
DENGANG DA I EGEDALEN………………...........1900   

 

I både Viborg Stifts Folkeblad og Viborg Stifts-Tidende var følgende indrykket: 

”Undertegnede henvende sig med Bøn om hjælp i denne for os trange Tid. Vi have nemlig mistet vor 

eneste Hest, som vi havde haft i 3 Uger, og ikke fået assureret. Jorden, vi dyrke, bestod, da vi overtog 

den, nærmest af tilgroet Lyngmark, og vor eneste Erhverv har derfor de første Par Aar nærmest været at 

plukke Lyngen og kjøre den ind til Byen og på den måde skaffe Midler til Livets Ophold. Hesten, der 

døde af Kolik, havde vi kjøbt ved hjælp af et Laan, som endnu ikke er helt betalt. 

Det er da vor Bøn, at gode Mennesker ville hjælpe os, saa vi atter kunde faa anskaffet en Hest, thi ellers 

maa Resultatet blive, at vi maa gaa fra vort Hus, hvis Jord vi ikke magte at dyrke. 

Egedal ved Hald den 20. Marts 1900. 

Niels Chr. Christensen og Hustru.” 

Nogle dage senere er samme tekst indrykket i aviserne, men med tilføjelsen: 

”Vi undertegnede mænd, der kjende N. Chr. Christensens Forhold, kan kun slutte os til ovenstående, 

idet vi paa det bedste kan anbefale ham som en ædruelig og i alle Maader hæderlig Mand, og bede 

derfor om, at ham maa blive hjulpen i denne for ham trange Tid. 

Enhver af os modtager gjærne Bidrag.  

A. Jensen, Sognefoged, Hellerup. – J. Aalkjær, Viborg. – J. P. Krigbaum, Finderup. – Jacob Leth, 

Agerskov. – Jens Chr. Frederiksen, Agerskov. – Martin Nørgaard, Viborg. 

                     Modtaget af Bager Aalkjær 5 Kr.” 

 

D. 9. og 11. april samme år er følgende at læse i henholdsvis VS-T og VSF: 

”Liste over Gaver til Niels Christian Christensen, Egedal pr. Hald. 

Hos J. Aalkjær er indkommet: 

Fabrk. Krogh, Mærke E. K. 2,00, Kandidat Flagstad 1,50, (Fru Hermansen) en Ubenævnt 2,00, Fabrk. 

Brems 2,00, S. F. 0,50, J. P. Mønsted 1,00, K. 5,00, Enkefru Pedersen 2,00, J. H. 2,00. 

Hos Martin Nørgaard er indkommet: 

Jomfru Fogh 1,00, Sergent Martinsen 1,00, Lynge 1,00, Ubenævnt 1,00, M.N. 2,00. 

Bidrag modtages fremdeles.” 

Jeg har ikke kunnet finde yderligere bidrag i aviserne fra den tid, men mon ikke de undertegnede herrer, udover 

bager Aalkjær, har bidraget med et beløb. Summen af ovenstående beløb giver 29,-kr. 

Én krone i år 1900 ville i dag svare til ca. 70,-kr. Ergo er der i hvert fald indsamlet, det der i dag ville svare til 

mellem 2 - 3000,-kr., men om det var nok til en ny hest, ved jeg ikke. 

På Hald Ege Samlingens vegne 

Poul Harald Christensen. 


