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Engene ved Randers Fjord. Tegning af Hans Smidth.

FRA ENGLAND TIL MOLSLAND
Af CHRISTIAN AAGAARD

ED Krigens Udbrud lagde Mulmet sig over de fleste af de Ting,
der forsøder Tilværelsen for Menneskene. Aands- og Kulturliv
fik Mundkurv paa. Friheden, som den forstaaes af de demokratiske Sam
fund, kom i Spændetrøje. Rejselivet ophørte, og alle de sædvanlige For
bindelseslinier blev afbrudt. Og nu, da de lange, golde Krigsaar er til
Ende, kribler det en i Blodet efter at faa Gang i Tingene igen. De, der
var ude, vil hjem, og de, der var hjemme, vil ud. Man var taalmodig
saa længe, og nu svulmer de indestængede Længsler, saa det næsten er
umuligt at forstaa, at ikke alle Krigens Skranker falder som Jerichos
Mure ved det første Stød i Fredsluren.
Men ak, det gaar med Freden, som det gik med Krigen. Det første Aar
var det ikke rigtig Krig, og det første Aar bliver det i alt Fald ikke
rigtig Fred. Men Forløsningsprocessen er dog kommet saa meget i Gang,
at end ikke det grelle Modsætningsforhold, som præger Fredsforhand
lingerne — ikke de tilintetgørende Atombombers dystre Perspektiv formaar at berøve Udlængselen sit Haab om snarlig Virkeliggørelse.
Denne brændende Rejselyst, der sidder Menneskene i Blodet efter den
lange Indespærring, ytrer sig i alle Lande og er et spontant Udtryk for
den indre Trang til personlig Fornyelse. Ingen Anstrengelser er for
store, ingen Ubekvemmeligheder for overvældende til at faa denne Trang
tilfredsstillet. Derfor ser man nu det Særsyn, at Folk staar opstillet i Rad
og Række og frivilligt pakker sig sammen i alle Befordringsmidler for
blot en lille Tid at komme bort fra det Bur, hvori de har levet under

M
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• „Bjergene'' paa Mols skyder sig op, runde og buttede,
ved Siden af hinanden.

Krigen. Aldrig nogensinde før har saa mange Danske været saa længe
borte fra Danmark, og i deres Udlændighed, hvor de selv blev inddraget
i den blodige Konflikt, voksede deres Hjemlængsel med hvert Aar, der
gik. Halvtudvidskede Erindringer blev levende, og de greb sig i at sam
menligne de nye Egne med dem, de kendte bedst, og som de maaske
tidligere var gaaet ligegyldigt forbi.
*
England var vel nok det Land, der drog de fleste Danske til sig, og
hvortil de ifølge Begivenhedernes Karakter og af egen Tilbøjelighed
følte sig mest knyttet. Men de Danskes Ophold og deres Deltagelse i
Krigen paa britisk Side er et stort Kapitel for sig.
Nu, da de stængede Porte er begyndt at aabne sig paa Klem, men hvor
der antagelig vil gaa Aar og Dag, inden Turistlivet antager normale
Former, har baade Hjemlængselen og Udlængselen faaet nye Impulser.
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Bakkerne minder om et begyndende Bjerglandskab, hvis
T ilblivelse pludseligt er gaaet i Staa.

England og Danmark er blandt de faa Lande, hvor der kan være Tale
om en Udveksling, idet der i de fleste andre europæiske Lande sim
pelthen ikke findes nogen Mulighed for at modtage og sørge for Turister.
I England var det under Krigen en yderst blandet Fornøjelse at rejse.
Hotelopholdet var dyrt, alt var rationeret, og Samfærdselsmidlerne stod
først og fremmest i Krigens Tjeneste. Og dog rejste Folk. De maatte
engang imellem bort fra de bomberamte Distrikter, ud hvor de en lille
Tid kunde sove roligt om Natten, om ikke for Sirener saa dog i nogen
lunde Sikkerhed for Bomber. Men Ferieliv i normal Forstand var det
ikke. Alle Storbritanniens Dejligheder var der, de var blot ikke tilgænge
lige. Pigtraadens rustrøde Tidselhegn spærrede alle Kyststrækninger, i
Jorden laa der Miner, og store Landstrækninger var inddraget til militær
Brug.
Nu begynder Forholdene langsomt at bedres. De militære Restriktioner
9
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er for Størstedelen ophævet, men Jernbanerne er lige overfyldt, og Ratio
neringen er strengere end nogensinde. Aarsagen er ganske lige til. For
at vinde Krigen har England maattet skrabe Bunden. Med Freden op
hørte Laane- og Lejeloven og dermed ogsaa de rigelige Forsyninger fra
Amerika. Nu er Tilførslerne forholdsvis smaa, og der er kommet store
Forpligtelser til overfor de udsultede Befolkninger i de af de britiske
Styrker besatte Lande. Danmark er et af de ganske faa Lande i Europa,
som er i Stand til at udføre Levnedsmidler.
Linder saadanne Forhold og med den meget begrænsede Transport, der
staar til Raadighed, maa Folk stadigt bekæmpe Rejselysten.
*
Efter forrige Krig kom der en gylden Tid for Turisttrafikken mellem
England og Danmark. Med de to Landes Journalister som Stifindere
og med Turistforeningerne til at organisere Rejselivet, kom der efterhaanden en livlig Forbindelse i Stand, saa det føltes som et Kvælergreb,
da Forbindelsen mellem Landene i 1939 pludseligt blev afbrudt.
For dem, der har oplevet Krigsaarene i England med deres stigende Krav
til menneskelig Udholdenhed og deres manglende Lejlighed til Rekrea
tion, er det forstaaeligt, at Udlængselen nu føles næsten som en Pine.
At de samme Følelser gør sig gældende i Danmark véd enhver.
I den Atmosfære af Forventning, der opstaar, naar et længe næret Ønske
staar i Begreb med at gaa i Opfydelse, kom de første Gæster fra England
til Danmark. Det var baade britiske og danske Borgere, som for de
flestes Vedkommende var gamle Kendinge. Navnlig for de Danske var
det en æventyrlig Oplevelse denne fire Timers Flyvetur fra Croydon til
Kastrup over Omraader, der i seks tunge Aar havde været Krigsskueplads.
Hvad var det for et Danmark, der ventede dernede med sin klare Luft
og sine blaa Vande? Hver Rejsende skulde sin Vej, men alle kom de
med et modtageligt Sind for, hvad de skulde finde i det saa længe luk
kede Land.
En enkelt Passager skulde til Mols, hvor der stod et straatækt Hus og
en Stump Strand og ventede — en lille Plet af Danmarks Jord, hvorom
hans Tanker havde kredset, medens Teglsten og Ruder røg af Hjem
met i England.
Fra Luften blev det hele til et Slags plastisk Landkort. Nede i Kastrup
Lufthavn, hvor Engelsk og Dansk havde lige Ret, følte man sig nærmest
som Borger i en af de Forenede Nationer — en Følelse, der ikke er
uden Tilfredsstillelse, naar man i flere Aar har staaet overfor Mulig
heden af kun at blive et Nummer i Hitlers europæiske Storrum. Her
var der pludselig danske Embedsmænd i Funktion, venlige Toldere og
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imødekommende Politi, hele det velordnede danske Statsmaskineri, hvis
Hjul snurrede med en Sangbund af dansk Tone. Derefter Dagmarhus,
en Byldt Bagage og hele Kongens København, som ventede. Et krigs
præget København, hvor Hjerteligheden og Varmen ikke var slet saa
letkøbt, men skjultes under den lidt mutte, forsigtige Forbeholdenhed,
som Forholdene under Besættelsen havde dikteret. Som ukendt Civilist
maatte man først ses an. Naturligvis! Men havde man britisk Militær
uniform paa, faldt alle Skranker. I denne Forbindelse er det værd at
lægge Mærke til, at de Tusinder af britiske Soldater, som er kommet
til Danmark i Embedsmedfør, har modtaget Indtryk under deres Ophold
af en saa blivende Karakter, at ingen Turistpropaganda kan faa tilnær
melsesvis saa stor Betydning. Skulde de ikke selv komme til Danmark
igen, vil deres Venner og Bekendte gøre det. Intet har saa stor en Kraft
som Lovord Mand og Mand imellem.
Men det danske Land ventede. Vel er København det store Svinghjul,
men det drives fra det øvrige Land. Nok er Æbeltoft ikke Danmarks
Hjerte, men det er alle Danskes Hjertensfryd. Saa videre til Mols.
Fire Timer fra London til København, men en god Dagsrejse fra Køben
havn til Mols! Naa, en skønne Dag kommer man vel derover paa en
halv Time i et Gys af Atommekanik. Og hvor bliver saa Udsigten af
paa Vejen? Land og Vand bliver en ligegyldig Stribe af Ingenting. Hav
og Bælt gaar i eet. Ingen Kaffe i Fredericia, ingen Frokost ombord.
Ikke som nu, hvor man ligesom fylder sit Øje med al Danmarks Dejlig
hed, før man sindigt glider fra Aarhus Landevej gennem Rønde og
svinger ned ad den snævre Vej til Kaløvig, hvor Slotsruinen paa Næsset
staar upaavirket af jammerlige seks Aars Ufred blandt Menneskene.
Knapt lidt Kalk er der smuldret hen mellem de ældede Sten. Hitler
var en Taabe at tro, at han kunde skabe et Tusindaarsrige ved at berøve
Mennesket den frie Ret til selv at finde ud af Livet og sin individuelle
Samhørighed med Naturen.
Nu ligger Mols foran med det vigende Lys og sine blaanende Bjerge.
Det er besynderligt med »Bjergene« paa Mols, de skyder op dér, runde
og buttede, tæt ved Siden af hinanden, som om de havde haft meget
travlt med at blive til — et begyndende Bjerglandskab, hvis Tilblivelses
proces pludselig var gaaet i Staa. Det er ikke som de langstrakte, mile
vidde Bakkedrag i Sydengland, der gaar under Betegnelsen »Downs«,
med Kurver saa bløde som Hestemuler, og dækket af kort, blødt og
fjedrende Græs. Der har man de store Vidder, og Ensomheden præger
Landskabet. Mellem Bjergene paa Mols kan man nok føle sig ene, men
aldrig ensom. Der hviler en inderlig, ja, næsten varm Tone over dette
11
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særprægede danske Landskab, som virker frodigt uden egentlig at være
det i landbrugsøkonomisk Forstand. Smaabitte Flækker og Gaarde ligger
lunt og forborgent inde imellem Bakkerne, saa man knapt aner deres
Tilstedeværelse, før man er lige inde paa dem. Og gaar man op paa
en Bakketop, ligger de levende Vande paa tre Sider. Mols virker ved
sin mangfoldige Fylde. Der er ingen ensformig Skønhed her. Man gaar
ikke mange Skridt, før man gør nye Opdagelser. I de smaa Dalstrøg
hører man Kilderne klukke, før man kommer til dem, og i Bækkene vil
en Englænder kunne plukke sin Yndlingsgrøntsag til Theen — den i
Danmark lidet paaagtede Vandkarse.
Men Mols skal opleves hellere end at beskrives. De Englændere, der
har fundet Vej dertil, bliver aldrig trætte af at fortabe sig i Minderne
om det. Det minder dem flygtigt set om Yorkshire og om et Dusin andre
Steder, men ikke helt om noget. Mols er Mols og ingen andre Steder

Fra Bakketoppene er der Udsigt over m ilevide Strækninger med
storslaaede og særprægede Landskaber.
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paa Jorden. Dets Stendysser og Kæmpegrave fortæller den fremmede
om Europas ældste Kongerige.
Men Gensynet trænger paa, og Reflektionerne maa vige for Oplevelsen
ved igen at svinge ned igennem Hulvejen til Femmøller og Lyngsbæk
Strand. Man skimter en af de gamle Vandmøller i Halvlyset. Den ligger
gemt i Skovbrynet, og det store Møllehjul sætter en adskilligt længere
tilbage i Tiden, end Danmark blev det, medens Tyskerne huserede over
det danske Land. Nu ligger Vigen foran med Æbeltoft paa den anden
Side. Den vinker og drager med alle sine Lygtemænd, der nu ligesom
i Fredens Dage blafrer lidt i den lette Aftendis over Vigen. Paa denne
Side ligger alle de smaa Sommerhuse uforstyrret i Bakkerne og ved
Stranden. De var alle beslaglagt til tyske Flygtninge, da Befrielsen kom
og sparede Ejerne for de uvelkomne Gæster.
Ved Solopgang næste Morgen ligger Mols, som det skal ses, i tindrende

Byer, Huse og G aarde ligger lunt mellem Bakkerne.
Ved hvert Vejsving dukker nye overraskende Billeder frem.
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Solskin med en let Brise over den blaa Vig. Det er endnu i de Dage,
hvor Dannebrog vajer, ikke ubekymret, men frit, for at fejre Lysets Til
bagevenden efter den lange Mørketid i Befolkningens Sind. Inde i Æbeltoft opdager man til sin Lettelse, at alt tilsyneladende er som før. Bro
lægningen med dens toppede Sten er lige middelalderlig. De gamle Huse
med deres Urtegaarde passer uforanderligt ind i Billedet af vort Hjerte
barn blandt alle Danmarks henrivende smaa Købstæder. Ved Havnen
vokser Bukketornen frodigt og uhæmmet paa Tanggærderne. Og som
en Indrømmelse til en Tidsalder, som i Virkeligheden ligger Æbeltoft
fjern, er Slagteriet og Æbeltoft Mejeri i fuld Gang med at producere
det fineste Flæsk og Smør til vort Frændefolk paa den anden Side af
Nordsøen, hvorfra det atter vil finde Vej til andre Lande blandt de
Forenede Nationer, som har været daarligere stillet end vi.
Om kort Tid vil Genopbygningsarbejdet være i fuld Gang, og Danmark
vil atter en Dag staa rede til at modtage fremmede Gæster. Men for
Ferielandet Mols gælder det maaske i højere Grad end andre af Landets
smukke Egne, at der dér findes et Stykke Danmark, som er saa ejen
dommeligt i sin Topografi, og som har saa rig en Afveksling at byde
paa, at det først og fremmest bør kendes af Landets egne Børn, som
da med Stolthed og Glæde kan gøre fremmede Gæster delagtige i deres
Kærlighed til det.
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HJEMMELIVET I DEN GAMLE
LANDSBY
Af AAGE SØRENSEN

YURSÆ hed Landet i gammel Tid, dog næppe mere end de to øst
lige Herreder nord og syd for Djursaaen, hvor de rigtige Djursinger altsaa bor. Omraadets øvrige Folk er Rovsinger, Hallinger, Skibinger, Molboer og Hælboer, som sammen med adskillige andre slutter op
i det store Ob eller Aabosyssel under Fællesnavnet Aaboinger — Obinger, der alle sidder mellem Havet og Aaen Guden. Lærde Folk vil spore
en Indvandring af Østdaner her, hvad ingen indfødt taaler; siger man
maaske ikke A og taler Syslets bløde Jydsk? Jo, men da er man Jyde —
mindst.
Sagnkonger som Grim og Hamlet knytter Djurs til Landets gamle
Kongehus, har man sagt; sikrere er, at Kongen Knud Mogensøn fik hele
Syslet udlagt som sin Part ved Rigets første Deling, og desuden: Hed
hele Strøget norden for Kalø Vig ikke Kongens Skipæn, laa Kongsgaarden Skibinggaard ikke i Løgten Bugt, og var det maaske ikke her, den

D
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grumme Erik Emun fældede sin kødelige Halvbroder Harald Kesje hele
200 Aar før Erik Menved byggede paa Kalvøen? Og nu Kong Valdemar?
Ejede han ikke Jorder til Hundrede Guldmarks Værdi ved Torsager, og
knap det halve omkring Draaby foruden adskillige Sølvmark ovre
paa Mols og Helgenæs? — Jo. Endvidere laa den bedste Del af Djurs til
det berømte Kalø Len; og var det ikke Kristian den Tredje, der dannede to
nye Len, Aarhusgaard og Dronningborg, af Gods han ogsaa i disse Egne
tog fra Bisp og Kirke? — Vist saa, vist saa. Men hvortil da mere Bevis?
Djursfolkene er de rigtige, de fuldgode Kronjyder.
Med saa gode Kort paa Haanden gik Bonden paa Djurs ikke med i
Skipper Klements Opløb, skønt det vel, naar sandt skal siges, mere var
Kong Frederik den Førstes Interesse end Bøndernes, som de denne Gang
sloges for. Tro og hengiven som tilforn hylder Bonden idag sin Konge
og hans Hus, og glad gav han sin Skærv til det lysende Marselisborg, den
skønne Ramme om et lykkeligt jydsk Hof; men — og naturligvis hele
Djurs jublede, den Dag Landets høje Drot gik hen og blev den første
blandt Molboer ved Købet af de smukke Trehøje.
Lune er nemlig Djursbondens Særkende, og smilende snærter han sin
egen og Naboens Bygd i sin Tale og paa Rim. Rovsingen har Ord for at
være trind, lav og vidsporet, illustreret i Kælenavnet Rovsøpolt; denne
slænger til Gengæld Vrængeordet Aabut til Hallingerne hinsides Hejbæk
med Tanken paa jævre fede Fisk, som ellers gaar i Djurs Aaer. Skipnets
Bønder ved Kalø Vig er Storhanser, navnlig i de øvre Byer henad Aarhuskanten, som atter blinker spodsk til Molboens arme krumme Rygrad
hinsides, eller nøjes med at misse mod Molbosolen, det mindre Nattens
Lys, man gementlig kalder Maanen.
Og de tørre Jyder? — Jo, de sidder yderst paa Jyllands brede Næse, at sige
da med en nænsom Hentydning til de gode Folks Jorder. Man har Remser
om Hovfolkene paa det enkelte Gods og om Byerne i et Sogn, og for slet
ingen skal føle sig forfordelt, rimer man Landsbyen rundt paa alle Bebo
ernes Navne, hvad særlig tjener det yngre Djurs til Moro.
løvrigt er Djursbonden, som Jyder er flest; han vender hver Skilling og
tager gerne mod Daleren; men sin egen bitte Hjemstavn berømmer han
over alle andres.
Som enhver god Husbond sørgede Kongen for sine Bønders tilbørlige
Opdragelse i Form af Viden med Bøderne i Penninge eller 01. Dette er
velkendt gennem en rig trykt Litteratur; Landsbyens indre Liv derimod
maa vi lytte os til hos Djursbonden selv og finder det nedfældet i en lov
formelig Forfatning med en af Verdens mest udpenslede Rangstiger.
Øverst oppe sad Oldermandslaget Byens Mænd og Enker, for saa vidt de
16
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„Haa A mon it glemt
nue?” En Mand af aldre
Djurstype paa H oveddø
rens Trappesten klar til at
gaa sig en Tur i Marken.
2
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raadede over den Jord, deres Stue omspændte. Lidt lavere sad Konelaget
med alt gift af Kvindekøn, som bl. a. tilsaa fattige og syge. Væver,
Hjulmand, Smed og lignende Folk sluttede op i Mandslaget, der sam
men med de to allerede nævnte Lag dannede Landsbyens første Hoved
gruppe, Gammelmandslaget, det egentlige Bylag.
Anden Hovedgruppe optog Karle- og Pigelagene, som samlede sig i Ung
domslaget, og nederst paa Rangstigen finder vi Knægte- og Tøselagene
med Aldersklasser omkring de Fjorten. — Alt paa sin rette Plads, sagde
Degnen, han satte sig ved Bordenden i Pimpebjærg Kro.
Ned gennem Rangstigen styrede Lagene deres egne Sager ved Hjælp af
et Tremandsraad, som jo lettest gav Flertal i Tilfælde af Tvist, men nyde
ligt efter Forbillede i øverste Lag, der lededes af Byoldermanden og hans
to Bisiddere. Mands- og Konelagene valgte hver af sin Midte tre Medlem
mer, — man forudsaa altsaa ogsaa her Kurrer paa Traadene — som tiltraadte Bylagsraadet, spøgende kaldet Forlystelsesraadet, fordi dets eneste
Hverv var at forestaa Lagsdansen, Bylagsgilderne. Ungdomslagets Older
mand var Gadebassen, og ligesaa i Børnelaget.
Samtlige Raad afgik aarligt og fornyedes ved en Festlighed, et Danse
gilde, for danse det gjorde man lige fra Femaarsalderen ud fra det
gamle Ord: Den, som ikke kan danse ordentligt, bliver heller aldrig
ordentligt gift, men et Hængehoved, gaa blot ikke hen og bliv det.
Hvor mange Bylagsgilder de gamle fandt passende, lader sig ikke udrede
nu; men en Julestue, et Kørmesgilde, et Maj-, et St. Hans-, et Mikkelsog et Mortensgilde havde man da foruden hvad andet godt, der faldt af.
Fjerner man disse bibelske Navne, som stammer fra Romerkirken, og
mærker sig Tiderne for Gildernes Indtræden, ser man Bylagets festlige
Stunder falde ved Solens Genkomst, Midvinter, Saatid, Midsommer samt
ved Høstens og Plovningens Ende, — netop hvad der kunde ventes hos et
Bondefolk i hedensk Tid, og man fatter da saa løseligt, hvor ældgamle
Landsbyens uskrevne Love egentlig er. I nøje Forbindelse hermed bør
Djurslands tre særlige Skikke: Vejrlagstjenesten, Valborgblusset og Gade
lamsskikken ses.
Vejrlaget omfattede samtlige Lag med Undtagelse af Børnelaget, og det
begyndte Kørmesdag, den anden Februar, som en Række fortløbende Vi
sitter lagsvis. Hvad Sagen egentlig gik ud paa er mindre klart, men man
»holdt da Vejr«, som det hed, paa den Maade, at Lagsbrødrene første Dag
samledes hos Manden i den største Gaard, for Dagen efter at fortsætte i
den næste og saaledes videre Byen rundt efter Solens Gang over Him
melen.
Efter de gamles Sigende var det herligt at være med her; og da hver Mand
18
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FOT.: JETTE BANG

Gammelmor venter paa at blive færget over Gudenaa.
Hun er højtidsklædt og skal besøge Børn ag Børnebørn
paa den anden Side af Aaen.
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FOT.: JONALS

Der lægges Havre paa Skaar i Morgenduggen, indtil Byg
gen bliver saa tør, at den kan bindes. For at udnytte
Dagen helt brugtes denne gamle Høstskik, før Maskinerne
holdt deres Indtog og lettede Arbejdet — og forjog
noget af Høstens Poesi.

20

Aage Sørensen

FOT.: JETTE BANG

£ / Par Sting og en Pibe Tobak. Mester selv i Fagets
karakteristiske Stilling paa Skrædder bord et. N u sidder
Landsbyskrædderen hjemme i sit Værksted. I ældre Tider
drog han omkring fra Gaard til Gaard og syede det
hjemmevævede Stof, solidt Vadmel, slaaet sammen af den
hjemmespundne Uld.
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og hver Kone havde sin nøje fastlagte Dag »at vejre« paa, trak Herlig
heden sig oftest Maaneden ud, — hvis man ellers ikke gik træt forinden
— saa Karle og Pigelag maatte nøjes med at feste i Flok i et saakaldt
Vejrlagsgilde paa Maanedens sidste Dag.
Skikkens egentlige Indhold, der vist dækkede over dunkle Minder om en
Varsling om Aarets Grøde, er glemt, men Talemaaden »et godt Vejrlag«
dækker endnu omtrentlig over Begrebet en polsk Rigsdag.
Valborgblusset faldt og falder Aftenen før Majdag, da Byens unge tæn
der Blus paa Djurs-Molslands Højder under kaade Løjer for saaledes at
kyse Heksene ad Bloksbjerg til. Efter den julianske Kalender faldt Valborgaften 10 Døgn før vor nugældende Tidsregnings, men dog i Saatiden,
og somme vil derfor mene, at de gamle blussede fra Højderne for saaledes
at drive — ikke Hekse, men Vætter ud af Sædelandet, før Bondens dyre
Korn blev lagt i Mulden.
Hvad Gadelamsvæsenet angaar, dækker Begrebet over en Side af Ung
domslagets Forlystelsesliv, der friest muligt var lagt i dets egne Hænder
af Oldermandslaget efter en Vedtagelse paa Bystævne. Gadebassen med
sit Raad, Svenden og Drengen, forestod Aarets tilmaalte Antal Lege
stuer, tog mod Bylagets smaa Ydelser som Husrum, Lys, 01 og Brænde
samt klarede Udgifterne og holdt Ro og Orden alt under Ansvar overfor
Byoldermanden, senere Sognefogeden. Gadebassen var saaledes ikke blot
Ungdomslagets Oldermand, men nok saa meget Bystyrets betroede Svend
i Ungdomslaget, og det var som saadan, at han delte Gadelam ud, saa
hver en Svend fik sin Pigelil at holde sig til og more i Legestuerne Aaret
igennem. Efter et Ordsprog maa Gadelam tolkes som Aarskæreste, og
Begrebet svarer ikke ueffent baade til Tid og Egenskab. Men mindes
man her, hvorledes Johs. V. Jensen tænker sig Oldtidens Ungdom
som en løssluppen Hob drevet af By og levende sit eget Liv ude paa
Markskellene, tør vel nok siges, at det gamle Bondestyre nu havde
forstaaet at ordne ogsaa sin Ungdom ind under faste Rammer i Pagt med
sit eget ophøjede Forbillede, Oldermandslaget.
Saaledes mindes enhver ældre paa Djurs endnu sit Ungdomsliv. Vejr
laget drøftedes til henad 1900, Gadelam deltes ud ved 1910. Valborg
blusset trives endnu, og Oldermandsvældet lever i bedste Velgaaende
adskillige Steder, hvor man sætter en Ære i at holde paa gammel og god
Bymandsskik.
Overtroen kan der ses bort fra her, den er ikke egnspræget saalidt som
de gamle Leveregler med Lovene for Skæbnetroen. — Gør ikke dette
eller hint, for saa------ , lyder Reglen, der endnu kan give sig de kunstigste
Udslag. Saaledes spurgte en Frue for nylig og i fuldt Alvor i et Hoved22
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Roemarken jaar den sidste Omgang af Hakken før Høst,
mens Solen modner paa Byggen, og Snakken gaar saa
siidelig.
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FOT.: JETTE BANG

En fredelig Tim e bag Rudens grønne Pelargonie. D e
gamle Husmødre var utrolig flittige. Naar Arbejdet i
Hus og Stald var endt, satte de sig til Rokken. H er er
en Djursbohusmoder fotograferet i Sommeren 1945.
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FOT.J JETTE BANG

Landsby snedker en s Værksted. Mester siddende paa Tælle
stolen i Færd med at danne et Kivehoved til med sin
Baandkniv. I de jleste gamle Gaarde var der en Huggestue, og Mænd og Karle haandterede Værktøjet med
megen Færdighed.
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stadsblad, om ikke det var en Fornærmelse fra Værtens Side at byde
tretten Gæster tilbords.
— Krog skal tidlig kroges, hedder det; heri bundede — og bunder
Bondesønnens hele Opdragelse. Fra Toaarsalderen tumlede han rundt
ved Fars Haand gennem Stald og Nøds, fik Smaakræ som Gave af Far,
et Lam, en Kalv eller en Maanedsgris, som han dog senere med vaade
Øjne saa vandre til Slagtning, naar Tid var. Med smaa Kræfter tog han
Del i Arbejdet, hvor han kunde, tjente sin Far som Hjore for Træsko og
et Vadmelssæt aarlig samt en Skilling til Markedet. Efter endt Skolegang
blev han Bittekarl, steg saa videre opad til Ene- eller Forkarl. Alligevel
steg Lønnen ikke; som før fik han Hoser og Træsko, et Vadmelssæt
aarlig og en Skilling til Markedet. Var det nu ikke lidt nok? Husmands
sønnen havde i hvert Fald flere Penge paa Lommen, og saa dette evinde
lige Vadmel, der langt fra stod Maal med den andens fine Kramtøj.
Bondesønnen prøvede at mukke her, men ubavs, — Faderen lod ham
kort vide, at her arbejdede han for sig selv, des mere han sled, og jo
nøjere han passede paa, des mere blev der til ham, naar selv han traadte
til, — se det burde Sønnen endelig ikke glemme.
Ved Springet fra Knægte til Karlelag havde han givet Indgangspenge,
Hønseøl, som det hed, nemlig en Flaske Brændevin til Brødrene, første
Gang han var i Laget. Med lidt Held blev han Gadebasse og havde som
saadan Ret til at vælge sit eget Lam, Gadinden, der samtidig blev Aarets
Oldermand i Pigernes Lag. Han og Raadet delte dernæst Lammene ud
i en Legestue og altid under megen Spænding, for hvem fik man vel?
Piger er ikke alle Danserinder, og et Slæbetræ var langtfra yndet, saa
meget mindre som Pligten bød at tage mod hende, hvad enten man peb
eller sang. Saa forstaar man Ordsproget, som siger: Gadelam og Aarskæreste faar se at enes i samme Agestol; man var jo nemlig ikke i Stand
til at slippe hende, før Aaret var ude. Ved Gadelamsgildet, et Todages
gilde hen i Marts, morede man sig første Dag med sit gamle, Dagen
derpaa med sit nye Lam, dermed var Skiftet gjort. Men hvem raader nu
de Runer, de gamle her har skrevet?
Undertiden blev Lammet Ens Aarskæreste for Livet; langt hen paa Bryl
lupsnatten dansedes Brud og Brudgom ud af hver sit respektive Lag af
Konelagets henholdsvis Mandslagets Raad.
Under hele sin Opvækst har Bonden syslet med de kære Dyr, der kender
ham, som han dem; navnlig Øgene, Bæsterne som de ogsaa hedder paa
Djurs, er ham dyrebare, hvad heller ikke er sært, idet hver Gaard som
oftest har sin egen Stamme, med hvilken Slægten har syslet undertiden
fra Oldefars Tid. Som alle vist ved, er det jydske Kvæg nu storbroget
26
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Paa Randers Hestemarked samles nogle af Landets bedste
FOT-: P0UL EIBYE
Heste. Her er et Kobbel af ren jydsk Race paa Vej til Markedet. Dyrene er røde med lys
Manke og Hale, og navnlig Hoppen i M idten er velpræget.

sort-hvidt; men indtil henad 1900 fandtes meget blakket-hvidt og navn
lig paa Djurs, hvor hele Besætninger viste disse Farver. Efter et Sagn, —
og tro det hvem der vil — var dette Kvæg endog af egen djurslandsk
Oprindelse. Nede i Kalø Vig boede nemlig Havtyren, som ganske vist
ikke er set de senere Aar; men en gammel Fisker har dog nok hørt
den brøle. Samme Havtyr havde for Skik at ligge og fjæle sig blandt
Stenene ud for Nalhoved for nu og da at liste op paa Engene og lege
med Bondens Køer i Morgentaagen. Herfra stammer altsaa Djursbondens
blakkede Kvæg, som virkelig var fortrinligt; men til alt Uheld opdagede
en vendsysselsk Storopdrætter henad Halvfemserne, at det rigtige jydske
Kvæg burde være sort-hvid broget, og dermed forsvandt det blakkede
Kvæg, som det Blandingsgods, det efter Sagnet var.
— Naar Turisterne nu om føje Tid i Strømme glider henad Amtets Lande
veje paa Cykle og i Bil, har de rigtig Lejlighed til et Studium af
Djurslands Boligkultur. Med en Stramning i Øjet vil de fare forbi Sta
tionsbyens brogede Verden for des højere at glæde sig over Bonde
landets tre Hovedtyper: Firelængsgaarden, Vinkelstedet og Raden, det
eenlængede Bondehus med Stuen i den ene Ende og Kvæget i den mod27
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FOT.: GEORG PE

Djursland og Mols bar ogsaa sin typiske Fiskerbefolk
ning, forskellig fra Bønder og Byboere. H er er en GrenaaFis ker paa Vej mod sin Baud.
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FOT.: JETTE BANG

Karetmageren „sløver om", sætter en ny Fælg paa ældre
Eger, et smukt Stykke Haandværksarbejde, som ingen
Maskine kan gøre ham efter. Den gamle Eger er passet
ind i den nye Fælg saa nøjagtigt, at den knap kan
skelnes fra de nye.
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satte. Er Turisten fortrolig med Tilstanden i Ginnerup Jernalderby, skøn
ner han let, at Raden er Moder til Vinkelstedet som Gaarden, idet begge
blev Følgen af Raajordens stigende Omdannelse til Ager. Trods megen
Agitation vil den firelængede Gaard bevare sin Yndest, idet Bonden
her vil have alt sit omkring sig — Hestene til den ene og Kvæget til
den modsatte Side, midt for Laden med Jordens rige Grøde og bag alt
dette alle gode Gavers Giver, Møddingen, der jo faar Skyld for at sætte
selv Kagen paa Bordet. Staaende paa sin Gaardsplads favner Bonden
i eet Blik sin hele Verden, som han fra Barnsben har lært at holde af.
Gamle Dages Bondefærd er gieden ud forlængst; en ældre Husmor kan
dog træde en Rok, Datteren derimod ikke; endnu kan Husbond bruge
en Le, Sønnen saa godt som aldrig; alt købes eller gaar paa Maskine,
selv Landsbyens trofaste Haandværkerstand er paa Retour. Stor har den
aldrig været, men Bysmed og Hjulmand har man dog altid haft, maaske
ogsaa en Mester Mangejern, der paatog sig alt. Men Mureren var en
sjælden Fugl, idet Husmor med sine og Landsbyens Piger forestod Ud
bedringen af Længernes vendrede Vægge en Gang aar ligt i et saakaldt
Klinegilde, og siden kalkede Husbond selv Tavlene over. Som oftest er
Hjulmand og Smed nu flyttet ind i Flækken eller Stationsbyen, maaske
blot ud til Landevejen, hvor Turisten kan finde dem som Karetmager
eller Bilreparatør.
Et ser Turisten imidlertid ikke — Fremskridtets successive Udvikling,
den Flid og Omsigt ogsaa Djursbonden har lagt i sin Jord og Drift saa
lidt som Bondens evige Kamp med Ukrudtet, der trænger paa for at
faa sin Del af hans Udbytte. Onde har de sidste Aar været paa Djurs,
fordi Tysken tog Broderparten af Bondens dygtige Medhjælpere til sine
Arbejder ved Tirstrup, og Aar vil der gaa, før han atter kommer paa
Højde her til fælles Gavn for alle, som hylder Moder Danmark. Men
vil Turisten — og lidt fra Hovedvejene, dreje ned i Landsbyen, vil han
blive taget imod med Velvilje og som interesseret Spørger finde al mulig
Forstaaelse. Djurs-Molslands gamle Bondekultur fornægter sig nemlig
aldrig.
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PRAMFARTEN
PAA GUDENAA OG NØRREAA
Af CHR. THOR MØLLER

Maj Maaned 1945 kunde man læse i de lokale Blade, at Falcks
Redningskorps fra Bjerringbro var blevet tilkaldt for at assistere en
Pram, der var grundstødt i Gudenaaen ved Bjerringbro, og at det var
lykkedes Redningskorpset at bringe Prammen af Grunden.
Man kunde have tilføjet, at det var Aaens eneste Pram, der paa denne
Maade maatte have Nutidens Teknik til Hjælp i en Situation, som har
været almindelig paa Aaen i Aarhundreder, men som hidtil var blevet
klaret paa helt andre Maader.
Pramfarten paa Gudenaaen eller Kaagfarten er nemlig af meget gammel
Dato og havde i forrige Aarhundrede en meget stor Betydning for Egnen
mellem Silkeborg og Randers. Ogsaa paa Nørreaa, der udmunder i Gu
denaaen tæt ved Randers, har der i mange Aar været drevet Kaagfart, og
det samme gælder iøvrigt paa Randers Fjord.
Hvor gammel Kaagfarten paa Gudenaaen er, kan ikke siges med Nøj
agtighed, men den er i hvert Fald over 500 Aar, idet der i Aaret 1443
førtes en Retssag om Retten til at sejle gennem Aabro (en Bro mellem
Ulstrup og Langaa), hvorunder 12 af Egnens ældste Mænd paa Middel-

I
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Tørvebryggen i Randers med en fortøjet Pram.
Tegning af Johan Rohde 1910.

som Herreds Ting vidnede, at de aldrig havde hørt eller spurgt af noget
Menneske i deres Liv, at Aabro var de Dannemænd i Randers eller nogen
anden Mand forment eller forbudt, at deres Skibe, Pramme eller Baade
ej maatte gaa baade op og ned gennem Broen, saa meget de lystede og
selv at fare med Skibene op og ned til Randers uforment for enhver
Mand.«
Aarsagen til Retssagen var, at Broens Ejer Lars Thomesen havde forbudt
Sejlads under Broen, muligvis fordi han ikke var tilfreds med de Bidrag,
han fik til Broens Vedligeholdelse fra Randers By. Byen havde nemlig
forpligtet sig til at bidrage til Vedligeholdelse af Broen, der var en
Vindebro med Klap, som man dengang ofte byggede Broer, med en Del
Brædder og Tømmer.
Denne Vedligeholdelsespligt gav iøvrigt ogsaa flere Gange senere An
ledning til Retssager, idet Broens Ejere, Indehaverne af den store Gaard
Østergaard, jævnlig fandt, at Randers var for karrig med Vedligeholdel
sesbidragene. Randers Bys Borgere var jo for saa vidt ogsaa kun interes
seret i, at Broen var til at sejle under, medens det berørte dem mindre,
hvilke Kaar Færdslen paa Broen havde.
Der fandt altsaa allerede i Middelalderen Kaagfart Sted paa Gudenaaen,
men Kaagene kom sjældent længere op end til Bjerringbro, idet Strøm
men saa blev for strid og Sejlbarheden for daarlig til, at det kunne
betale sig at gaa længere op.
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En Kaag paa Nedfart passerer Frisenvold Laksegaard.
Tegning fra omkring 1850.

Man ser da ogsaa i det Reglement, der i 1760 fastsattes for den nyop
rettede Havnekommission i Randers, at dens Virksomhedsomraade ogsaa
omfattede Gudenaaen indtil to Mil mod Vest — altsaa til Langaa —
og man behøver ikke at have læst meget om de driftige Købmænd, som
da boede i Randers, for at være overbevist om, at enhver Chance for at
skaffe Byen et større Opland er blevet udnyttet, ogsaa naar det skulde
skaffes med Vandvejen som Basis. Der tales da ogsaa om Kaagfart
mellem Randers og Bjerringsholm (Bjerringbro), og den har altid foregaaet paa den Maade, at man trak Prammene op til Endestationen imod
Strømmen og lod dem drive med Strømmen tilbage til Randers.
Gudenaaen som Landevej.
Den Anvendelse af Gudenaaen som Landevej, som Kaagfarten til Bjer
ringbro var Udtryk for, gav Stof til Eftertanke for Folk længere oppe i
Gudenaadalen, som paa Grund af Landevejenes meget slette Tilstand
næsten var afskaaret fra Omverdenen og som i hvert Fald ingen Chance
havde for at afsætte deres Landbrugs- og Skovbrugsprodukter med rime
lige Fragtomkostninger. Ikke mindst var Ejeren af det store Gods Silke
borg, som omfattede 5000 Tdr. Land Skov foruden store Arealer af
Moser og Heder, interesseret i via Gudenaaen at komme i Forbindelse
med Randers, og de forskellige Ejere af Godset gjorde siden 1767 hver
for sig Forsøg paa at faa Aaen gjort sejlbar for Pramme eller Kaage,
3
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som man da i Flæng kaldte disse store fladbundede Baade, som man
anvendte til Aafarten.
Vejen var imidlertid baade lang og trang, og først i 1807 lykkedes det
den daværende Ejer af Silkeborg, H. P. Ingerslev, at faa Regeringens
Tilsagn om et Laan paa 100.000 Rigsdaler i Godset, mod at han for
egen Regning oprensede Gudenaaen til en Dybde af 3 Fod fra Silkeborg
til Bjerringbro og anlagde en Træksti langs Aaen.
I Løbet af tre Aar blev Arbejdet udført, og i 1810 blev det synet og
taget god. Det havde da kostet ham 30.000 Rigsdaler, men Resultatet
var ogsaa, at der nu var Mulighed for Kaagfart fra Silkeborg til Randers.
Et utroligt Slid.
Saalænge der har været Kaagfart paa Gudenaaen, har der ogsaa været
en Træksti fra Randers til Bjerringbro, idet det simpelthen var umuligt
at komme frem mod Strømmen med de tunge, klodsede Pramme paa
anden Maade end ved at trække dem. Nu forlængede Ingerslev denne
Træksti fra Bjerringbro til Silkeborg, ved at der hele Vejen langs Aabredden blev udlagt en 1 | Alen bred Strimmel Jord, hvorpaa Trækhestene
eller Trækkerne kunde færdes. Samtidig med at man gav Ingerslev Laanet
til Uddybningen, udstedte man ogsaa i 1807 et kgl. Rescript, hvorefter
der kunde eksproprieres Jord til Trækvejen, og hvori det tillige blev fastslaaet, at der for Fremtiden ikke maatte bygges Broer over Aaen, som
kunde hindre en normalt lastet Pram i at passere, eller indrettes Aalegaarde, som hindrede Sejladsen. Allerede opførte Broer skulde uden
Udgifter for Ejeren gøres højere, hvorefter han havde Vedligeholdelses
pligten, og allerede eksisterende Aalegaarde skulde ligeledes uden Ud
gift for Ejeren indrettes til Passage for Pramme.
Efter at Ingerslevs Uddybningsarbejde var tilendebragt, var Gudenaaen
blevet en offentlig Vand-Hovedvej, men Færdslen paa den var besværlig.
Det var et i vore Dage næsten utroligt Slid, der krævedes af Kaagførerne og de Medhjælpere, der assisterede dem.
Trækstien var blot en afstukket Linie langs Bredden og gik snart over
dyndede Strækninger, snart over Grus; ingen Broer spændte over de
mange Vandløb, der skulde passeres, og Kaagkarlene maatte derfor følge
Hestene snart paa Vadeture gennem mudrede Enge, snart i Spring over
brede Grøfter og snart paa Svømmeture ud til de forskellige Holme, som
da delte Aaløbet. Aaen var fyldt med Bugtninger, og Strømmen slog
de mest uberegnelige Sving, hvilket forvoldte mange Grundstødninger,
som igen kostede overmenneskeligt Slid. Jyderne har Ord for at være en
sejg Race, og Kaagfolkene hørte sikkert til de allersejgeste. De sled og
34

Chr. T bor Møller

Gammelt Fotografi af Tørvebryggen i Randers med fire Framme ved Bolværket.

slæbte, asede og masede, tørstede og frøs, men frem kom Prammene til
Silkeborg, og tilbage til Randers gled de næsten af sig selv, blot man
forstod at styre og bruge Stagen paa den rigtige Maade. Alle Vanskelig
heder blev saaledes overvundet, og en regelmæssig Pramfart kom i Gang.
Efterhaanden knyttedes da ogsaa Forbindelser undervejs, og der blev
stadig mere Gods for Kaagfolkene at fragte saavel fra Randers som til
Staden.
Besværligheder var der imidlertid nok af. Ikke alene var Aaens Vand
stand højst varierende efter Aarstidens Nedbørsmængder, men to af de
Broer, man skulde passere under Vejs til Silkeborg, Resensbro og Kon
gensbro, var saa lave, at Kaagene ikke ved Højvande kunde gaa igennem
naar de havde en Last af Tørv, Halm eller andre Ting, der fyldte stærkt
i Forhold til Vægten.
Man maatte derfor her aflosse Lasten, sejle Kaagen under Broen og saa
laste den igen paa den anden Side, hvilket var meget tidsspildende og
meget besværligt.
Ogsaa de mange Aalegaarde, man skulde igennem, sinkede Farten meget.
Dels var Ejerne ikke altid lige hurtige til at faa lukket op, dels var
Strømmen gennem dem voldsommere end andre Steder, saa det kunde
være haardt at slæbe Prammene igennem opad, og dels var Prammene
vanskelige at styre paa Nedturen.
Alligevel tog Prammenes Antal til Aar for Aar. Mange af Beboerne langs
3*
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Aaen anskaffede sig selv en Pram og blev Kaagmænd, der dels sejlede
for andre, dels handlede for egen Regning. Der begyndte at opstaa smaa
Handelspladser langs Aaen, og den nye Transportvej blev Aarsag til en
mærkbar Opblomstring for hele Egnen. Imidlertid blev der ikke gjort
mere ved selve Aaen og Trækstien, fraregnet at Kaagfolkene vel nu og da
fjernede en eller anden Sten, som særligt drillede dem, og i 1830 begyndte
man for Alvor at tale om Nødvendigheden af at faa gjort noget ved
Sejlløbet i Aaen og Trækstien, idet denne store Dele af Aaen var et
eneste Ælte, hvori Heste og Mennesker masede sig frem. Man skældte
ud, men først da Herredsfoged i Lysgaard-Hids Herred, H. H. Holm, fik
Interesse for Sagen, skete der noget i denne. Han fik Regeringen til at
gaa med til, at der blev. nedsat en Kommission til at se paa Forholdene,
og denne fik Randers By til at give Afkald paa Havnepenge for Pram
mene, hvilke blev brugt til at udbedre Trækstien, slaa Broer over de
største Vandløb paa tværs af denne og oprense Aaløbet paa de mest
dyndede Steder.
Randers Vestfart 1840.
I Bladet Touristen, et Blad, der i 1840—41 udsendtes af daværende
Borgmester Neckelmann, Randers, Nr. 43 i 1840 findes en ganske mor
som Skildring af Kaagfarten paa Gudenaaen. Artiklen har Titlen »Ran
ders Købstads Vestfart«, og det hedder i denne bl. a.
Forinden den sidste Krig udbrød, var der under de for Danmark saa
højst fordelagtige Conjuncturer for Søhandelen, ogsaa fra Randers be
gyndt paa den vestindiske Handel, der lige i sin Begyndelse, ved Krigens
Udbrud i 1807 igen standsede, og ikke siden er forsøgt. Derimod har der
siden 1810, da Overkrigscommissair Ingerslev, som daværende Ejer af
Silkeborg afleverede Gudenaaen ved Syn i oprenset Tilstand fra Bjer
ring Mølle til Silkeborg, hvortil han havde faaet et Laan paa 100.000
Rigsdaler af Regeringen imod Rente og Afdrag med 6 % aarlig, dannet
sig en Communication med det Indre af Jylland ad Gudenaaen, der siden
hin Tid er en Livsaare til Jyllands Hjerte, til Omsætning af Landets
Producter, og Fornødenheder for Landmanden af Bygningsmaterialier,
der bringer et Liv og Røre i Randers, som er højst betydeligt.
Egnen vesten for Randers kaldes i Byen Vestlandet og Farten herpaa ad
Guden- og Nørreaaen oprindelig af Spøg men og meget passende
»Vestfarten«.
Fra Silkeborg til Tange befares Guden af 26 Pramme, der indtager 12
Favne Brænde hver, eller 24 Borgerlæs Tørv. Foruden disse er der om
trent 14 Pramme hjemmehørende i Randers, der farer mellem Tange
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og deres Hjemsted. Samtlige disse Pramme føre Landets Producter ad
denne Vej til Randers, fra hvilket Sted det indre Land igen forsynes med
Handelsvarer, fornemmelig Bygningsmaterialer af Tømmer og Trælast
m. m. ei alene til Silkeborg i en landværts Afstand af 7 Mile, men fra
Silkeborg føres det over Landdæmningen, ligesaa siden ved Rye til Moss
Søe, ad hvilken det ved Vandtransporten føres til Egnen omkring samme,
og ved Andst i Lysgaard, ja endog langt ind i Hammerum Herred i
Ringkøbing Amt. Desforuden gaae stadigen ad Nørreaae, saalænge der
er tilstrækkelig Vand, 3 Kaage imellem Randers og Brunshaab, en halv
Miil nær Viborg.
Imellem 7 a 800 Farter gjøres der saaledes med Kaage til Randers om
Aaret, og ligesaa mange derfra, hvilken Fart fornemmelig er i Gang fra
Juni til November og mest livlig i September Maaned, da der jævnlig
ankommer og afgaar 10 daglig som Middeltal. I Aaret 1839 er der ad
denne Vandvej til Randers gjort 304 Farter med Brændsel og 435 med
Tørv.
Forfatteren anstiller derefter en Beregning og kommer til det Resultat,
at der i det nævnte Aar gennem Kaagfarten er tilført Randers 4398 Favne
Træ og 12.617 Læs Tørv eller ialt Brændsel til en Værdi af 43.000 Rbd.,
en efter Datidens Forhold kæmpemæssig Sum.
Iaar have, fortsætter han, Kaagene næsten stadigen havt Returfragt til
det indre af Landet, fornemmelig med Tømmer og Trælast som er ind37
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købt i Randers, da de sidste for Landmanden heldige Aar have vakt
Sands for et hyggeligere Hjem, hvoraf tillige er tilflydt de handlende
betydelig Fordel.
Kaagmændenes LivSes der nu tilbage hen til det Antal Mennesker, som beskæftiges saavel
ved Transporten, 2 ved Nedsejlingen og 3 ved Opsejlingen for hver
Kaag, som ved Losning og Ladning m. m., saa vil det være indlysende,
hvor vigtig og indbringende denne Vestfart er saavel for Randers, som
for de Distrikter, der nær og fjærn have Afsætning og Tilførelse ved
denne Fart, for hvis Udvidelse afdøde Overkrigskommissair Ingerslev
fortjener taknemmeligen at mindes.
Denne Fart og deraf følgende Losning og Ladning forøger i høj Grad
det commercielle Liv og Røre paa Floden og ved Bryggen og tildrager sig
tillige Opmærksomheden ved sin Særegenhed.
Naar der formedeis Modvind eller stille Vejr ikke kan føres Seil, maa
Kaagerne stages fra Rælingen, der ogsaa er saa bred, at Besætningen
bekvemt kan løbe paa den. Kaagmændene gaa ved Stagningen frem,
og løbe -derpaa tilbage, for agter fra igen at begynde deres Stagning
fremad. (Det turde dog være omvendt. Red.) Imedens Kaagen saaledes
tilbagelægger Vejen, gør Kaagmændene Vejens Længde to Gange til
Fods. Imod Strømmen fordres dertil megen Kraft og megen Anstrengelse,
men hyppig maa de, naar enten Strømningen er altfor ri vende eller Van
det er for dybt, paa anden Maade søge at faa Kaagen frem. De springe
da i Land med et Toug, som de binder om Livet, og trække saaledes
Kaagen, hvorved de ofte i lange Strækninger maa gaa i Vand langt over
Knæerne. Disse Kaagmænd paa Guden maa sildig om Aaret og tidligt
paa Foraaret døje megen Kulde. Det er derfor højst interessant at se den
Ufortrødenhed, hvormed det kraftfulde Folk rygter sin højst besværlige
Dont.
Saavidt »Touristen«, der herigennem tegner Billedet af en betydelig
Pramfart, til Trods for at denne endda fandt Sted under meget vanskelige
Forhold. I Omtalen af de Varer, Kaagerne bringer til Randers, er endda
glemt Mursten, hvoraf Herredsfoged Holm i 1833 anslaar, at der aarligt
bringes 500.000 til Randers By.
Pramfarten for Stænderforsamlingen.
Skønt der som omtalt af den nedsatte Commission blev udrettet ikke saa
lidt for at gøre Forholdene for Pramfarten bedre, var det dog ikke til
strækkeligt, saalænge man ikke havde noget Reglement for Aaen, hvor38
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igennem man kunde forhindre Lodsejerne langs Aaen i at gribe forstyr
rende ind i Aakommissionens Dispositioner. Det hændte nemlig jævnligt,
at man tog Grus eller Ler i Aaløbet, fjernede Bevoksning i Aaen, indret
tede Vadesteder o. s. v., hvilket dels ændrede Strømmen dels skabte andre
Vanskeligheder for Kaagene. Man udarbejdede derfor indenfor den ned
satte Kommission et Reglement for Pramfarten paa Gudenaaen.
Dette blev i 1843 stadfæstet af Ministeriet. Forinden var det i December
1842 blevet behandlet paa Provincialstændernes Møde i Viborg. Ved den
ne Lejlighed udtalte bl. a. Cancelliraad Ingerslev, en Søn af Godsejer
Ingerslev, som først lod Aaen gøre sejlbar: »Denne Pramfart er af yder
ste Vigtighed, ei alene for Randers By, men især for Beboerne af de indre
Dele af Jylland, som ad denne Vej saavel finde let Afsætning for de
Produkter, de allerede frembringe, som og derved vinde Kraft til at op
dyrke store Strækninger af Land, der hidtil har henligget udyrket, især da
de ad samme Vej igjen kunne blive forsynede med de Kjøbmandsvarer og
Bygningsmaterialer, de behøve, ligesom og derved er opstaaet Indtægts
kilder for dem, som de ei forhen kjendte, idet især de betydelige Tørve
moser, der grændse op til Aaen og tidligere var af liden eller ingen Vær
di, nu indbringe deres Eiere betydeligt, ei alene ved at afsætte Tørv til
Randers, men tillige ved at benyttes til en Mængde nu langs Aaen opførte
Teglbrænderier, hvis Fabricata ligeledes finde let Afsætning i bemeldte
Kjøbstad.
Da ogsaa de store Skovstrækninger, der findes især ved Silkeborg, ved
Pramfarten have faaet langt større Værdi end forhen, tør vi saaledes
ansee denne Communicationsvej for saa vigtig, at dens Vedligeholdelse
endog maa være Staten magtpaaliggende, da visselig en stor Mængde
Eiendomme ville nedsynke til omtrent den halve Værdi af den, de nu
have, hvis Pramfarten ophørte.«
Provincialstænderne støttede dette Synspunkt, og Reglementet vedtoges.
Den nuværende Pramsti bliver til.
Endnu en Ting begyndte i Aarene derefter at øve sin stærke Indflydelse
paa Pramfarten paa Aaen, nemlig at der i 1845 ved Silkeborg var blevet
oprettet en Papirfabrik og en Handelsplads, hvor der allerede i 1850
boede 500 Mennesker, som praktisk talt var henvist til at faa deres Forsy
ning ad Vandvejen. Det satte ny Fart i Kaagtrafikken paa Gudenaaen, og
da man efter Grundlovens Gennemførelse den 5. Juni 1849 havde over
draget Bevillingsmyndigheden til folkevalgte Mænd, aabnedes der nye
Muligheder for Tilskud til samfundsnyttige Foretagender.
De efterhaanden mange Mennesker, der var interesseret i Kaagfarten
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paa Gudenaaen, holdt sig da heller ikke tilbage, og man havde en
god Mand til at tale Kaagfartens Sag, idet en tidligere Kaagfører,
Grd. Christen Jensen, Øster Bording ved Silkeborg, var blevet indvalgt
i Folketinget.
Da der derfor i 1851 kom et Andragende fra den Aabestyreise, der var
blevet dannet paa Grundlag af Reglementet i 1843, om Støtte til en
yderligere Uddybning af Gudenaaen og Anlæggelse af en Træksti, som
var brugbar hele Aar et, talte han Pramfolkenes Sag med Varme, og det
blev overdraget Vandbygningsingeniør C. Carlsen at udarbejde Planer
for Uddybning af Aaen saavel som for Anlæg af en Træksti fra Silkeborg
til Bjerringbro. Trækvejen skulde nu anlægges efter det Princip, at den
fulgte den Side af Aaen, hvor Strømløbet var dybest. Carlsen udarbejdede
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først en Plan for Regulering af Aaløbet og Anlæg af en ny Trækvej paa
Strækningen Kongensbro—Frisholt (Ormslev),hvor Sejladsen paa Grund
af den stride Strøm var mest vanskelig. Planen blev godkendt i Juni 1851
og kort Tid efter toges fat paa Udførelsen af Arbejdet. Det viste sig van
skeligt, idet Aabunden delvis bestod af Al. Ingen meldte sig til Arbejdet.
Saa tog Folketingsmand Chr. Jensen imidlertid selv Sagen i sin Haand.
Han hvervede Folk og tog fat paa Arbejdet med sig selv som Entreprenør,
en Handling der senere, iøvrigt ganske ubegrundet gav Anledning til
Kritik, idet han som Medlem af Kommissionen for Arbejdet faktisk var
sin egen Arbejdsgiver. Han udførte imidlertid Arbejdet billigere end
Overslagssummen og til alles Tilfredshed, og hvad vigtigere var. Hans
Eksempel smittede.
Andre Entreprenører meldte sig, og Arbejdet blev udført. Aaløbet blev
uddybet og udrettet, og man byggede en Trækvej, som ikke frembød
Terrænforhindringer af Betydning. Desuden byggede man adskillige Ste
der for at hæmme Strømmens Fart Stendæmninger ud i dette og tvang
samtidig Strømmen til at følge et mere lige Leje.
Alt i alt kom Arbejdet til at koste 22.740 Rigsdaler, hvoraf en ret stor
Part gik til Erstatninger til de Lodsejere, der maatte afstaa Jord til Træk
stien, som endnu ligger der som et Vidnesbyrd om Statens Indsats for at
gavne Færdslen paa Gudenaaen.
Trækstien ude i Storm.
Nu maa man imidlertid ikke tro, at dette Reguleringsarbejde blev hilst
med Glæde af de Folk, der var interesseret i Pramfarten. Kaagejerne
var naturligvis glade over denne Lettelse i deres Kaar, men Handels
standen saavel i Silkeborg som Randers var imod Planen. Man var jo
paa den Tid inde i en Udvikling, hvorunder Dampskibet kom til at spille
større og større Rolle, og man mente, at Pramfarten snart vilde blive
afløst af Dampskibsfart, hvorfor de mange Penge til Trækstien var givet
ud til ingen Nytte. Ikke mindst Silkeborg Papirfabriks Ejer og Grundlæg
ger, Michael Drewsen, var fortørnet og klagede gentagne Gange til Rege
ringen over dette Ødsleri, som Anlægget af den dyre Trækvej var Udtryk
for. Han anførte, at Trækvejen ikke vilde holde Vinteren over, og at
Pengene til Aaens Regulering var givet fuldstændig unyttigt ud, idet
Kaagførerne erklærede, at det regulerede Stykke var blevet vanskeligere
at besejle end før. Han angreb ogsaa Christen Jensen for hans Andel i
Arbejdets Udførelse. Drewsens Spaadomme gik imidlertid ikke i Op
fyldelse. Trækstien holdt udmærket til Vinteren, og der herskede Glæde
over Aareguleringen blandt Kaagførerne, saa Rigsdagen begyndte at
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drøfte en ny Bevilling til Fortsættelse af Arbejdet. Drewsen gjorde en ny
Anstrengelse for at standse det, og han sendte sammen med 8 Købmænd
i Silkeborg og 42 fra Randers en Henvendelse ind til Finansministeriet,
hvori man gjorde gældende, at ikke Heste men Dampkraft vilde blive
Fremtidens Trafikmiddel paa Gudenaaen. Rigsdagen lod denne Paastand
undersøge, men da man fra mere sagkyndig Side mente, at Dampskibe som
Trækkraft for Kaage aldrig vilde faa nogen Betydning paa den stærkt
bugtede Gudenaa, bevilgede man i Aarene 1854 til 1858 tilstrækkeligt
med Penge til, at Aaløbet kunde oprenses og reguleres paa hele Stræk
ningen fra Randers til Silkeborg, og en tidssvarende Hestetræksti indrettes
fra Tange til Silkeborg.
Denne, der som nævnt stadig er Statens Ejendom og som er passabel for
Turister, fik hele Vejen en Bredde paa 9 Fod (ca. 3 m) og passende
Skraaninger saavel ind mod Land som ned mod Aaen. Hvor Trækstien
gik helt ud til Aaen, blev der sat Sten langs Skræntens Fod.
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Man fjernede samtidig uden Erstatning til Ejerne alle Aalegaarde opsatte
efter 1807, idet disse jo iflg. det tidligere omtalte kgl. Rescript af dette
Aar var ulovlige, og gennemførte bedre Gennemsejlingsforhold hos dem,
der blev tilbage. De to lave Broer, Resenbro og Kongensbro, blev ligeledes
ombyggede, saa de ikke længere betød nogen Gene for Kaagfarten.
Kaagfarten kulminerer.
Nu var der skabt saa gode Vilkaar for Pramfarten, som der kunde for
langes, og den kulminerede da ogsaa faa Aar derefter. Cand. mag. J. C.
Hansen, Viborg, der i Viborg Amts historiske Samfunds Aarbog for
1936 har givet en indgaaende historisk Oversigt over Pramfarten paa
og Trækstien langs Gudenaaen, oplyser, at der omkring I860 var 120
Kaage i Fart paa Gudenaa, og mener, at der senere har været hele 200,
før det paany begyndte at gaa ned ad. Gamle Pramfolk mener dog, dette
Antal ikke holder Stik, og hævder, at der næppe har været mere end om
kring 125 Kaage i Fart, da Trafikken var paa sit højeste. Det begyndte
nemlig forholdsvis hurtigt efter den store Aaregulering at gaa tilbage,
idet en ny Konkurrent dukkede op, nemlig Jernbanerne. 1864 aabnedes
Langaa-Struer Banen, som et langt Stykke fulgte Gudenaaen og erobrede
en hel Del af Varetransporterne fra Kaagfolkene. Endnu havde man dog
Silkeborg tilbage, og da Silkeborg Papirfabrik var begyndt at bruge en
Del Kul, gik det endnu. I 1871 kom imidlertid Skanderborg-Silkeborg
Banen, og dermed havde Kaagfarten faaet en Konkurrent, man ikke
kunde klare. Det gik stærkt tilbage, hvad bl. a. fremgaar af en Artikel
i Illustreret Tidende 1885—86. I denne, der, skønt det ikke udtrykkelig
er nævnt, maa være fra Svostrup Kro ved Gern Bakker, hedder det
bl. a.: »Vor Tids raske Udvikling af Samfærdselsmidlerne har givet
Færgestedet et føleligt Knæk, idet den har berøvet det Indtægten af
Pramsejladsen.
Før Jernbanen til Silkeborg blev anlagt, havde Færgegaarden, der tillige
var Kro, stor Søgning af Prammændene, for hvem det altid kneb at sejle
forbi Færgegaarden, hvor Kaffepuns eller andre Bakkiglæder ventede.
Trækhestene skulde jo puste og have et Foder, og gik det ned ad Aaen,
mente de vel som gode Jyder, at det »bette kuun« kunde de sagtens tøve.
Paa Tilbagevejen opad Aaen havde de tit Varer med til Færgemanden,
som tillige var Købmand, og der laa ofte Snese af Pramme fortøjede ud
for Færgegaarden, som genlød af Trummel og Svir.« »Gudenaaen løber
endnu i sit gamle Leje, og Trækvejen er vel vedligeholdt og har en lønnet
Inspektør, men Pramfarten er omtrent forsvunden. En Gang om Ugen
sender Papirfabrikken i Silkeborg sin Pram til Randers, desuden er der
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lidt Sejlads med Brænde og nogle Mergelpramme — det er det hele, som
er tilbage af Gudenaaens store Flaade.«
Siden er det stadig gaaet tilbage. Hvert Aar har en eller anden Kaagmand
lagt op, og det varer vel næppe heller længe, før den sidste indstiller
Farten, naar Lastbilerne paany kommer til Ære og Værdighed.
Kaagfartens Charme og TrængslerLivet ombord paa en Kaag havde, som det fremgaar af foranstaaende,
sine Besværligheder, men der var ogsaa en egen Charme ved det, og der
har derfor heller aldrig manglet paa Tilgang til Kaagfolkenes raske Lav.
Kaagene var som omtalt store, fladbundede Baade. De fleste af disse
var ikke særlig store, men efterhaanden som Sejlbarheden paa Gudenaaen forbedredes, tog ogsaa Kaagene til i Størrelse, navnlig dem, der
hovedsagelig befor den nedre Gudenaa. De kunde være 20—25 m lange
og 6—7 m brede og var udstyret med baade Opholdsrum for Besætnin
gen og Redskabsrum. I Pramfartens senere Aar kom endog Kakkelovn
til, saaledes at man kunde fyre op, tørre Tøj og lave Kaffe, men en
saadan Luksus blev aldrig almindelig. Senere kom der Pramme, der var
endnu større, og som kunde tage 30—35 Tons Last, medens de foran
beskrevne maatte nøjes med 20—25 Tons.
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De store Pramme var alle lukkede, medens de mindre var aabne. De
var dog alle fra for til Agter paa hver Side forsynet med et Gangbræt,
hvorpaa man kunde gaa og stage Prammen frem. Som nødvendigt Værk
tøj om Bord fandtes altid 2 Sæt Stager, et længere og et kortere til
skiftevis Anvendelse eftersom Aaen var dyb til. Disse var i den ene Ende
forsynet med et Slags Haandtag, et saakaldt »Knev«, som man satte mod
Skulderen. Endvidere var der ombord en »Wubbestang«, d. v. s. en Stang,
som man brugte til at sætte ind under Kaagen, naar den var gaaet paa
Grund, for at vippe den løs, samt en »Jomfru«.
»Jomfruen« bestod af en svær Egestolpe, som foroven var forsynet med
et Hul, hvori kunde sættes en Stang. Den benyttedes, naar det enten paa
Grund af Grundstødning eller for lavt Vand var nødvendigt at vinde
Prammen frem. Man gik saa i Land et Stykke foran Prammen, satte
Egebjælken i Jorden, gjorde Prammens Slæbeline fast til den og drejede
den rundt ved Hjælp af Stangen, saaledes at den kom til at virke som
et Slags Gangspil. Der kunde ved Hjælp af denne øves et ganske bety
deligt Træk paa Kaagen. Det var dog ikke altid, den slog til. Saa maatte
man i Land og laane Heste hos Landmændene paa Egnen, og der skulde
til Tider 6—7 Heste til for at faa en Pram slæbt løs, naar den var kom
met til at staa rigtig haardt.
Kaagfolkene var som nævnt haarde Halse, men havde de Besværlighe
derne paa Turen op ad Aaen, havde de dog ogsaa mange gode Timer,
naar Vind og Strøm var med, eller naar de først havde faaet Hestene
forspændt og kun havde at styre Prammen. Værre var Livet for de Folk,
der kun havde til Opgave at assistere med at trække Kaagen op mod
Strømmen, de saakaldte Lejemænd, som man i Reglen kun benyttede
paa Strækningen Randers—Bjerringbro.
Var en Pram godt lastet, skulde der 4 Mænd til at slæbe den op mod
Strømmen, hvis da Vinden ikke var gunstig. Det tog man imidlertid
Hensyn til, naar Folkene blev hyret, men Lejemændene kunde jo være
saa heldige, at der kom gunstig Vind, ogsaa naar de var 4, og i saa Fald
kunde de faa en let Tur. Reglen var dog, at de maatte slæbe haardt for
deres Penge, og de var i Almindelighed præget af deres haarde Gerning.
Cand. mag. I. C. Hansen fortæller i sin Artikel om Pramfarten, at Løn
nen for en Lejemand omkring I860, da der var gode Tider for Pram
farten, var 3—4 Rigsdaler for en Tur fra Randers til Bjerringbro, men
at der tidligere var betalt helt ned til 12 Skilling (25 Øre) for en saadan Tur.
En af de gamle Kaagførere, som endnu lever, P. Randrup, Randers, der
allerede som Barn ledsagede sin Far paa Kaagture og mange Gange selv
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har været med til at slæbe en Kaag fra Randers til Bjerringbro, fortæller,
at han kan huske, der betaltes 7 Kr. for en saadan Tur, der tog 2 Døgn.
For denne Betaling skulde Lejemanden saa holde sig selv med Kost,
Brændevin og 01, hvis han ønskede noget saadant, medens han et Par
Gange om Dagen fik Kaffe. Naar han kom til Bjerringbro og blev afløst
af Hestekraft, maatte han gaa til Randers, idet der ikke var anden For
bindelse den Gang. De 7 Kroner var altsaa ikke let tjent. Fra Bjerringbro
kostede det 9 Kr. at leje en Hest med Kusk for Turen til Silkeborg,
hvilken ogsaa tog to Dage. Ogsaa Kusk og Heste var paa egen Kost.
I Reglen brugte man 4— 5 Heste, da Strømmen paa Strækningen Bjer
ringbro—Silkeborg var meget haard.
Le]emands det haardeste Job aj alle.
At være Lejemand var ikke nogen Beskæftigelse, der blev set paa med
Agtelse, i hvert Fald ikke i Pramfartens første Tid. Det var Folk, som
ikke kunde finde noget andet Arbejde eller som nu engang havde af
fundet sig med det umenneskelige Slid, der krævedes af dem. Forbundet
ved Prammen med en lang Slæbeline gik Lejemændene paa Stien langs
Aabredden. Hver var forsynet med en Sele af Sejldug eller Læder, hvori
Slæbelinen var fastgjort, og i Haanden havde man en lang Stok, som
ogsaa kunde benyttes som Springstok, naar det gjaldt om at passere en
særlig bred Grøft. Ofte var det mudret, og de soppede i Vand til Knæene,
ligesom det ikke var usædvanlig, at de endte i en Grøft og blev gennem
blødt. Det tog man imidlertid ikke nogen Notits af. Det haarde Slid
skulde nok bevirke, at man kunde holde Varmen, og Tøjet blev praktisk
talt altid tørret paa Kroppen. For de flestes Vedkommende var det en
simpel Nødvendighed, efter som de ikke ejede andet, end hvad de stod
og gik i. Brændevinen var imidlertid den Gang en billig og meget be
nyttet Trøster, og det var ikke Smaating af denne Vare, der blev sat til
Livs af Lejemændene. Med Hygiejnen stod det yderst slet til. Haar og
Skæg fik som oftest Lov at gro, som det vilde, og Vand kom man ikke
i mere Berøring med, end Professionen krævede. Det lyder derfor heller
ikke usandsynligt, at en Præst paa Anst Egnen overfor sine Konfirmander
skal have beskrevet Fandens Udseende saaledes, at han var næsten lige
saa grim som en Lejemand.
Det var dog ikke alle, der var lige usle. Man ved saaledes om flere Lejemænd, der sparede Penge op og endte med at købe sig Ejendomme, og
der gaar adskillige Myter om de Kræfter, som enkelte af Lejemændene
havde.
Heller ikke Pramfolkene selv var bagefter, naar det drejede sig om
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sidste Pram, der er i Brug, losser Tørv ved Kajen
i Panders Havn i Sommeren 1945.

Kræfter, og der fortælles saaledes om en af de kendte Kaagførere, Laust
Bødker fra Hvorslev, at han højt op i Aarene var i Stand til at tage en
Tønde Byg (100 kg) under hver Arm.
De kunde ogsaa faa Brug for Kræfterne. Det at stage en Pram var ikke
noget let Arbejde, og det kunde vanskelig undgaas, at man ikke ved en
eller anden Lejlighed faldt overbord, naar Stagen uforvarende traf et
Hul i Aabunden. Det skulde jo gaa stærkt, og der var ikke Tid til at
føle sig for. Kræfterne maatte lægges i med det samme, naar man skulde
holde Prammen i Drift mod Strømmen.
Kosten var for det meste meget jævn. Man kunde ikke lave Mad ombord,
og for Pramfartens Folk gjaldt det, at de mest levede ved Tørkost. Kun
naar de bedede i en Kro eller opholdt sig i Silkeborg eller Randers,
vankede der varm Mad. Nattelogi havde man ombord, hvis Prammen
var saa stor, at den havde Kahyt. Havde den ikke det, maatte man klare
sig, som man kunde, og saa sov man i en Høstak i Engen, hvis en saadan
var at finde, eller man søgte op til nærliggende Gaarde og fik Lov at
sove i Laden. Efterhaanden fik Kaagfolkene jo Venner og bekendte paa
hele Strækningen fra Randers og til Silkeborg, og saa opsøgte man dem,
naar man skulde skaffe sig Nattelogi. I Almindelighed regnede man med,
at en Tur fra Randers til Silkeborg tog 4 Dage, medens Hjemturen kunde
gøres paa 2, naar Forholdene ellers var gunstige.
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Et muntert Kroliv.
Som man vil forstaa af foranstaaende var der, indtil Pramfarten i 1870’erne begyndte at gaa tilbage, ja lige til den omkring Aarhundredskiftet
var reduceret til en halv Snes Kaage, et livligt Røre paa Aaen i Sommer
tiden. Kaagene stødte jævnligt paa andre Kaage — det var i saadanne
Tilfælde en uskreven Regel, at den Kaag, der var for opgaaende, holdt
sig tilbage, hvis der var for smalt, til at to Kaage kunde passere hin
anden — og Kaagfolkene kom til at kende hinanden særdeles godt.
Ogsaa Beboerne langs Aaen kom de efterhaanden paa Talefod med,
selv om det ikke altid var som Venner, man mødtes. Kaagfolkene holdt
paa deres Rettigheder, og Beboerne langs Aaen paa deres. Det kunde der
for ikke undgaas, at der jævnligt dukkede Stridsspørgsmaal op. Snart
var det Beboerne, der græssede deres Kreaturer paa Pramstien, hvilket
var forbudt, og snart var det Trækhestenes Førere, der lod Hesten græsse
paa forbudt Omraade eller ved Hjælp af Træklinen vippede de Høstakke,
som Beboerne langs Aaen havde sat paa Stykket mellem Aa og Pramsti,
hvor de havde Ret til at bjærge Hø, ud i Aaen.
Om Aftenen traf man ofte hinanden, Venner og Fjender, i de forholdsvis
talrige Kroer, der laa langs Aaen, hvor vigtigere Færdselsveje krydsede
denne, og hvor ogsaa de rejsende søgte til. Saa hændte det, at Bølgerne gik
højt, men det skete ogsaa, at man i en Kaffepunch druknede gammelt
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Fortid og N utid mødes.
Kranens Gribeklo tager en M und]uld Tørv og bringer dem op i Jernbanevognene.
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Uvenskab og fandt hinanden i et Venskab, som kunde vare Livet ud.
Gudenaaegnens Lokalhistorie ved at berette om mange Stridigheder mel
lem Kaagfarere og Lodsejere, men ogsaa om mange Venskaber mellem
dem, og den kan ligeledes fortælle om mangt et Sammentræf paa en af
Kaagfolkene mest søgte Kroer, Trust Kro, Ans Kro, Svostrup Kro og
Resenbro Kro. Vel var Indtægterne for Kaagfolkene smaa, men Spiritus
var ogsaa billig, og mange slog sig løs, naar de kom til en Kro, for
ligesom paa den Maade at faa Erstatning for de mange Dage og Aftener
de tilbragte i Selen eller ved Stagen. Der blev ogsaa spillet Kort, og tit
spillet højt, og det manglede i det hele taget aldrig paa Liv og Munterhed
i en Kro, hvor der var Kaagfolk til Stede. Det kom vel ogsaa nu og da
til Slagsmaal, men ellers blev Mellemværender, som skulde afgøres med
Næverne, ofte gemt, til man om Efteraaret mødtes paa Ans Marked.
Her udkæmpedes mangen drabelig Dyst mellem Pramfolkene indbyrdes.
Paa Kroerne blev ogsaa fortalt mangen Historie om usædvanlige Op
levelser, som man enten selv havde haft eller havde faaet berettet af
andre, og ikke mindst var det Troldtøjet i Gern Bakker, der maatte holde
for. Det var derfor med en vis utryg Følelse, disse blev passeret om
Aftenen, thi man skulde vogte sig for at komme til at se for meget. Man
vidste at berette om adskillige Kaagfolk, der havde set mere, end det
var Mennesker tilladt, og som derfor havde taget Skade paa Forstanden
eller faaet en brat Død.
Pramkarlen bortførte den rige Gaardejerdatter.
Der var saaledes nok af Spænding i Pramfolkenes Liv, ikke mindst fordi
mange af dem ogsaa drev lidt Krybskytteri som Bierhverv, men ogsaa
Romantikken kan man finde, naar man beskæftiger sig med Pramfartens
Historie. Saaledes bortførte omkring 1840 den da 25-aarige Pramkarl
Mads Jacobsen Datteren af den rige Gaardejer Søren Sørensen i Bjerregrav. De blev viet i Randers pr. Kongebrev, og Faderen anede intet, før
Vielsen var sket. Han reagerede imidlertid voldsomt, forbød Datteren
Adgang til Hjemmet og erklærede, at han vilde gøre hende arveløs, en
Trusel, som han ogsaa realiserede. Det var en slem Streg i Regningen
for Pramkarlen, som havde sagt sin Plads op i Tillid til, at Svigerfaderen
nok skulde købe ham Gaard, naar først han var gift med Datteren. Han
maatte begynde som Lejemand, hvilket var en stor Nedværdigelse. Siges
maa der dog til hans Ros, at han bar sin Skæbne som en Mand. Han sled
som Lejemand, til han igen blev Pramkarl, og han endte som en kendt
Kaagfører, idet man, efter at han havde købt Hus ved Busbjerg i Hvorslev
Bakker, kaldte ham Mads Bus. Han var flittig og driftig, men havde dog
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Kaagfører Carl Bjerring, Randers, paa Gudenaaen med sin Kaag.

Ry for at være en dristig Krybskytte. Han naaede aldrig at blive forsonet
med sin Svigerfader, og hans Hustru fik ikke en Øre i Medgift, fordi
hun havde giftet sig saa langt under sin Stand.
Nulevende Pramdragere fortæller.
Der er nu kun faa tilbage, som har været med til at trække en Kaag
opad Gudenaa, men de findes dog hist og her langs Aaen. I Randers
og Omegn bor saaledes nogle forhenværende Kaagførere, nemlig Peter
Randrup, fhv. Fisker H. C. Kondrup og Murer Carl Bjerring. Randrup
er den, der længst har været med, idet han sammen med en Broder
arvede Bestillingen efter sin Fader, hvem han har ledsaget paa Kaagture
fra han var 10 Aar gammel. Han og Broderen havde en Kaag i Fælles
skab og har gjort flere Ture til Silkeborg med henholdsvis Mænd og
Heste spændt for Kaagen. De var ofte selv i Selen og var kendt for at
kunne gaa længere end de fleste med Kaagen, idet begge var stærke
og kraftige Folk.
— Det kunde til Tider være drøjt, siger Peter Randrup, men dengang
var Folk nu vant til at bestille mere for deres Penge, end de gjorde nu.
Naar vi gjorde Turen til Silkeborg, var der tre Mand til at trække Kaagen
op til Bjerringbro, hvor vi saa lejede Heste hos Husmændene, som paa
4*
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den Maade tjente sig en ekstra Skilling. Vi gik mest paa venstre (sydlige)
Bred, naar vi trak Kaagen op ad Gudenaaen, men det rettede sig dog
noget efter Vindretningen, og der var Sti paa begge Sider af Aaen. Hvert
Aar blev Stien ved Aakommissionen (Aainspektør Zartmann, Asmindegaard) efterset og manglende Gangbrædder over Grøfterne lagt paa.
Det blev betragtet som en Selvfølge, at der skulde være fri Passage for
Pramfolkene, og var der noget i Vejen, klagede vi til Aainspektøren,
som saa tog sig af vor Sag. Blev der rejst et Hegn, som var os i Vejen
og ikke udstyret med den Lægte, det skulde have, for at Træklinerne
kunde glide hen over det, kunde vi roligt tage det ned. Der skete os ikke
noget af den Grund. Vi stagede i Reglen det første Stykke op ad Aaen,
men ved Hornbæk gik vi i Land.
Vi gik i Reglen paa venstre Bred til Langaa. Derfra og til Bjerringbro
paa højre Bred og fra Bjerringbro havde vi Heste for. Trækstien herfra
til Kongensbro gik hele Tiden paa højre Bred, og fra Kongensbro til
Silkeborg paa venstre Bred.
Vi begyndte i Reglen, saasnart det blev lyst, det vil sige ved 3—4 Tiden
om Morgenen, og fortsatte til Kl. 20—21 om Aftenen, naar vi trak
Kaagen. Lejemændene og Trækhestene fik jo deres Løn for at trække
Kaagen en vis Strækning, saa de var jo ogsaa interesseret i at komme
saa langt frem som mulig paa en Dag. Vi begyndte om Morgenen med
Kaffe, til hvilken hver spiste, hvad han havde Lyst til af sin medbragte
Mad. Ved 7—8 Tiden holdt vi næste Maaltid, hvortil vi igen serverede
Kaffe, og paa samme Maade spiste vi Kl. 12, 16 og 20. Om Natten sov
vi i Kaagene, og hverken min afdøde Broder eller jeg har holdt meget
til i Kroerne. Vi brød os kun lidt om Spiritus, og Tobak har jeg aldrig
røget, men jeg har jo hørt Beretninger fra gamle Dage om vældige
Drikkegilder. Det var haardt at slæbe Kaagen, naar vi ikke kunde bruge
det Sejl, vi altid havde med, og da der ofte var sumpet og vaadt, hvor
vi færdedes i vore bare Fødder, gik Huden næsten altid af under en
saadan Tur. Behageligt var det ikke at gaa i det vaade Græs med vore
hudløse Fødder, men det skulde jo gøres, og vi gjorde det. I gamle Dage,
da Kaagene ikke var saa rummelige, kunde man ikke lave Kaffe ombord,
og man var saa henvist til Tørkosten alene, ja og saa Øllet og Brænde
vinen. Begge Dele var jo billige den Gang, og der blev ikke sparet paa
Drikkelsen. Man drak ofte, naar man gik i Selen, thi man svedte meget,
og det kunde være imponerende Dunke Brændevin, der i gamle Dage
hørte til en Kaagfarers Madkurv. Imidlertid mindes jeg ikke Kaagfolkene som et særligt fordrukkent Folkefærd. Alle drak jo den Gang be
tydeligt mere end nu, og jo haardere Arbejdet var og jo længere Arbejds-
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Kaagfører Peter Randrup, Randers, fotograferet i Som
meren 1945 ved Gudenaaen, hvis Besejlingsforhold han
kender som vel ingen anden.
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tiden, jo mere følte man Snapsen som en kærkommen Opstrammer.
Vi sejlede Kul og Klude op til Papirfabrikken og havde saa jævnlig
Trælast med ned. Jeg har været med til at hente Træ i Ørnsø, over hvil
ken vi stagede os frem.
Fra 1908 fik vi Motorbaad til at trække Kaagen, først en Hjulbaad og
senere en Skruebaad. Under sidste Verdenskrig omkring 1918—19 brugte
vi imidlertid paany Haandkraft til at faa Kaagen op mod Strømmen, men
da sejlede vi ikke længere end til Bjerringbro. Man havde jo da opført
Tangeværket, som satte et endeligt Punktum for Kaagfarten til Silkeborg.
Som et Eksempel paa, hvad vi Kaagfolk tjente, kan jeg huske, at min
Broder og jeg i Tiden omkring Aarhundredskiftet havde en lille Forret
ning med at levere Ballast til Skibene, der forlod Randers. Vi fik en
Krone pr. Ton, og for disse Penge skulde vi først grave Sandet ud i
Fladbro, køre det ombord og sejle det til Randers, hvor det saa igen
skulde ombord i Skibene. Der skulde tages fat for at holde en Dagløn
med de Priser. Saa var der naturligvis Dage, hvor vi havde det godt, naar
vi var paa Vej ned ad Gudenaaen med Læs, men nogen hel Drivertilvæ
relse var det dog ikke. Vi stagede næsten hele Tiden for at øge Farten
og naar vi passerede en Bro, skulde Mast og Sejl tages ned og igen
sættes op.
Mange dejlige Timer paa Aaen.
Murer Bjerring er vel den Kaagmand, som sidst har prøvet at gøre Turen
med menneskelig Trækkraft, idet han saa sent som 1932 var med til at
trække en Kaag op til Bjerringbro. Aarsagen var, at hans Motorbaad
havde faaet Maskinskade.
— Trækstien var der da endnu, siger han, selv om der manglede
Gangbrædder de fleste Steder, og ingen protesterede mod, at vi benyttede
den udover Ejeren af Brohuset ved Langaa, der havde afspærret den.
Der har imidlertid senere været Retssag herom, og nu tror jeg nok, Stien
er fri. Man skulde imidlertid fra Turistforeningens Side gøre noget foi
at bevare Stien. Folk, der er klogere paa de Ting end jeg, mener nemlig,
at Lodsejerne kan inddrage den, hvis den ikke er benyttet 20 Aar i Træk,
og det er den altsaa ikke, naar vi naar 1952 med mindre noget særligt
sker.
Det var meget haardt Arbejde at slæbe en Kaag mod Strømmen, og
hver 2 | Time var Trækkerne udslidte, saa maatte de have et godt Fo
der og en lille Pavse, før de igen kunde trække ordentligt. Brødmotoren
kræver ogsaa sin Pasning. Jeg har sejlet mest paa Nørreaa i de 29 Aar,
jeg har haft Kaag. Vi stagede os op til noget, der hedder Drejbanen
lige ud for Hornbæk Kirke, og der gik vi i Land og begyndte at trække.
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l mange Aar bar Kaagfører Randru p benyttet sin Kaag til
FOT:
Udflugter. Her gaar Folk om Bord for en Tur til Fladbro, Sommeren 1945.

Trods alt var det dog et herligt frit Liv. Vi havde mange skønne Ople
velser paa disse Ture. Folk, der arbejdede i Engene, var altid glade og
parat til at slaa en Sludder af med os, naar vi trak forbi. Ikke mindst
var Børnene vore gode Venner. Jeg har altid haft et aabent Øje for
Naturens Skønheder, og dem var der mange af. Naar vi naaede Laste
pladsen, var det værste Slid ovre. Hjemad havde vi jo Strømmen til
Hoveddrivkraft, og den kostede ikke noget og var en dejlig Hjælper.
Saa kunde vi se paa Dyrelivet langs Aaen. Mange Kaagfolk brugte at
have Bøssen med og drev vist i ældre Tid ogsaa jævnlig Krybskytteri.
Det har jeg altid forbudt mit Mandskab. Dels kunde Lodsejerne ikke
lide det, og dels var jeg selv imod det. Jeg havde i Reglen altid den
Aftale med de Folk, jeg havde med, at de var Parthavere, og saa var
Lønningstaksten fra gammel Tid den, at Kaagen fik en Fjerdedel af den
indtjente Fragt, Kaagejeren og hans to Partnere ligeledes hver en Fjerde55
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del. Da vi fik Motorbaad til at trække Prammen, kunde den Ordning
ikke gaa. Saa trak vi forlods fra til Benzin, Olie og Kaffe, medens Re
sten af Indtægten deltes ligelig i 4 Parter. Var Strøm og Vind saa haardt
imod, at vi maatte have Lejemænd med, blev de lønnet af Fragten, før
vi andre delte den.
Det kunde godt gaa at drive Kaagfart, endnu efter at Banerne var kom
met, for Tørvemoser, Skove og Teglværker laa jo ofte langt fra dem,
men saa kom Lastbilerne og dem kunde vi ikke konkurrere med. De tog
ikke meget mere for at bringe Varerne direkte til Forbrugeren, end
denne ellers skulde betale for at faa Varen bragt fra Randers, og saa
var der naturligvis ingen, der vilde have Varerne fragtet til Byen først.
Jeg har kendt nogle af de gamle Pramdragere, og det var nogle haarde
Halse. Jeg havde en Dag en gammel »Lejemand« paa 70 Aar med mig.
Undervejs faldt han i en Grøft og kom helt under Laag. Det var en
kold Novemberdag, men for ham var der ikke noget, der hed at skifte
Tøj. Han blev i det vaade Tøj og tørrede det paa Kroppen, hvad han
kunde i Kraft af, at han ved det haarde Arbejde blev saa varm, at han
ligefrem dampede. Nu har jeg solgt min Kaag, der vist var den sidste
paa Gudenaa, men jeg vil altid med Længsel mindes min Tid som Kaagfører, hvor jeg jo ogsaa har gjort visse Erfaringer med Hensyn til Kend
skabet til Aaen, selv om Brødrene Randrup paa det Punkt er langt foran.
Der er vist ingen, der kender Gudenaaen saa godt som Peter Randrup,
og jeg haaber snart, han igen kan faa Lejlighed til at besejle den med
sin store Motorbaad.
Saaledes taler disse to Mænd, der endnu husker den Tid, da Kaagtrafikken paa Gudenaa var en vigtig Faktor i Egnens Næringsliv. Nu ud
nyttes Gudenaaens Kraft paa anden Maade, og selv om der i Vedtægten
for Tangeværket staar, at Bestyrelsen, hvis det forlanges, skal indrette
en Gennemsejlingssluse, kommer denne Bestemmelse næppe i Brug.
Kaagfarten paa Aaen kommer næppe mere til at træde i Erhvervslivets
Tjeneste, men maaske vil den ad Aare blive taget op som Turistattrak
tion. Det har jo været prøvet for mange Aar siden, og Deltagerne i
Turen var glade for den, saa muligvis vil vi igen se Kaagfart paa Guden
aaen, ikke med Grovvarer, men med Turister, som ligesom de gamle
Kaagfolk vil se Gudenaaens Landskaber glide forbi, og bede i de gamle
Kroer.
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Porthammer fra Brødregade i Randers med Aarstallet
1584, nu Randers Museum.
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GAMLE BYGNINGER I RANDERS,
MARIAGER, GRENAA OG ÆBELTOFT
Af OTTO NORN

fter at Aalborg i de seneste Aar saa radikalt har ryddet ud blandt
Fortidens Borgerhuse, er af de gamle jydske Byer Randers nu næst
Ribe rigest forsynet med Bindingsværksbygninger. I den mindre Maalestok rummer dog ogsaa Mariager, Grenaa og Æbeltoft smukke Huse,
her malerisk indfattet i Smaakøbstadens Idyl.
Den, der besøger disse Byer, kan skaffe sig mange Glæder ved at gaa
paa Opdagelse i de gamle Gader og Gaarde, thi oftest afslører det mest
særprægede sig først, naar det opledes i Smøger og Baggaarde. Opdager
glæden er som bekendt en af Livets største Fornøjelser, og det er ikke
Meningen med denne lille Artikel at berøve nogen Tilfredsstillelsen ved
selv at finde det ejendommelige og kønne i de nævnte fire Byer, men blot
at give en Forsmag paa, hvad man kan spore op og hertil knytte et Par
vejledende Bemærkninger. Ikke altid røber det særlig karakteristiske sig
ved første Blik for Byvandreren, som møder uden specielt Kendskab til
gammel Byggeskik, det er derfor praktisk at have visse Hjælpemidler ved
Haanden, naar man begiver sig ud for at studere gamle Huse. Hvad man
altid har Nytte af at medføre, er en Grundplan af Byen; ved en Smule
Fortolkning fortæller allerede den ikke saa helt lidt. Nu Randers for
Eks.; til Trods for alle moderne Udvidelser afslører Kortet det gamle
Bylegeme med sin rene og smukke Plan, hvor Gaderne samler sig som
Grenene paa en Gaffel for at føre Færdslen nordfra over den brede Gudenaa nedenfor Storegade. Meget er naturligvis efterhaanden blevet ud
visket i den klare, middelalderlige Byplan. Banen gav Byen en ny Til
førselsvej, som har trukket Bebyggelsen efter sig, og nye Kvarterer er
opstaaet; men da vi paa vor Vandring næsten udelukkende bevæger os
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inden for Byens gamle Grænser, er det dog værd at erindre, hvor smukt
Helhedsbilledet har været. Ved at opsøge de heldigvis ikke saa faa Re
ster af den gamle Bebyggelse kan vi — naar vi først har gjort os fortro
lig med Stadens Struktur — i Fantasien genskabe den gamle, berømme
lige Laxestad.
Hvad der altid prægede en gammel dansk Købstad, var Kirkerne, som
ragede op og dominerede Byens Silhouet ganske anderledes end nu. Dette
gjaldt ogsaa Randers, som fra Middelalderen var rigt forsynet med Kir
ker og Klostre. Nu er de alle forsvundne paa nær S. Mortens høje Kirke
bygning, der set ude fra Engene stadig løfter sit løgformede Spir over
Borgerhusenes Tage. En lille Stump af den gamle 5. Clemens Kirke nede
i den ældste, lavtliggende Bydel kan endnu opsøges af den særlig ivrige
Byvandrer i et lille Baghus, Taarngade 5, hvor det nederste af Murene
røber sin Ælde ved at bestaa af Munkesten og Granitkvadre. Bedre løn
ner det sig dog at betragte, hvad der er bevaret af borgerlige Stenhuse
fra Middelalderen, »Helligaandshuset«, den store, røde Længe Nordøst
for Kirken og »Paaskesønnernes Gaard« vis à vis Raadhuset, begge fra
Slutningen af l400’erne. Helt sikker paa, at »Helligaandshuset« virkelig
har været en Del af Byens gamle Helligaandskloster, er Sagkundskaben
ikke, men selvom Bygningen maaske snarest har tjent som en adelig Købstadgaard, turde det væsentligste ogsaa være, at Randers her ejer et af
Landets største sengotiske Byhuse. Det istandsattes 1894—97 og skal nu
efter en mindre Ombygning af det Indre atter aktivt indgaa i Byens Liv.
Fra Folkevisen kender vi Stroferne:
De Paaskesønner lader bygge et Hus
midt paa Randers Gade;
jeg saa aldrig saa højt et Hus
i alle mit Lives Dage.
Intet udelukker, at det Hus, om hvilket Visen beretter, er den sengotiske
Bygning, Raadhustorvet 7. Oprindelig har Huset været betydelig længere
end nu, dog aldrig de fem Stokværk højt, som angivet i Visen. Det køn
neste og mest interessante ved »Paaskesønnernes Gaard« er den blindingsprydede Kamtakgavl, der nu desværre næsten helt skjules af en ogsaa i
andre Henseender meget uheldig Nybygning paa Nabogrunden. Denne
festlige Gavltype genkender man fra de sengotiske Kirketaarne, og i
denne specielle Form fra den ældste Fløj af Herregaarden Gammel
Estrup.
Det grundmurede Stenhus blev dog til langt op i Tiden en Undtagelse
baade i Randers og i andre Byer. Det var her som andetsteds den æld-

Otto Horn

FOT.: JONALS

Helligaands huset i Randers, et af Landets stateligste sen
gotiske Sten huse, opført kort før 1500, sikkert i Forbindelse
med Byens Helligaandskloster, senere Privatbolig og Latin
skole. Bygningen blev ved en Restaurering af H. Kampmann sidst i forrige Aarhundrede ført tilbage til sin op
rindelige Skikkelse og benyttes nu til Forsamlingssale o. 1.
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gamle Byggeskik, Bindingsværket, der domine
rede Bybilledet lige ned til vore Dage. Af mid
delalderlige Bindingsværkshuse er dog ingen
bevaret i Randers, men nok et Par Bygninger,
hvis Konstruktion har et stærkt middelalderligt
Præg, saaledes viser Nygade Nr. 4 umiskende
lige gotiske Træk i sit Tømmerværk. Bagsiden
har Højstolper, d. v. s. det lodrette Tømmer er
gennemgaaende fra Syld til Tagskæg, og Gavlen,
som springer lidt frem foran det langt yngre
Nabohus, røber endnu tydeligere Bygningens
gammeldags Træk ved at være beklædt med
Fjælle og ved at have lange, gotiserende Knægte.
Det er sandsynligt, at dette Hus gaar tilbage til
Christian Ill’s Dage, da Randers i strategisk
Henseende regnedes til Landets vigtigste Byer
og derfor af denne Konge omgaves med en
Befæstning; heri indgik som et vigtigt Led
»Dronningborg«, det ombyggede Graabrødrekloster. Baade Slot og Befæstning er forlængst
jævnet med Jorden. Skønt næppe saa gammelt
som Huset i Nygade finder man faa Skridt her
fra et andet, hvis Tømmerkonstruktioner ogsaa
røber Træk af stor Ælde. Provstegade 6, et to
Stokværk højt Hus skyder med sin vestre Gavl
et Fag frem foran Nabohuset, og dets 6 Fag
lange Façade har gennemgaaende Højstolper
ligesom Bagsiden af Nygade 4. Desværre er
Gaardsiden her fornyet i Grundmur og Sidebyg
ningen ombygget; man konstaterer dog, at den
har haft Svale. Paadloustorvet 1, paa Hjørnet af
Hovmeden, har i det øvre Stokværk krydsede
Skraastivere under Løshol terne (det vandrette
Tømmer mellem Stolperne), hvilket viser, at
ogsaa denne Bygning er af betydelig Alder.
Medens Højstolperne ret hurtigt forsvandt fra
Husenes Façader, holdt de sig længere mod
Gaarden, et udmærket Eksempel herpaa viser
Portstolpe, c. 1640 fra V ester-Grave, nu i Museet i Randers,
sikkert skaaret af Randersbilledbuggeren Henrik Henriksen.
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Dytmærsken 10, et Renaissancehus, hvis neder
ste Stokværk har Knægte og vandret profilerede
Bjælkehoveder, hvilket er noget særlig karakte
ristisk for Randers.
Renaissancetiden bragte i det hele taget Bin
dingsværket til at blomstre ikke blot i Randers,
men overalt i Danmark, og talrige store Købmandsgaarde bærer ligesom de mere beskedne
Huse Bud om en velhavende Borgerstand, paa
den Tid, da Byen med Rette bar Tilnavnet »den
fede Laxestad, berømte Rigdomskiste«. Medens
de tre nævnte, gotisk prægede Huse er ret be
skedne af Dimensioner og ganske mangler egent
lig Dekoration, er de fleste Renaissancebygninger
imponerende af Størrelse og indtagende ved deres
Pryd af smukt Billedskærerarbejde. Et Vidnes
byrd om den Rigdom af Udskæringer, der kun
de smykke Renaissancebindingsværkshuset, er
Brødregade 24-26 — oprindelig eet meget langt
Hus, vistnok fra 1592 — hvor store Palmetter
eller Halvrosetter med Englehoveder breder sig
ud over Stolpefødderne i øvre Stokværk; paa
Nr. 26 er den vandrette, bærende Bjælke mellem
de to Stokværk (Overgangsfoden) prydet med
reliefskaarne Ranker. Dette Eksempel paa »Ro
sethustypen«, hvis egentlige Omraade falder paa
sydligere Strøg, er dog ret enestaaende; men
rundt omkring i Byen ligger der andre smukke
Bindingsværksbygninger fra Frederik IPs og
Christian IV’s Tid, og ofte har de et tydelig
udtalt lokalt Præg. Vester-Grave 40 er et to
Stokværk højt, knægtbygget Hus med Port i
vestre Ende. Portbjælken eller Porthammeren
bærer en Indskrift og Aarstallet 1649; i østre
Ende sidder en smukt snedkret Barokdør, inden
for hvilken en Trappe med udsavet Rækværk
fører op til første Sal. Bagsiden, har efter gam
mel Skik Højstolper. Lidt yngre, fra 1626, er
Portstolpe, c. 1640 fra Vester-Grave, nu i Museet i Randers,
sikkert skaaret af Randers billedhuggeren Henrik Henriksen.
FOT.: JOHAN CHRISTENSEN
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FOT.: NATIONALMUSEET

Randers. Nygade 4, vel Byens ældste Bindingsværkshus
fra M idten af 1500-tallet. Konstruktionen bærer endnu
Præg af Middelalderens Byggemaade; mærk de kraftige
Hjørnestolper og den lange Knægt paa Gavlen.
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W ith’J Gaard i Brødregade Nr. 24 og 26, Randers. D el af
Façaden fra 1592 med de rigt udskaarne Rosetter og andre
dekorative Enkeltheder, som giver Fladen et kraftigt Liv.

63

Gamle Bygninger i Randers, Mariager, Grenaa og Æ beltoft

Storegade 13, Randers. „Niels Ebbesens Gaard”, fra
1643. D er flages fra Lugen, hvor Grev Gerts onde Aand endelig fløj ud 3. Maj 1943.

r o t . : Jo h a n Ch r is t e n s e n

Nr. 2 i Store Kirkestræde, en smal og tidligere meget malerisk Gyde,
som fra Kirketorvet fører ned til Vester-Grave. Kun Længen mod
Strædet har bevaret sin gamle Skikkelse, og som næsten altid har man
gjort særlig meget ud af Knægtene, der er fint profilerede, det samme
gælder de derpaa hvilende Bjælkehoveder. Ogsaa andre Led af Tømmer
konstruktionerne har modtaget Udskæringer, prægtigst den store Portham
mer med Ejerens Navne og et »Sprichwort«. Nu kan man snart optælle
de tilbageværende Porthamre i det gamle Randers, men før i Tiden har
der været mange ligesom i andre danske Købstæder. Det var en smuk
gammel Skik at sætte et Bibelord eller et gudeligt Vers over Indgangen
til sin Bolig, mindre fromt var maaske, at man gerne samtidig sørgede
for, at ens eget Navn ogsaa blev mindet for Eftertiden. Mange af de
gamle Randersporthamre sidder nu ikke længere paa Plads, men er gaaet
tabt eller havnet andetsteds, en enkelt ganske særlig pragtfuld har faaet
Anbringelse paa Karnappen i Løveapotekets Gaard, og en Del opbevares
i Byens Museum. Dette rummer i det hele taget en righoldig Samling
interessant Bygningstømmer fra nedbrudte Randershuse.
Heldigvis kan man dog endnu faa Lejlighed til at studere det gamle
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Tømmerværk paa sin rette Plads i de store Købmandsgaarde, af hvilke
uden Tvivl den mest imponerende er den saakaldte »Niels Ebbesens
Gaard«, Storegade Nr. 13- Det er Folkefantasien, som har sat Niels
Ebbesens Navn og berømmelige Daad i Forbindelse med denne Gaard,
hvis Opførelsesaar 1643 ellers røber sig tydeligt nok ved Indskriften over
Porten; Bygherren var en rig Raadmand. I Modsætning til de allerfleste
danske Bindingsværkshuse, som kun naar to Etager, er dette tre Stok
værk højt. Det øverste beregnet til Lagerrum, hvilket udvendig klart
tilkendegives ved de sorttjærede Luger. Af disse staar ifølge Traditionen
altid den ene aaben, saa Grev Gerts onde Aand frit kan fare ud. Paa
Grund af sine vældige Dimensioner og solide Byggemaade knejser dette
Hus som et Monument over, hvad Købmandsrigdom og Haandværkersnilde kunde drive det til paa Christian IV’s Tid.
Bindingsværket holdt sig som nævnt længe ogsaa i Randers; medens
Konstruktionerne andetsteds simplificeredes meget stærkt, holdt man
gerne i denne By mer konsekvent fast ved de kraftige Former, som man

Gaardinteriør fra Storegade 13, Randers. Raadmand
FOT : NATIONALMUSEET
Jens Jensens Gaard fra 1643, en af Danmarks største Købstadgaarde. M ærk at Forhuset kun
er to Stokværk højt til Gaardsiden, im od tre til Gaden. (Sm l. B illedet Side 64.)
5
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een Gang havde faaet saa
stor Forkærlighed for- Det
er her ikke Stedet at gennemgaa Byens gamle Huse
og Gaarde systematisk,
men fra en yngre Periode,
det attende Aarhundrede,
maa dog til Slut nævnes et
Par rummelige Købmandsgaarde paa Vestergade
(for Eks. Nr. 33), der ud
mærker sig ved at have be
varede Svaler, noget som
ogsaa har været ret almin
deligt i de ældre Gaarde.
Selv under denne flygtige
Gennemgang har der væ
ret Lejlighed til at nævne
Spor efter forsvundne
Svalegange; som oftest blev
de senere lukket og af
Pladshensyn inddraget i
selve Huset. — Henimod
Udskaaret Bagdør
1800 maatte Bindings
(c. 1750) jra Vester-Grave 48, Randers. Vindue med
værket
saa smaat vige
Støbejernssprodser jra c. 1850.
for Grundmuren, selvom
denne ofte til at begynde med indskrænkede sig til Façaden. 1778 fik
Byen sit smukke Raadhus, og en saadan »publique« Bygning skulde na
turligvis opføres helt af Mursten; det blev med sine sobre, rene Linjer dog
en lidt gammeldags Bygning, hvor Barokken særlig gør sig gældende i
den svungne Afdækning over Portalen. Ogsaa det kønne Hus, von Hatten
stræde 7 er fra denne Tid. Ved Trappen i den maleriske Gaard er anvendt
nogle interessante Sandstensfragmenter fra en Renaissancebygning. I Vester-Grave og et Par andre Steder i Byen ligger nogle pudsede, nyklassici
stiske Huse fra o. 1800. Vester-Grave Nr. 12 er ganske glat, men ud
mærker sig ved at have et rundt Hjørne, et Træk, som sjældent fore
kommer uden for København. Af Periodens Bygninger er flere smyk
ket med Pilastre, og blandt disse Pilasterhuse er langt det stateligste
Svaneapoteket, en aristokratisk Gaard fra 1802. Der er i flere af de klas
sicistiske Randershuse meget, som minder om den samtidige Arkitektur
F O T , NATIONALMUSEET
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Vester-Grave 12, Randers. Et aj Byens typiske Empirehuse
med den pudsede, strenge Façade og det ejendommelige
runde Hjørne, som giver en bekvem Udsigt jra Vinduerne
la n g t n e d i Gaden.
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FOT.: NATIONALMUSEET

Nørre Jyllands Tøjbus 1801 (Arkitekt Anders Kruuse).
Détaillé af Façaden med Abildgaards Relief i den rekt
angulære Fylding over Forten.
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FOT.: NATIONALMUSEET

Søndergade 1, Grenaa, den store Købmands gaards lange
Bindingsværkslænge ud til Kannikegade. Den høje Kam 
pestenssokkel og de profilerede Bjælkeender giver L iv i
den ellers nøgtern konstruktivt betonede Façade.
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n a t io n a l m u s e e t
Mariager. I Forgrunden H otel Postgaardens lange
Bindingsværkslænge, i Baggr. Raadhuset, opr. opfort 1821— 22, ombygget og forhøjet 1914.

f o t .:

i Aarhus og Horsens, hvor de lokale Bygmestre har opført en Del Byg
ninger i en lignende nøgtern Stil. Nyklassicismen er i Randers ellers først
og fremmest repræsenteret ved det store, militære Anlæg, Nørre Jyllands
Tøjhus, et imponerende Kompleks af Bygninger ved Udbyhøjvej, opført
o. 1801—1805 under Ledelse af Bygmester Anders Kruuse fra Horsens.
Hovedbygningens Portal smykkes med et Relief af ingen ringere end
Billedhuggeren og Maleren N. A. Abildgaard.
Skønt ogsaa Mariager, Grenaa og Æbeltoft ejer et Par offentlige Bygnin
ger, der har Krav paa Interesse, er det dog de mange beskedne Bindings
værkshuse, der skaber Idyllen i Gyder og Stræder. Disse Huse — gerne kun
eet Stokværk høje — er sjældent ret gamle, men fra det 17. og 18. Aarhundrede og som oftest af ganske simple Konstruktioner. Forinden vi her
opsøger nogle enkelte af dem i de Smaagader, hvor Bybilledet bedst
har bevaret sin gammeldags Hygge med toppede Brosten og grønt, vil
det dog være naturligt at standse ved de tre Byers Raadhuse, som hvert
for sig er kønne og karakteristiske Bygninger. I Æbeltoft er det egentlig
kun et lille, ret simpelt Bindingsværkshus af kraftigt Tømmer, som er
blevet »ophøjet« til offentlig Bygning ved sit Klokkespir og sin fritlig
gende, maleriske Beliggenhed. 1840 var det ikke længere stort nok og
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Æ beltoft. Farvergaarden i Adelgade, et levende Gadebillede,
stærkt præget af Terrainets Profil og Gadens Krumning.

FOT: NAT|°NALMUSEET

derfor af det nuværende Raadhus paa Torvet, en ganske køn
Bygning i en sen, lidt tør Klassicisme. 1822 fik Mariager sit beskedne
Raadhus, en grundmuret Bygning i Empirestil; da det i 1914 var blevet
for lille, føjede man en Etage til, men bevarede dets Stilpræg. Raadhus et
i Grenaa er ogsaa værd at betragte, det er en pyntelig nyklassisk Bygning
opført 1805 af den lokale Bygmester Just Møller, som tillige maa være
Mesteren for Søndermølle. At disse tre Smaakøbstæder, hvor de Søfaren
des og Smaahandlendes beskedne Huse dominerer de gamle Kvarterer, og
saa i Fortiden har haft en ikke ringe handelsmæssig Betydning vidner et
Par store Købmandsgaarde om. Den bedste af dem alle, i det hele taget
en af Landets mest imponerende Købstadgaarde fra det 18. Aarhundrede
er Søndergade 1 i Grenaa. Der skulde være god Plads i en saadan Købmandsgaard i Provinsen i gamle Dage, den var det faste Opholdssted for
Bønderne, naar de kom til Staden; rummelige Stalde og Vognporte maatte
staa parat til at tage sig af Heste og Køretøjer, medens Snapsen blev skæn
ket ud i Bagbutikken. I et saa stort Kompleks var Svalen særlig praktisk,
den tillod Beboerne en nem og hurtig Passage fra den ene Ende af Huset
til den anden. I Lillegade i Grenaa findes endnu et Par velbevarede, ret
store Bindingsværkshuse, Folketidendes lange, eet Stokværk høje Byg71
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ning og Nr. 39 en to Etages Bindingsværksbygning af det 18. Aarhundredes simple Konstruktion. Ogsaa Æbeltoft rummer foruden talrige char
merende Smaahuse, som flere Steder samler sig til Bybilleder af en
sjælden Ynde, et Par store Gaarde paa Adelgaden, iblandt hvilke særlig
udmærker sig Svalegaarden paa den østre Side af Gaden. En Indskrifts
tavle over Porten bærer Aarstallet 1611, hvilket dog ikke refererer til den
nuværende Gaard, der ligesom de store Svalegaarde i Randers og Grenaa
er fra 17-Hundredtallet. Mariager kan kun opvise een Svalegaard — i
Kirkegade — men til Gengæld er Bebyggelsen her maaske mer idyllisk
end i nogen anden dansk Købstad. Rosenbuske og klippede Linde kanter
og kroner Gaderne mellem de lave, lange Længer, blandt hvilke enkelte
udmærker sig ved en fint skaaret Dør eller en anden charmerende De
taille.
Ikke mindst i Byer som Mariager — hvor Nutidens jagende Tempo er
ukendt — mærkes Fortidens Røst forunderlig og nærværende blandt de
gamle Huse, som her lettere end i Storbyen vil kunne friste Livet endnu
mange Aar frem i Tiden.

D et eneste synlige M inde om Dronningborg Slot,
en Døroverligger jra 1690. Randers Museum.
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Fjernheden, Stilheden er i dette Billede tegnet i Firserne af Hans Smidth.
D et er Mariager set fra Fjorden.

TRE SMAA SØDE BYER
REJSEN TIL MOLS OG DJURSLAND — TIL ÆBELTOFT,
GRENAA O G MARIAGER
Af ERIC BOESGAARD

mange Aar svarede jeg, naar jeg blev spurgt, at Bornholm var det
aller kønneste. Men naar det saa blev Sommer, og man tog paa Ferie,
og Fyen og Sjælland laa bagude, og man havde taget fat paa de mange
Kilometre op gennem Jylland, blev det saare ofte paa Mols, jeg endte.
Hændte det saa, at jeg igen blev spurgt, om jeg mente, at der var aller
dejligst paa Klippeøen ude i den blaa Østersø — eller om Mols ikke
kunde konkurrere. Ja, saa var jeg egentlig villig til at erkende, at Mols
var ikke alene lige saa dejlig, der var dejligere endnu. Men som man
blev ældre og maaske klogere, er der efterhaanden mange Steder endnu,
der synes mig lige dejlige. Har man et Liv igennem bestandig været
rigtig bundløst forelsket i vort lille Land, er der blevet mange Egne, som
er det aller kønneste.
Der er Turen langs Kolding Fjord med den slyngede, stigende og fal
dende Landevej langs Gudsøvig, helst en Sommeraften, naar der blusses
efter Aal fra Smaafartøj erne nede mellem Fjordens Skovholme. Eller en

I
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De høje Bakker, de tætte G aard e, der synes groet frem
af Danmarks Landskab som næsten en D el af det. Her vandrer Ungdom
i glad Skare af Sted til Lejren ved Fuglsø.

Julidag ved Faaborg og Turen op til Middelfart ad Veje, der er
som Gangene i en under-dejlig Have. Ja vi kunde blive ved, alle vi, der
synes, at der er intet Sted saa dejligt som indenfor Havehegnet i vort
lille Danmark.
Men nu er det altsaa Mols og Djursland, jeg har gjort, lige efter at
Bilerne er blevet sluppet løs igen, og naar man bruger sine sparsomme
Draaber Benzin netop for at komme til Mols og Djursland, saa maa det
være, fordi der alligevel et Sted i Sind eller Tanke ligger gemt en ganske
særlig Forliebelse i de smaa Byer, som har saa meget tilfælles og er
forskellige i en Del, Grenaa, Mariager og Æbeltojt — alle tre ligger i
Landskaber, der er Jylland i den dejligste og bestandigt lige fortryllende
Betydning.
Saa kommer da Minderne om disse Steder myldrende.
Jeg husker tilbage til mine Drengeaars Sommerferier i Aarhus, som
allerede var en stor By, men ikke den Storby, som den visselig er blevet
i de tredive Aar, som er forløbet siden dengang, og jeg opdager, at
Bjergene paa Mols spiller en stor Rolle i Erindringens Billedbog.
Jeg kan huske, naar man ude i Riis Skov lige Nord for Aarhus gik langs
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Lyng og Løvtræer — Lyngheden, som jo er den uf rugt bare Jord,
faar paa Mols* udyrkede Bakker og Skrænter næsten Skær af Frodighed.
Men nogle af Markerne er magre; der skal Gødning til.

FOT-: JONALS

Bugten i glitrende Solskin og saa Højderne hæve sig paa den anden Side
af Bugten. I det klare Vejr syntes de saa nære — skønt Afstanden er
temmelig stor. Kun forholdsvis sjældent naaede jeg at komme derover.
Bilerne var endnu sjældne og dyre, og den aarlige Skovtur, som mine
Værtsfolk spenderede paa Sommerens Feriegæster og den nærmeste Fa
milie, foregik i Charabanc, og Vosnæs Gaard inde i Bugten af Kaløvig
var som Regel det længste, man kunde byde de to brune, velpudsede og
trinde Heste, som skulde bringe os ud til Herlighederne. Det var, som
det er endnu, Bakke op og Bakke ned — et Terræn med de rigtige
jydske Linier. Men i vore Dage skænker man ikke Bakkerne mange Tan
ker, der er saa rigeligt med Hestekræfter spændt for. Bilerne har jo
gjort det dejligste Danmark let tilgængeligt i de fjerneste Kroge, men
de har ogsaa gjort Landet mindre, ingen Roser uden Torne!
Disse Ferieskovture, hvilket Lys af Sorgløshed og Tilfredshed staar der
ikke over dem! Det var en Oplevelse hvert Minut paa den lange Køretur.
Man kom forbi Hjortshøj, et Navn, som i nysgerrige Drengesind var om
givet af Mystik og en kildrende Smule Uhygge, fordi et uopklaret Mord
var sket i den hyggelige Lilleby, et Mord, som siden blev en Kriminal75

Tre s maa søde Byer

Fra Æ beltoft, Lilleputbyen, saa uforfalsket Danmark, for mange
Mennesker, der kommer udefra, Sindbilledet paa Hygge og Fred.

gaade, hele Landet snakkede om, og hvis Opklaring fik mange Teorier
til at brydes, lige fra Palle Rosenkrantz, der vist skrev en hel Bog derom,
til Aarhus-Politiet. Nu kan jeg knebent huske, om Sagen nogensinde
blev opklaret helt.
Hvis man var meget heldig, sad man paa »Bukken« hos Kusken og
kunde nyde Herlighederne fra Højheden. Nu og da naaede Vejen saa
langt ud imod Vandet, at man kunde se helt over til Skødshoved og
Ruinen paa Kalvø, som man naaede til Fods ad en Tange med det saftiggrønneste Tæppe, hvori den lille lyserøde Engelskgræs stak Hovederne
frem.
Hvor er der dejligt derude, under Borgens Mure, saa fjernt, saa friskt.
Det er selve det havomkransede Danmark, de fligede Kyster, de lave
Strandenge, den evige Brise. Hvadenten det var tindrende Sol, eller det var
Uvejsskyer der trak op, saa syntes man herude, at man var paa et af
de Steder, hvor Landskabets egen Tale faar selve Danmarkshistorien til
at staa lyslevende op af Glemslen og melde sig som noget helt andet
og ganske anderledes vedkommende end den Fædrelandshistorie, ked
sommelige Skolebøger har berøvet al Duft, al Farve.
Paa Engene et Sted i Nærheden af Vosnæsgaard blev Hestene spændt
fra, og de fik Lov at spise sig tilpas i Engens Græs, medens righoldige
Frokostkurve blev pakket ud og forvandlet til festligt dækkede Borde
med den hvide Dug, som bredtes over Græsset. En Ridetur paa de tykke
Vognmandsheste — hvor man følte sig som en hel Niels Ebbesen —
men mest omfatter iMinderne vel al den Slægt, hele den Familiekreds,
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D et regner: Danmarks milde Regn og Graavejrets fine
Farveskala! D et er ikke alene Solskinnet, som er Dan
marks dejlige Sommer.
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A l dansk Hygge findes i deite Billede fra en af de gamle Gaarde
paa Djursland.

der var med om Herlighederne, og indenfor hvilken Manden med Leen
siden gjorde saa alt for rig en Høst, mens ens eget Haar fik de første
Striber af Sølv. En Mindekrans af den Slags, som Livet binder til os alle.
Men ogsaa meget senere, da Barndom og ihvertfald den bedste Del af
Ens Ungdom laa bagude, hændte det, at Mols kom til at spille Rollen
som det dejligste Bagtæppe for Bugten derude. Det er bare nogle faa
Aar siden, at jeg en Eftermiddag fra et af Vinduerne i Hotel Royal i
Aarhus havde Mols Bjerge liggende derude, belyst af Sensommer-Eftermiddagens Sol.
Bugten var saa skøn, Kalundborgbaaden kom stævnende ind imod Havne
molen, og Vandet omkring det lille Skib, som paa den lange Afstand
bare lignede et Stykke Legetøj, var virkelig mere blaat, end jeg nogen
sinde har set selve det blaa Middelhav — paa Rejser, som gik meget
videre end Sommerrejserne her til Jyllands Hovedstad. Ak, ingen Rejser
til meget rigere Steder og Verdens store Seværdigheder, blev nogensinde
mere dejlige end Jyllandsrejsen, som fyldte sin rummelige Del af en
Skoleferie mellem Skoleaar, som man sandt at sige ikke fandt nogen Art
af Behag i. Dengang holdt man endnu ikke af at gaa i Skole, det er
et af de mange Punkter, hvorpaa vi, der nærmer os Halvhundredeaarets
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„Svalen" horer sammen med Byggeskikken i de smaa djurslandske
Byer, en Gaard i Mariager.
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Alder, er forskellige fra vore Børn, som ikke engang har Sans for at
pjække den!
Saa dukker det op i min Erindring, at man kunde komme over til
Bjergene paa den anden Side af Bugten med nogle smaa Dampere, hvoraf
en hed noget med Petersen, hvad vi dengang syntes var et lovlig folke
ligt Navn til en Damper!
Mon de findes endnu, disse beskedne Smaaskibe? Jeg husker dem saa
klart, de smaa sorte Baade, som stampede rundt mellem Kystlandets
uregelmæssige Konturer og gjorde en Afstikker ud til Thunø og helt
ud i det aabne Kattegat, med den lille 0 Hjelm, hvor Marsken byggede
Borg i en Tid, der — saadan maa det vel siges — var lige saa ufredsom
som de Tider, vi selv har været med i. Krigerfærd sætter altid dybe Spor.
I Erindringen, i den ene Slægts Overlevering til den kommende som i
de tavse Ting. Ogsaa denne Krig, som Tyskerne gjorde gemenere end
alle andre. Ad Landevejen fra Aarhus, hvor Charabancen engang rullede
sindigt paa Skovturen ad de sejge jydske Bakker, overhaler vi nu i
Bilen en Kolonne af tyske Soldater, som hører til Sprængningskomman
doen. Den forhadte vissengrønne Farve er stadig lige ubehagelig for
Øjet.
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Idyl ve£ j^ ariager Fjord. Verden kan krise, Urotider
gaar over Jorden — her er Fred.

Saa drejer man da af i Bunden af Kaløvig og kører langs Mols Bjerge
og Agri tværs over Landet og kommer ned paa den Strandvej, der er
Indkørsel til Æbeltoft, og hvor Dansken virkelig er sig selv tro med
hæslige Træhytter og Sommerhuse, som nok ligger dejligere end de fleste
Sommerhuse, men som til Gengæld sviner til paa den urimeligste Maade,
til Jammer for enhver, der med Ængstelse ser Sommerhus-Udslettet
brede sig overalt, hvor der er rigtig kønt her i Danmark. Denne Land
skabernes Dejlighed, som skulde være for os alle og ikke for enhver
Værnemager, der har Skillinger til overs til at svine Landet til. Der er
nok dem, der fornærmes over, at man taler lige ud om disse Ting. Saa
meget des bedre, det er ogsaa Meningen. Selv lille, yndige Æbeltoft
har ikke undgaaet sin Skæbne med det store lyserøde Hus, der sviner
til nede ved Jernbanestationen og raaber sin Grimhed ud over hele den
yndige Vig.
Æbeltoft er naturligvis Eventyret. Jeg har ikke glemt, at det er min
Pligt at fortælle her ogsaa om Mariager og om Grenaa, og der er godt
nok at sige om dem begge, men Æbeltoft er Perlen. Hvis de Folk, der
bygger Danmark til nu, vilde være bare halvt saa kloge som de Molboer,
der byggede lille Æbeltoft By, saa var der ingen Grund til Klage. Ak,
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Afvandings Kanal fra Kolindsund mellem Pognæs og Skiffardpynt.
I Baggrunden en gammel Kystskrænt.

Haandværkeren, der havde det hele i Haanden, og som ikke kunde lave
nogenting grimt, ham har Tiden klemt ihjel.
Æbeltoft er ellers urørt og bestandig det, vi vil kunne vise frem for selv
den mest kræsne Amerikaner fra Storbyerne derovre eller fra the middle
west. Og det er sjovt nok, men Amerikanerne vil med det samme tabe
Hjertet til Idyllen, som den trives her. Her bliver Eventyret levende, saa
yndig er den danske Lilleby, og hvis der er Landsmænd, som tror, at
Idyllen ikke mere er at finde, saa søg den roligt her, for den er der, og
De kan slet ikke undgaa at fanges ind af den.
Fra det store, aabne Land, fra Lyngbakkernes og Søernes og Fyrretræernes
store Jylland kommer man ind i Lilleputland. De nærmer sig hinanden
saa stærkt fra hver sin Side de smaa skæve Huse i Hovedgaden, at man
bliver betænkelig ved, om Bilen nu ogsaa kan være der, selv naar den ikke
hører til dem, der fylder mest.
Jo Eventyret lever paa alle Maader her. Gaa ind i Gaardene, hvor Græsset
gror tæt mellem de toppede Brosten, der sidder en Kat paa Svalegangen
og leger med sine Killinger, og ad den snævre Gade rumler Mælke
vognen, og der staar en sød og frisk 14—15 Aars Molbopige bagpaa,
en lille Kvinde allerede. Snart er hun oppe paa Vognen, hvor der er et
6
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Mange aj de gode, gamle Gaarde i de smaa Byer ligner hinanden.
D ette Billede er jra Grenaa.

Trin til hende, snart render hun paa de toppede Sten med sin Klokke,
og fra de lave Stuer kommer smaa og gamle Koner med Kinder, der er
rynkede som Vinteræblet i Forraadskamret, og køber ind af Mælken,
der er sval og liflig. Og Mælkepigen er rund og ung og sød og har
lange bare, brune Ben og et Smil paa runde Kinder under Haarets Hør,
og hun er skabt som en Kai Nielsens søde, buttede Piger med de tykke
Ben og fuld af Sødme, som den danske Sommerpige er — mindst lige
saa sød som store Byers smaa Jomfruer, der om Sommeren kommer til
Æbeltoft for at holde Ferie med Sheiken, eller for at finde ham der,
og som balancerer paa Skoene med de høje, tykke Træsaaler paa Lille
byens toppede Brosten.
Men selv saadan en Dukkeby som Æbeltoft vil jo gerne være med i
Udviklingen, og det kan vi andre ikke godt være bekendt at protestere
imod, saalænge der bare ikke røres ved Byens elskelige Charme, ved
dens duftende Haver, de hyggelige Gaarde, de hældende Huse og Bak
kerne, som Gaden bestaar af — op og ned igennem Byen.
Til Æbeltofts Fremtidsønsker hørte i mange Aar, det var før Krigen,
en Flyveplads. Æbeltoft selv ved godt, at der er større Byer, hvor man
smiler, naar det høres, at Molboernes Hovedstad vil have Flyveplads —
til større Fugle end Storken — men tænk, saa bittert det skulde gaa.
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Og dette Hus er ira Mariager, ikke alene en lang, men
ogsaa vel inddelt Bindingsværkslænge.

Krigen kom, den naaede ogsaa ud her i dette afsides, men saa paradisiske
Hjørne af Danmark, og Tyskerne, der ikke kendte til Skaansel overfor
Naturens Skønhed eller forstod den gode Jords landbrugsmæssige Værdi,
undtagen naar de stjal dens Grøde, de skaltede og valtede ogsaa her som
andre Indbrudstyve og Voldsmænd. De gav Æbeltoft — eller hele Djurs
land — en Flyveplads i et saadant Omfang, at man næsten skulde tro,
at baade Mols og Djursland havde faaet Lysten styret.
Tænker man Sagen rigtigt igennem og faar Projekterne ned i rimeligt
Format, var det maaske slet ikke saa tosset en Idé, dengang Æbeltoft
selv ønskede Flyveplads, for Sandheden er vel nok den, at Turismen vil,
ak alt for hurtigt, er jeg fræk nok til at sige selv paa dette Sted, faa
Øjet op for, hvad Æbeltoft er for et Ferieparadis. Og hvordan vil man
rejse i de kommende Tiders Danmark. Mon ikke netop i Luften?
Da jeg nu forleden holdt Rast i Byen nogle Dage, var alt, som det
skulde være. De grønne var jaget paa Porten, fraset de Glimt, man fik
af Sprængningskommandoerne, men dog var der kommet et Islæt, som
klædte Byen paa den morsomste Maade — det var selve Royal Airforce,
der optraadte her i det lille Æbeltoft, raske engelske Soldater i den fikse
Uniform og med Huen kækt paa det ene Øre, og i de smalle Gader,
hvor egentlig et Studeforspand passede bedre til Traditionen, kom muntre
6*
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Jeeps og fremmedartede Køretøjer med det runde Mærke, i de tre festlige
Farver, malet paa Siden. Jeg sad i Haven foran Hotel Vigen, som burde
fælde lidt i sin store Have for at faa Udsigten ned mod Vandet bedre frem,
og ved andre Borde sad Tommierne og Amerikanerne og var i svært godt
Humør, og en af dem, som jeg kom i Lag med, var aldeles væk i denne
Bys Dejlighed. Gode Gud, om jeg kunde vise hende dette, sagde han og
stak mig fra sin Lommebog et Fotografi af den dejligste Glamour-Girl.
Gemt væk er Æbeltoft, men den kan da findes, og hvor kunde man
ønske sig en rigtig lang og god Ferie bedre end netop her? Tro
ikke, at der manglede et Skattefund at gøre. Hos en Boghandler laa i
Stabler netop den Rullefilm, som vi forgæves havde søgt hos Boghand
lerne i alle de store Byer op igennem Jylland. Men nu er der nok ikke
flere, for vi hamstrede, hvad vi kunde overkomme.
*
Men Æbeltoft er jo kun en af de tre Stationer paa vor Tur her ud paa
Mols og Djursland, saa maa vi videre, og vi lagde Ruten ud langs Havet,
forbi Jernhatten og til Grenaa.
Vel hører Grenaa med til de tre Gratier i denne dejlige Del af Landet,
men den har alligevel et andet Præg end baade Mariager og Æbeltoft.
Helt har Idyllen ikke været til at bevare, dertil har Byen for megen
Fremdrift, men naar det hænder, at Folk, med hvem man taler om
disse Egnes Skønhed, rynker lidt paa Næsen af netop Grenaa, saa er
det sagtens, fordi man i normale Tider kommer med Hundested-Grenaa
Færgen — der er god nok, men desværre faar man Grenaa paa den
mindst flatterende Led, naar man skal ad den lange Gade fra Hav
nen. Selv vil jeg være ærlig og sige, at den Stemning, der findes nede
ved Havnen — der ligger i Pokker til Afstand fra Byen, først gik
op for mig efter flere Besøg. Men jeg var der forleden, og der var
store Kuttere i Havnen, og det duftede af Tjære, og Garnene hang til
Tørring i Septembersolen, og der var barkede Sejl halet halvejs til Tops
for at tørres, og der var Liv og Handel, og udenfor laa Havet saa vid
underligt vidtstrakt og blaat. Og en Gang vil dette Sted blive endnu mere
søgt og beundret, for Stranden og Klitterne har saa ideelle Betingelser
for et Badeliv, som man kan finde noget Sted i Danmark.
Det bliver et vældigt Liv, naar Færgerne igen bringer solbrændte Vandrere
i hundredevis, og naar søde Piger med lange, bare Pusselanker, og raske
Vandrere med Fløjsbukser og ubegribeligt mægtige og tunge Rygsække
paa Nakken tager Udgangspunkt for Jyllandsrejsen. Det vil blive en
Hærskare af Ungdom, der her vil sidde op paa Letvægtscyklerne med
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de smalle Ringe, de glade Farver og blanke Styr — maaske efter en
Dukkert i det blaa og friske Kattegat lige udenfor.
Og Grenaa selv ligger der med sin store Kirke, med sit Klokkespils
kønne Toner ud over Torvet i Middagsstilheden og er Fred og Idyl.
Selv Grenaa hører dog til de Byer, der har Ar fra Krigens Tid. Her som
i saa mange andre, men mest de større, Byer gaber det tomt fra Huller
i Husrækkerne, hvor Bomber har sprængt Ejendommene væk. Men
Frederik den Syvende staar paa sin Sokkel og maa have gjort sig
underlige Tanker om den Maade, hvorpaa Besættelsen satte sine Spor i
denne stille, søde lille By fjernt fra de store Veje paa Længden af det
vældige Jylland.
Grenaa er forlængst en af de stærkt søgte Sommerbyer, men den vil
blive det meget mere endnu. Her vil Ture ud i det hele Jyllands dejlige
Landskaber begynde, men mange vil tage selve Ferien der. Og en Dag
vil Københavnerne opdage, hvor kort Vejen er blevet til dette Sted, som
hidtil — og allermest i Krigens Tid, har maattet synes en Københavner
langt væk. En Dag vil Færgerne faa saa travlt, at de maa gøre mange
daglige Ture over Kattegat, saa man paa faa Timer naar fra selve Ho
vedstaden midt op i det store og dejlige Jylland.
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Vi havde Ærinde videre og kørte over Randers til Mariager, undervejs
naturligvis bedende hos Fiil’erne i Hvidsten Kro, de smaa, lave Stuer,
der er fulde af kønne Antikviteter og snurrige Rariteter fra Egnen, er
blevet Minder i Danmarks Kamp mod det store, onde Folk, der spredte
Terror, Sorg og Jammer i vort fredelige Land. For den tapre og stoute
Fiilske Slægt, der faldt for Barbarernes Hævnlyst og Ondskab, er der
ikke langt fra Kroen rejst et Mindesmærke, der til sene Tider — lige
som Gravene ved den alfare Vej nede i Sønderjylland, vil vidne om
en ganske almindelig dansk Kromands-Familie, der blev sande Helte i
Historien om Danmark under Voldsmagtens Svøbe.
Ogsaa Mariager fandt vi præget af Krigen, omend paa mindre iøjne
faldende Maade. Det var lige norden for Byen, at vi pludselig kom ind
paa en Plads, hvor Resterne af Tyskernes talløse Specialkøretøjer stod
og rustede op, ribbet for alt, hvad der var af Værdi og nogenlunde
let at fjerne.
Mariager hører til de Byer, man kommer til paa en særlig fornøjelig
Maade. Dumpende, bogstavelig talt, ned i Herlighederne. Som man for
Eksempel ogsaa gør det i Lemvig. Et Sving udenom Kirke og Kloster
oppe paa Bakken, saa en snæver Gyde, hvor der staar et Trafikspejl, hvori
man skulde kunne se, hvad der nærmede sig fra den anden Side.
Ja, saa er man faktisk med Et lige midt i Byen — men den er jo heller
ikke saa stor.
Er Managers Torv ikke noget af de fornøjeligste og mest idylliske, man
kan tænke sig? Her var Marked, medens vi var der, Folk fra Landet i
brede Baner. Bilerne var endnu ikke kommet rigtig i Gang, saa der
var staldet op i alle Gaarde, og der lød Hestetrav, og mange Vogne
rumlede over toppede Sten, og paa Restauranter og Værtshuses Døre stod
det hen imod Aften, at her var lukket, for der var hverken Mad eller
Drikke i Huset mere — og saa skal det som bekendt gaa haardt til i
Jylland, førend der ikke kan bydes paa en Dram og en Bid Brød.
Her staar paa Raadhusets Facade en Sentens, som maaske ikke mindst i
de Tider, vi har oplevet, viser sin evige Gyldighed: Var ej Lov i Landet,
staar der, havde den mest, som mest maatte gribe.
I Kirken hviler den sidste katolske Bisp i Børglum, der døde i 1551.
Det er saamænd Hr. Stygge Krumpen, om hvem Thit Jensen skrev sin
farverige Roman — men vi gjorde ikke som Fru Thit, der hævdede, at
hun ved Nattetid havde haft en Samtale med den salig hensovede Bisp.
Kirke og Kloster dominerer paa Bakken ovenover Byen. Saa vidt det
vides, blev Klosteret stiftet af Erik af Pommern, men det var adskilligt
større end det, der nu staar tilbage. Udenom gik en Ringmur, og der
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Hvidsten Kro. Her bor endnu M edlemmer aj den
Fiilske Slagt, hvis Navn altid vil blive mindet i den danske Frihedskamp.

N&t Fiskedamme, saa de fromme Beboere behøvede neppe nogensinde
at undvære en Karpe paa Bordet. Til Kirkens ejendommelige Seværdig
heder hører den saakaldte Christi Grav, en stor udskaaren Kiste, hvori
der ligger en kunstfærdig udført Figur, som vides at have været benyttet
ved de religiøse Optog, som drog igennem Byen paa den katolske Kirkes
Helligdage.
Gennem hele Mariager gaar Gaden med sine toppede Brosten, og det
tjener Lillebyen til stor Ære, at dem vil den ikke af med! I det hele taget
lever her paa straalende og forbilledlig Vis en Forstaaelse af de gamle
Tings Værdi, af Tradition og Særpræg. Ogsaa Museet i sit lille lave
Hus rummer for den, der vil fordybe sig lidt i Minderne, som naturligvis
er af højst forskellig Værdi, Seværdigheder, der bidrager morsomt til
at lade Tilværelsen i en saadan dansk Lilleby træde levende frem for
den Besøgende.
Kikker man Husene efter, ser man de nydeligste Eksempler paa god
dansk Haandværker-Kultur. Barokdøre af virkelig Skønhed, Stil og Pro
portioner i Byggeriet, som man glæder sig over. Men Mariager fik nu
ogsaa ualmindeligt længe Lov til at være i Fred — saalænge, at en mere
almindelig Forstaaelse for de svundne Tiders Skønhed var groet frem,
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Mariager Kirke, Rest af den store og smukke Klosterkirke,
der var opført i det femtende Aarhundrede. Kirken rum
mer mange M inder fra den katolske Tid, herimellem en
Ligsten over den sidste katolske Biskop i Børglum, Stygge
Krumpen, der døde 1551.
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og man var paa Vagt overfor nye Tiders Albuer og daarlige Smag.
Endnu i 1917 kom man hertil med en rigtig Dagvogn, som trodsede
Jyllands Vejr Sommer og Vinter. Baade ad de varme, støvende Sommer
veje, og naar Vinden kom hujende med Sneen i Følge. Da var der lunt
og hyggeligt indendøre, et lille Samfund, der krøb sammen i den fælles,
lune Rede.
Her har den danske Købstads Nyhedsbringer — længere vist end noget
andet Sted — gaaet med Trommen gennem Gaderne og kundgjort baade
Priser paa Varerne og de sidste Begivenheder fra Land og fra fjerne
Steder.
1
Mariager er vistnok ikke mere den mindste By i Landet, men den er hel
digvis stadig en af de allermindste. For mig skete det, at jeg gik ind hos
en Købmand paa Torvet og spurgte efter en Cigar. Der kom en Kasse
ned fra Hylden, og den blev rakt over Disken. Kunde man andet end
overgive sig aldeles til saadan en By? Paa det Punkt tror jeg, Mariager
vil have sat en ny Rekord. I det mindste lykkedes det hverken før eller
siden for mig noget andet Sted i det store Jylland at faa denne Oplevelse
gentaget.
Saa har vi da været paa hastige Besøg i de tre smaa Byer. Om hver kunde
der naturligvis spindes en meget længere Ende, men alle de kønneste
Ord slaar jo alligevel ikke til for at fortælle om den Duft af Eventyr,
af Hygge og Idyl, men ogsaa af vaagne, moderne tænkende Menneskers
Levesæt, der er over disse tre Smaa.
Tag derop selv — De kan være sikker paa, at den hjerteligste Velkomst
vil komme Dem imøde.

Ved Mariager Fjord. Tegning af Hans 5 midth.
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NIELS EBBESEN, DET
GAMLE RANDERS OG NORRING RIS
Af MOGENS LEBECH

vem var Niels Ebbesen? Det kan synes at være et mærkeligt, et
overflødigt Spørgsmaal. Hvert Barn i Danmark kender den gæve
Riddersmand, som befriede Landet fra en fremmed Voldshersker. Hans
djærve Daad er besunget og beskrevet gennem Tiderne, baade paa Dansk
og — Latin, som jo var Skriftsproget i hans Samtid. Folkeviserne gav
deres brede poetiske Skildring og de historiske Aarbøger en mere knap
og mere tør. Men den almindelige Glæde fandt sit korteste og mest
rammende Udtryk i nogle latinske Verslinier. De lyder i dansk Over
sættelse saaledes:

H

Alle danske Sjæle prise den Dag,
Et Tusind, tre Hundred’ og fyrretyve,
da Slangen segned’ for Løvens Slag,
da Niels Ebbesen tog Grev Gert af Live!

Dette Vers er citeret ofte, med mere eller mindre malende Kommentarer,
taget som Bevis paa den Opsigt, Niels Ebbesens Gerning vakte, saa Rygtet
om den endogsaa trængte ind til Klosterbroderen i hans ensomme Celle.
Ja, det er muligt, vel ogsaa det mest sandsynlige, at en Munk er Mester
for disse Strofer, men med Sikkerhed ved man det ikke. Nærværende
Forfatter tog sig for en Aarrække tilbage for at opspore Kilden til de
latinske Rim, og de viste sig at være skrevet paa — en smal Pergament
strimmel. Den var aabenbart klippet ud af Margen i et eller andet gam
melt Haandskrift, men af hvad Art det ellers har været eller hvem der
er Ophavsmanden til Digtet lader sig overhovedet ikke fastslaa.
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Givet er det derimod, at Digtet existerer, og paa lignende Maade for
holder det sig egentlig med Niels Ebbesen selv. Han har været til og
øvet sin Stordaad, det ved vi med absolut Sikkerhed. Men hvem han i
Virkeligheden var, synes det svært at udrede.
Næsten lige saa svært som i Enkeltheder at gøre Rede for, hvordan Ran
ders By saa ud paa Niels Ebbesens Tid. Der er unægtelig sket store For
andringer i de 600 Aar, der er gaaet, siden Niels Ebbesen red ud over
Sønderbro efter Drabet paa den kullede Greve. Forandringer saa store, at
Deltagerne i hint berømmelige Togt næppe vilde kunne kende Skueplad
sen for deres dristige Handling igen, og da slet ikke Sønderbro, hvis faste,
brede Vejbane overhovedet ikke minder om det skrøbelige og smalle Plan
keværk, som kunde fjernes med Lethed af Folkevisens unge Svend Trøst.
Og dog er der den Lighed mellem nu og dengang, at Færdslen fra Ran
ders og sydpaa over Gudenaaen stadig gaar over Sønderbro. Her hvor
Aadalen var indsnævret og Bakkedragene fra hver sin Side nærmede sig
hinanden, løb Landevejene sammen mod Vadestedet, som dog allerede
Aarhundreder før Niels Ebbesens Tid var afløst af en Bro, værnet og
vogtet af den befæstede Randers Købstad, et Knudepunkt for Trafikken
og dermed en vigtig og blomstrende Handelsplads helt tilbage i Middel
alderens ældre Periode.
Det præger Byen den Dag i Dag. Der er næppe nogen af de jydske
Købstæder, som gør et mere livligt Indtryk end Randers. Der er en
Færdsel, en Fart i Gadelivet, som det udfolder sig mellem Husrækkerne
i de smalle og snævre og tilsyneladende lunefuldt slyngede krogede
Gader. Maaske virker den moderne Trafik særlig intens paa Baggrund
af det middelalderlige Gadenet. For selv om ingen af de gamle Bin
dingsværkshuse i Randers er fra Middelalderen, saa har Byen bevaret
sin Gadeplan fra hin fjerne Tidsalder.
Først og fremmest er Randers præget af Landevejene, der nordfra søgte
ned imod Overgangsstedet. Men hæver man sig til et højere Stade og
ser Byen i Fugleperspektiv, enten det nu er ved Hjælp af et Kort eller
en Flyvemaskine, saa vil man lægge Mærke til en Ringgade, der indkranser saavel de bredere Adelgader som Tværgyderne i det gamle
Randers.
Og Navnet paa denne Ringgade eller rettere Navnene, for den er i
Virkeligheden flere Gader med flere Navne, er tildels meget beteg
nende, saaledes især Øster- og Vestergrave. Her gik Grænsen for Randers
Bys gamle Befæstning.
Et af Byens middelalderlige Fæstningstaarne stod tilbage som Klokketaarn indtil 1791, da det blev brækket ned. Siden har Resterne af det,
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FOT.: JETTE BANG

N iels Ebbesen, Statue af Edv. Ring paa Raadhus-Torvet i
Randers. — M indet om N iels Ebbesen har altid veeret
levende i det danske Eolk; men Besætteis esaar ene har øget
Forstaaelsen af hans Daad, og derfor staar hans Statue nu
mere end før som et Symbol paa den danske Frihedsaand.
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saavel som andre Dele af den gamle Befæstning atter været udgravet
og fra ældre Beskrivelser kender man ligeledes en Del til disse Forsvars
værker. Men vil man gøre sig en Forestilling om, hvordan Byen saa ud paa
Niels Ebbesens Tid, saa hjælper hverken disse Rester eller de gamle Syns
forretninger. For den Mur og de Taarne var opført meget senere, tildels
et Par Hundrede Aar efter 1340, i det 16de Aarhundrede. Om Tilstanden
i det 14de taler hverken Jordfund eller skrevne Dokumenter.
Hvis Byen, som man nok kan antage, har været befæstet saa langt tilbage
i Tiden, saa har det sikkert været paa en meget primitiv Maade. Der har
næppe været Tale om Mure med Taarne og Tinder, saaledes som man
er vant til at forestille sig en middelalderlig Fæstningsby. Bag Gravene,
der velsagtens ogsaa dengang strakte sig omkring Byen, har forholdsvis
lave Volde imod Nord dannet et nødtørftigt Værn, og Voldkronen har
vistnok baaret en Befæstning udelukkende af Træ. Byssens Planker var
det gængse Navn paa de middelalderlige Købstæders Fæstningsværker,
en Slags Palisader maa det have været, og saadanne har man sikkert
ogsaa rejst imod Øst, Vest og Syd langs Gravene, mens man iøvrigt her
ligesom i senere Tid har anset det for unødvendigt at anlægge Volde.
De Moradser og sumpagtige Engdrag, der omgav Byen paa de
Kanter, har man ment var tilstrækkeligt Værn imod fjendtlige Angreb.
Porttaarnene, der vogtede Adgangene til Byen, har sikkert været af Træ,
ligesom naturligvis ogsaa Broen, der mod Syd førte over Guden. Det
vil sige, der var egentlig to Broer, en der førte fra Byporten over til
den store Holm midt i Aaløbet — den var i hvert Fald i nyere Tid for
synet med en Vindebro — og en anden fra denne Holm over til Lande
vejen sydpaa.
Indenfor disse primitive og uanselige Forskansninger laa saa Randers
By. Men vil man vide Besked om, hvordan den tog sig ud i det skæbne
svangre Aar, saa er man næsten endnu daarligere stillet end, naar det
drejer sig om Befæstningen. iMan har heller ikke i dette Tilfælde gamle
Beskrivelser, og kun nogle faa Bygningsrester er fundet. De viste, at en
Del af Købstadens Huse har været straatækte Bulhuse. En Slags Bindings
værk, hvor de aabne Rum mellem Stolperne imidlertid var udfyldt med
svære Planker i Stedet for med lerklinede eller murede Tavl, altsaa Byg
ninger helt igennem af Træ. Maaske har der dog tillige været rigtige
Bindingsværkshuse, skønt den gamle Gaard, hvor Drabet paa Grev Gert
efter Sagnet fandt Sted, og hvor en Luge altid har maattet staa aaben,
af gode Grunde ikke kan have været Skueplads for det blodige Drama.
Den stammer nemlig fra saa sent et Tidspunkt som 1643. Og saa har der
muligt i det middelalderlige Randers været enkelte Stenhuse, grundmu94
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D et ældste Billede af Randers By, efter Resen c. 1670. Kortet har følgende Tekst: „1 Dron
ningborg Slot. 2 Kongens Stue. 3 Slots Kircken. 4 Slots Møllens Stæd. 3 Østerport.
6 Slots Smidie. 7 Synderbro. 8 St. Clementz Taarn. 9 Gaad K ilde af hvilcken bryggis
Buur Øl hvor af Byen icke mindre er nafn kundig end af Randers Lax.
10 Scholen.
11 St. Mortens Kircke.
12 Hospitalet.
13 H vid Møllen.
14 Hospitals Kirckegaard.
13 M ølle graf ven fordum fra Østerport eller Slots M ølle om Byen, nu fra hvide M ølle under
Banckerne indtil hornbechs Flaske eller Vand derfra giennem hornbechs Broe i Synder neder
iG udden. 16 W esterport. 17 Gamle graf ver oc Rudera af Murene om Byen. 18 Nørreport.
19 Taarnet paa T orfvit med Stormklocke oc andre store Klocker samt S ey er værk St. Peders
Taarn, derhoes Tin git med Stocke oc Steen. 20 Torvit. 21 Raadhuset. 22 St. Lavritz
Backe oc Kirckehuus. 23 Schandtzen”.

rede Bygninger, Bolig for fremtrædende Borgere eller adelige Herrer.
Maaske laa der indenfor Byens Befæstning endnu et verdsligt Bygværk
af mere end almindelig Betydning, et kongeligt Slot, det gamle Randershus. Man maa ogsaa i dette Tilfælde nøjes med at sige maaske, skønt
det er rimeligt, at de Forfattere har Ret, som gaar ind for Slottets Til
stedeværelse allerede fra gammel Tid. En By, der som Randers var af
en vis Betydning, ja kongeligt Møntsted, har sikkert som andre af sine
Lige rummet en Kongeborg. Man mangler blot direkte Udsagn derom,
det være sig skriftlige Efterretninger eller fundne Rester. Man ved da
heller intet om dens Udseende, og selvom man skal være varsom med at
forestille sig noget altfor herligt, saa findes der andetsteds Vidnesbyrd
om, at tilsvarende Anlæg har haft ret imponerende Bygningsværker. Et
solidt Kærnetaarn maaske, og et Palatium, et anseligt Beboelseshus, for
uden mere tarvelige Udenomsbygninger, Stalde og Økonomifløje. Fan
tasien har her ret vidt Spillerum, fordi man faktisk intet ved, udover,
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at den eventuelle Kongsgaard maa have hævet sig højt over de lave,
straatækte Borgerhuse.
Noget helt andet er, at man har udtalt Formodningen om, at den ældste
Kongeborg i Randers allerede i tidlig Tid er bleven til det Vor Frue
Kloster, som siden fandtes i Byen, og paa hvis Grund man holdt Ommersyssels Ting. Netop Sysseltingene var oftere knyttet til de gamle Kongsgaarde. Klostret nævnes allerede tilbage i det 12. Aarhundrede og har
altsaa givetvis existeret i Grev Gerts Tid. Om dets Bygninger er man
saa daarlig underrettet som om Byens i Almindelighed, skønt man nok
kan slutte, at det har været et af de gængse Anlæg med fire Fløje, hvoraf
Kirken dannede den ene. Og det har altsaa i saa Tilfælde været en
værdig Afløser af Kongeborgen.
Men selv om det eventuelt har taget dennes Plads, var det ikke ene om
at dominere Helhedsindtrykket af Byen. Den havde ogsaa et Graabrødrekloster af formodentlig omtrent samme Anlægstype, og dertil kom de
andre Kirker. Der var tre eller fire, St. Mortens, St. Peders, St. Clemens og
vistnok ogsaa en St. Olafs Kirke, idet det dog er muligt, at St. Peders
Kirke var Vor Frue Klosters Kirke. Men ogsaa om dem gælder det
samme, som om Byens andre middelalderlige Bygninger, man ved saa
godt som intet, ikke engang om St. Mortens, der ganske vist er den eneste
bevarede, men kun paa den Maade, at det nuværende gotiske Bygværk
omkring Aar 1500 afløste en ældre og mindre Kirke af Granit
Der er saaledes adskilligt mere at sige om, hvad man ikke ved om Ran
ders i Middelalderen, end om hvad man ved. Og man kan kun danne
sig en løselig Forestilling om Byen, i Læ af Bakkeskraaningerne, mod
Syd værnet af den brede Aa og de udstrakte Enge, mod Nord beskyttet
af den lave palisadekronede Vold, og med en lav aaben Bebyggelse,
aaben forsaavidt som der ikke har været Tale om sammenhængende
Facadebebyggelse langs Gaderne. Husene har ligget spredt med store
Gaardsrum og Haver, hegnet med Plankeværker eller Risgærder. De har
været lave og uanselige, Bulhuse eller Bindingsværk, men op over de
jordslaaede Straatag har hævet sig enkelte mere anselige Bygninger,
fremfor alt Kirkernes og Klostrenes kompakte røde Murmasser, impo
nerende nok i Forhold til Borgernes ydmyge Vaaninger.
Og var der Forskel paa Randers By dengang og nu, saa er der Forskel
paa Udseendet af de Mennesker, som færdedes i Byen dengang og i
vore Dage, skønt Nutiden ogsaa har set hjelmprydede Krigere drage
over Sønderbro.
Nu maa man ikke tro, at man har Billeder, Portrætter af blot Hoved
personerne i Datidens store Drama, men man er dog saaledes stillet, at
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Den kullede Greves Segl, som viser Tyrannen klædt i
Jern jra Top til Taa med den belt lukkede Tøndehjelm,
som hviler paa Skuldrene. Skjoldet bærer Nældebladet,
Holstens V aaben. Efter Thiset: Danske Kongelige Sigilier.
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man saa nogenlunde ved, hvordan Niels Ebbesen og hans Krigerskare
har set ud, da de fægtede sig Vejen fri over Randers Bro.
Og hans Modstander, den dræbte Tyran, som vilde underlægge sig
Danmarks Rige? Ja, Tilnavnet, den kullede, er jo anskueligt nok. Man
fristes til at spørge, om Tyskere da ogsaa dengang har været skaldede?
Det har dog vel snarere været af naturlige Aarsager, end som Følge af
en Mode. Man kan daarligt nok regne Fremstillingen i Grev Gerts Segl
for et Portræt, skønt den afbildede frygtindgydende Skikkelse nok skal
forestille ham. Men klædt i Jern fra Top til Taa har Fremtoningen
ikke nogen individuel Karakter, saa meget mindre, som Tøndehjelmen
fuldstændigt skjuler de grumme Ansigtstræk, man uvilkaarligt tillægger
Tyrannen. I højre Haand knuger han det vægtige Slagsværd, den venstre
holder Skjoldet med Nældebladet, Holstens Vaaben. Det kunde være
gaaet saadan, at dette var blevet de danske Kongers Mærke. Nu blev det
anderledes. Som Holsten endte med at blive lagt under den danske Krone,
kom Nældebladet til at udgøre en Bestanddel af det danske Rigsvaaben.
Men det kunde jo ingen vide dengang, da Holstenernes Banner vajede fra
mange danske Borge, et Symbol paa Trælleaaget, der var lagt paa Dan
marks Skuldre, et Mærke for Mord og Rov og Plyndring, naadeløs Ud
sugning af det danske Rige.
Som Gert er fremstillet til Fods, er hans Kollega og Halvbroder Grev
Johan den Milde i sit Segl afbildet i lignende Mundering, men til Hest,
paa en vælig springende Ganger, et endnu mere anskueligt Billede paa
Datidens farligste Krigsmaskine, Tyngdepunktet i de middelalderlige
Hære, dens Pansertropper.
Ogsaa Niels Ebbesen har hørt til denne Vaabenart, skønt man ikke
har noget Seglbillede af ham. Det var kun Konger og Fyrster, der lod
sig afbilde paa denne Maade. Almindelige Adelsmænd nøjedes med at
sætte deres Vaabenmærke i Sigillet. Ak, om man blot havde haft Niels
Ebbesens Segl, saa vidste man da, hvilken Slægt han havde tilhørt. Men
derom senere.
Hans Udrustning og Bevæbning lader sig rekonstruere ud fra samtidige
Billeder og Fund fra Datiden. Især er det Aabningen af de store Masse
grave paa Gotland, fra Valdemar Atterdags Invasion paa denne 0 i 1361,
som har øget den sikre Viden om Datidens Krigere.
Ridderrustningen, som vi kender den fra Museerne, det blanke Harnisk,
sammensat af talrige Staalplader, hører i Virkeligheden slet ikke den
egentlige Riddertid, men en langt senere Periode til. Det middelalderlige
Panser havde en helt anden Karakter, skønt Udrustningen paa Niels
Ebbesens Tid stod paa Overgangen mellem Ringbrynje og Pladeharnisk.
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Ringbrynjen, der i Løbet af
det 11-12te Aarhundrede
havde fortrængt den ældre
Type, Lærredsrustningen
med paanittede eller paasyede Skæl, bestod af et
Utal smaa sammenflettede
Ringe af Jern eller Staal.
Den frembød et godt Værn
imod Hug og Slag, men
var gennemsigtig og blev
baaret over en ligefrem ud
polstret Underbeklædning.
Og oven paa den begyndte
man netop i det 14de Aar
hundrede at bære en Slags
Læderkøllert, der var foret
med Jernplader, Forløbe
ren for det senere Plade
harnisk. Hertil kom yder Pans erhandske, fundet i Krigergravene ved Visby paa
Handsken bestaar af 106 smaa Jernstykker, der
ligere Brynjehoser til Be Gotland.
har været samlet paa Læder eller Stof med ikke mindre
end 650 Nitter.
skyttelse for Benene og
Brynjehandsker eller Van
ter. Ikke mindst disse kunde være Udslag af stor Kunstfærdighed. Man
har i Graven paa Visby fundet en Brynjehandske, sammensat af 1.06
Jerndele, der har været nittet til Overtrækket af Læder eller Stof med
tilsammen 650 Nitter. Den gennemførte Leddeling har naturligvis givet
det haarde Materiale større Bevægelighed.
Hovedet var beskyttet af Brynjehætten, som almindeligt udgjorde en Del
af selve Brynjen og under hvilken man kunde bære en lille foret Jern
baret. Og oven over begge Dele bar den fuldtrustede Rytter saa Tønde
hjelmen, det tunge lukkede Jernhylster, der hvilede paa Skuldrene og
var fastgjort med Læderremme. Datidens menige Soldater, Svendene,
maatte dog ofte nøjes med Kedelhuen eller Stormhatten, der ikke var
lukket som Tøndehjelmen og altsaa ikke afgav saa fuldstændig en Be
skyttelse.
Og endelig Vaabnene? Ja de kunde være baade Stridsøxe og Kølle, saavel
som Lansen. Den sidste har dog næppe været praktisk ved en Lejlighed
som den her omhandlede. Og Hovedvaabnet var Slagsværdet, der efterhaanden blev tungere og tungere og med længere Haandgreb, fordi det
7*
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ogsaa var beregnet til at
føres med begge Hænder,
altsaa yderst anvendeligt
som Bøddelsværd! Hvad
den kullede Greve jo maatte bekende.
Pansret fra Top til Taa,
med Kedelhatten trukket
godt ned i Øjnene, eller
med Ansigterne helt skjult
under Tøndehjelmen, har
Niels Ebbesen og hans lille
Skare kæmpet sig frem til
Sønderbro i den tidlige
Foraarsmorgen. De har
ikke behøvet nogen For
klædning for at kunne fjer
ne sig saa ukendte som de
var kommet i Galop sønderpaa ad de jyske Veje.
Maabende har de lamslaaede Tyskere set dem forsvin
de i Morgendæmringen. De
har overhovedet ikke vidst
i hvilken Retning, Forføl
gelsen skulde sætte ind.
De har været stillet næsten
ligesom vi i Nutiden, der
gerne vilde følge de for
vovne Ryttere paa Vej og
se, hvor de havde hjemme.
For det er saa mærkeligt,
at skønt som sagt, hvert
Barn i Danmark kender

FOT.: NATIONALMUSEET
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Haandvaaben fra det 14. Aar hun
drede. Sværdene blev efter haanden
længere og tungere, udprægede
Hugvaaben, til Tider bestemt til
at føres med begge Hænder, som
det, der her er vist i Midten. Des
uden ses Hoveder af et Par Øxer
og Stridskøller.
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Niels Ebbesen, og skønt
alle Danske ved om ham og
hans Gerning, saa ved vi
yderst lidt om, hvem han i
Virkeligheden var, og hvor
han hørte hjemme.
I den almindelige Forestil
ling staar han vel stadig,
som Anders Sørensen Vedel
i sin Tid beskrev ham: »en
ærlig dansk Helt og velbyr
dig Ridder«, en Karakteri
stik, der imidlertid kun halv
vejs passer. De samtidige
Krøniker nævner ham ud
trykkeligt som en jysk Væb
ner. Derfor maa man dog
ikke med Ingemann opfatte
ham som en ungdommelig
Svend, attacheret en højere
Herre. Mangen Adelsmand
gik i sin Grav uden at have
opnaaet Retten til at bære
de gyldne Sporer.
Men hverken Folkevise eller
Krøniker siger ellers noget
nærmere om Folkehelten.
Kun en af Viserne giver
maaske et Fingerpeg, naar
det deri hedder: Til Norringris monne han ride.
Arild Huitfeldt, vor første
virkelige Historieskriver, er
ogsaa den første, der nævÅfewj- Tøndehjelmen var jorm et ud
i eet Stykke, som en dyb omvendt
Kasserolle, ses her Visiret, d. v. s.
det bevægelige Forstykke med Spræk
ker ud for Øjnene af en Hjelmtype,
der begyndte at komme i Brug i det
14. Aarhundrede og senere for
trængte Tøndehjelmen.
FOT.

NATIONALMUSEET

101

N iels Ebbesen, det gamle Randers og Norring Ris

FOT.: NATIONALMUSEET

Malet Fremstilling jra det 14. Aarhundrede af St. Jørgen,
fra Løgumkloster Kirke. Helgenen er vist som Ridder til
Hest i Samtidens Rustning. Over Ringbrynjen beerer han
en Kjortel foret med Jernplader, se det modstaaende Bil
lede. Han er iført saavel Brynjehandsker som Brynjeheette,
har Lansen i højre Haand og Skjoldet paa venstre Arm.
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FOT.: NATIONALMUSEET

Helgenen St. Mourids, jra Løgumkloster Kirke, frem
stillet som Ridder fra det 14. Aarh., bærer over sin Ring
brynje, ligesom St. Jørgen paa modstaaende Side, en K jor
tel eller Køllert, formodentlig af Læder, paa hvis Inder
side der er paanittet Jernplader. N itterne ses som Prikker.
Det er Begyndelsen til Pladeharnisket, som siden skulde
udvikle sig til høj teknisk Puldkommenhed.
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f o t .:

n a t io n a l m u s e e t

Norring Ris Voldsted. Den store N iels Ebbesen Eg ses
længst til højre. Fotografi fra omkring 1900.

ner Niels Ebbesens Hjemsted som Nørreris, et Navn, der har vundet
Hævd i de siden forløbne Aarhundreder, skønt det ikke synes at være
det rette. Allerede paa Huitfeldts Tid var der dog andre, som vidste
bedre Besked. De lagde heller ikke Skjul paa deres Viden, den fik blot
ikke saa stor en Udbredelse som Historikerens. For disse bedre underret
tede var de enfoldige Bønder i Folby Sogn, nord for Aarhus, og først i
Aaret 1623 blev deres Fortælling om Niels Ebbesens Hjemsted fæstnet
paa Papiret. Deres Sognepræst skrev i sin Indberetning til Ole Worm:
»Gamle Bønder siger, efter deres Forfædres Sagn, at udi Sabroe Herred
paa en Gaard udi Riis, liggendes i Folby Sogn, som kaldes Hovgaard,
skulde have boet Niels Jepsen, som ihjelslog Greve Gert udi Randers.
Hos samme Gaard ses endnu store Grøfter og gamle Rudera, hvor synes
nogen Bygning at have standen.«
Endnu et Par Hundrede Aar senere var der stadig Rester af Vold og
Grav at se, og efter Midten af det 19de Aarhundrede bragte Udgrav
ninger Levn af Gaardens gamle Murværk for Dagen, nemlig Grundvol
den til en solid Bygning, opført af Kampesten og store røde Munkesten.
Efter disse Fundamenter at dømme bestod Bygningen af et Midterparti
og to fremspringende Fløje. Ikke noget altfor imponerende Anlæg, for
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Huset var smalt og Gaardspladsen mellem det og Sidefløjene kun 10
Alen i Kvadrat.
Naar Greven af Frijsenborg dengang lod Borgpladsen udgrave, var det
naturligvis først og fremmest, fordi den mentes at have særlig Interesse
som Niels Ebbesens Bolig. Men har dette været Tilfældet?
Noget egentlig Bevis for Bøndernes Paastand lader sig næppe føre, skønt
selve Folkeoverleveringen, den stedlige Tradition er ikke den daarligste
Kilde. Det maa jo tages i Betragtning, at der ikke var forløbet fulde 300
Aar fra 1340 og indtil Sagnet blev optegnet, og andetsteds er lignende
Folkeminder vandret fra Mund til Mund gennem endnu længere Tidsrum
for siden at vise sig fuldt troværdige. Og dertil kommer da ogsaa Navnet
i Folkevisen: Norrinsris. For Ris Hovgaard er en af Gaardene i Norringris! Det kan saadan set daarligt stemme bedre.
Alligevel vilde man gerne have noget fastere Bund under Fødderne, og
der er da ogsaa for lang Tid siden gjort ihærdige Forsøg paa at identifi
cere Folkevisens og Krønikernes Niels Ebbesen med de Personer af samme
Navn, som kendes fra Samtidens bevarede Dokumenter. Afdøde Thiset,

Saa vældige er den gamle Egs Dimensioner.
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vor store Specialist i Adelshistorie, mente, at vor Niels Ebbesen var den
samme, som i Datiden nævnes i Vendsyssel, og som skulde være af Slægten
Strangesen, hvilket stemmer med de gamle Slægtebøgers Oplysninger
om Heltens Herkomst. Samtidig forekommer der imidlertid ogsaa en
Niels Ebbesen i Aabo Syssel, altsaa i Nærheden af Norringris, og da
Datidens Herremænd ofte ejede Gods i vidt forskellige Dele af Landet,
er der ikke noget i Vejen for, at han er identisk med ham i Vendsyssel
og dermed med den rigtige Niels Ebbesen. Thiset vilde rigtignok paa den
anden Side bevise, at Ris Hovgaard næppe var dennes Hjemsted, men det
er et Spørgsmaal, om hans lærde Hypoteser kan afkræfte Folkeoverleveringens Paalidelighed.
Saa skulde det da være Tilfældet, at man udelukkende havde gjort Ris
Hovgaard til Heltens Hjemstavn, fordi Navnet nævnes i Folkevisen.
Ligesom det gik med Huitfeldts Nørreris. Lokalpatrioter i Himmerland
regnede nemlig ud, at der med det sikkert maatte menes Gaarden Nørris
i Roum Sogn, og da der tilmed i Nabolaget fandtes et Voldsted med det
fra Folkeviserne kendte Navn Brattingsborg, saa var Sagen helt oplagt!
Denne Anskuelse vandt stor Tilslutning, ogsaa blandt de lærde i det
18de Aarhundrede, og da Ingemann skrev sin historiske Roman, vidste
han ikke at redde sig paa anden Maade end ved at lade Niels Ebbesen
eje to Gaarde, begge med Navnet Nørreris! Den ene altsaa i Himmer
land, den anden i Aabo Syssel.
Forresten har netop Ingemann
Ansvaret for et af de uægte
Folkesagn, som knyttes til
Voldstedet i Norring Ris. Naar
gamle Folk paa Egnen fortalte
Tang Kristensen, at Heltens
Forældre plantede den kendte
Eg paa Voldstedet udenfor
deres Sovekammervindue, den
gang Niels blev født, saa skyl
des det sikkert Paavirkning fra
Ingemanns Beretning om »den
ærværdige Eg, der i 500 Aar
var blevet holdt i Ære af det
taknemmelige Folk.«
Den store Eg nævnes første
Gang i 1807, men ikke mange D e to Gaarde i N orring Ris efter Matrikelskort
1815. Beliggenheden ved Voldstedet svarer til
Aar efter, allerede i 1811, blev fra
Gengivelse af Kobberstikket paa modsatte Side.
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Edvard Storch’s Kobberstik aj N orring Ris fra 1811. 1 Forgrunden Voldstedet med „Niels
Ebbesens Eg", set fra N ord mod Syd, i Baggrunden de to Gourde, som var tillagt Jorderne
fra den gamle Norring Ris Hovgaard, og som laa her indtil Branden 1842. Sammenlign
Matrikelskortet paa den foregaaende Side.

den kendt udover hele Landet, idet Premierløjtnant Edvard Storch teg
nede »Nørreriis« og lod det stikke i Kobber, tilegnet Kong Frederik VI,
og Aaret efter skrev Rasmus Nyerup sin inspirerede Tekst til dette
Billede, paa hvilket »Gravstikken har fremstillet det af sin behagelige
Beliggenhed og skjønne Skovgrupper udmærkede Lokale, hvor Niels
Ebbesens Borg fordum stod.« »Paa Levningerne af Volden hæver sig
en gammel Eg, hvis tildels saftløse og næsten hentvinende Grene synes
at vidne om en Ælde, der strækker sig saa langt tilbage i Fortiden, at
Helten vel kan have hvilet i dens Skygge.« Texten bærer sin Tids Præg,
saavel som Billedet med dets romantiske Stemning, ikke lidet overdrevet
i Proportionerne, men ellers paalideligt nok som topografisk Beskrivelse.
Dengang laa endnu Dobbeltgaarden Ris Hovgaard umiddelbart ved
Voldstedet, hvad det omtrent samtidige Matrikelskort bekræfter.
Men den 5. April 1842 opstod der Ild i den straatækte Gaard, der
naturligvis ikke stod til at redde. Flammerne havde tilmed allerede naaet
det gamle historiske Træ, Blade og Grene begyndte at forkulles. Da kom
Lensgreve J. Christian Frijs til Stede: »Redder den gamle Eg, Folkens,
raabte han, thi den staar som et Minde om ham, der engang har frelst
vort Fædreland, og derfor bør vi gøre alt for at bevare den.« Det lykke
des, og mens Gaarden ikke blev bygget op paa samme Sted — den blev
flyttet mod Nord, bort fra Skoven — saa knejser den gamle Eg stadig
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paa Borgvolden, som en gammel Kæmpe mellem de andre langt yngre
og mindre Træer i Skovbrynet.
I Begyndelsen af det 19de Aarhundrede, i den Tid, da Interessen for
Fortidens Minder var saa levende, blev Voldstedet ved Norring Ris besøgt
af adskillige. Ogsaa Historikeren Chr. Molbech valfartede dertil, og som
Nyerup fortæller havde »en af Danmarks kjækkeste Søkrigere, en af
Deltagerne i Anden Aprils Farer og Hæder, Søren Bille, deri indgravet
det ene, men indholdsrige Ord: Tak, Niels Ebbesen!« — Et Exempel, der
desværre er efterfulgt af alt for mange, idet Egen er mishandlet ved, at
utallige Mennesker har skaaret deres Navne i Barken. Molbechs Forslag
om at rejse en jysk Granitblok med Indskrift paa Stedet er derimod ikke
blevet fulgt, undtagen forsaavidt der ligger en Kampesten med Niels
Ebbesens Navn og Aarstallet 1340. Den skal være lagt af Disciple i
Aarhus lærde Skole, og maaske er det bedst, at man nøjes med dette simple
Mindesmærke, saalænge den gamle Eg staar som et levende Monument
over Niels Ebbesen.
Har vi end ikke sort paa hvidt for, at han virkelig har ejet Ris Hovgaard,
saa er det det mest tiltalende at tro paa det. Og selvom Thiset ikke skulde
have Ret, og Grev Gerts Drabsmand ikke er Niels Ebbesen af Strangesønnernes Æt, men en mere menig dansk Herremand, hvis Vaabenskjold
overhovedet ikke kendes, saa bliver dansk Daad jo ikke mindre værd af
den Grund. Der er ganske vist gaaet 100 Aar, siden Grundtvig skrev sit
Digt om Danmarks Kvide:
Forgangen er siden fem Hundrede Aar
i Lyst og Nød
End Danebrog vajer og Danmark staar
i Aftenrød.
Flokkes nu alle smaa Fugle i Lunden!
Nu er til Sang om Niels Ebbesen Stunden.
Lad Tyskerne græde for Danmark.

Men saa længe der existerer et Danmark, vil man mindes Niels Ebbesen
som den første af alle danske Frihedskæmpere. Folk fra hele Landet vil
stadig valfarte til Norring Ris, Turister i Flok og Følge, eller den ensomme
Vandrer, der i Andagt dvæler i Egens Skygge. Og forhaabentlig vil
Egnens Ungdom ogsaa i Fremtiden følge den aarhundredgamle Skik,
hver Pinseaften at samles til Dans ved Niels Ebbesens Eg. Og Dansen har
her ligesom en historisk Mission. Den drager »Dansen paa den grønne
Vold« i Minde, Middelalderen, Folkevisetiden, da Borgen i Norrig Ris
endnu stod med sine røde Mure og Niels Ebbesens Daad ikke var Historie,
men levende Samtid.
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D et flade vindomsuste landskab ved Østerby. Tegning af P. C. Skovgaard med paaskriften :
„Østerbye paa Lasø d. 11. Mai 1849. Udsigt fra Consul Axelsens Gaard udtil Rheden, hvor
Lassøernes Jagter ligge. Vognene kiøre ud i Lavvandet for at hente Strandingsgods fra BaadeneT

LÆSØ
Af HANS HENRIK ENGQVIST
D a Aarbogen om Nordjylland udkom 1930,
blev der ikke Plads til Lasø. Derfor kommer
Øen med her, skønt den ikke geografisk hører
med hverken til Djursland eller Mols.

aar man i dag fra dækket af den lille damper ved indsejlingen til
Vesterø havn faar det første Indtryk af Læsø, er det ikke særlig
forskelligt fra, hvad man ser andre steder i landet: maleriske smaaskure,
og tykmavede fiskerbaade paa bedding — og ovenfor havnen en lang
gade af smaa nøgterne huse, der klare og knappe i formen fortæller os,
at Havnen og gaden ikke er af større ælde.
Før Vesterø havn blev anlagt i 1872, sejlede man over fra Sæby i aaben
baad, og passagererne blev baaret i land.
Dengang var landet ganske anderledes aabent, der var kun enkelte
smaalunde, og træer ved gaarde og huse var sjældne og som oftest usle og
forblæste. Ingen steder var der rigtig læ for vinden, og fra gaardenes tage
kunde man frit se ud over landet til alle sider. Hele den nordlige del af
øen laa hen som moser og hede, hvor de gamle klitrækker ude i Højsande
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Den kar uïdkr and sede Højsandsø i Hordmarken.
I baggrunden den gamle klitrakke.

var det eneste, der brød den store flade. Mod syd laa gaardstederne spredt
overalt, hvor jorden var til at dyrke. Ingen steder klumpede de sig sam
men i landsbyer. Selv Vesterø og Byrum kirker laa alene ligesom
gaardene; se kortet over Læsø side 124.
Nu kan man ikke mere se saa vidt omkring, plantager og vildtvoksende
krat lukker for udsynet, og ved gaarde og huse er der mange steder helt
gode haver med træer og buske, der giver læ for blæsten. Den udstrakte
hede er ogsaa begyndt at vokse til med birk og bævreasp. En vidunderlig
vild natur med høj lyng, fritstaaende træer og smaakrat, med moser,
søer og kæruldkransede sig. I dagevis kan man trave rundt herude ad
smaastier, sandede hjulspor og tværs igennem vildnisset, (her er ingen
hugorme), — og ind imellem kan man ligge paa ryggen i en af de mange
gryder i klitterne og stirre op i himlen, lytte til lærkens sang og fluernes
summen og lade sig beruse af den tørre, krydrede duft, der uløseligt er
knyttet til disse egne. Sjældent møder man mennesker; det kan hænde, at
en skrumplende vogn kommer forbi med hedetørv og lyngtoppe til bilæg
gerovn og komfur.
Ogsaa bebyggelsen har nogle steder skiftet karakter. Læsø har saaledes
faaet to »byer«, Vesterø havn og »hovedstaden« Byrum. I Byrum er der
mejeri, brugsforening, postkontor, biograf og meget andet godt, og hver
morgen, naar mælken er afleveret i mejeriet, er her et leben og en hand
len; især paa den firkantede plads foran mejeriet, hvor de handlende
holder med deres vogne.
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Nordmarkens bede ved Højsande med enebær og
f o t .=
birkekrat. I baggrunden de to gamle klitter ved Vester Foldgaard.
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Det aabne vindomsuste Læsø, som vi kender det fra beskrivelser og
gamle folks fortællinger, og som man pletvis kan ane det endnu den dag
i dag, var dog ogsaa kun et overgangsstadium. I middelalderen var øen
dækket af udstrakte skove, hovedsagelig fyr; men ogsaa eg, birk, el og
bøg. Den spredte bebyggelse stammer sikkert fra den Tid, da gaardene
laa i lysninger i skovene. Den gang var saltbrændingen Læsøboernes
hovederhverv og store mængder af ved gik til at holde saltkedlerne i kog.
Dette i forbindelse med den planløse udnyttelse, der var almindelig i de
tider, tærede voldsomt paa skoven og midt i 1600-tallet maatte man ind
stille saltbrændingen; men da var der ogsaa kun sørgelige rester tilbage
af den engang saa stolte storskov. Nu kunde vinden for alvor faa indpas,
og sandflugten begyndte at hærge. Fra nord vandrede den ind i landet
og lagde alt øde, gaardene maatte flytte sydover og en skønne dag maatte
man opgive Hals kirke. Da sandflugten endelig standsede, var hele den
nordlige del af øen en gold sandørken.
Af Hals kirke staar nu kun nogle murrester og det græsovervoksede
kirkegaardsgærde, medens enkelte gamle gaardsteder anes som lave græs
volde. I stednavne og gaardnavne er mindelser om skoven, og gamle
folk taler om den som noget stort og mærkeligt, der er gaaet tabt. Ogsaa
de ældgamle bygningers tømmer og tag vidner om de forsvundne skove.
Bortset fra Byrum og Vesterø havn ligger gaarde og huse stadig spredt
omgivet af deres jorder. Tvillinggaarde er meget almindelige. Nu
beboes de fleste kun af én husstand; men tidligere var der flere familier
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M. h . ENGovisT
Signe Krogsbæks gaard i Byrum, hjemstavnsgaarden,
set jra sydvest. I forgrunden en lille gaardmølle, der tidligere har staaet paa en lav jordhøjning ved gaarden Julsminde. Disse gaardmøller har for blot et halvt hundrede aar siden
været meget almindelige paa Læsø.
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selv i mindre gaarde. De havde hver sin lejlighed og hver sine udhusrum.
Der fandtes ogsaa enkelte trilling- og firlinggaarde, der dog alle er for
svundet med undtagelse af Bangsbogaardene. I sine velmagtsdage bestod
denne gaardsamling af 15 længer, og den maa da have virket som en
hel lille landsby. Det fortælles, at den en overgang har huset 7 husstande.
De enkelte gaarde bestod i gammel tid af ganske korte fritliggende
længer, der, efterhaanden som der blev mere brug for rum, blev udvidede
— ofte med faa fag ad gangen — for til slut at vokse sammen i hjør
nerne til en sluttet firlænget gaard. Til stolper og bjælker er meget ofte
anvendt skibstømmer, saa byggevirksomheden har utvivlsomt i høj grad
været afhængig af strandingernes antal.
I Østerby og paa de arealer, der er blevet bebygget efter sandflugtens
ophør, er gaardene som oftest enlængede med lade og stald i forlængelse
af beboelsen.
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Vi vil nu besøge en typisk Læsøgaard og se lidt nærmere paa dens
indretning og konstruktion. En af de bedst bevarede er Signe Krogbæks
gaard i Byrum. Den er nu gjort til hjemstavnsgaard og gamle Signe Krog
bæk boer stadig i gaarden, hvilket forlener den med en charme, der des
værre fattes de fleste museer. Signe holder stuerne i stand ; der er lysedug
paa bordet og blomster i vaserne, og naar man besøger gaarden, gaar hun
stilfærdigt rundt og pusler; hun er ikke i hælene paa én og skal ikke
ustandselig fortælle og vise frem, som det saa ofte er skik i mindre
museer. Spørger man om et og andet, faar man et svar, der er præget af
husmoderens kærlighed og kendskab til sit hjem. Det er virkelig ideelt
saaledes. Man frygter bare den dag, Signe gaar bort; det bliver et meget
stort tab for hjemstavnsgaarden.
Paa den flade græsklædte toft ligger de hvidkalkede længer med deres
lave, let skrævende vægge og det vældige uregerlige tangtag. Nogle faa
forblæste træer nord for gaarden er den eneste trævækst i nærheden, og
der er henholdsvis 200 og 350 meter til de nærmeste gaarde, saa man
kan her i det smaa fornemme, hvordan Læsøs kulturlandskab har været
i forrige aarhundrede.
Paa hjemstavnsgaarden har vi ogsaa rig lejlighed til at kikke lidt nær-

Stuehuset paa Signe Krogbaks gaard set fra nordvest.
FOT-: ZANGENBERG
Den mamutagtige tanggavl er en af de mægtigste og samtidig bedst bevarede paa øen. Bemærk
bindingsværksstolpernes let skrævende stilling — og det aabne træbislag udfor forstuedøren.
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Za n g e n b e r g
Gaardspladsen i Signe Krogbæks gaard med det gamle
brøndkar aj træ. I baggrunden ses den lave lodør. I det yderste jag til højre danner vandrette
planker (bulplanker) vægudjyldningen.
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mere paa det mærkværdige tangtag, der i store bugnende valke hænger
ned over ydervæggene. Der er noget æventyrligt ved disse tage. Hvis man
skulde fortælle en fabel om, hvordan de er blevet til, maatte det være
noget med en jætte, der en gang har overhældt husene med en eller anden
sejgtflydende sølvgraa masse, der er stivnet inden den naaede jorden. Vin
den og fuglene har gravet store gruber i tangen, og ukrudtsblomster og
langt svajende græs slører tagets kontur mod himlen. Tagrygningen, der
fastholdes af lange smalle græstørv, er saa bred, at man med magelighed
kan gaa heroppe. Mange steder kan man gaa to ved siden af hinanden,
og paa en nærliggende gaard er der, hvor to længers tage mødes, saa stort
et plateau, at familien sommetider sidder heroppe og drikker deres
eftermiddagskaffe. I de fleste gaarde staar der inde paa gaardspladsen en
stige op til tagrygningen. Nu benyttes dette ophøjede stade af manden,
naar han kikker efter folkene i marken; i ældre Tid, da strandingerne
virkelig betød noget for Læsøboernes økonomi, stod manden i uroligt
vejr paa taget med sin lange søkikkert støttet til skorstenen, og afsøgte
horisonten. Dette træk giver maaske bedre end noget andet et indtryk af,
hvor flad og vindomsust og paa sin vis øde, øen maa have virket den gang.
Som de fleste større Læsøgaarde er hjernstavnsgaarden et sluttet fir114
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længet anlæg med laden liggende mod syd ud mod vejen og stuehuset
mod nord, medens porten ind til gaarden er i vestre længe. Selve porten
skærer sig op i taget for at give tilstrækkelig højde for korn- og hølæs,
derimod er den lille gangdør ved siden af porten ganske lav. Som frem
mede kan vi dog ikke gaa gennem gaarden; vi maa gaa til forstuedøren
paa stuehusets nordside. Ud for nordsidens vinduesrække er tangen skaaret vandret af, saa der dannes et stort udhæng, der giver huset et meget
dystert udseende. Under dette udhæng er ud for forstuen anbragt et lille
aabent bislag af træ.
I den lille forstue er der døre til venstre til storstuen og til højre til
dagligstuen. Vi bliver ført ind i dagligstuen, hvor solen skinner ind gen
nem vinduerne mod gaarden og danner festlige tavl paa bordpladen.
Væggene er panelerede og i panelet er indbygget et skab med buede glas
døre og et nydeligt chatol — ligeledes med glasdøre for overskabet.
Langs væggen mod gaarden staar langbord og langbænk og for bord
enden en bordendebænk. I stuens nordvestre hjørne findes himmelsen
gen, som endnu benyttes af husets herskerinde. Ud af vestvæggen
stikker bilæggeren sin sorte firkantede krop flankeret af døre til køk
ken og kammer. Det smalle køkken mod syd domineres af den store
aabne skorsten, hvorfra der er indfyring til bilæggerovnene i dagligstuen
og kammeret. Kommer man i det rette øjeblik, kan man opleve det særsyn

Dagligstuens pan elv ceg med indbygget skab
og det karakteristiske Icesøchatol.
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at se gamle Signe lave kaffe paa ildstedbænken. Kedlen hænger i en jern
krog; først tændes der op med lidt kvas eller lyngtoppe, hvorefter der
fyres med fladtørv, og man forundres over saa hurtigt kedlen kommer i
kog. (Bilæggerovne anvendes endnu de allerfleste steder paa Læsø, uden
tvivl fordi de egner sig udmærket til den lokale fladtørv).
Den tilgrænsende ende af vestlængen indeholder bl. a. bryggers med
den store bageovn og to gruekedler. Her foregik den grovere hushold
ning — bagning, brygning og slagtning.
I storstuen øst for forstuen staar skabe og kister paa rad; her opbeva
redes dragter og hjemmevævede stoffer, og paa kisterne staar endnu mær
kelige ting, som sømændene har bragt med hjem fra det fremmede. Øster
landske alabaster slotte og engelske lysterkopper. Ved højtider og fa
miliefester blev storstuen ryddet og saa blev her festet og danset i dagevis.
Øst for storstuen ligger en hel lille lejlighed, der tidligere har tjent som
aftægtsbolig for de gamle i gaarden. Her er en stue med himmelseng
og et køkken med aabent ildsted, samt en større stue, der i alle tilfælde i
de senere aar har været tømmerstue, d. v. s. en slags huggehus.
Østlængen indeholder vognport, lade og stald — sydlængen foderlo,
stald og tærskelo mellem to korngulve og vestlængen syd for porten en

FOT.: H. ZANGENBERG
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Hjørnegaarden i Byrum i slutningen af forrige aarhundrede
DANSK F0LKEMUSEUM
med fire fritliggende længer, som det bar været det almindelige overalt paa Læsø i ældre tid.

vognport og nord for porten brændehus og et kammer med bilæggerovn.
Dørene til udhusene er saa lave, at man maa bøje sig for ikke at faa tang
i haaret, naar man gaar ud og ind.
Ude paa den brolagte gaardsplads findes brønden, hvis kar nu er
muret. Indtil for faa aar siden var brøndkarret af træ med skraanende
sider og laag til at lukke i; der har formodentlig ogsaa været en vippe
til at trække spanden op med. Baade brøndvippe og trækar findes endnu
adskillige steder paa Læsø.
Inden vi forlader Signe Krogbæks gaard, vil vi se lidt nøjere paa hu
senes og især tangtagenes konstruktion. Ydervæggene er bindingsværk
og udfyldningen mellem stolperne som regel lerklining; enkelte steder
(i hjemstavnsgaarden i faget lige nord for porten) dannes væglukkelsen
dog af vandrette planker, der er skubbet ned i riller (noter) i de lodrette
stolper. Man ved, at hele gaarde (i alle tilfælde udbygningerne) har
været bygget med »bulvægge«, som denne konstruktion kaldes. Mange
træk tyder saaledes paa, at Læsøs gaarde i meget gammel tid har bestaaet
af ganske korte bulhuse, der har ligget omkring en firkantet gaardsplads.
Tangtage kendes her i landet kun paa Læsø. (Dog har man i ældre tid
— blot i mindre grad — anvendt tang som tækkemateriale paa Endelave.)
Paa Læsø hentedes tangen ved en særlig vind i foraars- og efteraarsmaanederne ude paa det flade vand syd for øen. Naar det rygtedes, at der
var tang, blev der en vældig kappestrid om, til fods og med vogn at
bringe det mest mulige saa langt op paa land, at vandet ikke kunde faa
fat i det igen. Det har sikkert ikke været nogen behagelig beskæftigelse;
i timevis maatte mændene vade rundt i det kolde vand, medens kvinderne
holdt med vogne, hvori tangen blev samlet, kørt ind paa de flade strand
enge og spredt ud til tørring.
117

Læsø

Naar et hus skulde tænges, var det en
større forestilling, og mange mennesket
maatte hjælpe til. Tangen udlagdes paa
græsset i langagtige bunker og blev af
særlig kraftige piger — damerne kald
tes de — snoet til »vasker«, der havde
form som en haletudse: en langagtig
klump med en lang hale — »halsen«
— i den ene ende. Disse vasker blev paa
en fork stukket op til de mænd, der
tængede; her blev vaskehalsene snoet
om
den nederste lægte, og den ene vaske
Tangtagets konstruktion. Vaskerne, der
blev trykket saa tæt ind til den foreer snoet om de tre-fire nederste lægter,
danner en hængende „vold", hvorpaa
gaaende som muligt. I fordybningerne
den løse tang lægges med fald udad.
mellem de enkelte vasker blev de noget
tyndere »gumlinger« presset ned. De var snoet ligesom vaskerne;
men havde blot en langt tyndere krop. Om næstnederste lægte snoedes saa nye vasker og gumlinger, det samme gentog sig om tredie og
eventuelt ogsaa om fjerde lægte. Disse lag vasker og gumlinger dannede
en vold, hvorpaa den løse tang blev lagt — lag paa lag — med fald
ud efter. Til slut mønnedes rygningen med lange smalle græstørv. Mens
man tængede, var der bælgmørkt inde i huset, fordi vaskerne dækkede
den øverste halvdel af ydervæggene; først naar taget var helt færdigt,
kunde man skære tangen væk ud for vinduerne. Medens det i det nedhæn
gende tag er vanskeligt at skelne vasker og gumlinger, fordi tangen er
trykket saa utrolig tæt sammen, at den næsten er som kork at skære i,
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Familien er samlet paa taget.
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Plan aj Signe Krogbæks gaard i Byrum.

kan man tydeligt iagttage de enkelte elementer i undersiden af tag
skægget ud for vinduerne, hvor den nedhængende tang er skaaret væk.
Naar man nede fra kikker op i det vandrette udhæng, ser man tydeligt
de tæt sammenpressede snoninger, der minder en hel del om engelsk
»Birds eyes« tobak.
Tangtagene er i virkeligheden ideelle — kølige om sommeren og frost
frie om vinteren, og de har en utrolig holdbarhed; ikke saa faa er saaledes flere hundrede aar gamle; ja der er eksempler paa, at man har
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Læ sø kvin de i hverdagsdragt i færd med at saa. Ofte havde
kvinderne, naar de arbejdede i marken, et hvidt lærredsklcede om hovedet, som ogsaa dækkede munden og næsen.
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Læsøkvinde i festdragt. Om livet beeres et sølvbcelte.
Trøjen er prydet med pragtfulde sølvbukler og lukket
med hægter og maller. Livstykket under trøjen er snøret
gennem sølvmaller med en lang snøre med sølvpile, der
hænger ud over trøjen.
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bøcher

/?<aar paa de flade strandenge.
I jorgrunden har man for nylig skaaret engtørv.

udskiftet bindingsværksvæggene under tangtaget. I disse meget gamle
tage findes ofte rester af lyrehullet — det hul, hvorigennem røgen trak
ud, dengang husenes ildsteder ikke havde skorstene.
Læsøboerne har — hvad rimeligt er — altid haft særlig tilknytning til
havet. Skibsfarten var saaledes øens hovederhverv og i slutningen af
1600-tallet talte »handelsflaaden« ikke mindre end 94 skuder, farkoster
og baade. Krigene tærede imidlertid voldsomt paa bestanden, og omkring
1725 var der kun faa skibe tilbage. Samtidig havde sandflugten ødelagt
den naturlige havn syd for Østerby.
Efter den tid tog man hyre paa fremmede skibe og indtil for et par
menneskealdre siden var det almindeligt, at alle mænd — saavel gamle
som unge — der var raske og rørige, gik til søs — i alle tilfælde i
sommerhalvaaret. Om vinteren kunde en del godt gaa hjemme og passe
bjærgningen ved strandingerne.
Der var saaledes kun et ringe antal mandfolk hjemme til stadighed,
og de var hovedsagelig beskæftiget med smaahaandværk som snedkere,
tømrere, baadebyggere, hjulmænd, bødkere og smede. Landbruget var
derimod fuldstændig overladt til kvinderne, og det blev drevet overor
dentlig primitivt. »Kvinderne gaar og saar Sæden af deres Forklæde og
skærer Kornet med Segl, kører altid Vognen —« blev der sagt om Læsø
boerne. Undertiden havde de en karl fra »fastlandet« til hjælp, som saa
gik paa omgang paa en tre—fire gaarde.
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Pløjningen foregik med en tung hjulplov, der blev trukket af 10—16
heste; en karl kørte ploven, medens der var en kvinde til at styre hvert
hestepar. Ploven gik meget dybt, og fugerne blev vældig brede. Efter
pløjningen blev ageren jævnet eller »prikket«, som det hed. Det foregik
paa den maade, at en pige under hurtig baglæns gang huggede det ene
hul efter det andet i den opretstaaende fugekant, idet hun stadig krum
bøjet haandterede den korte hjærtebladede spade alene ved armenes
bevægelse. — Det store opbud af heste og mennesker ved pløjningen
krævede, at flere gaarde var fælles om dette arbejde. (»Plovfæller«.)
Medens karlen tog sig af det groveste arbejde (bl. a. tærskningen), tog de
for tiden hjemmeværende mandlige Læsøboere meget sjældent og vist ogsaa
meget nødigt del i jordens dyrkning. De fiskede, tømrede lidt og repa
rerede bygningerne, og ind imellem var de paa taget med den lange
søkikkert. Det var ogsaa det første, de foretog sig om morgenen, og var
der saa et skib, der var gaaet paa grund, blev der en travlhed uden lige.
Alt andet maatte hvile, og forsynet med en tørret hornfisk og en dunk
brændevin ilede man til strandingsstedet.
Der er fortalt meget om Læsøboernes fromme ønsker i saa henseende.
Bl. a. skal deres aftenbøn i stormvejr have været følgende: »Aa Gu bejr

Ved ajten samler hyrdedrengen Østerbys køer; og naar
F0T,: TYGE w' BØCHER
en gammel kurv hejses op i en flagstang ved en af gaardene, lader han koerne gaa ind til
byen, hvor de selv finder deres stalde.
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et fo den stakkels Sømand, Guj gi, hvis han ska straj (strande), han saa
maa straj paa wos. Ja Wohær, gi wos en gue Strajing inden i Maa’en.«
Det er jo nok overdrevet; men at man ikke netop har været ked af stran
dingerne er saare forstaaeligt, naar man tager de ofte meget fattige for
hold, hvorunder befolkningen levede, i betragtning. Var der f. eks. et aar
misvækst — eller blot en daarlig høst —, blev den i forvejen ringe afgrøde
saa minimal, at øen ikke kunde brødføde sig selv. Man var saa henvist
til at leve af tørrede hornfisk i lange tider, da det kun var de færreste,
der havde raad til at købe korn paa fastlandet. En stranding betød derfor
et overskud for en tid, og livet blev ligesom lettere at leve.
Læsøboernes tilknytning til søen viser sig endnu i mange forhold.
Der findes saaledes adskillige sømandsudtryk i sproget, og en del brugs
genstande og indretninger har den samme sobre og funktionalistiske ud
formning, som præger skibsinventar. De nydelige indbyggede skabe og
brugen af hollandske kakler er ogsaa træk, der gaar igen overalt, hvor
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Den ældgamle fyr ved Bangsbogaardene er den sidste
mindelse om Læsøs udstrakte fyrreskove. Bemærk brønd
karret og brøndvippen, der er fastgjort til træets stamme.
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Karakteristisk gaardinteriør med vippebrønd, stige til taget og manden, der støtter sin lange
søkikkert til skorstenspiben. Tegning aj AL Rørbye 1847; Kobberstiksamlingen.

befolkningen har været skippere. (For eksempel paa Fanø og Rømø.)
Man maa sandelig beundre Læsøkvinderne, der foruden at passe hus
og børn ogsaa klarede landbruget. Helt utroligt er det, at de fik tid til
at spinde, farve og væve — ikke blot til eget forbrug; men i det 18. og
en del af det 19. aarhundrede var der en formelig hjemmeindustri af
lærred, olmerdug og dynevaar til udførsel.
Nu er forholdene selvfølgelig helt forandrede. Mændene bliver hjem
me og driver gaarden ganske som andre steder, og landbruget er i stærk
udvikling. Man kan dog endnu opleve rester af det primitive landbrug.
Bl. a. har jeg set en ældre enke selv køre vognen med sæden til laden,
hvorefter hun bar neg for neg ind gennem den lave lodør og satte dem
omhyggeligt i laden. Jeg har ogsaa truffet et par gamle søskende, der
havde overtaget gaarden fra forældrene og fortsat deres livsførelse uden
at gøre nogen forandringer. De lavede saaledes stadig maden paa det
aabne ildsted, satte mælken op i fade i stedet for at bringe den paa
mejeriet og dyrkede jorden ganske som de gamle havde gjort det. Bl. a.
havde de ingen heste, saa de maatte laane hos naboen, naar der skulde
piøjes og mej es.
*
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Læsø er et dejligt land. Jo bedre man kender det, jo mere kommer
man til at holde af det. Naturen er meget afvekslende: Mod nord de
store hedestrækninger med den vidunderlig vilde bevoksning, med de
mange kær og de gamle klitter, — og stranden langs hele nordkysten.
Længere mod syd det dyrkede land, hvor de maleriske gaarde ligger —
nogle i lysninger i smaalunde, andre omgivet af en have og atter andre
ganske aabent midt i markerne. Længst mod syd lukkes udsynet de fleste
steder af krat og vildtvoksende træer, hvor udenfor de flade »Rønner«
gaar næsten umærkeligt over i havets uendelige flade. Læsø har en
meget rig flora, der i tidernes løb har lokket mange botanikere til øen.
Ogsaa de to gamle kirker er seværdige. Byrum kirke, der nu ligger som
en landsbykirke i det lille bysamfund, og Vesterø kirke, der stadig ligger
ganske ensomt helt ude mod vest omgivet af en forblæst kirkegaard.

Nordsiden af et typisk Læsø-stuebus med de tætsidden
de vinduer, hvorover den nedhængende tang er skaaret
væk, saa der dannes et bredt, vandret tagskæg. Vindu
ernes grønne karme og hvide sprodser er karakteristisk
for skipperkulturen.
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