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DA,,KARTOFFELTYSKERNE"
KOM TIL DEI.{  JYSKE

ALHEDE
åi Kn. PnpeRsnx

RA Skelhdje Sl'd for det storslaarde Landskab nied
Hald Sg og Dollenrp Ilzrlilier saa nran for' 50 Aar siclen
nrod Sl'd-Sydvest ucl over etr næsten fuldstændig flad

Strækning, der dengang ettduu for en stor Del var lyug-
klædt. Landskabsforrlen el cletr samnre den Dirg i Dag, ntell
LTdsigten hindles nu af Plarutager, Hegn og i\Ienneske-
boliger'.

Det er litLt'uTtflaclen. r'i set' fol' o-q, Lariclets storste Hecle-
slette, og den uærmest liggencle Del af detr, der strækker
sig Bst-Norcldst fol Karulr Aa otntreut fra Iilode }tdlle til
Hageblo, er A lherJ.en. Hecletr var i Aarhundt'ecler en Lyng-
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.'rl'kell, hvor kun Taterne og Folk af Jens Langknivs og
Ltrrge-i\{argretes Slags færdedes. og Stilheden kun afbr'/-
i.s af Hedelærkens Triller, Hjejlens klagencle Flpjten. tir-
x:'kkens Skogren og - Ulvenes Htl.

Iir.rrigen havde Jagtretten, de ontboende Herremænd ud-
rrrrdp den, ligesom de ogsaa fra Heden sammen med deres
Fæsteb/nder hentede LynS til Brændsel og Tæknir:g og -
i knappe Foderaar - til Fdde for Kreaturerne.

E-^ers sov Heden gennem mallge Aar sin Tornerosesdvn,
:::'.itil Landets Nød som F/lge af ul5 kkelige Krige, Pest og
llisr'ækst bragte den i Erindring.

Frlrslåg om lget Indtægt for Startelt ved Opdyrkning af
Lr..:rdets store Hedestrækninger fremkom fra forskellige
riider'. og 1723 udstedte Regeriugen en Forordnirrg. der
j,:'rede dem, der vilde bosætte sig paa Heden, gnatis Jord og
E,:'::g. i 20 Aar Fritagelse for Skatter og Tiender, for' ]Iili-
t::rt.ieneste, for Kongerejser og for Indkvartering. - Der
r::=jdte sig ikke en eneste. -

t]:r:kring }lidten af det L8. Aarhundrede for'.srlgte den nrek-
i..;;i.ior'gSke Kaptajn Ludvig von Iiahlen sig som N1'b1'ggel
pa.e. Heden. trIed StØtte af Staten b1'ggede han sin Gaard,
K,.:rgenshus, paa Resen Hede, en Del af Alheden. I lrJ Aar
i:,:...it denne fdrste Hedeopd)'rker ud i sin haablpse Kamp
n:'--'d Hedens Sand.

Åi Kahlens Kongenshus ses nu knn Tomten; melt i Nær-
!:;den ligger en stol', villaagtig Bl,gning. det ny Kor:gens-
hri-r. et trist }Iinde om Ren-Eventyret paa Heden for. 30
å:'.r siden, da Johannes Beeh strrttet af en hambor.gsk Rig-
nrand gjorde et velment, men forgær'es For.srig paa :rt gore
Lirpiirndskoen, Renen, til Husdyr i Danmark.

Samtidig med, at Kahlen sled paa sin Hedelod, hervcle Re-
geringen besluttet, at nu skulde det vær.e Ah'or. mecl Hede-
opdl-r'kningen. Vilde Landets egne Bpln ikke have rned det
at gore, skulde der forsøges nred fremmede.
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En l(orrtnrissiotr blev tredsat for at ordtre det fomsdne med
Hensl'n til Ilosættelsen paa Alheden og Randbftl Hede. de
to Heder'. rler var ndset til at \'ære Forsflgsmarker'. En
Ty-sker ved Navn }loritz blev som kongelig Legationsrrrad
senclt ud paa llververfær'd. r\Iiralet fol hans Rejse varr Eg-
nerle ved Rhinen 0g .^\Ierin.

Disse sk$nne og frugtbure Lanclskaber havde i nrauge åarr'
væref en Iirigenes Alfalvej, og l;'olholdene val' d"r'fcr
eftelhaandt u bleven satr haablose, at de fattige Bpnder h't
lod sig loklic t i l  at forlarde deres Hjem. Ilange var alierede
brudt op for at clt 'age ti l  Ruslands Stepper og Sl.rrrrrien-q
Hccler'. Ilvorfor sira ikJrcr srlge Lykken paa J.r'llands I{':der',
hvor Gr'æssct efter Hven'erens LTdsagn naaecle en ]land
til Knæcue. hvor Boliger og .,\Irrrker stod rede til at niod-
tage denr, og hvor de vat fli for Skatter og Afgifter i:i en-
hver Art !

Hvet'r,ttir)g'(]n gik stlygcncle. Ilelst skulde det jo væl'€ Bon-
der, cler valgtes; nlen Ilolitz, der fik Retaling for !r.. '*i '  en-
kelt, r 'ar ikl ie snritrrl ig; hern tog alle med.

Sera beg.r'ticlte da Yaurdringen - llæncl, I(vinder og Born
med deles kær'c.'ste Ejendele, gaaonde, kdrendc, r'ideude (en-
kelte paa lIulcll'r, eell paa ett T1't') den hundrede ]Iile lirnge
\rej nrod dct try IIjer:r.

Derr 24. Olitobel L759 konr de l'grste g Kolonister' :ii Ål-
heclen, :rud rc konr -qanrtidig ti l RanclbØl Hede. f)ii For-
beredelserne ti l  rrt modtage dem næppe nok var i \-, irden
-- flp1'r'at' sit:rlecles ingen Boliger til clem, ja der li'.i' ikke
engrlng triget lJesttnunt'lsc onr, hvol de skulclc bp - ::::rrrtte
Iiommissionen srirge l'tlr l,ogi til dem, og dc blev i:'. :ole-
lobig indkvarrterecie henholdsvis i \:iborg og Freder':rlrr.

I Lobet af Aaret 176ft r:ar Tilstrdmningen af lio;.:'::ister
saa stor', at der s;llltmen mecl de indkonlne i 1759 nu :ri.ii r':rr'
her i Landet 26.i Fanriliel nrecl tilsamnren 965 Pc-:'srrnet'.
Det. virr unrrrl igt i O.ielt l i l t l i t t at skaife Plrrds ti l  i=r: --
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enclsige til flere, og Legationsraaclen fik derfor Eefaling
til at indstille Hvervningell. Helcligvis - rnåa man næsterr
sige - for deu stakkels Kommissiott, dår skulcle .qorge for
de fremmedes Underhold, drog mange af dem stritks bort
igen, misfornpjede med de elendige Forhold, der bpcles denr.
Andre sofr Vagabonder, Desertprer, der nærltlest r'åt'dra-
get ud af Ll'st til Eventyl og nu satte ondt Blod lio-s ellers
skikkelige Folk, maatte nlarl jage ucl af Landet. \'ecl denne
Afgang l'educerecles Antallet af Iiolonister til undel Halv-
delen af det olrrindelige. Selv clisse kneb det med at skaffe
Boliger til, saa marlge Fanriliel i Fprstningen ntaatte nØjes
med Jordh.rtter. Endnu ses paa et St.r.kke Hede i \ær'heden
af Graamose Skole Rester af saaclanne Jordhytter'.

Den 16. IIaj 1760 regnes som den Dag, Kolorristerne tog
Alheden i Besiddelse. De pnskede at bo sammen i B1-er, sotll
de havde \-ær'et vant til, og Husene opff,rtes ogsaa tildels
i Hjemlanclets Stit paa begge Sider af en bred Gacle,
Stuehus til Gaden og Længer nrecl Stald og Lirde palal-
lelt med dette; endnu er der enlielte Rester tilbage af de
gamle T1'skelhuse. Ved Stuehtrset var der ofte ell Kaal-
gaard, og i denne et lille Blomsterprrrti, som -qær'lig Kvin-
derne i llindet om det gamle Hjem hægede orl. rrg til hvil-
ket, fortælles der', de tiggede Gpclning i deres Folklæder
hos deres danske Naboer. Ialt opfJrtes paa Alheden g7
Gaarde, deraf 28 i Harirdal (Frederikshede) og 29 i det
nærliggende Grønhøj (F-rederikshdj). Flere mincire I{olo-
nier anlagcles i Nabosogrlene Thorning, Krageluricl og Bor'-
ding; r-nen de nævnte el de ældste og stprste og kan be-
tragtes som lloderbyerne, fra hvillie tldflytning saa efter-
haanden hal fundet Sted, og n)'e Smaabyer opsraaet.

Og saa tog de fat paa at br.vde Heden. Besætning: L Ko og
et Par Stude, samt Avlsredskaber og Saasæcl fik de af Sta-
ten. Kartofler havde de fleste af dem selv bragt nred fra
Hjemlaudet, hvor l{artoffeldl'rkning længe htrvcle været
kendt. Kartoflen var dog kendt her i Lanclet. fdr Ko-
lonistertre konr heltil, I)e flanske Hugnenotter, der'-10 Aar
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tidligerc var indvandret til Fredericia, fprte den med sig
og d.r'r'kede den; nren det var af de tyske Kolonister, at de
clauske Ilondel efti,r'hazrnden l:erte at sætte pris paa K:rr-
toflen. I Iiegl'nclt'lsen slrr de med For.agt ned paa den n.r-
,,Flugt", som de mente hojst kunde tjene som svineftjcle.
For':rgten overfoltt' 's undertiden ogsaa påla liolopister.r.te
sel \ ' ,  hverrr  c le nrecl  et  Anstrog af  Spot kaldte Kai . t , , t i t i .
tr lskt 'rt te,, et Ntrr-n, cle cr ble,r 'en kendt trndet.ogsaa op i \u-
ticlt'n. Forsliellen i Sprog, sitdel og Skikke vanskeliggjor,cle
i lang Tid et ttdje re Sitntln'cnr mellenr de olnboende D;rnske
og de flenrnrecle. Dis.sc holclt sig ogstra helst for sig seir
og talte i nrange Aarr der.es Hjemlancls Sylr.og.

I ' r ' i l jen fo l tog s ig r l rg I ic l t  ef te l  l idt .  \ recl  c ler .es Fl i t i  r ,s
Nojrsonrht'cl vaurrlt \ l 'bt'ggt:r'n€ Dansker.ne.s Agtels,,. ,,!.
cli.cse sAir nrt'cl Beurrrlring T.r'skerne give,sig i Irålg rlr,(l C);,-
d1-r'knitrg :r1 l{eden, lrvarl de ikke .selv havde \:orer. [);i
clzitrsk Sll log eftelh:t:rnclen atloste'I ' .r-sk, og For.binclel.,-,r.
nrt ' l lenr cle to Folk bcst,glcclt ls \ '€d Gifter.nraal, r 'al '  Skri j*:
ru..-,sten slettr.t.

I  Be'g1'ndel.sen lur l i iu' t t i f l t ' l 'ne en Livsbetingelse for. \ ; .-
l-r1'ggenrc, sarl at sig'r' de'r'es daglige Brricl. lleclens Rug.,'r:.
Hitvren og Boghvederr ofte .slog fejl, sara de næppe grrv t-,.i-
sit'clett, kttrtde Iiat'ttll ' le'l 'ne salil rtogenltttrcle' tr.ives i clel t::i,-
l ingsfatt ige Hedejorcl. Lidt bech'e gik r let nred Avlen. t i . ,
nl:ln fandt llaer at rrl' l.rrip116le [,.r'ngskjolclen og benl'tte Askr::
sont Grldning. Et .stort F-r ' t 'nrskridt for I- ledens Ager.l l 'ur
t i l l '  Anvendelsen al '  l lergel, der korn i Gang onrkr. irr5
JIidtt 'n af ' l ' r 'edsel 'ne.

Inricl lert icl \ 'åu' ogsirrt r lc .strre Plantagcr.: Stendal, l-. , , , . .-
drrl ,  Konrperl:r l  og [[rrulcl:r l .  sol l l  St:rten havde laclet i . : .-
lægge i Slutningt,n al 'det 18. og Beg.r 'nclelsen af det l ir
Åtrrhtrndleclu' \'oli*rt,t sålål lnrlget ft'enr, at cle fot.nden Ttrll-
lllr'1l' og Br'æncle og'sir:i liuncle give Læ for' \'inden og delr...i
hænrrne Sarrrl f lugt( ' l l .

][r'lt selt'olrt Folholclt'nt' i nlrurge Hertseender bedrecle.., ..'i-.!'
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Kaarene endnu fattige, ogsåa eftei'at Kcilonisterne i 18nz
var bleven Selvejere. Afgiftelne vår' ganske vist kun smaa,
men Indtægterne var ogsaa meget ringe. Lidt Fortjeneste
kunde de skaffe sig ved Salg af L-vng og Iierrtofler i de rrær'-
meste Kf,bstæder, særlig' i Vibolg. illen det var en lang og
besr'ærlig Rejse. over 2 i\Iil ad daarlige \,'eje. Længe for
Sol stod op, nraatte de fra Hjemmet fol rned Studekdlet+jet
at naa Kpbstaden, naar Torvehandelen begyndte. L)'ng-
læsset val i Reglen tinget bort; lnelr Iiartoflerlle rlaatte cle
staa til Ton's mecl og ofte sælge for en i'inge Betaling. Det
blev ofte kun lidt, de fik tilovers, naar de havde gjort cleres
Smaaindkpb hos Kpbnlanden og faaet en Dram og en Oi til
lladen.

Naar de delfor hen paa Aftener) kom til )ieder'-Hvanr Iilo
og skulde have en sidste Folfriskning, kunde det iræucie,
det var saa smaat med Penge, at Klomanden - soni det
fottælles - maatte bolge ,,Stoffei Adam faa tou' Tlaninre
aa en hald El".

De fleste af Kolonisterne var Luthel'allel'e, kun enkelte lar'
Reforrnerte. De sidste betjentes ved liilkelige Forretningel'
af den reforrnelte Præst i Fredelicizr. Luthelallerue harr-cle
deres egen Præst. der ogsaa de fprste Aar virkede som Læ-
rer. 1766 fik de deres egen Kirke, del trtn'ærende Frederiks
Kirke, beliggencle midtvejs mellem de to B1'sr I{aurdai og
Grfnhf,j. 7778 fik Pr'æsten ogsaa sin egell Pr'æstegaalcl.
Aile er nu Lutheranere og har længe været Danske ikke
alene af Sprog, nlen ogsaa af Sind.

Paa Frederiks Kirkegaard hal nu cle gamle T)-skele:
Braiinerne, Bitscherne, Kramenre, Klatheme, \\rinklelne
og Wi.irtzertle, eller hvad de nu alle hecl, fundet en vel for-
tjent Hvile efter en lang og trang Arbejdsdag, og deres
Efterkommere sidder nu lunt inden Dple og nyder Fmgten
af Fædrenes trælsomme Slid.

Og hvilken Forandring er der ikke sket op i Nutiden I
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Den gamle Lynghede er næsten borte, nu ma^a man frede
om den for at berare en sidste Rest af dens ejendommelige
Natur. L,andets e$re Blrn har for længe siden taget Jor.d
derude. Præstegabrdens mægtige Hedeareal er udstykket
til Husmandslodder. Jembanen Viborg-Herning drager nu
sin SHnnevej genRem dyrkede Marken Stationsbyer er
voksede frem, blandt disse d9t gamle Kanrp ved den ,,tungt
henskridende Karup Aaon i Middelalderen en betydelig By
takket være den hellige Kilde og det underglrende },Iarie-
billede i den mægtige Kirke, af hvilken nu kun Skibet staar.
tilbage.

Turistforeningen for Danmark

Arbog L941

104


