
Rasmus Skovsgaards samlinger fra 
Sanderum sogn 

M Christian Andersen 

Skal man kende et sogns nutid, må man også vide lidt om dets fortid. 
Da jeg kom til Sanderum sogn i 1968, begyndte jeg ret hurtigt at 
beskæftige mig med sognets historie. Også til Landsarkivet kom jeg. 
Her fikjeg at vide, at arkivet havde Rasmus Skovsgaards samlinger fra 
Sanderum sogn, som dog »vist ikke var alt for pålidelige<<. Det har jeg 
siden kunnet afkræfte. Jeg har hentet mange oplysninger fra sam
lingen, der rummer en guldgrube af viden for mange, der bor i sognet 
eller har familie derfra. J eg har aldrig mødt Rasmus Skovsgaard, men 
jeg vil i det følgende forsøge at ridse op, hvem den flittige, men ganske 
ukendte lokalhistoriker var, hvad hans værk omfatter, samt hvad der 
senere skete med det. 

Rasmus Skovsgaard blev født den 15. maj 1875 på gården Skovsgaard 
i Øghaven i Ravnebjergs vestlige ende som søn af gårdejer Anders 
Rasmussen og hustru Karen Lam Larsdatter. Faderen blev kaldt Anders 
Skovsgaard, hvilket navn Rasmus officielt tog i 1905. 

Som eneste søn fik han gården i 1902. Men hans interesser lå på 
ganske andre felter end landbruget, som han kun gav sig af med af 
pligt. Det var utænkeligt, at sønnen ikke efterfulgte faderen på gården. 
Det lå dybt i bonden, at landbruget med jord og dyr var det eneste 
solide erhverv.- Da Rasmus Skovsgaard var ungkarl, solgte han i 1905 
gården til Hans Jørgen Poulsen, der var gift med hans søster Karen 
Marie. 

Men hvem var Rasmus Skovsgaard? Jeg har spurgt gårdejer Chr. 
Poulsen, hvis hjem Myremalmhuset lå ved siden af Skovsgaard, og han 
oplyste: »Skovsgaard blev mit andet hjem. Rasmus' far, som boede på 
gården som aftægtsmand, kaldte jeg »bedstefar«. Min mor hjalp til med 
alt muligt på gården. Da jeg blev lidt større, fikjeg også noget at gøre. 
Om vinteren kastede jeg neg ned, som Rasmus lagde i tærskemaskinen. 
Jeg fik dog ikke noget nært forhold til ham, da han slet ikke var 
børneven eller forstod sig på børn. Rasmus hjalp også til i høsten og slog 
desuden græsplænen. Som hjælp på gårdens 45 tdr. land var der også to 
deltids husmænd, en karl og en fodermester, to tjenestepiger og to 
sønner.- Rasmus hjalp svogeren med kontorarbejdet, efterhånden som 
denne fik mange offentlige hverv. Således var han sognerådsformand i 
perioden 1913-34. Han var meget afholdt. Han var meget sparsomme
lig, vendte konvolutterne og brugte dem igen!« - Såvidt Chr. Poulsen. 1 
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Ungdomsbillede af Rasmus 
Skovsgaanl (1875-1958). 

Men rammerne om det kommunale arbejde var enkle. En stue i 
huset rummede hele kontorvirksomheden, heri også Folkeregistret, 
som Rasmus Skovsgaard stod for. Han var med sin letlæselige skrift en 
uvurderlig hjælp for H. J. Poulsen, der havde en elendig håndskrift, 
nogle værre kragetæer. Arbejdet med kommunens sager gennem 
mange år gav Rasmus Skovsgaard et omfattende kendskab til egnens 
folk, slægter, gårde og huse, og det var en afgørende forudsætning for 
hans lokalhistoriske virke. Også Ravnebjerg menighedsråd var han 
medlem af. 

Allerede mens han var paa Skovsgaard, har han arbejdet med lokal
historien. Han var et kendt ansigt i Sanderums gadebillede, når han 
kom til byen for at søge oplysninger. Med sin blå kasket, spadserestok 
og hurtige gang var han let genkendelig. 

Den l. januar 1935 blev H. J. Poulsen udnævnt til direktør for Fyns 
Stifts Sparekasse. Rasmus Skovsgaard flyttede med til Odense og fik nu 
mere tid tillokalhistorien. Han var uhyre flittig og opsøgte folk i gårde 
og huse og spurgte dem, hvad de vidste om det sted, hvor de boede, og 
om de folk, der havde været der førhen. Også arkiverne blev energisk 
besøgt. Fhv. landsarkivar Anne Riising har fortalt, 2 at Rasmus Skovs
gaard var så præcis, at uret kunne stilles efter ham. Lige før arkivet 
åbnede, stod han udenfor i pænt sort tøj. Han tog sit ur op, så på det, 
og når tiden var inde, ringede han på. 
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Rasmus Slwvsgaard i 
huttig gang. 

Rasmus Skovsgaards samlinger omfatter 17 håndskrevne bind samt 
mange skrivehæfter og løsblade. De tre første bind synes nærmest at 
være en slags forarbejde til den systematiske gennemgang af sognets 
gårde og huse. I bind l er der beskrivelse af gårde i Sanderum. Des
uden er der en 20 sider lang afskrift efter Fyens Stiftstidende: >>Træk af 
landboforhold i Fyn, særlig i tiden 1740-1790. Præster og degne<<. - I 
bind 2 er der en fortegnelse over salg ved auktionen af ryttergodset på 
Fyn den 14. november 1764. Endvidere er der en afskrift af jordebog 
for Dalum Kloster fra 1762, der vidner stærkt om Svenskekrigenes 
katastrofer. Ved næsten alle gårde står der: Øde og afbrændt (eller 
forarmet) . I Elmelund gælder det alle gårde. I Sanderum er 10 af 13 
gårde ramt. -Bind 3 indeholder vurderinger i Sanderum kommune år 
1909.- Rasmus Skovsgaards egentlige værk begynder med bind 4 og 
slutter med bind 17. Indholdet er disponeret efter sognets 5 landsbyer: 

bind 4-7: Sanderum og Stormarken 
bind 8-9: Ravnebjerg, Vosemose, Knudstrup og Holmstrup 
bind 10-14: Højme, Dyrup 
bind 15-16: Elmelund 
bind 17: Ravnebjerg, Bøllemose, Øghaven og Hesbjerg. 
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Rasmus Skovsgaanls Joronl til sine samlinge1; der opbevares på Landsarkivet i Odense. 

Der er et udførligt register i bindene, der afslutter hver af de fire 
landsbyer. Registret i bind 17 omfatter også bind 8 og 9. 

Ved de gamle gårde begynder Rasmus Skovsgaard med matriklen af 
1664 og anfører, hvem der da var fæster. Sanderum sogn var fæstegods 
under Dalum Kloster, bortset fra et par gårde, der tilhørte kirken. 
Rasmus Skovsgaard har indført alle ejerskifter, han har fundet frem til, 
samt ejerne og hvem de var gift med. Også dødsfald, vielser og antallet 
af børn er flittigt noteret. Det fremgår, at ægtefællerne tit er vokset op 
sammen. Da landsbyen var en lille verden for sig, er det ikke mærkeligt, 
at mange giftede sig med en pige fra nabolaget. Måske gav det særlig 
solide ægteskaber? 

Fæstebrevene er ikke blot nøgterne, - de kan også have karakteristi
ske bemærkninger. Således står der ved Sanderum kirkes anneksgård, 
hvor fæsteren AndersJensen var død og efterlod enken Maren Anders
datter og sønnen Hans, der var 15 år gammel og den 26. juni 1752 fik 
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udstedt fæstebrev, hvori det hedder: »Overalt bør han være sin moder 
lydig, agte, elske og ære hende, samt modtage hendes råd og for
maninger, som det et ungt menneske og lydig søn agter og anstår<<. Ja, 
det var gode ord. 

Det har uden tvivl været Skovsgaards oprindelige plan at komme hele 
sognet igennem med sin beskrivelse. Det er ikke lykkedes, selv om 
imponerende meget er nået. Hvad der manglede i hovedbyen San
derum, fortæller han i bind 6: >>jeg vil slutte beskrivelsen af Sanderum, 
endskønt der er mange ejendomme igen, som ikke er omtalt. Der er 
flere huse i Sanderum og ved Fåborg landevej, men flest i Sanderum 
Tørvehave, og nogle af de sidstnævnte er ikke nye. Men når de alligevel 
ikke er med i beskrivelsen, så er grunden den, at selv om flere af dem 
har været bygget i mange år, så har de vist ikke været fraskilt gårdene i 
Sanderum by, og af den grund er de ikke noteret i skøde- og pante bø
ger, der er opbevaret i Landsarkivet, Odense<<. - Husene i Tørvehaven 
var oprindeligt bygget til fodermestre og husmænd, der gente på 
gårdene i Sanderum. Tidligere lå deres småboliger ved gårdenes ind
kørsler. Men da de næppe var særlig pyntelige, blev de indkøbt ved 
dødsfald og sløjfet. Hver gård havde en parcel i Sanderum Tørvehave, 
hvor nye boliger blev opført. Det var ikke luksusbyggeri, så det har ikke 
inspireret Rasmus Skovsgaard til nærmere beskrivelse. 

I slutningen af bind 17 om Ravnebjerg skriver Rasmus Skovsgaard 
også følgende om sit arbejde: »Værket anses ikke for at være fuld
komment. Beskrivelserne kan visse steder være mere eller mindre man
gelfulde, og helt fri for fejl garanteres der ikke for, på grund af svig
tende hukommelse fra adskillige; men som de nu er nævnt med lidt 
mangler og fejl, så menes det ikke, at de kunne være så store, at værket 
helt kan kasseres. År 1948. Rasmus Skovsgaard<<. 

Det er meget beskedent sagt, også alt for beskedent. Men det var vist 
betegnende for ham. 

De døde rider hurtigt. Inden længe er der lagt et tæt dække over deres 
oplevelser og virke. Hvis Rasmus Skovsgaard ikke ved ihærdig spørgen 
og gransken havde draget noget af dødes fortid frem og fastholdt 
levendes erindring, ville der være meget, der ikke kunne fortælles om 
Sanderum og omegn i dag. 

Men afgørende er det, om man kan stole på Rasmus Skovsgaards 
oplysninger. Det mener jeg, at man kan. Ved stikprøver, jeg har fore
taget, synes hans oplysninger stort set at være korrekte. Unøjagtigheder 
kan ikke undgås, og han har da også nævnt svage punkter. Men i mange 
tilfælde har han selv opdaget fejlen eller senere fundet en supplerende 
oplysning, som derefter på en lille seddel er limet fast på siden, hvor 
den hørte hjemme. 
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Ehsempel fra Rasmus SkovsgaaTds samlinge1; her under omtale af Ravnebjerggård et mindeji-a 
sven,1kekrigene. 

To store svagheder har Rasmus Skovsgaard ikke undgået. Der er 
ingen notater om, hvornår han har skrevet bøgerne. Forordet i bind 4 
om Sanderum er fra 1945. Men er det skrevet, da værket var ved at være 
afsluttet? Sandsynligvis- i hvert fald har jeg ikke set oplysninger, som er 
ført ind efter dette år. Efter beskrivelsen af hver landsby er der nogle 
slutningsord. For Sanderum skrevet 1945, Ravnebjerg 1946, Højme 
1949 og Elmelund 1950, men de m å være skrevet nogle år efter, at selve 
værket var afsluttet. Familien3 har ikke kunnet give supplerende op
lysninger. 
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Den anden svaghed, som fhv. landsarkivar Anne Riising har påpeget 
ved Rasmus Skovsgaards store efterforskning, er langt vigtigere. Han 
angiver ikke kilder og oplyser ikke navne på de mange, der har givet 
ham oplysninger - en hyppig fejl hos amatørhistorikere. Dog nævner 
han i forordet i bind 4, i hvilke arkiver han især har hentet sin viden. I 
forbindelse med Ravnebjerg nævner han også Ravnebjerg og Odense 
Herreds skøde- og panteprotokoller, kirkebøgerne og dokumenter fra 
Ravnebjerg Bykasse. Nærmere sine kilder kommer han ikke. 

Det må kalde på undren, at Rasmus Skovsgaard aldrig har offent
liggjort noget af det vældige stof, han samlede. Intet er blevet trykt, og 
heller i sognet har det været kendt. Kun en enkelt, jeg har mødt, vidste 
noget om Rasmus Skovsgaards samlinger, nærmere betegnet Jørgen 
Jacobsen, Vosemose, der selvvar en habillokalhistoriker. Rasmus Skovs
gaards næstsøskendebarn, gårdejer Knud Larsen, Lykkenslund4, men
te, at det var økonomien, der afholdt ham fra at få noget trykt. Trykning 
ville koste mange penge, og dem var han ikke glad for at give ud. 

Rasmus Skovsgaard døde den 28. oktober 1958 og ligger begravet på 
Ravnebjerg kirkegård, i samme gravsted som søsteren og svogeren. I 
dødsannoncen stod der enslydende i både Fyns Tidende og Fyens 
Stiftstidende: »Efter afdødes ønske foregår begravelsen i stilhed fra 
Ravnebjerg kirke«. Anden omtale af hans død var der ikke i aviserne. 

Hans samlinger er afleveret på Landsarkivet i OdenseS, hvor de 
findes under Topograflea 100-104. For nogle år siden fik Sanderum 
Lokalarkiv en kopi af samlingen. Også her kan interesserede glæde sig 
over at finde et hav af oplysninger, nedskrevet med en letlæselig hånd
skrift, uden hæmmende gotiske sving. 

Noter 
l. Chr. Poulsen, Sanderum Stonnark, der var meget interesseret i lokalhistorie, døde i 

juni 1993. 
2. Ifølge telefonsamtale februar 1993. 
3. Fru Else Jensen, Sanderum, hvis søster var H. ]. Poulsens svigerdatter, siger februar 

1993, at der næppe kan gives yderligere oplysninger. 
4. Samtalen med Knud Larsen (død 1989) fandt sted i 1988. 
5. Afleveret efter Rasmus Skovsgaards død af søstersønnen Chr. Poulsen. For samlingen 

er kvitteret den 10. august 1960. (Oplyst af Landsarkivet i marts 1993). 
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