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Skolebygning i Alslev fra 1889, fotograferet ca. 1910 
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INDLEDNING 

 

  Vilhelm Olldag (VO) var skolelærer og kirkesanger i Alslev Sogn fra 1881 til 1892, og i 
august 2014 fik Alslev besøg af en gruppe slægtninge til denne lærer Olldag. 
   
 Et oldebarn - Helle Schack Østergaard fra Odense - havde arrangeret en familietur til det 
sted, hvor Schack Olldag familien havde sit udspring, og hvor stamfaderen ligger begravet.  
 
   Ud over fætre/kusiner med børn var hendes morbror Vilhelm Østergaard med for at fortælle 
om Olldag slægtens historie. 
 
   Alslev Sognearkiv fik lov til at deltage i besøget, og det gav arkivlederen mulighed for at få 
adgang til Vilhelm Østergaards omfattende viden om sin morfar.   
   
Vilhelm Østergaard har beredvillig stillet sit familiearkiv til rådighed for Alslev Sognearkiv, 
og naturligvis blev det aftalt, at arkivet skulle udarbejde et lille skrift om Vilhelm Olldag, så 
informationerne/fortællingen blev tilgængelige på arkivets hjemmeside  

www.alslevsognearkiv.dk 
 
   Skriftet er nu udarbejdet, og på trods af de mangler og fejl, der måtte have indsneget sig, er 
det Alslev Sognearkivs håb, at Schack Olldag familien vil have fornøjelse af et samlet 
kronologisk overblik over deres forfar Vilhelm Olldags liv og levned. 
 
  Andre interesserede læsere får kendskab til en spændende person, a) der blev født i Holsten, 
b) havde en plejefar fra Slesvig, c) fik sin opvækst i Vestjylland samtidig med Esbjerg Havns 
etablering, d) flyttede til København og fik en handelsuddannelse samt e) en lærereksamen i 
tilgift, f) var med ved etableringen af et andelsmejeri og et forsamlingshus i Alslev, g) blev 
smøreksportør til England, h) prøvede med fiskeopdræt i det der dengang var Danmarks 
største dambrug ved Skjern Å, og vendte så i en moden alder tilbage til lærergerningen. 
 
   Som dreng oplevede han danskernes nederlag i den 2. slesvigske krig i 1864, men kunne 56 
år senere til gengæld glæde sig over Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. 
 
    Schack Olldag familien blev talrig. Gennem de to ægteskaber med to Schack døtre fra 
Alslev Mølle fik han 10 overlevende børn.  
     
 
Alslev, efteråret 2014 
 
Hans Ole Villadsen 
Arkivleder 
 
Alslev Sognearkiv 
Bredgade 39 I, Alslev 
6800 Varde 
alslev.sognearkiv@gmail.com  
www.alslevsognearkiv.dk 
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   Vilhelm Olldags barndom og opvækst 1855 – 1881. 
 
   Vilhelm Olldag (VO) blev født i Hohendorn i Holsten den 1. juni 1855, og døbt i Wacken 
kirke, Kreis Rendsburg.  
   Moderen var Wiebke Elise Behrens, der var født den 17. februar 1832 i Wacken, hvor 
hendes fader havde en større gård med mange ansatte og stor omsætning. Som barnefader 
blev Wilhelm Olldag fra Oldesloe udlagt, men parret blev ikke gift. Faren flyttede senere til 
Hamborg.  
     Elise Behrens blev derimod viet til Andreas Christiansen (AC), der var født den 7. februar 
1830 i Hanved Sogn ved Flensborg, og Andreas Christiansen blev efterfølgende betegnet som 
VOs plejefar. 
   Andreas og Elise havde truffet 
hinanden, medens Andreas var huslærer 
på godset Melbeck i Holsten, hvor Elises 
far var født. 
   Plejefaren kom på Segeberg 
Seminarium og virkede senere som 
privatlærer blandt andet i Brøns 
præstegård.  
   Derefter kom parret til Ribe, hvor AC 
fik stilling som timelærer ved 
Betalingsskolen. Her fik de deres første 
fælles børn, Andreas Valdemar født d. 
14.6.1859 og Johannes født d. 
11.10.1861.   

  Wiebke Elise Behrens og Andreas Christiansen 
 

   Efter at AC havde bestået lærereksamen i København 1862 søgte han og fik stillingen som 
skolelærer og kirkesanger i Alslev med tiltrædelse den 1. maj 1863 
   Plejesønnen Vilhelm Olldag blev opført i Alslev Skoles protokol for sommerskolen 1863 
som elev nr. 25 i den yngste klasse. 
   Moren og plejefaren fik yderligere seks børn efter de var flyttet til Alslev, men heraf døde 
de tre som børn.  
   1. Emma Dorthea den 1. oktober 1863, 2. Carl Johannes den 14. marts 1866, 3. Eliese 
Cicilie Mathilde den 6. maj 1868 (dør af mæslinger d. 7. maj 1869), 4. Elise Marie Mathilde 
den 27. marts 1873, 5. Vilhelm Carl Castagne den 15. august 1872 (dør den 12. september 
1874) og 6. Hilda Maria den 12. april 1872 (dør den 28. januar 1877)  
 

Kopi af folketællingslisten for Alslev Sogn 1. februar 1870 
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     VO blev konfirmeret i april 1869 af pastor Müller, Alslev. VO var skolens dygtigste elev 
og begyndte tidligt at assistere sin plejefar som hjælpelærer.  
   Han blev indkaldt til militæret, og blev befalingsmand ved 10. bataljon (Korporal og 
sergent) 
   På anbefaling af pastor Valdemar Sthyr (præst i Alslev 1872-1877 og senere biskop i 
Maribo samt undervisningsminister) fik han en stilling i handelsfirmaet Sthyr og Kjær i 
København, og ved flid og engagement opnåede han på få år, at få en god og meget vellønnet 
stilling i firmaet endda med lyse fremtidsudsigter. 
   Samtidig med kontorarbejdet læste han som selvstuderende op til lærereksamenen, som han 
bestod i 1880/1881. Den ekstra boglige viden, som hans plejefar havde givet ham i 
forbindelse med arbejdet som hjælpelærer i Alslev, havde sikkert været til stor gavn. 
  I 1880 blev han gift med Marie Schack f. 3.11 1856 i Alslev Mølle. 
 

   Vilhelm Olldags tid som skolelærer i Alslev 1881 – 1892. 
   Plejefaren døde i 1881, og VO havde med sin lærereksamen mulighed for at søge det ledige 
embede i Alslev. Det gjorde han og fik stillingen som skolelærer og kirkesanger.  
   Moderen Wiebke Elise Christiansen flyttede efterfølgende til København og døde i 1923. 
   Det var meget overraskende for hans chefer i det københavnske handelsfirma, at han 
fravalgte et meget vellønnet job i landets hovedstad. Ikke engang lovning på en snarlig 
forfremmelse kunne få VO fra den overbevisning, at det var lærergerningen, der skulle være 
hans livsværk.  
   Alslev Skole havde i 1889 78 elever, og det var nogenlunde, hvad der var af elever i årene, 
hvor VO virkede på Alslev Skole.  
   Undervisningen om sommeren blev klaret alene af skolelæreren. De ældste elever gik kun i 
skole en dag om ugen, de yngste flere dage.  
   I vinterhalvåret var der skolegang 6 dage om ugen for alle elever, og derfor var der ansat en 
hjælpelærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilhelm Olldag og hustru Marie Schack i 1880erne ved Alslev Skole 
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Skolebygningerne i Alslev 
  De skolebygninger som Vilhelm Olldag voksede op i, og hvor hans stedfar/plejefar Andreas 
Christiansen havde embede, var blevet ombygget i 1863 for at opfylde kravene i skoleloven 
fra 1856. Iflg. skoleprotokollen havde begge skolestuer et rumfang på 2.550 kubikfod.    
  De høje målebordskort fra 1870 viser en 2-længet ejendom beliggende helt ude ved Varde-
Hjerting landevejen.   
   I 1889 blev der bygget en ny skolebygning med bolig til læreren i nord og skolestuer mod 
syd. Den første lærerfamilie, der boede i de nye faciliteter, var Vilhelm Olldag med familie og 
tjenestepige. 
   Boligen bestod af 3 stuer/værelser, køkken, spisekammer, bryggers og pigekammer. Til 
skolebrug var der en forstue, en stor skolestue samt en lille skolestue.  
   Driftsbygningerne til skolens landbrug lå mod øst bag skolen, og kort fra 1900 viser, at der 
var en vinkelbygning til skolen samt en mindre fritliggende bygning, som blev brugt til stald, 
lade og brændselsopbevaring.  
 

Aflønningen som lærer i Alslev 
   Det var ikke så ligetil at beregne skolelærernes løn før skolereformen i 1899, for den var 
sammensat af mange forskellige honoreringer ud fra en fastsat reguleringssum.   
   Reguleringssummen for embedet var fra 1862 til 1876 sat til 480 rigsdaler. I 1876 var 
møntfoden blevet ændret til kroner, og nu var reguleringssummen 1.468 kroner frem til 1886, 
hvorefter den blev nedsat til 1.242 kroner. 
   Ændringerne må skyldes stigning og fald i kapitaltaksterne for rug og byg, som var basis for 
udregningerne af lærerens løn.  
   Embedet var desuden tillagt leverance af brændsel (tørv) og betaling for at være 
kirkebylærer. (kordegn). Desuden modtog skolelæreren offer ved kirkehøjtiderne, og 
aksidenter for at medvirke ved de kirkelige handlinger som dåb, giftermål og begravelser, og 
så var skolelæreren naturligvis også bonde.  
 

Vilhelm Olldag som bonde i Alslev.  
   Til lærerembedet i Alslev hørte der også et landbrug, og indtægterne fra landbrugsdriften 
var en del af lærer Olldags aflønning.   
   Ejendommen havde ved matriklen i 1844 et jordtilliggende på 0 tønder 6 skæpper 1 fjerding 
1 album (0-6-1-1) hartkorn, og blev betegnet som matrikel nr. 2, Alslev By og Sogn.  
   Øst for skolen var der 14 tønder land agerjord, og ude på hedelodden var der 5 tønder land 
mark. Dertil kom agre og engarealer i Alslev Havremærsk, i Slaugen (?) og ved Toftnæs bro. 
   Der blev årligt høstet mindst 10 læs hø.  
   Umiddelbart efter, at Olldag overtog skoleembedet i 1881, sørgede han for, at skolens 
marker blev merglet. Det var en bekostelig affære. Udgiften beløb sig til kr. 1.196,--, hvilket 
næsten svarende til hans årsløn. Jordforbedringen blev finansieret ved optagelse af to lån hos 
Ribe Amts skolefond. I 1882 optog han på vegne af skoleembedet det første  lån på kr. 900 og 
i 1886 yderligere et lån kr. kr. 296.  
   Landbrugsdriften ved skolen ophørte i 1901, hvor sognerådet frasolgte skolens jorder, og 
forhøjede lærerens kontante aflønning. 
   I skoleembedsbogen berettede lærer H.P.H. Novrup i 1901, at han normalt havde holdt en 
hest, fire eller fem køer og en kalv, seks får og to til fire svin.  
  Det må antages, at Olldag havde et tilsvarende dyrehold.  
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   Vilhelm Olldags virksomhed ved siden af lærergerningen 1881-1892.   
   Ved siden af sin lærergerning i Alslev var VO aktiv som agent for et engelsk 
smørimportfirma, og dette arbejde gav en stor ekstra indkomst. 
   VO arbejdede også med eksport af kul fra England til danske mejerier, men omfanget af 
denne virksomhed kendes ikke.  
   Ved to af børnenes dåb i 1883 og 1888 var der blandt fadderne skolelærere, der var anført 
med adresse i Alslev. Måske var det hjælpelærere, måske var det lærere, der vikarierede for 
VO under hans forretningsrejser til England. 
   I den tid hvor VO var lærer i Alslev blev der etableret såvel mejeri som forsamlingshus. I 
mejeriet var VO revisor i en årrække. Forsamlingshuset blev etableret som et interessentskab 
med 10 interessenter, der for egen regning og risiko lod opføre en bygning med mødesal og 
køkken. VOs engagement omkring forsamlingshuset varede til 1905, hvor en ny personkreds  
opførte et nyt og mere moderne forsamlingshus.  
 

   Vilhelm Olldags ægtefæller, børn og familie.  
   Hustruen Marie f. Schack fødte i 1881 sønnen Kristian, i 1883 Kathrine, i 1885 Peder, i 
1889 Elise og i 1890 Vilhelm.  
   Ulykkeligvis døde hustruen Marie 11 dage efter Vilhelms fødsel, og Vilhelm døde året 
efter. 
   VO indgik i 1892 et nyt ægteskab med Pedrea Schack f. 2. maj 1867, som var en lillesøster 
til hans første hustru.  
   Pedrea fødte i 1893 Marie, i 1895 Ellen, i 1898 Sigrid, i 1900 Gudrun, i 1905 Valdemar og i 
1907 Rigmor.  
   VOs halvbrødre blev flere gange benyttet som faddere ved børnenes dåb. I 1881 ved 
Kristians dåb var det Karl Johannes (f.1866), i 1890 ved Vilhelms dåb i Alslev og i 1905 ved 
Valdemars dåb i Sdr. Felding var det halvbroderen Valdemar (f.1859), Valdemar Christiansen 
var da tandlæge i Odense.  
 
   Vilhelm Olldag 1892 til 1935. 
  I 1892 opsagde VO sin stilling som skolelærer. Arbejdet med smøreksporten 
var blevet så omfattende at det ikke var foreneligt med skolearbejdet. Desuden 
var der så betydelige indtægter ved agentarbejdet, at han ikke ønskede at frasige 
denne indkomst.  
   Han havde i 1891 købt én gård i Toftnæs som nu blev bolig for familien.  
Gården var betegnet som matr.nr. 3a Toftnæs By, Alslev Sogn, og er i dag 
beliggende på Sømosevej 18. 
   Ifølge tingbogen var VOs tidligere arbejdsgivere i København Styhr og Kjær 
involveret i denne handel, så VO må have opretholdt forbindelsen til sit tidligere 
arbejdssted.  
   Det engelske firma Clephans & Wiencke, som VO var knyttet til, ophørte midt 
90erne med importvirksomheden, og efterfølgende blev gården i Toftnæs 
gennem et mageskifte afhændet og byttet til en ejendom ”Mosegaard” 
beliggende lige vest for Sdr. Felding ved Skjern Å. 
   Her anlagde VO et stort dambrug ”Soldal”, som på et tidspunkt var Danmarks 
største med 70 damme. Samtidig anlagde hans svoger Andreas Schack også 
fiskedamme ved Alslev Vandmølle (1901) men hvilken forbindelse der var 
mellem disse to dambrugsvirksomheder er ikke kendt.  
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  I 1907 vendte VO tilbage til Sydvestjylland og lærergerningen. Han fik stilling 
som lærer ved Lunde Skole, Skads Sogn og dette arbejde bestred han frem til  
1923,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billede fra Lunde Skole 1920 
 

hvor han som 68årig pensioneres og flyttede tilbage til Sdr. Felding. 
  Hans anden hustru døde i 1926, og VOs helbred var efter en hjerneblødning 
svækket de sidste leveår.  

    

Afslutning. 

 
   VO døde i 1935 80 år gammel og blev begravet ved siden af sine to hustruer 
på Alslev Kirkegård. 
      Nekrologerne ved hans død tegnede et billede af en person, der med stor flid, 
stærkt engagement og gode evner havde gennemlevet den tidsperiode, hvor 
Danmark og Verden ”blev moderne”. 
   Han blev betegnet som en dygtig skolelærer, en fortræffelig kirkesanger og en 
statelig person, der udstrålede stor energi.  
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   Både i Alslev Sogn og i Lunde området nød VO stor respekt for sit 
engagement og sin faglige formåen.  
   Da han i en moden alder søgte lærerstillingen i Lunde medsendte han 
ansøgningen en række udtalelser fra personer med tilknytning til hans tidligere 
virke. Disse gav et indblik i omgivelsernes opfattelse af personen VO. 
   Præsten og naboen Rudolph Helms i Sdr. Felding brugte betegnelserne: 
retskaffen, energisk og altid i virksomhed, sognerådsformanden i Alslev-
Hostrup Elias Jepsen skrev dygtig lærer og god kirkesanger, biskop Sthyr fandt 
ham pligtopfyldende. 

Vilhelm Olldag blev stamfar til en stor familie. De mange børn, børnebørn, 
oldebørn og tipoldebørn har gennem årene formået at skabe respekt om 

familienavnet Schack Olldag, og de har gennem deres virke skabt et fornemt 
”minde” over en nu for længst afdød skolelærer i Vestjylland, deres forfar  

 
Vilhelm Olldag, 

 
Alslev Sognearkiv 

2014. 
 
 

10 børn efter Vilhelm Olldag og hans Schack hustruer 

 
Øverst: Peter, Kristian, Sigrid, Elise, Gudrun, Valdemar – nederst: Kathrine, Ellen, Rigmor og Marie
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Uddrag af tingbogen for Toftnæs ejerlav 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  kopperattest for Vilhelm Olldag 
 
 
Kilder: 

• Alslev Skoles 2 embedsbøger fra 1842 til 1960 
• Alslev Skoles protokoller 
• H.P.H. Novrup Alslev Skole, artikel i årbog for Historisk Samfunds årbog 1926 
• Alslev Sognearkiv 
• Vilhelm Østergaard, Vildbjerg (VO’s barnebarn) Mundtlige oplysninger, avisudklip 

og kopier 
 


