkner, potter og pander blot blev smidt i
vandet, nar de havde spis og blev sa hentet, nar de skulle bmges igen.
Et sted blev der kogt kartofler med jord pa, de blev haeldt ud midt pa
bordet, og sa kunne man blot ga i gang med at pille sine kartofler. Men der
var ogsa forstaelse for vaerdien af et smukt hjem og hvert bmg havde en
lille have.
Kolonien i Skovby fik jaevnligt besog af foreninger og selskaber, der havde
interesse i at se, hvordan familieme havde etableret sig. Efter 25 ar var der
stadig 13 familier der holdt ud, men flere ejendomme var der blevet
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handlet med - nogle af ejendommene havde endda skiftet ejere flere
gange. Efter 50 ar var der kun 4 af de oprindelige beboere tilbage.
I dag er ejendommene forskellige, idet de alle er renoverede. Det kan visse
steder v^re vanskeligt at se, hvordan de oprindelig har set ud. Det er ogsa
forskelligt, hvordan haveme ser ud i dag.
Ved 100-ars jubilaeet i 2021 blev der holdt tale ved mindestenen, hvor ca.
80 deltog, senere var der kaffe og fortaellinger i et telt i Skovby. I sammen
telt blev jubiteet fejret for Skovbys beboere, og det samlede ca. 70 - en fin
tilslutning, og de 100 ar blev fejret med maner.
Skolen og Salen i Vestflojen pa R a s k Hovedgard.
Rask Hovedgards Vestre flojbygning beholdt udstykningsforeningen og
lod indrette et forsamlingslokale med tilhorende kokken og et mindre
lokale til smamoder, fortaeller Mads Jensen i sine erindringer. Desuden
blev der indrettet skole med tilhorende lejlighed til en terer. De lokaler
blev senere overdraget til beoeme i Skovbyudstykningen. Skolestuen, det
lille modelokale, kokkenet og salen er der stadig.
De forste ar gik bomene fi-a Skovby til skole i Honum. Senere kom skolen
pa Rask Hovedgard i gang. Der var kun en terer til alle eleveme. Ejner
Jensen (fodt Fmensvej 8) fortaeller, at han sammen med Regner Jensen
(fodt Skovbyvej 11) og Vemer Sorensen (fodt Skovbyvej 5) gik i skole i
Skovby. Der var pa dette tidspunkt 28 clever i Skovby Privatskole fordelt
pa 4 klasser. 1.- og 2. klasse gik den ene dag, mens 3. og 4. klasse gik den
anden dag. Eller skolegangen var sadan, at nogle gik om formiddagen og
andre om eftermiddagen.
Skovby Privatskole startede i 1924 med sine love og vedtasgter. Sofie, fodt
Skovbyvej 14, busker, at frk. 0ster hvert ar den 6. december, sendte en
adventskrans og slik til bomene, det var nemlig skolens fodselsdag.
Der findes flere oplysninger i Hvirring Sogns lokalhistoriske arkiv.
Skovby, januar 2022 - Sonja Eskerod Madsen
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Torsdag den 26. maj klokken 14 2022
Altsa pa Kristi Himmelfartsdag.
V i har lavet aftale om at blive guidet af et par af de lokale
"drenge", der stammer fra Honum:

Asger Rasmussen og Thorkild Sommer.
V i modes v. transformatorstationen ud for Mai og Thorkild Sommers gard.
Parkering er mulig ved transformatoren og ved Mai og Thorkilds gard.
Kaffen far v i et eller andet sted i Honum efter mndgangen.

Kaffe og kage medbringer man selv.

Generalforsaralingen afvikles pa Rask M 0 l l e
^ Skole tirsdag 8. februar 2022 klokken 19.00.
Derefter far vi en kop kaffe.
Aftenens foredragsholder er Bent Jensen, der vil fortaelle
i lidt om sit virke som laerer og en del om Skagerrakforliset,
hvor han var med sammen med et par skoleklasser.
St0t vores lokalhistoriske arbejde - bliv medlem!
Familiemedlemsskab: 75 kr./ar - personmedlemsskab: 50 kr./ar.

Brug indbetalingskortet!
Det er korttype 73 med konto nr. 84743038!
Ger I dety kan vi registrere jer som medlemmer.
Du kan ogsa betale kontant ved generalforsamlingen.
DM kan ogsi betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerme.
Hjaslp OS til at fk flere medlemmer - v i kan bmge mange flere. I skal blot
huske selv at betale, og sa huske at give ideen videre til andre, I kender.
Vi bevarer lokale historiske arkivalier og et lokalt engagement i sogmel
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