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De folkelige bevægelser 
i Alminde sogn
a f  Therese Høeg Jacobsen

De første vigtige betingelser for 
de folkelige bevægelsers opståen 
i Danmark var de store landbo
reformer og indførelsen af råd
givende stænderforsamlinger i 
1831. Efterhånden som landbe
folkningens ydre kår blev bedre, 
voksede trangen til oplysning, og 
gennem bevægelserne lærte man 
at formulere sig.

Det begyndte med de religiøse 
vækkelser, også kaldet forsam
lingsbevægelsen, i 1820’erne og 
1830’erne. Ofte lagde vækkel
serne grunden til andre bevæ
gelser og i 1840’erne begyndte 
bønder og husmænd at kræve 
økonomisk, social og kulturel li
gestilling med den øvrige befolk
ning, og bondebevægelsen udvik
lede sig efterhånden til et poli
tisk parti, først kaldet Bondeven
nernes Selskab, senere Venstre.

Grundtvigianismen var både 
en religiøs og samfundskritisk 
bevægelse, som forgrenede sig 
mere og mere. Fra 1860’erne og 
1870’erne kan nævnes højskoler
ne, friskolerne, valgmenigheder
ne og skytteforeningerne. Fra 
1880’erne kvindesagen, afholds
sagen, fredssagen og andelsbevæ
gelsen. Mange af disse forenin
ger holdt til i forsamlingshusene, 
som var rammen om det folke
lige liv i sognene.

De folkelige bevægelser gav 
praktisk udslag i form af brugs
foreninger, andelsmejerier og 
sparekasser, religiøst i form af 
missionshuse og valgmenigheder 
og kulturelt og socialt i form af 
højskoler, forsamlingshuse og 
biblioteker. Andelsmejerierne

og sparekasserne støttede mange 
steder bibliotekerne økonomisk, 
og ofte gik de samme personer 
igen i bestyrelserne.

De folkelige bevægelser har 
haft et godt tag i Alminde. Dette 
skyldes nok først og fremmest 
Peter Larsen Skræppenborgs vir
ke. Peter Larsen købte i 1841 
Donsgård i Alminde, hvor han 
boede til sin død, og hvorfra han 
påvirkede hele Kolding-egnens 
politiske og især religiøse liv.

Peter Larsen Skræppenborg. Bonde og 
lægprædikant. 1802—1873.

C. F. Kragerop som var sogne
præst i Alminde 1837-49, var i 
begyndelsen fremmed over for 
forsamlingerne, men stod på god 
fod med Peter Larsen, som der
for »frit [kunne] udøve sin virk
somhed, der i 40’erne gjorde 
Dons til brændpunktet for væk
kelsen i store dele af Jylland og 
Fyn.«

Peter Larsen var oprindelig 
herrnhutisk vakt, men nærmede

sig mere og mere det grundtvig
ske. Han havde forbindelse med 
mange grundtvigske præster, 
især Frederik Hammerich og 
Frederik Helveg i Øster Starup.

Politisk var han venstremand. 
Han holdt de gamle bondeskik
ke i hævd og lagde stor vægt på 
at gå klædt som bonde, selv om 
han blev en velhavende mand, 
da han drev gården i Dons.

Peter Larsen holdt forsamlin
ger på sin gård juledag, påske
dag og pinsedag. Desuden holdt 
han hvert år et stort høstgilde, 
der formede sig som en forsam
ling med præg af grundtvigsk 
folkevækkelse. Folk kom lang
vejs fra, der kunne være flere 
hundrede, som alle blev bevær
tede. Der var sang og taler af Pe
ter Larsen og andre, heriblandt 
mange højskolefolk, f. eks. Lud
vig Schrøder, og elever fra 
Askov Højskole, som kom van
drende til fods. I 1864 blev det 
gamle stuehus revet ned, og der 
blev bygget en stor sal til for
samlingerne. I 1902 blev der i 
100-året for Peter Larsens fødsel 
rejst en mindesten for ham i 
Donsgårds have. Donsgård var i 
Peter Larsens tid en slags forlø
ber for et forsamlingshus.

Alminde Forsamlingshus blev 
opført i 1878 og Dons Forsam
lingshus i 1882. Ved indvielsen 
af Alminde Forsamlingshus talte 
Ludvig Schrøder.

Sognepræst Alfred Hey (1847- 
1927), arrangerede oplæsnings- 
og foredragsaftener i forsam
lingshuset, og måske var det også 
ham, der fik biblioteket place
ret dér.

26



Mindestenen i Donsgårds have. Rejst 
1902 i hundredåret for Peter Larsens 
fødsel.

Huset hed oprindelig Almin
de Øvelseshus, fordi det blev 
brugt til øvelseshus for skyttefor
eningen. Skytteforeningen kon
kurrerede med skytteforeningen 
i Viuf, og i 1878 skilte Dons sig 
ud som en særlig kreds.

Omkring 1890 oprettedes Al
mind og Omegns Brugsforening. 
Den gik imidlertid dårligt, og 
man begyndte at arbejde på at 
oprette en ny brugsforening. I 
flere år kunne man ikke blive 
enige om dette, og først i 1905 
åbnedes Ny Brugsforening. Stri
den var bitter og personlig, og 
Severin Jørgensen prøvede for
gæves at mægle. Årsagen til den
ne strid kender jeg ikke, men 
den kunne være religiøs eller po
litisk.

Sangforeningen deltog i sang
stævner rundt om i landet og var 
en af de bærende kræfter ved en 
tre-dages fest, som i 1913 afhold
tes i Alminde for medlemmer af 
sønderjyske ungdomsforeninger.

Der har i Alminde været to 
biblioteker, Sognebibliothek for 
Alminde Sogn, som fungerede 
1847-49, og Alminde Sognebog
samling, som startede i 1870 og 
fungerede til o. 1895, hvorfra 
den sidste kilde stammer, og som 
byggede på Sognebibliothek for 
Alminde Sogn.

Sognebibliothek for Alminde 
Sogn er det officielle navn, ellers 
benævnedes det Alminde Sogne
bibliothek. Ifølge en ansøgning 
til Landhusholdningsselskabet i 
1871 blev biblioteket oprettet 
på opfordring af Trykkefriheds
selskabet. En startkapital på 25 
rbd. blev tilvejebragt ved en ind
samling i sognet. Dette var ikke 
nok, hvorfor man den 27/6 1847 
søgte om en boggave fra Land
husholdningsselskabet, som man 
også fik. Med ansøgningen fulgte 
bibliotekets love, en bogforteg
nelse samt en anbefaling fra 
C. F. Kragerop.

Parti fra Alminde med kirken i baggrunden.

Formålet med biblioteket var: 
»at forskaffe de Bidragyden
de nyttig, underholdende 
og opbyggelig Læsning, og 
skulle Bøgerne derfor være 
af agronomisk, historisk og 
kristeligt Indhold.«

Biblioteket lededes af en be
styrelse på tre medlemmer, nem
lig en bibliotekar, en kasserer og 
et medlem af sogneforstander- 
skabet. Blev man valgt til besty
relsesmedlem, kunne man ikke 
afslå valget, medmindre man tid
ligere havde siddet i bestyrelsen. 
Man var da fri, sålænge som man 
før var medlem. Bestyrelsen, 
som samledes når bibliotekaren 
fandt det nødvendigt, valgte bø
gerne, dog under hensyntagen 
til medlemmernes ønsker.

Bibliotekarens opgave var at 
anskaffe og indbinde bøgerne, at 
føre protokol over udlån og til

bagelevering af bøgerne og at af
lægge regnskab over tilvæksten 
på generalforsamlingen. Biblio
tekaren var ikke lønnet, men be
talte til gengæld ikke kontin
gent. Det gjorde de to andre be
styrelsesmedlemmer.

Kassererens opgave var at ind
kræve kontingent fra medlem
merne og at aflægge regnskab på 
generalforsamlingen.

Medlemmet af sogneforstan- 
derskabet skulle sørge for, at 
biblioteket forblev sognets ejen
dom og ellers være de øvrige be
styrere behjælpelig.

I 1847 havde bestyrelsen føl
gende medlemmer:

lærer N. C. Bramming, biblio
tekar,
gårdejer Niels Jensen, 
gårdejer J. C. Diederich.

Hvem af de to sidstnævnte der 
var kasserer, og hvem der var 
medlem af sogneforstanderska- 
bet, vides ikke.

Som nævnt ejedes bogsamlin
gen af sognet, og den var opstil
let i Alminde Skole.

Hvert medlem kunne låne to 
bøger ad gangen i 2-4 uger, alt 
efter bøgernes indhold og stør
relse; dog kunne bibliotekaren 
forlænge lånetiden, medmindre 
de pågældende bøger ønskedes 
af en anden låner. Låneren var 
ansvarlig for de lånte bøger og 
skulle erstatte eventuelle skader. 
Fremlån var forbudt. Alle beta
lende medlemmer havde ret til
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lån af bibliotekets bøger samt 
stemmeret på generalforsamlin
gen.

Kontingentet var årligt 2 rbd. 
sølv for gårdejere og 1 rbd. sølv 
for husmænd. Beløbet skulle be
tales inden den 1/12. Gjorde 
man ikke det, blev man betrag
tet som udmeldt af biblioteket. 
Gårdejerne, som jo betalte mest, 
måtte vælge først blandt de ny- 
anskaffede bøger.

Bogbestanden bestod af 41 
skrifter, hvoraf de 20 tidligere 
havde tilhørt et skolebibliotek. 
Desuden subskriberede man på 
skrifter udgivet af Foreningen 
til Kristelige Opbyggelsesskrif
ters Udbredelse i Folket. Man 
fulgte i bogvalget pastor Marck- 
manns fortegnelse over almue
skrifter.

De få bøger blev flittigt be
nyttede, og læselysten var stor. 
C. F. Kragerop skrev, at sognet 
var lille og fattigt, men at der 
var en ikke ringe interesse for 
»aandelige Ting«.

Biblioteket blev brat stoppet 
af treårskrigen. I en ansøgning 
fra 1871 berettes det, at bogsam
lingen i april 1849 blev ødelagt 
af tyskerne, som »dels røvede, 
dels sønderrev Bøgerne«.

På et sognemøde, der blev af
holdt den 7/10 1870 på initiativ 
af nogle unge karle, besluttede 
man at genoprette biblioteket 
Man gennemså og reviderede de 
gamle love. De fleste paragraffer 
er de samme som i 1847, dog er 
der sket nogle ændringer.

Bestyrelsen bestod nu af fem 
medlemmer, hvoraf der skulle 
være mindst én fra hver af sog
nets tre byer, Alminde, Dons og 
Mosevrå (senere Møsvrå). Besty
relsen valgtes for to år og for
delte selv opgaverne imellem sig. 
Hvert år afgik skiftevis to og tre 
medlemmer.

Ludvig Wagner, som var præst 
i Alminde 1864-77, søgte og fik 
en boggave fra Landhushold
ningsselskabet i 1871.

Folkedansere i Dons ca. 1905. Leder: Marinus Uth.

Fra højre: Rasmine Sørensen, Marinus Uth, Søren Clausen, Marie Schmidt, Karen 
Sørensen, Alfred Sørensen, Peter Sørensen, Dons.

Poul Madsen med sine gymnastikpiger ved Skræppenborgstenen ca. 1910.

Lånetiden var sat ned til 1-2 
uger, og kontingentet var lavet 
om, således at gårdejere med 
over 8 tønder hartkorn betalte 
5 mk., gårdejere med mellem 8 
og 4 tønder hartkorn betalte 4 
mk., gårdejere med mellem 4 og 
1 tønde hartkorn betalte 3 mk.,

husmænd og tjenestefolk betalte 
1 mk. og indsiddere betalte 1 sk. 
Pengene skulle indbetales den 
1/11.

Denne graduering vakte en 
del debat. Der var stemning hos 
de unge for at afskaffe denne 
»underlige« skala, men adskil-
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Fodboldspillere fra Alminde f<f>r 1900.

lige medlemmer gjorde det til 
en betingelse for deres indtræ
den, at den blev bibeholdt.

I 1870 var der stor interesse 
for bogsamlingen, som blev me
get brugt. Et bevis på denne in
teresse var, at beboerne i Almin
de By og Mosevrå vedtog at 
skænke forpagtningsafgiften for 
jagtretten på deres jord til bib
lioteket. Beløbet var ikke stort, 
6 rd. og 4 mk., men herom skrev 
Ludvig Wagner:

»hvo som véd, hvilken Van
skelighed og Umage det ko
ster at faa Beboerne til at 
udrede en ringe Skærv til 
aandelige Formaals Frem
me vil vide tilbørligt at vur
dere dette Tidens Tegn«.

Den 7/2 1872 takkede Wagner 
for bøgerne og fortalte lidt om 
biblioteket. Medlemstallet var 
dalet noget, måske havde biblio
teket ikke længere nyhedens in
teresse.

Man havde samlet ind til bib
lioteket, men der var ikke ind
kommet ret meget, da man hav
de valgt et uheldigt tidspunkt. 
Kort forinden samlede man 
nemlig ind til de fattige, og den
ne indsamling indbragte mere 
end i noget andet sogn på egnen. 
Dette var jo »saare glædeligt«, 
skrev Wagner, men for »at Sog
nebogsamlingen ikke vil komme 
til at stå i Skygge for andre al
mennyttige eller velgørende 
Øjemed«, ændrede man lovene, 
således at generalforsamlingen 
for fremtiden afholdtes i septem
ber. På denne måde undgik 
man, at beboerne på samme tid 
skulle betale til flere velgørende 
formål.

Alfred Hey. Sognepræst i Alminde 
1877—1927.

I 1885 betalte 15 gårdejere år
ligt 2 kr. i kontingent, 18 hus- 
mænd og tjenestefolk betalte 1 
kr. og 20 indsiddere betalte 
0,50 kr.

Sognepræst Alfred Hey søgte 
om støtte fra staten 1889-95 og 
bestyrelsen havde fra 1889-93 
følgende medlemmer: 
Sognepræst Alfred Hey, Almin
de By. Lærer S. Thomsen, Dons, 
og gårdejer S. Skouenborg, Mo
sevrå.

I 1895 lærer P. Larsen og gård
ejer Jens Petersen.

I 1889 blev udlånet forestået 
af lærer Thomsen og gårdejer 
A. Jessen, der var ulønnet bib
liotekar, i 1893 af lærer Thom
sen og frk. T. Hey og i 1895 af 
lærer Larsen, der var ulønnet 
bibliotekar.

1889-93 var bogsamlingen 
placeret i Alminde Forsamlings
hus og i 1895 igen i Alminde 
Skole.

I 1895 var medlemstallet 52, 
bogbestanden 570 bd. og der var 
800 udlån.

Da man ikke havde penge til 
ret mange nye bøger, tabte med
lemmerne læselysten og faldt 
fra. Biblioteket fik ingen støtte 
ud over i 1891 og ophørte for
modentlig o. 1895.

Der har i Alminde By været 
skytteforening (1868), sygekasse 
(1871), Alminde Forsamlingshus 
(1878), sangforening (1882), Al
minde og Omegns Brugsforening 
(1890) og Alminde ny Brugsfor
ening (1905). I Dons var der 
en afdeling af skytteforeningen 
(1878) og forsamlingshus (1882).
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