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OBERSTLØJTNANT
THYGE J. SOEGÅRD.

22. OKTOBER 1851 - 26. JANUAR 1911.

Han er født i Horsens egnen. Hans forældre ejede en 
gård i Træden. Hans fader var en fremskridtsmand 

for sin tid. Han fulgte den danske bevægelse i Sønderjyl
land med stor interesse og tog levende del i det liv, der 
knyttede sig dertil. Han var med ved Skamlingsbanke- 
møderne i 1844 og 45 og var ven med Laurids Skau. Det 
var ham, der i December 1849 opfordrede Laurids Skau til 
at stille sig som folketingsmand i Skanderborg amts tredje 
valgkreds, og som arbejdede for hans valg, så det blev ført 
igennem.

Om end forældrene døde, mens Thyge var barn, så var 
deres indflydelse på hans udvikling ikke ringe. Dette at 
faderen havde stået blandt de fremmeligste og bedste, stod 
stadig senere for børnene som en opfordring til dem om 
også at være der, hvor der var fremskridt og liv. I 1869—70 
kom han på Dalum højskole, hvor den velkendte skole
mand Ghr. Kold var forstander. Men førend skoleåret slut
tede, døde Kold, og Thyge drog så til Askov sammen med 
en ældre Broder, der også havde været på Dalum.

Året forud havde han været på session, og han blev ind
skrevet som soldat, skønt han ikke havde fyldt de atten år. 
Han vilde være officer. Nederlaget i 1864 lå som en tung 
byrde på folk; der måtte gøres noget alvorligt. Det var den 
følelse, der hjalp så meget frem i tiden efter 1864. Thyge
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vilde være officer, for så kunde han rigtig komme til at 
deltage i den kamp, som så mange unge ventede, og som 
de så sikkert håbede skulde give vort land og folk oprejs
ning. Retfærdigheden måtte jo da sejre.

Han blev indkaldt 1870, og krigen mellem Tyskland og 
Frankrig brød ud, og håbet blussede op på ny. Man var så 
sikker på, at Franskmændene skulde sejre, og nu vilde vi 
få bod for 1864.

Men det blev jo anderledes.
Det var ikke ved et hurtigt kup, at vi skulde få oprejs

ning; der skulde årelangt arbejde til. Det følte Thyge Soe- 
gård også. Han blev i Tjenesten som officer og søgte nu 
at uddanne sig på bedste måde, søgte at uddanne sig som 
officer og som menneske.

Som den, der var udgået fra et folkelig vakt hjem og 
påvirket af højskolen, lå det nær for ham at slutte sig til 
den grundtvigske kreds i København. Han kom i Grundt
vigs hus, og man syntes dér godt om den unge raske soldat. 
Bispinde Grundtvig var en født Krag-Juel-Vind-Frijs og 
første gang gift med godsejeren og ministeren H. C. Reedtz; 
men trods sin fornemme afstamning var hun folkelig og 
jævn i sin færd og holdt åbent hus for Grundtvigs venner. 
Bispinden havde en datter, der syntes endnu bedre om den 
unge Soegård, og de blev snart forlovede. Men den glæde 
varede kun forholdsvis kort. Hun var svagelig og døde 
1875. Men bispinden tabte ikke interessen for Soegård for 
det Hun gav ham penge til en studierejse, og i 1880—81 
foretog han en længere rejse i Nordamerika.

Om en dansk officers stilling og arbejde i fredstid er der 
ikke meget at sige. Arbejdet går sin rolige gang; han avan
cerer fra det ene til det andet. Skal vi følge Soegård kan 
vi meddele, at han blev kaptajn i 1890, at han nåede alders-
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grænsen i Oktober 1903, og blev derefter udnævnt til oberst
løjtnant i forstærkningen. Men en dansk officer har i reglen 
megen fritid. Er han gift, så optager familielivet ham. 
Soegårds forlovede døde, som vi har hørt, og siden levede 
han som ungkarl. Men han har forstået at fylde sin tid 
med arbejde.

Når sommeren kom, og han ikke havde rekrutter, tog han 
stav i hånd og gik ud i landet for at studere vort land og 
vort folk, særlig var det kæmpehøje og minderne fra old
tiden, der fængslede ham. Og her har han gjort et stort 
arbejde, idet han har fredlyst hen imod tusinde kæmpe
høje og voldsteder, og det nogle af de smukkeste og de 
mest betydningsfulde, og det, hvad enten man tager det 
historisk, geografisk eller æstetisk. Det var et arbejde, der 
optog ham stærkt, og som han havde megen glæde af. 11904 
skrev han til mig:

»Jeg har haft et smukt udbytte af mit fredningsarbejde 
i sommer: 759 velbevarede oldtidsmindesmærker er nu fred
lyste fra min hånd, og alle er skænkede til statens frem
tidige omsorg — et arbejde, der forhåbentlig skal stå ved 
magt, sålænge Danmark står.<

Senere var han lige ved at klage over, at nu var der 
næsten ikke flere at frede, dog tilføjer han: »Det er mit håb 
ja min sikre forventning, at jeg nok skal nå de tusinde 
men så vil bunden også være skrabet.«

Og ikke nok med det, at de var bleven fredet; men han 
havde forstået at vække folks sans, så de alle er bleven 
givet uden betaling, noget der ikke alene havde betydning 
for nationalmuseet, i hvis tjeneste han har arbejdet; men 
som også har meget at sige, når vi tænker på det arbejde, 
han har gjort for at vække folks forståelse af denne sag. 
Han blev også påskønnet for det: Nationalmuseet fik kultus-
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ministeriet til at indstille ham til sølvkorset Ridder var 
han naturligvis i forvejen; det bliver enhver pligtopfyldende 
officer, når han har tjent sin tid. Sølvkorset er mere sjæl
den for en kaptain, endnu mere sjælden, når det er kultus
ministeren, der indstiller ham. Denne udmærkelse var han 
selv glad ved. Han kunde omtale det omtrent sådan: Mit 
ridderkors fortæller blot, at jeg er ingen klodrian; men mit 
sølvkors fortæller, at jeg har udrettet noget.

Om vinteren kunde han ikke arbejde i marken. Så var 
det landsarkivet i Viborg, der optog ham. Her har han 
været en flittig arbejder. Det var særlig kulturhistorien, der 
fængslede ham, og af den ^gen, den kultur, der knytter sig 
til folkets liv paa landet Han gennemgik den ene tingbog 
efter den anden, og her fandt han så meget, der kastede 
lys over bondens kår i det 17. århundrede og opklarede 
forhold, han ikke havde anet. Men hvordan skulde han 
gøre noget ud af det, så andre også kunde få gavn af det. 
Her kneb det for ham. Undersøge og finde, det gik så ud
mærket, og det tiltalte ham så stærkt; men samle det, få 
oversigt over det og få det givet form, det lå ham fjærnere. 
Han havde skrevet lidt til »Samlinger til jydsk historie og 
topografi« i 1899, men han syntes, der måtte kunne gøres 
mere ud af det. Så skrev han til forstander L. Schrøder om 
sit arbejde, om der ikke på en eller anden måde kunde komme 
et samarbejde i stand mellem ham og Askov højskole, så 
der kunde komme noget mere ud af alt det arbejde, han 
gjorde i Viborg. Schrøder kom til mig og talte om, hvad der 
var at gøre ved det. Ingen af os kunde dog hitte på et 
praktisk forslag, som vi kunde gøre ham.

Imidlertid hører han, at jeg arbejder med danske vider 
og vedtægter, og så skriver han til mig og foreslår et sam
arbejde. Vi kommer derved i brevveksling, og han skriver 
til mig om sin plan:
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>1 den senere tid er tanken hos mig opstået om at skrive 
en slags højskolebog om bøndernes kår i det 17. århundrede, 
som det vilde være mig en glæde at tilegne den udvidede 
højskole i Askov i taknemlighed og troskab mod den tid, 
da jeg selv var lærling ved skolen. Jeg kunde til sommer 
ønske at gøre d’hrr. bekendt med mit materiale og høre 
deres råd og mening. Forøvrigt vil det vare et par år, inden 
planen kan realiseres. Dels er jeg ikke ganske færdig med 
Jylland endnu på dette felt, dels agter jeg mig til Amerika 
til næste vinter. Det er nu en snes år siden, jeg sidst var 
der, og jeg trænger til lidt frisk luft i lungerne.«

Bogen blev der ikke noget af foreløbig, og samarbejdet 
var jeg ikke så dristig ved. Men da jeg så senere fik talt 
med ham, og jeg mærkede, hvilken sund sans han var i 
besiddelse af, hvor stor interesse han havde for den sag, 
og hvilket trofast arbejde han havde gjort, gik jeg gladelig 
ind på det og fik aldrig grund til at fortryde det.

Der kom nu en tid af lykkelige arbejdsår for Soegård. I 
1903 blev han, som vi har hørt, oberstløjtnant i forstærk
ningen. Det gav ham en del kontorarbejde, og sessionerne 
optog en del af hans tid, men han havde også megen fritid. 
Om sommeren var han ude sft frede sine kære kæmpehøje. 
Om Vinteren arbejdede han med sine vider.

Jeg udgav først viderne for øerne. 1 1908 skulde han saa 
begynde med Jylland. Han havde alt i orden, men da han 
så skal begynde, kom han til mig: Vil De ikke gå manu
skriptet igennem og udgive det for mig. De har nu udgivet 
første bind, De har øvelsen, De kan bedre gøre det, så det 
bliver nogenlunde ens. Jeg fandt, der kunde være noget i 
det, gik ind på det, og sådan kom vi til at arbejde i endnu 
nærmere forening. Han var let at arbejde med. Hans sunde 
sans fornægtede sig aldrig. Var der uoverensstemmelse om
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en eller anden ting, så gik det gerne sådan, at når jeg blot 
kunde begrunde mit forslag ordentligt og klart, så gik han 
altid ind på det; kunde endogså takke mig for det.

I slutningen af Oktober 1910 var vi bleven færdig med 
andet Bind, Jylland. Jeg havde sendt ham en del eksem
plarer, men hørte intet fra ham. Jeg undrede mig lidt, men 
tænkte dog ikke videre over det; han måtte vel være op
taget af andet Ved nytårstide fik jeg brev fra ham. Han 
lå på garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og havde ligget der 
i seks uger. Han havde lige været ved at gå over på den 
anden side, men nu var han bedre, ventede sig snart rask 
og skrev så om, hvordan han vilde ordne sig.

En fjortendags tid efter får jeg et langt brev igen, der 
viser, hvor glad han er, og hvor forhåbningsfuld han er 
med hensyn til fremtiden. Han udtaler sin glæde over, at 
vi nu har fået viderne udgivet, takker mig for mit arbejde, 
fordi jeg havde planlagt og ledet det. Når det var blevet 
et så smukt arbejde, som det var, så måtte han takke mig 
for det. — Vor brevveksling havde mest været om vort ar
bejde, det havde været spørgsmål og svar, oplysning om 
kendsgerninger og lignende. Nu fik jeg her et brev, hvor 
hans gode hjerte strømmede over af taknemlighed og kær
lige følelser. Jeg blev overrasket ved at modtage det, men 
forfærdelig glad for det. Jeg havde sommetider følelsen, 
at jeg kørte med lidt for stramme tøjler. Derfor var det så 
velgørende for mig at få dette brev, som viste mig, at han 
forstod at vurdere mit arbejde ligesåvel som sit eget.

Nogle dage efter læste jeg i avisen, at han var død den 
26. Januar 1911. Det var af en hjærneblødning. Det greb 
mig stærkt, og nu fik hans sidste brev dobbelt værdi for 
mig. Skønt det ikke fra hans side var tænkt som en afslut
ning på vor brevveksling og vort samarbejde, så kunde det
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ikke have været gjort bedre og smukkere, selv om det havde 
været planlagt.

Jeg skal dog tilføje, at en del af de jydske vider i nær
værende tredje bind stammer fra hans hånd. Så snart han 
havde fundet én, skyndte han sig at få den afskreven og 
sendte mig den. Jeg syntes, at han gerne selv kunde have 
samlet til bunke og ordnet dem, men det var som en anelse 
i hans underbevidsthed sagde ham, at det gjaldt at få dem 
hurtigst muligt ud af sine egne hænder og over i mine. Da 
han var død, var jeg taknemlig for, at han havde gjort det.

Th. Soegård var officer, soldat, han var den praktiske 
mand med den sunde sans. Han var jyde, sejg og udhol
dende, trofast i sit arbejde og trofast i sit venskab. Han 
havde noget af det jydske lune. Udholdenhed og lune, det 
var de to egenskaber, der gjorde, at han kunde få folk til 
at frede alle de mange kæmpehøje. Han havde et mildt 
sind, var hjælpsom over for dem, der var kommen på livets 
skyggeside. Han var en flittig kirkegænger, og det ikke fordi, 
det hørte sig til. Han blev ofte grebet af prædikenen og de 
hellige handlinger, så at tårerne randt ned ad kinderne på 
ham. Han var en stor, svær og kraftig officerskikkelse, men 
her i kirken mærkede man, han satte sig på barneskamlen 
ved sin himmelske faders fødder.

Jeg var glad ved, at jeg kom til at arbejde sammen med 
ham, og jeg kom efterhånden til at holde meget af ham. 
Jeg vil derfor ikke sende dette bind ud, uden der bliver 
rejst et lille æreminde for ham i det. Det være min Tak!

Poul Bjerge.


