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L. 9 f. n. Aarhus Bispen til Jens Giødesen, læs: Aarhus Bispen Jens 
Giødesen.

L. 23 f. n. Helligaandshuset har muligvis ligget i Immervad, jfr. Chr.
Kier, Kirker og Klostre i Aarhus i Middelalderen. (Kirke- 
hist. Samlinger).

L. 24 f. n. mod Syd har Aaen været den naturlige Grænse med Fisker
gade som yderste Port, læs: mod Syd har Aaen været den 
naturlige Grænse med Fiskergade og Brobjerg som yderste 
Forposter.

L. 11 f. o. Klerues’, læs: Klerus’.
L. 12 f. o. Kirken, læs: Byen.
L. 12 f. o. (□: Roder) udgaar. Ved „inden alle fyre stocke", forstaas 

Bytingets Grænser, muligvis ogsaa de fire Stokke eller Bjæl
ker, der lagdes paa Tingstenene, og hvorpaa Tingmændene 
sad, (jfr. O. Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner).

L. 20 f. n. I Oversættelsen af Overenskomsten: beskedne, læs: gode. 
Note 8. Høje, læs: Hulvej.
L. 16 f. o. Eiler Grubbe, læs: Erik Grubbe.
L. 10 f. o. sine, læs: deres.
Basballeepitafiets Ordlyd er ikke korrekt. Basballes 2. Kone, Inger 
H i eron i musdatter, maa være død 1698 (el. 1708?). Paa Epitafiet staar 
fejlagtig 1608. Hun var gift i 24 Aar. Paa Epitafiet staar ligeledes 
fejlagtig 34 Aar.
Under Billedet: tilh. Fru Marie Gjeding, læs: tilh. Frk. Marie Gjeding.

L. 15 f. n. Vand under Kølen, læs: Dybgaaende.
L. 2 f. o. forsvunden, læs: forandret.
L. 11 f. n. Juppiter, læs: Jupiter.
L. 3 f. o. manierererede, læs: maniererede.
L. 15 f. n. Bo Madsens Kapel, læs: Bo Magnussens Kapel.
L. 2 f. o. Anna Bartholm, læs: Anna Bartholin.
Efter en i Aarhus Statsbibliotek funden haandskreven Stamtavle er 
Indskriften paa Knud Gyldenstjernes Ligsten . . „Forleeninger tree, 
Ørvm, Lvndt och Westervig Closter ..." o. s. v.

L. 4 f. o. Monnument, læs: Monument.
L. 9 f. n. aftaklet Soldat, læs: aftakket Soldat.
L. 15 f. o. Mag. Christen Budtz, læs: Mag. Christen Nielsen Bundtz

(Bonde).
L. 7 f. n. Hans Christian Cramer, læs: Christian Cramer.
Teksten gælder Christian Cramer (1699-1764, ikke 1754), Billedet 
er dennes Søn, der var Klokker ved Frue Kirke.

L. 9 f. o. og saa vid., læs: og saa videre.
L. 7 f. n. nedrevne, læs: omforandrede.
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Derfor hil Dig, gamle By,
Evig skal Du stande!
Og St. Clemens Taarn mod Sky 
Løfte højt sin Pande.

F. Snedorff Birch.

[FTER Hovedstaden er Aarhus By nu den største og anseligste i 
Danmarks Rige. Det har ikke altid været saaledes. Den Tid 
ligger kun faa Menneskealdre tilbage, da det var Handelsstaden 
oppe ved Limfjorden, Aalborg, som var den toneangivende paa 
den jydske Halvø; og gaar vi længere tilbage i Tiderne, bliver 
Aarhus vel altid mellem de større Stæder i Kongen af Danmarks 
Riger og Lande; men der er dog de Trængslens Dage, hvor den

ikke alene maa bøje sig for den nordlige Søsterby, men i Rang følger efter baade 
Odense og Helsingør.

Om man saa vil, kan man da sige, at Aarhus’ Historie egentlig falder sammen 
med de sidste halvhundrede Aars Historie i Aarhus By. I denne Periode falder 
dens store Udvikling og stærke Opkomst. Hvad der sker før den Tid, er i det 
Store og Hele en Vandring paa Stedet, snart et lille Skridt frem, snart et tilbage; 
der er Opgangs- og Nedgangsdage, daarlige og gode Tider, der er Ekko af Kampene 
ved Landets Grænser, og der er stille, og vel ogsaa ofte sløv Fred. Men tilsammen 
taget er de mange Aarhundreder fra Aarhus’ Anlæg og til det betydningsfulde Øjeblik, 
da Byen bliver Gennemgangsleddet paa den østjydske Bane og da den første Del af 
dens monumentale Havn bliver skabt, som et langt og bredt Forspil til det stærke, 
stolte og friske Nutids Skuespil, som det sidste Slægtled har opført paa den gamle 
Skipperbys Grund.
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Imidlertid - man skriver ikke Historie om det, der foregaar lige for ens Øjne 
af den gode Grund, at det endnu slet ikke er blevet Historie, Statistikerens Opgave 
maa det blive at skildre det moderne Aarhus. Stilles Historikeren overfor Aarhus, 
da bliver det hans Kald at lytte til Tonerne, til deres Sammenfald og Klang, i dette 
Forspil, som altsaa bliver Aarhus' Historie op til Nutiden.

Men Klangen er kun svag, og gaar vi de mange Aarhundreder tilbage i 
Tiden, forstummer den til Tider helt. Vil vi ganske nøgternt holde os til de Kends
gerninger, om hvilke der virkelig kan vides nogen Besked, da maa det indrømmes, 
at det er en fattig og nøgen Historie, Aarhus byder os, indtil vi kommer ind i det 
sekstende Aarhundrede, Tiden efter Reformationen, og selv da flyder Kilderne kun 
svagt. At fortælle Historie paa Grundlag af Antydninger, Formodninger og Gæt
værk er ikke vor Tids Sag. Hvad en Huitfeldt, en Pontoppidan eller en Chr. 
Hertel, der har skrevet Aarhus’ gejstlige Historie ved Begyndelsen af det svundne 
Hundredaar, kan fortælle os om Byens tidligste Historie, det er unægteligt fyldigere, 
end hvad en mere kritisk Eftertid tør berette, men Grunden glider bort derunder. 
Ikke Beretninger, hvilende paa en løs mundtlig Tradition, nedskreven Aarhundreder 
efter Begivenhederne, men de samtidige Aktstykker er det, paa hvilke Aarhus’ Historie 
maa hvile. Bliver den fattigere ved denne kritiske Sigten, bliver den ogsaa sandere. 
Navnlig om de første Aarhundreder af Aarhus’ Historie er der yderst sparsomme 
Efterretninger. Vistnok har der tidligere været et rigere Materiale forhaanden, men 
meget af dette maa forlængst være forsvunden. Allerede i 1623 skrev Aarhus-Bispen 
til Jens Giødesen, at han efter kgl. Befaling havde søgt efter Antiqviteter og Docu- 
menter i Aarhus-Stift „til at forbedre och formere vor Danske Krønike, Riget til 
Ære«, men at alt, hvad der har været af den Slags i Kapitler, Klostre, i Kirker og 
paa Herregaarde, forlængst var bortført af Anders Sørensen Vedel, Niels Krag o. a. 
Grundlaget for Aarhus’ Historie maa da i første Række blive den omfangsrige Sam
ling Aktstykker, som den flittige Forsker og grundige Gransker, Aarhus-Lægen, Dr. 
J. R. Hubertz samlede fra Byens Raadstuearkiv og udgav i Fyrrerne i forrige Aar
hundrede. Paa dette omfattende Arbejde maa enhver senere Skildring bygge.

AARHUS GAMLE BYSEGL. 1421



FRA AARHUS MØLLE Originalen i Museet

I.
ATTIGE Fiskere har det vel været, som først sammentøm

rede deres Huse ude ved „Mindet«, der hvor Aaen flyder 
i Havet, og hvor Byens beskedne og lille Havn laa til 
et godt Stykke op i det nittende Aarhundrede. „Mindet«, 
er en gammelnordisk Form for Munding og betyder nøj
agtig det samme som det gamle ord os, hvorefter Byen 
mulig har faaet sit Navn: Ar (gammel Ejeform af Aa) 
- os vil da sige Aaens Udløb. I nær Sammenhæng 
med denne Oprindelse skrives i den ældste danske Ma
trikel, den saakaldte Valdemars Jordebog fra første Halv
del af 13. Aarhundrede, Arus (vistnok udtalt: Aarus),

men en sproglig Sløjfning har afkortet denne Form til Aars, der var den almindelige 
Form til henimod Reformationstiden i alle Aktstykker; formodentlig har den i daglig 
Tale holdt sig endnu længere, selv om Holberg muligvis er sig en Arkaisme be
vidst, naar han rimer Aars sammen med Per Paars, der som bekendt levede paa 
Kalmarkrigens Tider. Den senere Form Arhus eller Aarhus, som første Gang 
træffes i et Dokument fra 1406, men dog først bliver den gængse Form godt og 
vel hundrede Aar senere, er rimeligvis en plattysk Navneform. Naar Byens ældste 
Segl fra 1421 fremstiller en stiliseret Aa med to Taarne, synes dette at vise, at man 
i hvert Fald dengang har opfattet Sammensætningens første Del i Betydningen Aa, 
medens derimod Taarnene muligvis kan tyde paa, at allerede nu den sidste Del (os) 
har været opfattet som „Hus«. Da man saa i 1608 ombyttede dette Segl med et 
andet og i det ny lod tre Aarer spille en fremtrædende Rolle, er det klart, at For- 
staaelsen af baade det første og andet Led i det oprindelige Bynavn nu helt var 
forsvundetx).

Sikkert er Aarhus en af de allerældste Byer i vort Land, selv om det er umu
ligt blot tilnærmelsesvis at datere dens Opstaaen. Naar Arild Huitfeldt har formodet,

*) Efter en anden, dog lovlig langt fra hentet Etymologi, skulde Aarhus’ Navn være en sproglig Forstening, 
et Minde om de jydske Ha ru der (hos Cæsar Charudes); men i Virkeligheden har man intet Bevis for, at disse 
Folk har boet her.
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og efter ham Pontoppidan og Suhm gentaget, at Byen oprindelig laa en tre Kvart 
Mil oppe i Landet paa Landsbyen Lisbjergs nuværende Stade, og at efter dette 
„Gammel-Aarhus" Ødelæggelse ved den norske Konge Harald Haarderaade det nu
værende Aarhus ved Havet er grundlagt et halvt Hundrede Aar senere under Erik 
Ejegods Regering, da maa det siges, at herom intet kan vides. Men det forekommer 
lidet troligt. Thi for det første hører vi Tale om Nord’mændenes Strandhugst og 
Angreb med deres Flaade, hvad altsaa bedst passer paa Byens Beliggenhed ved Havet, 
og dernæst fortæller Adam af Bremen, hvis Optegnelser om Norden skriver sig fra 
Midten af det ellevte Aarhundrede, at der er Overfart til Sjælland fra Aarhus. Han 
tilføjer, at Havet ofte er stormfuldt, og Rejsen tillige farefuld derved, at, om Medbøren 
end blæser, man dog er udsat for at falde i Sørøveres Hænder. At der imidlertid 
ogsaa kan have ligget en By ved Lisbjerg, som er bleven ødelagt, er jo ikke utænke
ligt. Men vi kender som sagt intet

Hvad vi ved om Aarhus’ æld
ste Historie, skyldes — som jo 
forresten næsten al middelalderlig 
Historie - Kirken og dens Mænd.
Det er Brydningen mellem Heden
skab og Kristendom, som vender 
Gejstlighedens Øje mod den for
modentlig allerede ikke helt ube
tydelige Søstad. Hvor megen Vægt 
man vil lægge paa Beretningen 
om, at Aarhus allerede før Kong 
Gorms Dage fik en Trækirke, og

dertil.

AARHUS STENEN II.
Gunnulv og Øgot og Aslak og Rolv rejste denne Sten efter deres 
Fælle Full, som døde østpaa paa Havet, da Kongerne kæmpede 

med hinanden (o: Søslaget ved Svolder).
Efter L. Wimmer: De hist. Runemindesmærker.

AARHUS STENEN I.
(Ulv?) teksle’ (o: økse) rejste denne 
Sten efter Åmunde sin Fælle, som 

døde ved Hedeby.
Efter L. Wimmer: De hist. Runemin

desmærker.

at det var denne „ Trefoldighedskirke", som opbrændte ved Harald Haarderaades Hær
togt, bliver en Skønssag. Vist er det imidlertid, at Erkebispen i Bremen, hvem Nor
dens Kristengørelse af Kejser Otto var underlagt, kaarede de tre Byer, Slesvig, Ribe 
og Aarhus til Bispedømmer kort før 950, og at Erkebiskop Adaldag indsatte en for
modentlig tysk Munk Regnbrandt til Biskop i Aarhus. Ved disse Bispedømmer tør 
man foreløbig næppe tænke sig andet eller mere end en Slags Centralstationer for



5

Missionsvirksomheden i Jylland. Ved Regn brand ts Død i 988 fik han ikke nogen 
Efterfølger. Nørrejylland har vel endnu været for svagt befolket til at tiltrænge et 
kirkeligt Centrum. Adam af Bremen, der sikkert kender det af Selvsyn, skildrer det 
med disse Ord: «Jordbunden er gold; naar man undtager de Strækninger, som ligge 
i Nærheden af en Aa, ser næsten det Hele ud som en Ørk; det er en nøgen og 
saltholdig Hede. Medens-i Tyskland næsten hver Egn overskygges af skumle Skove, 
saa er Jylland endnu mere uhyggeligt, og man undgaar det gærne, til Lands for dets 
Ufrugtbarheds Skyld og til Vands paa Grund af Faren for at møde Vikinger. Næppe 
nok finder man det opdyrket hist og her, og næppe er det skikket til Bolig for 
Mennesker. Men hvor Havet tager det i sin Favn, har det endda anseelige Stæder. 
Dette Land var det, som Kejser Otto fordum gjorde skatskyldig og inddelte i tre 
Bispedømmer. “

Først under Sven Estredsen, da Ribe Stift deltes i fire Bispedømmer, fik Aarhus 
paany en Biskop (c. 1050); hans Navn var Christian, men ellers ved vi intet om 
Manden.

Og i det hele maa det siges, at vor Viden om de første Aarhundreder af Aar
hus' Historie indskrænker sig til et Lavmaal. Thi hvor fattigt er det ikke at nøjes 
med disse Krønikernes ikke engang uangribelige Fakta: Kong Magnus besejrer Sven 
Estredsen i et Søslag paa Aarhus-Bugten kort før Jul 1043, hvad der kan tyde paa, 
at Befolkningen i Aarhus har været Magnus' Sag hengiven; endvidere det ovennævnte 
norske Plyndringstog, der imidlertid kun er Gisning, og endelig Pestens Hærgning 
af Aarhus en hundrede Aar senere. Saa endelig omkr. 1200 kommer en for Aarhus 
By haandgribelig og betydelig Begivenhed, da Bispen Peter Vagnsen af Hvide-Slægten 
lægger Grundstenen til Domkirken, helliget den romerske Martyr St. Clemens. For
holdet her i Norden har næppe nogensinde været saaledes, at det var Kirken eller 
Klostret, der skabte Byen. Snarere har Gejstligheden sørget for Anlæg af Kirker og
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lag heraf gøre den hellige 
Kommission af jydske Gejs

TUChO Id QRACfA 
Si£)f\fS<S CPtSCQPVS .

1264. Byarkivet i Lübeck.

til Havreballegaard Syd for

anvist Munkene Pladser, hvor der forud var meget Folk forsamlet. Selve Domkirkens 
Grundlæggelse, den anseligste i det nuværende Danmark, peger da hen paa, at Aar
hus paa det Tidspunkt har været en efter Forholdene betydelig By. Allerede i det 
tolvte Aarhundrede har den rummet et Par Kirker: St. Olai nede ved Stranden, 
rimeligvis af Træ og nedreven i det syttende Aarh., St. Nicolai Kirke, den nuværende 
Frue Kirke, og rimeligvis nogle Kapeller. Som Tegn paa et vist religiøst Liv tyder 
Bestræbelserne paa at faa Knud Magnussens uægte Søn Niels, der levede paa sin 
Gaard udenfor Aarhus, maaske som Høvidsmand, kanoniseret efter hans Død. Der 
fortælles en Mængde - sandsynligvis senere opfundne - Legender om „Hellig Niels"' 
Fromhed og Evne til at gøre Mirakler og om hvorledes den blotte Paakaldelse af 
hans Navn havde frelst Folk fra Syge og Sot. Paven vilde imidlertid ikke paa Grund- 

Niels til Helgen, men nedsatte paa helt moderne Vis en 
ige til nærmere Undersøgelse af Miraklernes Ægthed. Til 
Trods for senere fornyet Indstilling blev Niels dog ikke 
Helgen; men i Aarhus ærede man hans Navn, selv om 
han ikke er den St. Nicolaus, til hvilken i 1227 Sorte
brød reklosteret indviedes.

Domkirkens Bygningshistorie skal ikke fortælles her, 
skønt den forstaaeligt nok bliver det aandelige Midtpunkt 
for de følgende Aarhundreders Aarhus. Omkring den 
rejste sig Bygninger for dens Tjenerskab. Mod Øst et 
Helligaandshus, med Forsamlingsværelser og Boliger for 
Kanniker, mod Nord og Vest den biskoppelige Residens, 
hvor den høje Herre, der i Middelalderen ogsaa var 
øverste verdslige Myndighed paa Stedet, holdt til Huse 
med sit store og brogede Følge, hvor han havde sine 
Stalde og hele sit Forraad. Dens Navn var Aarhusgaard, 
og først ved Begyndelsen af det syttende Aarhundrede 
med Indsættelsen af de kongelige Lensmænd som Køb- 
stædernes øverste Tilsynshavende, overføres dette Navn 

Byen, det senere Marselisborg.
At Franciskaner- og Kartheuser-Munke ogsaa skulde have haft Klostre i Byen, 

de sidste paa Latinskolens Grund, kan næppe være rigtigt. Derimod grundedes vist
nok henimod Midten af det 15. Aarh., udenfor Byen paa Brobjerg (nuv. Frederiks- 
gade), hvor en mindre Kirke helliget vor Frue et Par Aarhundreder havde haft sin 
Plads, et Karmeliter-Kloster, der var helliget St. Jørgen. Formodentlig var det paa 
Munkenes Foranstaltning, at der i 1498 i Aarhus - paa Helligaandshuset siges der - 
tryktes en Bog om Helgenen, altsaa et af de tidligste danske Bogtryk, nu desto- 
værre tabt.

Naar det saa er nævnet, at et Aktstykke fra 1503 nævner et Helligkorskapel 
som beliggende nord for Byen, er hermed gjort Rede for det middelalderlige Aarhus’ 
kirkelige Bygninger i snevrere Forstand. Men Hospitalerne regnedes i hine Tider 
ogsaa som hørende under Gejstlighedens Domæne; af dem nævnes et St. Jørgens 
Hospital, der ligesom i andre middelalderlige Byer maa have været et Sygehus for
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den dengang saa almindelige Landeplage, Spedalskheden, og St. Katharinas Hospital, 
der synes at have haft en lignende Bestemmelse - det fortælles, at den megen Fiske
spise særlig begunstigede Spedalskhedens Udbrud. Endelig har en Del af Helligaands- 
huset været indrettet som borgerligt Hospital eller, hvad vi nu vilde kalde, Fattigstiftelse.

Det middelalderlige Aarhus har ikke blot i Udstrækning været langt mindre end 
det nuværende. Dets Form og Territorium har delvis ogsaa været en anden end 
senere, idet Byen væsentlig strakte sig i Længden fra Nord til Syd. Med Udgangs
punkt fra den oprindelige Bebyggelse ved Aamundingen har der Nord for denne 
efterhaanden samlet sig en Række Huse. Overfor disses Bagside er man atter be
gyndt at bygge, maaske for at være i Læ for Østenvinden, og dermed er det første 
Tilløb til en Gade saa skabt, Meilgaden, hvis Navn ikke, som det ofte har været 
sket, maa fortolkes som en Sammentrækning af „Mellemgaden", men rettest maa 
afledes ud fra det gammelnordiske Til
lægsord m egi 11, der betyder stor. Meil
gaden betyder saaledes Hovedgaden, 
det samme som i andre Provinsbyer 
betegnes med Algaden. Meilgade og 
Studsgade har været de anseligste 
Gader i det ældste Aarhus. Mod Syd 
har Aaen været den naturlige Grænse 
med Fiskergaden som yderste Port.
Mod Vest har Linjen antagelig løbet 
fra Basballebroen over Immervad i 
nordøstlig Retning ned mod Studsgade.
De gamle Benævnelser Volden og 
Borgporten (Forbindelsen mellem store 
og lille Torv) kunde pege paa, at den 
oprindelige Befæstning er løbet helt 
inde i Centrum af det senere Aarhus.
I saa Fald har Immervad og alt andet, som laa vest for denne Linje, altsaa ikke hørt 
med til den gamle By. Det er dog mere end tvivlsomt, om man af disse Navne 
ogsaa har Ret til at antage, at Befæstningen har gaaet just her. At Byen har været 
befæstet i Middelalderen med Mure, Volde og Grave ligesom andre Købstæder tør 
anses for givet. Men nøjagtigt kendes Grænserne ikke, og disse har antagelig i 
Tidernes Løb ogsaa flyttet sig. Mod Syd har Aaen naturligvis i lange Tider været 
den naturlige Voldgrav. I 1509 kommer der kongeligt Paabud til Borgerne om at 
grave paa den nordre Side af Byen og „gøre den fast". Ved denne Lejlighed er 
formodentlig Middelgadens Port og Studsgadens Port opførte. Ældre er antagelig 
Befæstningen mod Syd med Mindeport, Borgport, Mølleport og Brobjerg-Port; ned 
mod Aaen endelig laa Sønderport. Nu er det ganske vist ikke udelukket, at Borg
porten kan være en Del af den ældste Befæstning. Men tidlig er den kommen til 
at ligge inde i Byen. Allerede i Christian V.s Tid fik Byen Lov til at lade den ned
rive, da den „hindrede Kørselen og Farten i Byen", og da den ikke var til nogen anden 
Nytte, dnd at deri hang en Klokke, hvormed der ringedes til Bytinget og om Aftenen

Efter Pontoppidans: Theatrum Daniæ.
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til Ni slet, efter hvilken Tid skikkelige Folk intet havde at bestille paa Gaden. De 
andre Porte forsvandt derimod først i Løbet af det 18. Aarhundrede.

Spørger vi nu om, hvad det var for Mennesker, som har boet og bygget i 
dette gamle Aarhus, hvad de har bedrevet og handlet, hvordan de har levet, tænkt 
og følt, hvorledes deres lille By-Samfund har været ordnet og styret, om deres For
hold til Kirke og Krone, da er det ogsaa kun saare lidt, vi med Vished kan sige 
herom, naar vi ikke vil tage vor Tilflugt til Slutninger andenstedsfra. Thi det ældste 
kendte Dokument, som direkte angaar Aarhus By, naar vi ser bort fra de Gavebreve, 
der tidlig tilflød Kirken og dens Tjenerskab, er fra Begyndelsen af det femtende 
Aarhundrede. Baade Valdemar Sejr, Erik Menved og Dronning Margrethe viste sig 
som den aarhusiske Klerues’ Velgørere. Om den sidste hører vi, at hun overlod 
Kirken Riis-Skov, maaske paa samme Tid, som hun trak Grænserne for Aarhus By
mark, noget, hvortil der i senere Aktstykker oftere hentydes. Interessant og ejen
dommeligt er det i den middelalderlige By - og der er ingen Grund til at antage, 
at Aarhus her har dannet nogen Undtagelse fra andre danske Byer - at se Modsæt
ningen mellem de demokratiske, næsten kommunistiske Former og den aristokratisk- 
oligarkiske Virkelighed. Til Trods for at Borgerne i Fællig driver Byens Mark eller 
har deres Kreaturer græssende paa den og til Trods for, at det daglige Liv næppe 
kan have frembudt saa store Modsætninger, som i vore Dage, er dog tidlig en bevidst 
og tydelig Standsfølelse bleven født. Adelen har ingen Rolle spillet i de danske 
Købstæders Udvikling saa lidt forresten som andensteds nord for Alperne. Byerne 
er Borgernes. Det er dem, som skaber Borgerne som Stand. Men indenfor Borger
skabet kommer Tvedelingen af sig selv mellem de Besiddende og Smaakaarsfolket. 
De første skabes mellem de Storhandlende, Købmændene; de sidste bliver dem, der 
i Middelalderen kaldtes for „Embedsmænd" o: Haandværkerne, indenfor hvis Række 
der igen er en ganske betydelig Skala, ligefra Guldsmeden, hvis Haandtering ofte 
kan bringe ham op i Bypatriciatet, og ned til den helt gemene Suder og Skuster.

Det var Byens bedste Mænd, der hele Middelalderen igennem og til et godt 
Stykke op i det 17. Aarhundrede styrede dens Anliggender og vaagede over dens 
Ve og Vel. Først og fremmest er dette Bypatriciat repræsenteret i de syv eller otte 
Raadmænd1), der ved Valg supplerede sig selv og udpegede Borgmestrene, til hvis 
endelig Indsættelse dog vist oftest krævedes kongelig Anerkendelse; den erhvervedes 
gennem Kronens Tilsynsmand, en adelig Herre i Byens Nærhed, hvem det i fornødent 
Fald tilfaldt at inddrive udskreven Skat. Den verdslige Øvrighed var Byfogden eller, 
som han ogsaa kaldes, Kongens Foged, hvem det tilfaldt at vaage over Lovens og 
Rettens Haandhævelse. Han sad til Tings med otte Sandemænd, Borgere i Byen, 
som ofte vekslede, og dømte efter Lovens Udsagn paa Bytinget, den første og alminde
lige Instans. Blandt dem træffe vi 1479 en Borger med det velkendte aarhusiske 
Navn True. I 1496 kom der kgl. Stadfæstelse paa, at 4 af Sandemændene skulde 
gaa af hvert Aar. Galdt det Sager af større Vigtighed, var der Landstinget i hver 
Provins; men allerede tidlig fik Byer som København og Malmø Ret til ikke at være 
anden Retsforfølgning undergiven end sin egen, og paa samme Maade bekræfter et 
Kongebrev i 1466 Aarhus’ Borgeres Privilegium herpaa. Raadstueretten var saaledes

’) Tallet veksler ofte; undertiden er der kun 3 eller 4 i Aarhus.
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cn Slags højere Domstol, der vistnok beklædtes af den samlede Øvrighed. I følgende 
Tider lader det dog til, at Aarhus har mistet denne „Raadstueret". Ejendommeligt 
for Aarhus er, at den er en af de første Byer, i hvilke der høres om de saakaldte 
„fire og tyve Mænd", en maaske særlig jydsk Institution, der holder sig langt ned i 
Tiden, og rettest kan betragtes som Spire til en
Slags Borgerrepræsentation eller Byraad - dog 
at disse 24 Mænd ikke maa betragtes som noget 
fast; de tilkaldes i Reglen kun, naar Sager af 
særlig Betydning for Byens Ve og Vel foreligger, 
eller som en Art Borgervidner. Første Gang 
vi møder de fire og tyve er i 1507, da de seks 
ældste „inden alle fyre stocke" (o: Roder) vidne

DOMINIKANER KLO
STRETS CONVENTS 
SEGL. 1438.

S’. Conventus Fratrum 
Predicatoruni (De) 
Arus.

Geheimearkivet.

DOMINIKANER KLO
STRETS PRIORS 
SEGL. 1438.

S’. Prioris Arusiensis or
dinis Predicatorum in 
Dacia.

Geheimearkivet.

BISKOP JENS IVERSEN LANGES LIGSTEN 
i Landemodesalen. Domkirken.

paa Tinget, at det altid har været Borger
nes Ret at fiske i Aaen fra Møllen og til 
Havet — et naturligvis for Borgerne ikke 
uvigtigt Spørgsmaal.

Til Embedsmænd hørte endvidere Regn
skabsføreren: „Kæmneren" eller „Kæm
nerne" (ofte var der to, og vist altid i de 
større Byer), der skiftede hvert eller hvert 
andet Aar, en ret brydsom Post, da den 
ikke alene som alle de andre var ulønnet 
Tillidspost, men ogsaa medførte et betyde
ligt Ansvar. Kæmneren havde til sin Dis
position nogle mindre ansete Borgere, der 
fungerede som Skatteopkrævere, medens 
Skatten paalignedes Borgerne af de saa
kaldte „Takserborgere", en i hvert Fald fra 
Reformationstiden fast Institution, hine fjærne 
Dages Ligningskommission.

Hvad der karakteriserer Aarhus’ Borger
skab i Middelalderen, er dets aabenbart

fjendtlige Holdning til Kirkens Mænd. Hele det femtende Aarhundrede igennem staar 
der Strid mellem Borgerne og Gejstligheden. Om Enkelthederne ved vi vel ikke 
meget, men Aktstykkerne giver os dog tilstrækkelige Antydninger, til at vi kan danne 
os en Forestilling om Forholdet i Almindelighed. I 1410 er saaledes et Forlig
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oprettet mellem Biskop Bo og Borgerskabet, i hvilket det siges, at der ikke kan holdes 
Gudstjeneste i Domkirken, naar de, som skal forrette den, er fordrevne og ikke kan 
faa Sikkerhed for Liv og Gods. 1438 har der været Stridigheder mellem Sorte
brødrene og Byens Borgere, og det synes at have gaaet heftigt til. Men Munkene

6

> ~ or nKr»iXMp?cn « mi# om rtn
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fei hf»*1 fc<yf Srf-5 Aiy?4 CV>"^’ 2”? ifhiTeß^ta^uaBz^ißSv^^^^ß'^ßvt0 &'e •&* 
mz$t< Af U<tf « au^fcn

BISKOP NIELS CLAUSENS OG 
KAPITLETS SEGL. 1496.

Originalen paa Pergament i Museet.

maatte trække det korteste Straa, idet Prioren, Broder Oluf, sagde Foged, Borgmester, 
Raad og Almue fri for al Skyld, Del og Trætte, som dem og Klostret imellem var, 
»fordi de finge Hans Guldsmed af Klostret“.. Under Christian I har Aarhus været 
pantsat til Biskop Jens Iversen Lange. Bispen var en baade myndig og stridbar 
Herre, der kun gjorde, hvad der passede ham, og kun lidet brød sig om Kronens 
og Byens Tarv, naar kun hans egne og Kirkens skøttedes. I 1459 besluttede Rege
ringen sig dog til at byde ham Trods. Tværtimod Kongens Brev havde han ladet



OVERENSKOMST AF 22. FEBR. 1496 MELLEM KIRKEN OG BYEN.
Alle men thette Breff See eller höre kungöre wij Prelater oc Kanicker Capittel i Aars 

Domkirke atth wij aff verdighe fadhers meth Gud oc Hr Biscop Niels Clawessens wor kære 
nadighe Herre och Bischops tilladelse fuldbiird oc samptycke haffue nw væreth offuer een ven- 
ligh Contracht oc eninghe meth beskedene fornwmstighe men Burgemester Raad oc menigheden 
i Aars om then iordskyld som pleyer at gaa aff Raad husi t till sancti Clements Domkirkes byg- 
ningh aarligh aar Tha ære wij ther om saa endeligh forentthe ath Raadhusith meth sin grund 
oc alt markendith skall wære qwith oc frijt till byen vthen all iordskyld till ewigh thid oc thære 
fore skall Domkirken haffue till vedherlagh till syn bygningh aff thesse effterskreffne Iorde oc garde 
theres Iordskyld oc Forskud som byens rettighet er oc haffuer værith till thesse fförst ii p gi (grot?) aff 
heliga korses gård Iordskyld. Item aff Hr Pedher Sludhers lord xv p Iordskyld It. aff then lord Hr 
Mester Paine sisten vppa bodhe viij /3 forskud It. aff then lord nesth östen fore som Hr Me
ster Henrich Dauidssen sisten vppa bodhe viij p forskud Thesse iiii forskreffne Iorde oc Garde 
ligghe sonden nesth St’ Clements kirkegård It. aff Thundboes lord som Nis Pedherssen sisten 
pa bodhe viij p forskudh It. aff then gård vidh söndhre port som Hr Pedher Katt iboer viij 
p forskud It. aff then gård thær norden nesth som Hr Pedher Iebssen i være haffuer viij p 
forskud It. aff then gård Norden nest Sacristie gård som Lasse Skræddere vppa bodhe viij p 
forskud Aff thesse forne Iorde oc garde skall St* Clements Domkirke till syn bygningh nydde 
och beholde forne jordskyld oc forskudh effther thenne Dagh till ewigh thidh ehwo thennem 
hendher at besidde leghe eller Lærdhe vthen alle forne Burgmesthers Raads oc theres effther- 
kommeres Hindher tiltale eller gensigelse i nogher madhe Till ythermere forwaringhe oc stad- 
festelse haffue wij hengd wort Capittels indcegel meth forne verdighe fadhers Biscopp Niels 
Clawessens Indcegele nethen for thette breff Datum Arusiæ Anno Domini Millesimo qvadring- 
entesimo nonagesimo sexto die Cathedre beati Petri apostoli.

Alle Mænd, der se eller høre dette Brev, kundgøre vi Prælater og Kannike-Kapitlet i Aar
hus Domkirke, at vi med værdige Faders i Gud og Hr. Biskop Niels Clawessen, vor kære naadige 
Herre og Biskops Tilladelse, Fuldbyrdelse og Samtykke nu ere komne overens om en venlig 
Kontrakt og Enighed med beskedne, fornuftige Mænd, Borgmester Raad og Menighed i Aarhus 
om den Jordskyld, som plejer at ydes af Raadhuset til Set. Clemens Domkirkes Bygning hvert 
Aar. Thi ere vi saa derom endelig enige, at Raadhuset med sin Grund og hele Torvet skal 
tilhøre Byen kvit og frit uden al Jordskyld til evig Tid, og derfor skal Domkirken have som 
Vederlag til sin Bygning efternævnte Jorders og Gaardes Jordskyld og Afgift, som Byens Rettig
heder er og har været paa disse. Først 2 p gi. af Hellig Korses Gaards Jordskyld. Lige
ledes af Hr. Pedher Sludhers Jord, 15 p Jordskyld. Ligeledes af den Jord, Hr. Mester Paine 
sidst boede paa, 8 p Skat. Ligeledes af den Jord nærmest Øst for, som Hr. Mester Henrich 
Dauidssen sidst boede paa, 8 p Skat. Disse 4 førnævnte Jorder og Gaarde ligge sønden nær
mest Set. Clemens Kirkegaard. Ligeledes af Thundboes Jord, som Nis Pedherssen sidst boede 
paa, 8 p Skat. Ligeledes af den Gaard ved søndre Port, som Hr. Pedher Katt ‘bor i, 8 p 
Skat. Ligeledes af den nærmest nordlige Gaard, som Hr. Pedher Iebssen har haft, 8 p Skat. 
Ligeledes af den Gaard mod Nord nærmest Sacristigaarden, som Lasse Skræddere boede paa, 8 
p Skat. Af disse fornævnte Jorder og Gaarde skal Set. Clemens Domkirke til sin Bygning- 
nyde og beholde fornævnte Jordskyld og Skatter efter denne Dag til evig Tid, hvem det end 
hænder, Læg eller Lærd at besidde dem, uden alle førnævnte Borgmesters, Raads og deres Efter
kommeres Hindringer, Tiltale eller Indsigelse paa nogen Maade. Til yderligere Sikkerhed og 
Stadfæstelse have vi hængt vort Kapitels Segl med fornævnte værdige Faders Biskop Niels Cla
wessens Segl under dette Brev. Dato Aarhus. I det Herrens Aar et tusinde fire hundrede sex 
og halvfems paa den hellige Apostel Peters Stols Dag.
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CapiteLet;
£' CAP/TVU SAMCT/ CLBHGN 
TIS ARVS/S/VS/S ECCLESlE. 

0HAHT£ S'QLSMCNTE

GLAUSCN •• I49I- 15x0 
3.' nico/cti dn grftcicu 
e/iifcopi arufienjis

en Fetaliebroder, Esbern Jyde, løbe ud af Aarhus Havn. Han indstævnedes da for 
Rigens Raad, der suppleredes med Erkebiskop Tue og to Biskopper i Betragtning af 
den anklagedes gejstlige Stand. Han tildømtes at oplade (o: afstaa) Aarhus, som han 
havde i Pant. Biskop Jens søgte nu at gøre gode Miner til slet Spil og prøvede 
paa at trække Sagen i Langdrag under Paaskud af at skulle raadføre sig med Kapitlet. 
Da der imidlertid stadig intet hørtes fra ham, tildømtes
Kronen atter Aarhus. Vi mangler Materiale til at for
følge Sagens videre Gang. Men det synes, som om den 
snu Bisp alligevel har faaet det, som han vilde. Ti Aar 
efter maa han i hvert Fald atter have haft Byen i Pant, 
da der er en Kvittering fra ham til Byens Raad for de 
200 Mark, som „the pleye at giffve."

Endnu kan fremdrages nogle enkelte Eksempler paa 
det spændte Forhold mellem Borgere og Gejstlighed. I 

1461 sluttes saaledes et Forlig mel
lem Biskop og Kapitel paa den ene 
Side og Raad og Borgmestre paa 
den anden, hvoraf ses, at der har 
staaet Trætte mellem den verdslige 
og gejstlige Magt om nogle gejstlige 
Ejendommes Skatteydelse til Byen.
Udfaldet blev en Sejr for Byen, nem
lig at ingen Præst eller Klærk maatte

købe eller pante en Borgergaard uden Raads og Borgmestres Samtykke. Ni Aar senere 
stod Striden om Bymarken, hvorover Biskop Jens nok ogsaa har villet strække sin 
myndige Haand, da han fik Byen i Pant. Men Bispen maatte give Køb og love, wat 
han vilde holde Aarses Borgere ved deres Frihed og Magt som tilforn og ej lade 
dem fortrænges ydermere end de vare før hans Naades Tid". Ogsaa under Biskop 
Jens' Efterfølgere paa Bispestolen, Eiler og Niels Clausen, fortsattes Trætterne, der 
oftest drejer sig om Markskel, om Retten til Løkker, hvor Borgerne „fra Arilds Tid" 
har haft Fægang o. 1.

Forholdet til Kronen har været langt bedre, og man har uden lydelig Knurren 
fundet sig i de ganske vist heller ikke store Krav, den stillede. Som Regel var det 
kun den aarlige kongelige Skat paa 200 Mark og nu og da en beskeden Udskriv
ning til Leding - saaledes i 1415, da 30 Mand var Byens Kontingent til Forsvaret 
af Flensborg mod Hertugen og Greven, eller som fire Aar efter, da tre Mænd maatte 
møde med Redskaber, 01 og Mad til Udbedring af Flensborgs Befæstning. Til Gen
gæld opnaaede Aarhus saa i 1441 sin første Stadsret, Christopher af Baierns Stadsret, 
hvorved der tilsagdes Byen adskillige Rettigheder og Privilegier. Da det uimodsigeligt 
er det vigtigste Dokument til Aarhus’ middelalderlige Historie, foruden at det giver 
os et værdifuldt Indblik i hine fjærne Tiders Købstadforhold, fortjener det at meddeles 
her i sin fulde Udstrækning1).

En Omskrivning med moderne Retskrivning er foretaget for at lette Forstaaelsen.
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CHRISTOFFER AF BAIERNS STADSRET FOR AARHUS AF 2. JULI 1441.
Wy Cristoffer meth gudhs nadhe Danmares Wendis oc Gotes koning palantz greve paa 

Rein oc hertugh i Beyern göre widerlicht alle mæn som nw ære oc komme schule at wy haue 
taghit oc wntfongit oc taghe oc wntfaa meth thette wort opne breff wore elschelighe burge- 
mestere radhmen burghere oc alle menichedhen som bygge oc boo i wor kopstædh Aarss oc 
alle theris thiænere hion oc gotz wdi wor konungelighe wern hæghe oc bescherming oc vnne 
thöm nadhelighe at haue nydhe oc brwghe alle thesse effterscreffne article friihet oc nadher först 
at the mwe oc schule wære toldfrii hwor the kommende wordhe vdi wort Righe Danmarck at 
köbe oc selghe vndertaghne Schone marckneth oc andre wore fischeleyæ [om Hösten] It. schule 
the haue besetning i forne wor kopstædh Aars fore widerlicth Gæld swo at hwo som laghlighe 
ther besetter wordher oc dyrghes at fare ouerhörigh bort tha schule the haue macht at fuld- 
fölghe honum vppa theris bything meth wold It. hwo sigh forbrydher eller byfriidh gör vdi forne 
wor kopstædh han schall swo meghit haue forbrudhit oc bæthræ omodh byen som omodh oss 
It. hwo ther gör wlaghlicht köp han schall bæthre iii marck fore hwor tiidh halffdelen koningen 
oc halffdelen byen It schall engen kobæ eller besidhe wort schatte gotz vdi forne wor kopstædh 
Aars vden the som schatte woghe oc andre konungelighe thynger vppa holde meth wore burgheræ 
vden wy nogher sonderlighe ther vm benadhende wordhe It. schall forne wore burgeris byfriidh 
wære oc wdhstræcke sigh sonnen widh byen fraa the dighe mellom Hauerballigh Agger oc bro- 
bærgh oc westen fra theth Dighe som galghen vppa stander oc till theth Dighe som löber i 
stranden hoos Wædelby holæ vm theth swo aff arild sidh wærit hauer It schall eller maa engen 
köbe eller selghe i noghræ vlaghlighe haffne som ligge hoos eller vmkring forne wor kopstædh 
Aarss vnder thes gotzes fortabelsse som han swo köber eller selgher halfft koningen oc halfft 
byen It vnne wy them frii marck Schow fæægang oc fischerii vdi salt watn som the theth aff 
alder hafft oc nyt have It. hwo meth rette fordeelt wordher oc friidhloos giort i forne wor kop
stædh oc sidhen friidhlos kyndher paa Wiburghs Landzthing som theth sigh bör han schall 
wær friidhlos ouer alt Righit It schall engen bygge eller burgheræ wordhe i forne wor kopstædh 
som annen hosbonde eller forswar hauer æn oss vden noghen hauer theth sonderlighe aff wor 
nadhe ho her omodh gör han schall schatte som burgheræ oc kobæ som gæst It schule wore 
burgemesteræ oc radhmen hane fuld macht at regeræ alle æmbede i forne wor kopstædh effter 
schellichet som the wele wære bekænde fore oss It schall eller maa engen goræ sambinding 
omodh wore burgemesteræ oc radhmen vnder sin hovitlod It schall eller maa engin gange eller 
ridhe meth spentæ armborst dagh eller natt i wor kopstædh Aars dyrghes theth nogher at goræ 
oc fonger ther scathe ouer han schall beholde scathen vböther It schall alle hande köpmandscap 
weyæs i forne wor kopstædh Aars som i stædherne weyæs hwo theth icke gör han gine iii marck 
som selgher oc three som köber halfft koningen oc halfft byen

Alle thesse forne article haue wy nadhelighe vnt oc giuet oc vnne oc giue forne wore 
elschelighe burgemesteræ radhmen burgheræ oc menichet i Aars paa theth at wor kopstædh ther 
aff forbæthris maa thoc wele wy hane fuldmacht thennem at forbæthræ oc till oc aff at sette 
vm oss thycker theth nyttelicht være

Thy forbiwthe wy alle e hwo the helst ære oc serdelis wore foghede oc æmbitzmen forne 
wore burgemestere radhmen burgheræ oc menichet i Aars modh thenne wor gunst oc nadhe i 
nogher madhe at hindræ eller hindræ lade vnder wor konungelighe hæffnd og vredhe. Dat. 
castro nostro Haffnensi Die visitationis beate marie virginis nostro sub secreto Anno Dom. M. 
C. D. qvadragesimo primo Anno regni nostri secundo. ’)

l) Af dette Brev haves en Genpart paa Pergament med 2 Segl vedhængende af Borgemestre og Raad i Aarhus, 
som, efterat Kongebrevet ikke aldeles ordlydende er anført (der er f. Ex. i Genparten tilføiet det oven indklammede: „om 
Høsten"), ender saaledes: „Ot (sic) aldet er som forskrV. stander tha ær wor stadz insighe'l) till wetnessburth meth flere 
gothe mens insigle sosom hederligh mans Hr Owæ Nielssen kanic oc biscopens official j Aars oc Jes Palnessen aff Rw- 
dægaardh wapen henngde nethen".
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Vi, Christoffer med Guds Naade Danmarks, Wenders og Goters Konning, Palantz Greve 
paa Rein og Hertug i Bayern, gøre vitterligt alle Mænd, som nu ere og komme skulle, at vi 
have taget og undfanget og tage og undfaa med dette vort aabne Brev vore elskelige Borg
mestre, Raadmænd, Borgere og al Menigheden, som bygger og bor i vor Købstad Aarss og 
alle deres Tjenere, Hjon ’) og Gods udi vor kongelige Værn, Hegn og Beskærming, og unde 
dem naadelig at have, nyde og bruge alle disse efterskrevne Artikler, Frihed og Naade: først 
at de maa og skulle være toldfri, hvor de kommende vorde udi vort Rige Danmark at købe og 
sælge undtagen Skaane Marked2) og andre vore Fiskerlejer (om Høsten). Item, skulle de have 
Besætning i fornævnte vor Købstad Aarss for vitterlig Gæld3), saa at hvo som der besetter 
vorder4) og dyrges5) at fare overhørig bort, da skulle de have Magt at fuldfølge ham paa deres 
Byting med Vold. Item, hvo sig forbryder eller (mod) Byfreden gør udi fornævnte vor Købstad, 
han skal saa meget have forbrudt og bedre6) imod Byen som imod os. Item, hvo der gør 
ulovligt Køb, han skal bedre tre Mark for hver Tid 7), Halvdelen Kongen og Halvdelen Byen. 
Item skal ingen købe eller besidde vort Skattegods udi vor Købstad Aarhus uden de som Skat
ter og andre kongelige Tyngder bære og dele med vore Borgere, uden vi nogen synderlig der
med benaader. Item skal fornævnte vore Borgeres Byfred være og udstrække sig sønden ved 
Byen fra de Diger mellem Havreballe Ager og Brobjerg og vesten fra det Dige, som Galgen 
staar paa op til det Dige, som løber i Stranden hos Wedelby Hole8), som det fra Arilds Sæd 
været haver. Item skal eller maa ingen sælge i nogen ulovlig Havn, som ligger hos eller om
kring fornævnte vor Købstad Aars under det Gods' Foi tabelse, som han saa køber eller sælger, 
halvt Kongen og halvt Byen. Item unde vi dem fri Mark, Skov, Fægang og Fiskeri udi Salt
vand, som de det fra Arild haft og nydt haver. Item hvo med Rette fordelt9) vorder og fredløs 
gjort i fornævnte vor Købstad og siden fredløs kendt paa Viborg Landsting, som det sig bør, 
han skal være fredløs over hele Riget. Item skal ingen bygge eller Borger vorde i fornævnte 
vor Købstad, som anden Husbonde eller Forsvar haver end os, uden nogen haver det af vor 
synderlige Naade. Hvo her imod gør, han skal skatte som Borger og købe som Gæst. Item 
skulle vore Borgmestre og Raadmænd have Fuldmagt at regere alle Embeder10) i fornævnte vor 
Købstad efter Skellighed, som de ville være bekendt for os. Item skal eller maa ingen gøre 
Sambinding11) imod vore Borgmestre og Raadmænd under sin Hovedlod12). Item skal eller maa 
ingen gange eller ride med spændt Armbrøst Dag eller Nat i vor Købstad Aarss; dyrges nogen 
det at gøre og kommer til Skade derved, han skal beholde Skaden ubødet13). Item skal alle- 
haande Købmandskab vejes14), som de i Stæderne15) vejes; hvo det ikke gør, han give tre Mark, 
han som sælger, og tre han som køber, Halvdelen Kongen og Halvdelen Byen.

Alle disse fornævnte Artikler have vi naadelig undt og givet og unde og give fornævnte 
vore elskelige Borgmestre, Raadmænd, Borgere og Menighed i Aarss, paa det at vor Købstad 
deraf maa forbedres; dog ville vi have Fuldmagt dennem at forbedre og til- og afsætte16), om os 
tykker det nytteligt at være.

Thi forbyde vi alle, ihvo de helst ere, og særdeles vor Foged og vore Embedsmænd, 
fornævnte vore Borgmestre, Raadmænd, Borgere og Menighed i Aarss mod denne vor Gunst 
i nogen Maade at hindre eller lade hindre under vor kongelige Hævn og Straf. Givet paa vort 
Slot i København Marie Besøgelses-Dag 1441 under vort Segl, i det andet Aar af vor Regering.

I sidste Halvdel af det 15. Aarhundrede træffer vi flere Kongebud Aarhus ved
rørende, der tyder paa en god Vilje til at ville hjælpe Byen. Under Kong Christian I 
har vistnok særlig Kongens Hofmester Hr. Erich Ottesen, været den en god Fortaler. 
Vi træffer oftere hans Navn i Byens ældste Arkiv; maaske har han haft Ejendom i 
Byen eller i dens Nærhed. Da der saaledes i 1472 havde været en stor Ildebrand, 
som havde hærget slemt og forarmet Borgerne, tilsagdes der dem tolv Aars Frihed 
for Udbud og al anden kongelig Tynge undtagen Byskatter. Fem Aar senere skæn
kede Kongen Byen en Grund langs med Aaen fra Broen og til Sønderport, Mat vor 
Købstad Aars maa des ydermere bygges og forbedres". Kort forinden var kommen 
et Kongebud, der tilsigtede at regulere Forholdene i Byen: de, som har Embeder 
(□: drive Haandværk) - hed det - skulle nære sig heraf, og den ene ikke bruge den 
andens Embede; Embedsmænd [Haandværkere] maa ikke bruge Handel med Klæde,

x) Gammeldansk Glose: ensbetydende med Tyende. 2) Hermed menes de store Sildemarkeder ved Skanør og 
Falsterbo. a) D. v. s.: „Ret til at anholde for Gæld". 4) o: bliver anholdt. 5) □: drister sig til. «) 3: bøde. 7) o: 
Gang. 8) □: Høje 9) □: dømt og straffet. 10) I denne Betydning af Ordet: Haandværk. n) 3: sammenrotte sig. 12) 3: 
under Fortabelse af sin Hovedlod. 13) 3: han maa selv svare for Skaden. u) o: vurdere. »») 3: Hansestædeme. 10) 3: 
lægge til eller tage fra.
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Lærred, Staal, Humle, Salt og ej brygge 01 til Salg uden Huset; den, som intet Em
bede har, maa bjerge sig, som han kan bedst; Handlende maa ikke bruge Embede 
i Byen; og ingen, som ikke skatter og skylder i Aarhus, maa bruge Næring der. 
Efterfølgeren, Kong Hans, stadfæstede Aarhus’ Privilegier og navnlig, at Borgerne 
skulde være fri at svare Told saavel i Limfjorden som andensteds i Danmark ligesom 
for Bodgæld og Stadepenge i andre Byer. Senere kom der kongeligt Brev paa, at 
Borgerne maatte fiske og lade i salt Vand overalt under Jylland - en Tilladelse og 
Bekræftelse, som forudsatte Tvistigheder med Nabobyerne, der formodentlig ogsaa har 
villet nyde godt af den fiskerige Aarhus-Bugt. En Beskyttelse for de Aarhus-Købmænd 
var endelig et kongeligt Brev fra 1505, at ingen fremmede .Købmænd maatte købe 
eller sælge paa Landsbyerne fire Mile omkring Aarhus, Horsens’, Randers’, og Grenaas 
Privilegier dog uforkrænkede, og det indskærpedes ved samme Lejlighed, at gode 
Mænd, Præster og Bønder ikke maa handle med Bonden til „Forprang".

Der var saaledes paa mange Maader værnet om Livets Trivsel i den jydske 
Købstad. Og det mærkes paa flere Maader, hvorledes Borgmester og Raad har været 
interesserede i dens Opvækst. Efter Nutids Begreber har det naturligvis været en 
højst uanselig By. Der har knap endnu i det middelalderlige Aarhus været et „Sten
hus ", Raadhuset og de gejstlige Bygninger undtagne. Væsentlig har Byen bestaaet 
af en Samling lave lerklinede Huse, de allerfleste straatækte. Hvilken Fare dette betød 
i Ildebrand, har man dog allerede nu været klar over. I 1490 maatte saaledes 
et af Raadets Medlemmer, Murermester Peder Pedersen, forpligte sig til som Vederlag 
til Byen for en ham skænket Grund at opføre et Hus, tækket med Tegl og i Ler 
efter Byens Vilkaar. Først en halvhundred Aar efter (i 1546)
kom der kongeligt Paabud til Aarhus, som i det hele lidt 
efter lidt til alle danske Købstæder, om at Tagene skulde 
tækkes med Tegl; den, der overtraadte Befalingen, ifaldt en 
meget høj Bøde, 40 Mark til Kongen og 40 til Byen. Men 
den Slags Reformer var lettere at paabyde end at gennem
føre. Endnu helt hen i det 19. Aarhundrede fandtes mange 
straatækte Huse i de mindre Provinsbyer. Af større Be
tydning blev sandsynlig et andet i 1505 udstedt Kongebud, 
om at Borgmestre og Raad i Aarhus tre Aar i Træk paa 
Bytinget skulde tillyse for dem, der havde øde og ube
byggede Grunde liggende; skete det ikke, skulde Byen over
tage Grundene og lade dem bebygge.

Blot tilnærmelsesvis at danne sig et Begreb om, hvor 
mange Mennesker det middelalderlige Aarhus har rummet, 
vil ikke være muligt. Over et Par Tusind har det dog 
næppe været, men - i hvert Fald for det 15. Aarhundredes 
Vedkommende - heller ikke synderlig færre, naar det ses 
hen til, at Aarhus paa dette Tidspunkt har haft et Dom
kapitel, der med Tjenere og Tjeneres Tjenere har talt over 
et halvthundrede Sjæle, et Par Klostre, og at der har været 
næringsdrivende Borgere nok til Dannelsen af fire Gilder, MORTEN BØRUPS MINDESTEN
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den middelalderlige Form for Sammenslutning af økonomisk og socialt fælles interesse
rede Borgere, og erstattende senere Tiders Selskabs- og Foreningsliv og Frimureri. 
I 1418 og senere nævnes et Købsvends-Lav, „Vor Store Frue Gilde«, 1499 et „St. 
Gertruds Gilde«, videre et „St Sebastians Gilde« og „Guds Legems Lav«. At det 
første maa have været ret anseligt kan sluttes deraf, at Domskolens Disciple omkr. 
1500 ved dets aarlige Fester opførte Skolekomedie under Rektor Morten Børups 
Ledelse.

Det vilde være ubilligt at slutte Skildringen af det middelalderlige Aarhus uden 
at dvæle et Øjeblik ved denne Skikkelse, der tilsammen med Kanniken Poul Reff, 
som i de første Aartier af det 16. Aarhundrede i Aarhus trykkede en Række desværre

nu tabte Smaaskrifter, maa siges at repræsentere det litterære Liv. Morten Børup 
var en Bondesøn fra Skanderborgegnen, som - melder Sagnet - efter at have faaet 
Hug som Hoveribonde løb fra Ploug og Spade og tiggede sig ind i Skolen i Aarhus. 
1 1491 blev han dens Rektor og senere tillige Sognepræst ved Domkirken. Han døde 
1526. Han blev Lærer for flere af Reformationstidens mest kendte Mænd og har 
sikkert været en ejendommelig frisk Personlighed. To af hans latinske Vers - et af 
de tidligste Eksempler paa litterær Renæssance i Danmark - vidne derom. Den ene 
er den, af Foraarsglæde svulmende, velkendte Vaarvise:

„In vernalis temporis 
ortu lætabundo . . . .«

Den anden en latinsk Vise om de danske Købstæder, som senere Vedel optog 
i sin Folkevise-Samling.

FRA DEN GAMLE BORGERPIGESKOLE. VESTERGADE 23.
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FRA AARHUS MØLLE. Originalen i Museet.

ring, som de dem og 
været Christian II

II.
IDT ind i Tyverne i det 16. Aarhundrede trak det op til urolige 
Tider i Danmark. Begyndelsen skete med Frafaldet fra Chri
stian II. Bevægelsen indlededes som bekendt med, at den 
jydske Adel opsagde Kongen Huldskab og Troskab. Købstæ
derne fulgte hurtig efter, uden at det dog er muligt i Enkelt
heder at følge, hvad her er foregaaet. Aarhus maa have været 
en af de første Byer, der sluttede sig til Oprøret, thi allerede i 
Marts 1523 foreligger der et Brev, udstedt af tre Biskopper og 
seks Rigsraader, at Borgerne til deres Bys Forbedring maa be
holde de Penge, som de kgl. Betjente har oppebaaret til den 
Dag »for den tro, villige Tjeneste, Møje, Livsfare, Kost og Tæ- 
Riget gjort haver". Stemningen i Aarhus har tydelig nok ikke

god. I 1517 havde han begæret et »Laan" af Byen paa 200 
rhinske Gylden, og det følgende Aar havde man under samme Formel maattet punge 
ud med 500 Lod Sølv. Og det er sikkert ikke bleven derved. I 1523 tilskriver 
saaledes Biskop Ove Bilde, en af Katholicismens stolteste og mest sympathiske Skik
kelser, Kong Frederik I, at han gærne vil komme Kongen til Hjælp, skønt hans For
gænger haardelig imod al Lov og Ret har betynget ham, uagtet Bispen har bistaaet 
ham med Penge, Guld og Sølv.

Ove Bilde (eller Bille) bliver Centrum i den iøvrigt næppe hæftige Kamp, som 
har staaet i Aarhus om Reformationen. Han var af en fornem gammel dansk Slægt: 
Moderen var en født Gyldenstjerne, og Broderen var Rigens Hovmester, Hr. Eske 
Bille til Svanholm. Han havde selv været Domprovst i Lund og Viborg, Kansler 
hos Christian II og tidligere hos dennes Fader, da han i 1520 kaldtes til Bispestolen 
i Aarhus. Da Poul Helgesen i 1523 flygtede fra København efter at have tirret 
Kong Christian ved baade paa Prent og i Ord at sige ham sin Mening om hans 
Færd i Sverrig, var det vel intet Tilfælde, at han søgte Ly i Aarhus. Selv om Bi
skoppen langt fra har kunnet følge den lidenskabelige Karmeliter-Munk, denne fødte 
Polemiker, der paa sin Vis vilde være med til en Reform af den gamle Lære, men 
paa ingen Maade bryde med den som de protestantiske Reformatorer, har han vel
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dog i Poul Helgesen fundet en Mand, der 
kunde bruges i Kampen mod den ny Tids 
Billedstormere. I Slutningen af Tyverne 
har Poul Helgesen i hvert Fald atter været 
i Aarhus, hvor som ovenfor nævnt Kanni- 
ken Poul Reff havde opslaaet sit Bogtryk
keri. Fra dennes Presse udgik saaledes i

s.noniNi amnishhdi 
epncop/ Afivjieftsr*)

1530 et af Poul Hel
gesen fra Tysk over
sat Skrift mod Præ
sters og Bispers Æg
teskab, nu forsvundet; 
og for mulig at frelse, 
hvad frelses kunde, 
tilsendte han Menig
heden i Randers, der 
allerede helt havde

sluttet sig- til den ny Lære: »Undervis
ning om det Stykke i Messen, som kaldes 
Canon med et Brev til Borgmestre og Raad 
i Randers«. Efter Herredagen i Køben
havn 1. Juni 1533, der i Henhold til Re
cessen i Odense 1527 fastslog fri Reli
gionsøvelse, medens Messen dog foreløbig 
bevaredes, synes Ove Bilde at have gjort 
sig det klart, at Slaget var tabt. Men 
selv vilde han dog ikke bøje sig og ved
blev det længst mulige at staa som Forsvarer af den gamle Lære. Af opportu
nistiske Grunde gik han med til at vælge Christian III som Konge, og Kongen gav

OVE BILDES LIGSTEN. 
Efter „Nye Danske Magazin".

ham 1534 Sæde i det Raad, der 
Sager. To Aar senere, da Greve- 
Sejr, nedlagde han frivilligt sit 
frasige sig de til Aarhus 
Klostre for ikke at gøre 
— til Meneder overfor
digt Kongen vilde gaa 
en Mand, han højag- 
Maaneder sætte Ove 
Fængsel for at 
Genstridighed. 
fik Bispen siden

foreløbig skulde styre Nørre-Jyllands 
fejden var endt med Kongemagtens 

Embede, men vilde derimod ikke 
Bispestol hørende Gaarde og 

sig — som han sagde 
Domkapitlet. Saa nø- 
til dette Skridt overfor 
tede, maatte han nogle 

Bilde i 
knække hans 
Til Gengæld 
Skovkloster

JOMFRU MARIE KLOSTRETS 
SEGL PAA BROBJERG. 
KARMELITERORDENEN. 1506.

Sigillum communitatis conventus 
arusiensis fratrum ordinis sancte 

virginis de monte carmeli. 
Geheimearkivet.

Aarhus. 2
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m. m. i Len af Kronen. Før sin Død gik den gamle Papist over til den ny Lære. - 
Hans Efterfølger paa Aarhus Bispestol - Superintendent, som det nu kaldtes - blev 
en Mand ved Navn Mads Lang. Indførelsen af den evangeliske Lære gik saaledes for 
sig i Aarhus uden de voldsomme Scener som i.København eller Malmø. Med Klo
strenes Ophævelse forsvandt ogsaa Munkene, og Sortebrødre-Klostret omdannedes i 
1541 til Hospital, som det siden er forblevet. De gamle Klosterbygninger er delvis 
endnu bevarede ligesom Klosterkirken. Det andet Karmeliter-Kloster paa Brobjerg 
var allerede før Reformationen forladt af Munkene og overladt til Biskop Ove Bilde, 
der af Frederik I for sig og sine Efterkommere fik Tilladelse til at beholde det, „da 
Konventsbrødrene af mærkelige Aarsagers Skyld havde opladt ham Klosteret med 
Grund, Kirke, Kirkegaard, Huse, Toft og Humlegaard". Grunden til Overdragelsen 
har formodentlig været den, at Munkenes Tal var svundet saa stærkt ind, at de ikke 
kunde bestride Klostrets Opretholdelse. Der var dog fremdeles mange Levninger i 
Byen fra den katholske Tid. I 1550 henlaa endnu 11 Kannike-og 24 Vikarie-Gaarde. 
De blev senere Boliger for Statsmagtens Tjenere, Præster og Latinskolens Lærere, 
„da de ingen visse Gaarde og Residenter have, som de kunde boe og have deres 
værelse udi«.

De følgende hundrede Aar, fra omkring 1540 - 1640, betyder i det store og 
hele en Opgangs og Fremvækstens Tid for Aarhus. Udadtil er der vel nok af det, 
som vor Tid vilde kalde for store Ulykker og Hjemsøgeiser, i første Række Ilde
brande og Farsoter, men det ligesom hører med til Tiden, var en Følge af slet 
Byggeri og umulig Hygieine - man var vant dertil, ansaa de sørgelige Tilskikkelser 
for en Himlens Straffedom, man maatte bære uden at kny. For blot at nævne nogle 
af dem, kan vi saaledes notere store Ildebrande, der har hærget hele Kvarterer af 
Byen, i 1541 og 1556. Første Gang fik Byen som Plaster paa Saaret et kongeligt 
Brev paa fem Aars Frihed for Skat og anden kongelig Tynge - hvoraf Landsknægt
holdet var den mest trykkende - for de Borgere, der havde fanget Skade af Ilden. 
Hermed fulgte saa en Tilladelse til at maatte nedbryde af St. Jørgens Klostret ude 
paa Brobjerg, hvad Sten, Tømmer og andre Dele man kunde have Brug for til Byg
ningsmateriale. Anden Gang har Ilden maaske ikke huseret saa stærkt; thi nu slap 
de Skadelidte kun med to Aars Fritagelse for kgl. Skat og Tynge. For at forstaa det 
Omfang, hine Dages Brande kunde tage, maa man ikke alene tage det daarlige Byg
ningsstof, Straataget, Bindingsværket osv. i Betragtning, men ogsaa erindre, at her 
endnu ikke fandtes Antydning af et organiseret Brandvæsen. Nabo hjalp Nabo med 
nogle Pøse Vand, men hvad skulde det forslaa, naar Vinden bar paa, og den ene 
maatte tænke paa at bjærge sig, fordi det brændte hos den anden? Først langt ind 
i 17. Aarhundrede kommer Anskaffelse af kommunale Slukningsredskaber - natur
ligvis meget primitive, omtrent vel som vort Brandvæsen paa Landet, og Ansættelse 
af en Brandfoged med Hjælpere.

En anden maaske endnu værre Gæst, fordi det gik paa Livet løs, var Pesten, 
Kopperne eller hvilken anden hærgende Smitsot det kunde være. Overfor den stod 
man rent ud magtesløs; der var intet andet for end at sukke et „Guds Vilje ske« 
og saa folde Hænderne og lægge sig til at dø. Vi har Vidnesbyrd nok om Pestens 
— eller Pestilentzens, som den da almindeligvis kaldtes - Virkninger i Aarhus. I
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1572 synes den navnlig at have huseret frygteligt, selv om det Tal, som Danske 
Atlas opgiver paa de Døde, 2500, er meget overdrevent, da Byen højt regnet den 
Gang kan have talt 4000 Sjæle. Hvilken Blanding af Uhygge og Komik indeholder 
ikke det kgl. Brev, som det følgende Aar eftergiver 800 Rdlr. paa Grund af Pesten, 
da de, som skulde have betalt dem, er døde. Seks Aar efter slaar den sig atter ned 
i Aarhus, og denne Gang eftergives 300 Rdlr. af Skattens Mønt. Og vi kan følge 
den videre op i 17. Aarhundrede gennem den gæve Aarhus-Borger Rasmus Thestrups 
Dagbogsoptegnelser. I 1602 hedder det kort og knapt: „var den store Pestelenz 
her udi Aars" - han mistede selv sine Forældre; videre: „Anno 1619 var den store 
Pestelenz her udi Byen, som var begyndt om Aaret tilforne og varede til Anno 1620 
paa det tredje Aar. I Anno 1634 „var den store Plage og Siugdomb her udi Byen 
saavel som Andensteds aff Børnepockerne, saa at mange Hundrede Børn af samme 
hesige Siugdomb bleffve døde". Rasmus Thestrups Vidnesbyrd kan fuldt ud staa til 
Troende; af sin store Børneflok mistede han over Halvdelen ved Landefarsoter. Værst 
kneb det med at faa de Døde i Jorden i Pestens Tider. Ingen vilde rigtig dertil, 
saa at Capitel, Borgmestre, Raad og de 24 Mænd maatte paabyde, at otte Naboer 
skulde følge den døde til hans Lejested eller vedgaa Bøder. Og i samme Artikel 
hed det: „Efterdi stor Ubillighed befindes her i Aarhus, at naar nogen Borger eller 
Indbygger ved Døden afgangen er, og skal holdes Vaagestue eller Sørgehus over 
Liget, indkommer der i Huset adskillige løsagtige Folk, som med Drikken, Svolmen, 
unyttige Ord og Tale baade fortørner Gud allermægtigste og de Dødes Venner, som 
paa den Tid kan være sorgefuld, til stor Bekostning og Skade," saa forbydes det alle og 
enhver, som ikke er indbuden, at møde i Sørgehuset under Bøde af tre Mark til 
Kongen, tre til Byen.

Men til Trods for al denne Uhygge er der tydelige Tegn til Konsolidering af 
det aarhusianske Samfund. Den kommunale Regeringsform er fremdeles videre Ud
vikling af Selvstyret, dog med stadig voksende Indflydelse af Kronens Kontrol. Ved 
Christian IV’s Købstadforordning 1619 stilledes Borgmester og Raad under Lens
mandens Tilsyn, der saaledes blev Mellemleddet mellem Byen og Kongen. Samtidig 
indførtes de saakaldte „Fastelavnsborgmestre", hvor Borgmesterværdigheden kom til 
at gaa paa Omgang mellem Raadets Medlemmer, idet den ældste af disse hver Faste
lavn kaaredes til Borgmester, hvorpaa den afgaaende Borgmester paa ny traadte ind 
som Yngstemand i Raadet. Dette bestod vistnok gennemgaaende af 6 til 7 Raad- 
mænd, medens Borgmestrenes Antal var to. Posterne var som hidtil ulønnede; kun 
Byfogden fik Del i Sagefald og Auktioner. Det var naturligvis da kun velstaaende 
Mænd, der kunde afse den fornødne Tid, som Raadet supplerede sig med. Men 
efterhaanden som Byen voksede - omkr. 1640 har den vistnok talt over 4000 Sjæle 
- og Forretningerne dermed voksede, var det rimeligt, at Borgmestre og Raad fik 
nogen Godtgørelse for deres Umag. I 1575 overlader Kronen dem saaledes uden 
Skat og Skyld at nyde og bruge to Stykker Jord paa begge Sider Adelvejen, Bispens 
Løkker kaldet, da „de daglig have stor Umag og Besværing saavel paa vore Vegne 
som paa Byens, og de derimod ingen Fordel eller Rente have som i andre Købstæ
der, men derover lide stor Forsømmelse paa deres Næring og Bjering". Fremdeles 
fik de Lov til at opfodre og udføre fire Staldøksne til Tyskland, et Privilegium, som

2*
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ellers var Adelen forbeholdt Faa Aar efter — i 1582 — kom hertil, formodentlig 
paa deres Ansøgning, Tilladelse for Borgmester og Raad til, ligesom i København og 
de tyske Havnestæder, at maatte holde Vinkælder paa Raadhuset, hvormed det sam
tidig formentes alle andre at sælge Vin i Kande, Stob eller Pottemaal ud af Huset, 
derimod nok i Huset og i Fade og Amevis. Motivet til Privilegiet er i det konge
lige Brev givet med disse Ord:

„ ... At efterdi vi forfare, at udi vor Købsted Aarhuss skal være stor Brøst for Vin, saa 
at fremmed Folk, did kommer, for deres Penninge ikke kunne bekomme nogen Vin, der god er, 
men hvis nogen der er, skal det være forfalsket, da have vi af vor synderlig Gunst og Naade 
undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev unde og tillade, at os elskelige Borgmestere 
og Raadmænd udi vor Købsted Aarhuss maa herefter holde en Vinkælder der sammesteds, til 
saa længe vi anderledes derom tilsigendes vorder, saa de skulle være pligtige altid at holde 
samme Vinkælder velbespiset med god Vin, at vort Folk og Tjenere saa ofte vi did hænder at 
komme, og saa længe vi der fortøver, saa vel som Fremmede og andre som Gæster der udi 
Byen, maa og kunne bekomme for et skelligt Værd Vin til Købs i fornævnte Vinkælder saa at 
derpaa ingen Brøst findes . ... 11

Forstaaelsen af det nødvendige i at faa en offentlig Vinkælder har sikkert været 
lige stor hos Byen og hos Kronen. Det var de Tider, hvor man nødig gik ædru 
til Sengs.

De „24 Mænd" træffer vi hidkaldt til at supplere Raadet, naar Beslutninger af 
særlig Vigtighed for Byens Ve og Vel skulde fattes. I 1550 vedtager de saaledes med 
Borgmestre og Raadmænd Regler for Borgerskabs Erhvervelse. Tidligere var hermed

Originalen paa Pergament i Museet.



SALGSBREV AF 6. JULI 1581 MELLEM BYEN OG EN BORGER.
Borgemestere Raad oc Menigheden i Aarhuus Bye, Giöre alle witterligt med thette wortt 

obne Breff, att wij haffue wndt oc opiatt, oc nw med thette wortt obne Breff wnder oc oplader 
Erlig Mand Seuerin Matzen Schriffuer boendis her sammesteds oc hans sande rett eptherkomen- 
dis arffuinge, ett stocke aff Byens Jord oc grund liggendis her neder wedt Aarhus minde som 
Strecker sig wdj sin Lenge fra Jörgen Muosis Jord oc Egendom som Byen hannem oc wndt 
haffuer, oc sudöst heden emod Minde howditt fyritiive alne, Oc wdj sin brede fraa Hawitt oc 
emod Aaen lige epther forne Jörgen Muosis lordt Huilcken forschreffne Jord grund oc Eyedom 
forne Seuerin Matzen, hans Hwstroe Börnn oc theeris Arffuinge skall haffue, nyde, bruge oc be
holde till Ewindelig Eyedom i sin Lenge oc brede som forschr. stander, Dog med saadan Wil- 
kor att forschr. Seueren Matzen oc hans sande arffuinge, eller huem som samme Jord haffuendis 
eller brugendis worder, skall giffue ther aff aarligen Aar, St. Andres Afften tho skilling Danske 
till Aarhws Byes nötte oc gaffn wden all forsömelsse. Och ther som forschr. Jordskyldt jj skiil. 
Danske bliffuer igjenstaaendis wdj tree samfelde Aar, oc ey redeligen wdgiffuit som forschr. 
stander, Tha skall forschr. Jord oc grund med then Bögning som ther tha paa findis, were quitt 
oc frij till Aarhws Bye igien wden all Hinder eller modstandt i nogre Maade. Och hwis forschr. 
Seuerin Matzen eller nogen aff hans arffuinger wille selge eller thennem affhende samme forschr. 
Jord oc Eyedom tha skall then först tilbiudes Borgemestere och Raad i Aarhws paa Byens wegne 
för end thenn tilbiudes eller afhendis till nogen anden i nogen Maade. Oc skall forne Seuerin 
Matzen oc hans arffuinge eller huo samme Jord haffuer i Hand oc heffdt, were forplictet att 
holde rentt oc ferdigtt for then, med frij fuorte wd till gaden, med pikning saa wyet som andre 
hans Naboer thet holder oc hans Jord sig stræcker Byen wden all skade ij alle maade Oc icke 
skall tilstedis att lade kaste eller feie mög eller skarn i Aaen, paa thet ther med icke skall for- 
fyldis eller forderffuis i nogen Maade Till ydermiere windisbyrdt oc bedre foruaring haffue wij 
laditt henge woris Stadt Secret neden thette obne Breff Datum Aarhws then 6 July Aar 1581.

Borgmestere Raad og Menigheden i Aarhus By, gøre alle vitterligt med dette vort aabne 
Brev, at vi have undt og afstaaet, og nu med dette vort aabne Brev under og afstaar ærlig Mand 
Seuerin Matzen Schriffuer boende her sammesteds og hans sande, rette efterkommende Arvinger, 
et Stykke af Byens Jord og Grund beliggende her nede ved Aarhus Mindet, og som strækker sig 
i sin Længde fra Jørgen Muosis Jord og Ejendom, som Byen ham ogsaa forundt haver, og syd
øst hen imod Mindehovedet 40 Alen, og i sin Bredde fra Havet og imod Aaen lige efter for
nævnte Jørgen Muosis Jord, hvilken beskrevne Jord, Grund og Ejendom fornævnte Seuerin Matzen, 
hans Hustru, Børn og deres Arvinger skal have, nyde, bruge og beholde til evig Ejendom i sin 
Længde og Bredde, som beskrevet staar. Dog paa saadanne Vilkaar, at nævnte Seuerin Matzen 
og hans rette Arvinger, eller hvem, som samme Jord faar i Eje eller Brug, skal give deraf aar- 
lig hvert Aar, St. Andres Aften to Skilling Dansk til Aarhus Bys Nytte og Gavn uden nogen 
Forsømmelse. Og dersom nævnte Jordskyld, 2 Skilling Dansk, bliver udestaaende i tre samfulde 
Aar og ej redeligt betalt, som anført staar, da skal nævnte Jord og Grund med den Bygning, 
som der findes paa den, kvit og frit tilhøre Aarhus By igen uden al Hindring eller Mod
stand i nogen Maade. Og hvis nævnte Seuerin Matzen eller nogen af hans Arvinger ville sælge 
eller afhænde samme fornævnte Jord og Ejendom, da skal den først tilbydes Borgmestere og 
Raad i Aarhus paa Byens Vegne, før end den tilbydes eller afhændes til nogen anden paa nogen 
Maade. Og skal fornævnte Seuerin Matzen og hans Arvinger eller hvem samme Jord har i 
Hænde og Hævd være forpligtede at holde rent og ordentligt for den, med frit Fortov ud til 
Gaden, med Brolægning saa vidt, som hans andre Naboer holder det, og hans Jord strækker sig, 
uden nogen Skade i alle Maader for Byen. Og ikke maa det tilstedes at lade kaste eller feje 
Møg eller Skarn i Aaen, paa det den derved ikke skal opfyldes og fordærves paa nogen Maade. 
Til yderligere Vidnesbyrd og bedre Sikkerhed have vi ladet hænge vor Stads Segl under dette 
aabne Brev. Datum Aarhus den 6. Juli Aar 1581.
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gaaet meget uregelmæssigt til Værks. Af Borgerskabslister fra det 15. og 16. Aarhun- 
drede ses, at en Del af Borgerne har affundet sig med Naturalydelser, noget der var 
ganske forstaaeligt i en Tid, da der ikke fandtes mange Penge mellem Hænderne 
paa Folk. Anders Kok skulde saaledes som Afgift lave Raadets Festlagsmad; en 
anden skulde tjene som Mestermand - rømmer han, tilføjes det - bliver han hængt. 
I første Halvdel af 16. Aarhundrede synes 15 Mark at have været det almindelige 
Gebyr for et Borgerbrev. Nu ved St. Sørens Dag 1550 enedes man om disse Artikler: 
»at hvo der efter denne Dag vil blive Borger og gange udi Borgerskab her i Byen, 
han skal tjene som Mand og Borger her i Byen udi 3 samfulde Aar tilforn og saa 
give sex Daler til Byen og ikke mindre; men dersom han er formuende og fanger et 
Giftermaal her i Byen og ikke haver tjent her i Byen saa lang Tid, da skal han give 
mere efter Borgmesters og Raads Vilje og Samtykke og straks udlægge samme Pen- 
ninge, naar hånd svær sin Borgerskabs Ed".

Andre Lejligheder, hvor vi træffer de 24 Mænd i Virksomhed, er, da de sammen 
med den første Borgmester, 8 Raadmænd og Byfogden enes om at sende 2den Borg
mester Niels Pedersen og Raadmand Oluf Rasmussen som Byens Repræsentanter til 
København til Prins Christians Hylding. Til Gengæld loves her, at Prinsen, naar 
han kommer til Regeringen, skal confirmere Stændernes Privilegier. Fremdeles, da 
de i 1626 træffer Bestemmelse om Erlæggelse af Havnepenge (2 Sk. danske af hver 
Læst) - et for Byens Trivsel naturligvis vigtigt Spørgsmaal, og om Tilsynet med 
Havnen, der var i en grumme daarlig Forfatning med helt forfaldne Bolværker.

Vekselvirkningen mellem Kronen og Byen har i det 16. Aarh. været langt be
tydeligere end før. Det var jo ogsaa i Regeringens Interesse at arbejde for Opkom
sten af en af de anseligere Stæder i Riget. I 1542 kommer der et kongeligt Gavebrev 
paa Kronens tvende LøkkerSyd for Byen ved »Havremark", »paa det at vor Købsted 
Aarhuus maa og kand saa meget des bedre blive bygt og forbedret". Samme Aar 
skænkes Voregaards Mark Nord for Staden til Aarhus. Ni Aar efter kom Stadfæstelse 
paa det Byens Vilkaar, at ingen hele Borgergaarde maa splittes ad, men den, som 
har største Part i Gaarden, skal købe sine Medarvinger ud. Item at ingen øde Jord, 
som der tidligere har staaet Borgergaarde paa, maa bebygges med Renteboder1), 
men skal igen bebygges med Borgergaarde. At denne Bestemmelse har været anset 
for meget vigtig, men vel ogsaa at den trængte til at indskærpes, kan ses deraf, at 
den offentlig blev læst paa Bytinget 1602, 1614, 1623. Kronen har imidlertid haft 
sin særlige Grund at være imod Ejendommenes Udstykning, som det da ogsaa ganske 
utilsløret hedder, »paa thet man kunde herberge og indtage kgl. Majestæts vor kæreste 
naadige Herres Folk og Heste med andre gode Mænds, naar de her til Byen komme, 
at de kunde fange gode Herberge, Staldrum og Gaardsrum". Først i 1633 oprettedes 
der i Aarhus to egentlige Herberger efter Befaling til Lensmanden Lauritz Lindenow.

Til Gengæld for al denne kongelige Naade var det heller ikke Smaating, der 
forlangtes af Aarhus. For ikke at tale om at Byen flere Gange maatte laane Kongen 
»til vor og Rigens store Nytte og Behov en mærkelig Sum Penninge, som med det 
allerførste skal udgives", saa var der de mere regelbundne Ydelser, særlig da Ind
kvarteringen af »Kongens Folk", som synes at have været Byen meget imod, og som

x) □: Smaa uanselige Lejeboliger.
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gav Anledning til en Mængde kongelige Skrivelser. Det 
krig, som gav Stødet til en regelmæssig Indkvartering. I 
Byen svare en Krigsskat paa
Borgmestrene en Forteg- 
Mel, Malt og Havre, som 
danske Hær, som laa foran 
maatte der stilles et per- 
Borgmester og 1 Raad- 

gode, duelige og raske 
havn; og ydermere skulde 
skier med en Kiste; item 
slager, item de Baadsmænd, 
mænd, som vare udskrevne 
udtrykkeligt om dette kon- 
læst for den menige Bor- 

ningen af Syvaarskrigen 
Maader: snart var det 

Fetalje, snart Udførselsfor- 
geligt Brev om, at det vær- 
men alligevel maatte Byen 
at lønne Krigsfolkene, at 
Riget; hverken Borgmester 
for at deltage i denne Skat. 
skulde være mindre tilbøje- 
Kongen med, at han ellers 
kene rundt omkring i Køb- 
dærvelig Skade«, 
de tidligere blev vel betalte, 
til Byen, ingen
tidens Pengefor- 
smaa. I 1587 

anmelde for 
Tilgodehavende 

1 593x/2 Daler og 
i Klippinge. 

hvis Herkomst 
ligt antyder, var 

findelse for at 
Krigen. Det faldt 
Begyndelsen at 

at anerkende 
fuldgod Betaling.
saaledes Tings- —— CHRiSTiAN-Hl
Nielsdatter, der mønter, slagne i aarhus.

var den nordiske Syvaars- 
de første Krigsaar maatte 

200 Rdl. I 1565 modtog 
nelse over alt det Brød, 
skulde føres over til den 

Halmstad. Næste Aar 
sonligt Kontingent; med 1 
mand i Spidsen skulde 35 
Karle give Møde i Kiøben- 
følge med »en god Bart
en Piber og en Tromme- 

Skibsfolk og Tømmer- 
i Aarhuus". Det bemærkes 
gelige Brev, at det blev 
ger paa Raadhuset. Virk- 
spores i det hele paa mange 
Paabud om Tilførsel af ny 
bud; i 1568 kom der kon- 
ste jo nu var overstaaet, 
ud med ny 200 Daler til 
de kunde komme ud af 
eller Raad skulde være fri 
Og for det Tilfælde, at man 
lig til at punge ud, truede 
maatte forlægge Krigsfol- 
stæderne, ,, Eder alle til for- 

Baade disse Penge og 
skønt de Krav, der stilledes 

lunde efter Da
hold har været 

kunde Aarhus 
Kancelliet som sit 
for Forstrækning 
2033 Mk. 6 Sk. 
Den sidste Mynt, 
Navnet tilstrække- 
en kongelig Op- 
skaffe Penge til 
dog vanskeligt i 
faa Menigmand til 
Klippingen som 

I Aarhus er der 
vidne over Anne 

rent ud havde
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nægtet at sælge Mumme for Klippinge. Regeringen vilde da vise, at den ikke taalte 
Spøg paa dette Punkt, og udstedte Brev til Borgmester og Raad om, at »dersom 
nogen findes, som
denne vor Mønt 
foragier og for det 
Værd, den er møn
tet til, ikke tilfulde 
vil antage . . at de 

dennem straks 
uden al Undskyld
ning lade straffe 
paa Livet og i Gal
gen ophænge, saa 
at andre kunne se 
det, og vore Breve 
og Bud agte og 
ved Magt holde".
Det var jo haardt 
nok at blive hængt, 

fordi man ikke 
vilde tage imod 
beskaaren Mønt.

Til Trods for 
Løfterne var det 
dog ikke forbi med 
Indkvarteringen. I 
1571 fik Byen 10
Bøsseskytter, i 1574 15, i 1587 6 i Borgeleje, som det kaldtes. Ved kongeligt Brev be
stemtes at de skulde have 2 Maaltider Mad og 6 Potter 01 daglig hver(!); hvad de 
yderligere maatte ønske at nyde, maatte de selv betale. Og til Disciplinens og Ordenens 

Haandhævelse fik 
Raadet Fuldmagt til 
at lade Skytterne af

straffe, hvis de 
gjorde Optøjer - 

noget som vel 
haardt kunde til
trænges overfor den 
Tids raa Krigsfolk, 
for hvem et Liv 
mere eller mindre 
ingen Rolle spillede.

Det mærkes ogsaa paa mangt og meget, at denne Indkvartering har været de Aarhus- 
Borgere en Torn i Øjet Det var tilladt de Borgere, der daarlig kunde overkomme

PORTEN I BADSTUEGADE Nr. 2.
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Indkvarteringens Pligter istedenfor Mad og 01 at give Soldaterne hver halvtredje 
Mark om Ugen. Borgerne har imidlertid syntes, at de halvtredje Mark var altfor 
meget, og at Bøsseskytterne var godt hjulpne med to Mark hver. Men nu tog 
Bøsseskytterne Offensiven og beklagede sig til Regeringen, der sendte Byen en 
Advarsel og yderligere fortolkede sin Mening med Afløsningen af Naturalafgift til 
Pengeydelse i et Brev til Hr. Mandrup Parsberg, Befalingsmand paa Aarhus-Gaard: 
da Borgerne vilde spise Kongens Krigsfolk af med 2 Mark, fik de Tilhold om for 
Fremtiden at skulle give dem Mad; og kun hvis Bøsseskytterne ikke vilde, lade sig 
nøje med Værtens Kost, var det tilladt at give to Mark Kostpenge. Men Sagen var 
dog ikke sluttet hermed. Næste Aar kom et nyt Kongebrev, udstedt af Formynder
regeringen i Christian den 4des Mindreaarighed, der søgte at ordne det indviklede 
Forhold paany. Nu skulde Aarhus have 34 Bøsseskytter, der skulde lade sig nøje 
med den menige Borgers Kost plus de 6 Potter 01. Borgerne maa give Kostpenge, 
hvis de hellere vil det, dog skal Øvrigheden paa den anden Side paase, at ingen af 
Bøsseskytterne tvinger Borgerne til at give sig Kostpenge. Og det bestemmes yder
ligere (hvad vist ogsaa var højlig nødvendigt), at Krigsfolket aldrig maa gives mere 
end 8 Dages Kostpenge ad Gangen. Bøsseskytterne stilles under Raadets Opsyn, 
men dette skal ogsaa passe paa, at heller ikke Borgerne foruretter Bøsseskytterne.

Samme Aar holdtes Mandtal over Borgervæbningen i Aarhus. Den talte alt i 
alt 391 Mand. Noget Bidrag til Byens Indbyggertal paa dette Tidspunkt kan man 
næppe faa heraf; men ved en Sammenligning med andre jydske Købstæders Borger
væbning erfarer man dog, at Aarhus har været dem betydelig overlegen. Horsens 
stiller med 205 Mand, Ebeltoft med 203, Grenaa med 211, Hobro møder kun med 
92, medens Randers kommer nærmest med 266 Mand. Borgervæbningens „ Hop
mand « (□: Hauptmann) var Borgemester Niels Pedersen, »Hopmands Lutenant“: Knud 
Olufson. Fennickdrager: Mester Nickell Bartskær. Førn: Mester Oluf Bartskær. 
FeltweblerT): Jacob Abelen Bogfører. Gemein Webler2): Augustinus Guldsmed og 
Jacob Feldbereder. Profos: Mogens Haagensen. - Udrustningen faldt i 4 Klasser: 70 
Mand - aabenbart de mest formuende - var »gherøstet med Harnisk, lange Spiss 
og Slagsverd«; derefter kom Centrum, 221 »gherøstet med lange Rør« (o: Geværer); 
endelig 71 med »Federspyd, Helldeborn og stakket Rør«. 21 Mand - alle Tømmer
folk - mødte blot med Økse og Kaarde.

Skønt Tallene svigter os, er der tydelige Tegn paa, at Aarhus omkring Aar 
1600 paa Trods af Pest og Ildsvaade har været en anselig By, i stadig Opkomst, 
med et rigt og pulserende Handelsliv, der bragte mange gode Dalere i Borgernes 
Kister. For Smaaskipperne og Fiskerne har Sejladsen og Handelen paa den jydske 
Kyst naturligvis betydet en Del. Man kan se det af de mange minutiøse Bestemmel
ser, hvorved Kronen vaager over, at de forskellige Byers Borgerskab ikke skal gaa 
hverandre i Vejen. Som naar det med Hensyn til Fiskeriet i Limfjorden og Handelen 
paa Fiskerlejerne her bestemtes, at Aarhus og Randers Borgere efter Fastelavns Søn
dag maatte bringe deres Handelsvarer hid, fra sidste Søndag i Marts til Pinse aabne 
Handel og Vandel, men derefter ingen andre Varer have paa Oplag i Fiskerlejerne 
end Salt og Træ. Men det blev dog til syvende og sidst Storhandelen, Sejladsen

o: Sergent. 2) □: Korporal.
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PORTEN FRA HJ. AF IMMERVAD OG LILLETORV.

dens Handelsflaade har talt henved 100 Skibe, hvoraf tyve ret

FRA GAARDEN PAA HJ. AF IMMERVAD OG LILLETORV.

paa Udlandet, som betingede Aarhus’ Velfærd. Skønt vi kun ved saare lidt derom, 
er det dog temmelig sikkert, at der har været stadig Forbindelse med store fremmede 
Handelspladser i England, Spanien og Frankrig; fra Tyskland og Holland, med hvilket 

Land Danmark
havde sin vigtigste 
udenrigske For
bindelse i første 
Halvdel af 17.

Aarhundrede, er 
Varerne udskibede 

pr. Lübeck og 
Amsterdam. Ved 
Midten af Aarhun- 
dredet fortæller 

Arent Berntsen i 
sin „Danmarks 

Riges Herlighed“ 
om Aarhus, at 

Byen har et stort 
og formuende 

Borgerskab, og at
anselige. Byens vigtigste Udførsel var dengang som senere Kornet, hvoraf Norge 
tog det allermeste.

At der var kommen Penge til Byen kan ses paa mange Maader. Istedenfor de 
smaa og uanselige lave Huse begynder der nu henimod Aar 1600 at rejse sig flere 

solide og pyntelige 
Købmandsgaarde, dog 
mest af Bindingsværk, 
sjældnere Stenhuse. De 
er oftest i to Stokværk, 
og flere af dem staar 
her endnu - skønt del- 

. vis ombyggede - som 
Monumenter fra det 

Aarhus, som først halv
tredje Hundrede Aar 

efter er blevet overfløjet.
Den ældste bevarede Bygning er Huset i Badstuegade Nr. 2, - bygget i 1593 af 
Raadmand Povl Pedersen Skriver af svært Egetømmer. Dets Ydre er endnu væsent
lig uforandret. Over Porten finder man Bygherrens Navn og Bomærke. Fire Aar 
yngre er den nu noget ombyggede Ejendom paa Hjørnet af Immervad og Lilletorv, 
opført af Raadmand Niels Christensen Skriver. Ogsaa den er af Bindingsværk, men 
i tre Stokværk, i 1788 blev imidlertid det tredje Stokværk nedtaget. — Fra det følgende 
Aarhundrede er Huset „Trods Katholm" i Mindegade Nr. 4, bygget 1606 af Fru
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MEJLGADE MED 
OLUFSGYDE.

Christense Bryske til Katholm. Af 
endnu bevarede Bindingsværkshuse 
fra 17. Aarh. kan fremdeles nævnes 
Ejendommene Nr. 19, 62 og 78 i 
Mejlgade, alle i to Stokværk, og Nr. 
30 og 15 i Skolegade, den sidste op
ført 1642, hvorom Indskriften over 
Porten bærer Vidne.

Men der er ogsaa andre Kendetegn, 
skønt ikke saa mindeværdige, paa, 
at Aarhus var ved at blive en efter 
Datids Forhold stor By. Den trak 
mange Elementer til sig, som man 
ikke skøttede om at have i sin Midte, 
og i 1588 affattede Raadet da en 
lang Liste paa en Række »liderlige og 
pasløse" Personer, som det fik kgl. 
Mandat til at forvise Byen, da man 
ikke havde Kundskab om dem fra 
de Steder, hvor de før havde haft 
deres Tilhold. Listen omfattede ikke 
færre end 41 Mandspersoner, 83 
Kvinder og 4 Børn. I Reglen ind
lod man sig ikke paa nogen nøjere 
Motivering af Forvisningen, men ind
skrænkede sig til i Almindelighed at

mejlgade Nr. 19. angive »ondt Rygte" som Aarsagen.
For Enkeltes Vedkommende specifi

cerer man dog. Saaledes vil man af med Berette Jens Olufsens, fordi hun »har for
lokket Godtfolks Drenge og Piger"; andre skal ud af Byen som »voldsvorne"; 
Severin Pedersen Vognkarl fik »et ondt Vidnesbyrd for Tyveri" - »nok en anden 
Karl er i Huse med hannem og hans Kone ligesaa god". Anne Jens Henrichsens 
Datter er »løsagtig og skikker sig ilde". Og om Jørgen Clausen i Knuds-Boder og 
hans Huskvinder hedder det, at »de har et ondt Rygte for at holde Horer paa Stald, 
og at de om Aftenen »samler Horer til Skalk og Tyvepak". -

Saa kom den Tid, da den myndige Kong Christian den Fjerde besteg Tronen 
og blev en nøjeseende Herre og Husholder, der vilde vaage over, at alting gik til i 
Danmarks Rige, som det sig sømmede. Det er allerede omtalt, hvorledes den kgl. 
Frdn. af 1619, Begyndelsen til en aldrig gennemført detaljeret Købstadlovgivning, 
stillede Byerne direkte under Lensmandens Kontrol; han blev Kongens Repræsentant 
og Byens egentlige Overherre. Herigennem sker det første Brud paa det aristokratiske 
Selvstyre, og Forberedelsen sker til den bureaukratiske Centralisation, som Enevælden 
medfører i den indre Styrelse. Samtidig reguleres Skattevæsnets Bestyrelse indenfor 
Byerne, og - i hvert Fald for de større Byers Vedkommende - oprettes ny Embeds-
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poster, dog som hidtil væsenlig ulønnede, som Udviklingen nødvendiggjorde. Begyn
delsen til en Organisation af Fattigvæsnet sker, og en Fattigforstander indsættes, lige- 
saa en Overformynder, der skal have Indseende med Bestyrelsen af de Umyndiges 
Gods, og en Overkøbmand, der - om man vil - virker som den Tids Grosserer- 
Societet. Den ovennævnte Rasmus Thestrup fungerede saaledes i 12 Aar som Over
formynder i Aarhus; han var tillige Overrodemester - Byen var delt i tre Roder 
med en alternerende Rodemester for hver Rode -, og i 1649 valgte Borgmester og 
Raad ham til Over-Købmand. Tilstrækkelige Beviser paa, hvor anset en Mand han 
har været i det Aarhus-Samfund.

Men allerede en Del Aar før Udstedelsen af den almindelige Købstad forord
ning havde Kongen haft sine Øjne rettede paa Aarhus. Der gik Rygte om, at ikke 
alt var i Byen, som det skulde være, og at det stod ilde tilmed Handel og Vandel, 
særlig Vinhandlen og paa dette Punkt forstod Tiden saalidt som kongelig Majestæt 
nogen Spøg. Følgen blev en kgl. Forordning, udstedt 2. August 1605, der tilstræbte 
en Regulering af forskellige Misligheder i Aarhus By. Den giver et udmærket Ind
blik i Datidens Handelsforhold og meddeles derfor her.

»Vi Christian den Fjerde etc. gøre alle vitterligt, at eftersom vi komme udi Forfaring om 
den store Uskikkelighed, som sig begiver udi vor Købsted Aarhuus, med den Vin, Rostocker-01 
og anden fremmed Drik der til Byen indføres og der sammesteds fortappes, saa den tit og ofte 
forplumres og forfalskes, og enten Gud udi Landet giver dyr eller god Tid paa Kornet, eller der 
er ond eller god Vinvæxt, saa bliver dog samme Drik, altid ved en høj og dyr Værd og Pris. 
Desligeste om den store Bedrageri, der sammesteds skal ske med hvad saltet Kød, skaanske, 
norske og flamske Sild og anden saltet Fisk der udi Byen forhandles, og.det altsammen udaf 
den Aarsag, at dermed ikke haves den tilbørlige Indseende, som det sig bør, da paa det saadant 
maa forekommes og dermed udi Byen, saavel som paa andre vel forord nede Steder, maa holdes 
nogen Skikkelighed, ville vi hermed Strengeligen og alvorligen have befalet os elskelige Borg- 
mestere og Raad udi vor Købsted Aarhuus, at de nu strax og med allerførste Lejlighed skulle 
lade forordne nogle svorne Mænd af Borgerne der sammesteds og dennem alvorligen foreholde 
med største Flid at ha*e Opseende med hvad Rostocker og andet fremmed 01 der for Byen 
indkommer, deraf at vrage hvad ikke findes godt at være, og siden at sætte hvad der samme
steds bliver solgt og forhandlet for en skellig Værd efter det Korn- og Humle-Køb, Gud aar- 
ligen giver og eftersom det er godt til. Hvilke for deres Umage og Besværing skal gives af 
hver Læst otte Skilling Danske; saavel som og tilforordne nogle svorne Mænd, som kunde pro
bere og vrage alt hvad saltet Kød, skaanske, norske og flamske Sild, samt hvad andet salt Fisk 
der sammesteds udi Tøndetal forhandles, og hvad som findes godt Købmandsgods at være, at 
de det mærker med en sær Sirkel og Mærke. Hvad der iblandt findes ikke saa saltet, pakket 
eller vel forvaret, som det sig bør, eller og om Tønderne, enten hele eller halve, findes at være 
for smaa eller ulovlige, at de da mærker dennem med en synderlig Sirkel eller Afridsning, saa
vel som og hvad Vare, som aldeles bliver vraget, med sin sær Mærke, saa at alle og hver kunde 
kende det, som Vrag og ringe Gods er, fra Købmands Gods, og at hver Slags Gods maa købes
efter sit Værd, efter som det er udi sig selv med lovlig Pakning............ Desligeste ville vi efter
denne Dag alvorligen have forbudet alle Vinhandlere udi Byen, som handle med Rinsk Vin udi 
deres Kælder, at føre eller udtappe nogen spansk eller fransk Vin; saavelsom og dennem, som 
holde og udtappe nogen spansk eller fransk Vin, udi deres Kælder at føre eller udtappe nogen 
Rinsk Vin. Og skal nogle svorne Mænd af Borgmester og Raad hertil forordnes, blandt hvilke 
skal tilskikkes en af Raadet, udi det ringeste engang hver Maaned, og ellers paa underskellige 
Tider om Aaret visitere alle Vin-Kældere sammesteds og have Indseende med at imod denne 
vores Mandat ikke bliver handlet. Hvilke og aarligen skulle sætte, hvad Rinske Vin, Spanske 
Vin og Franske Vin der sammesteds bliver fortappet i Kande for hvad Pris og Køb Potten af 
hver Slags skal koste, eftersom Aaringe er til og Vinen kan agtes god. For hvilken deres Umage 
og Besværing dennem skal gives af hver Fad Vin, der sammesteds i Kande og Pottetal udtappes, 
en Pot Vin, og skal den Taxt de aarligen sætte paa fornævnte Vin, hvad Potten af enhver Slags 
skal gælde, in Specie antegnes og paa Raadhuset anslaaes, saa enhver sig derefter kan have at 
rette. Saafremt nogen herimod, som fører eller udtapper Rinske Vin, befindes i deres Kælder, 
at have eller udtappe franske eller spanske Vin, og de som fører eller udtapper franske eller 
spanske Vin, udi deres Kælder at have eller udtappe nogen Rinske Vin, de da ville have forbrudt 
til os og Byen hvad Vin de haver med at fare. Desligeste dersom udi deres Huse og Kældere, 
naar der efter af fornævnte Svornemænd bliver ransaget, befindes nogen forfalsket Vin, han da
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iligemaade vil have forbrudt til os og Byen hvad udi saa Maade findes forfalsket at være, og 
ligedan dersom nogen sig understaar over denne Taxt, der aarligen bliver sat, nogen Vin at 
sælge eller afhænde, han da derover maa straffes som sig bør. Bedendes og bydendes Borgme- 
stere og Raad udi vor Købsted Aarhuus, at de .dennem højligen lader være befalet fornævnte 
Svornemænd at forordne, og herforuden at have en flittig og grangivelig Indseende med at denne 
vores Mandat bliver overholdt, og straffet dennem derimod giører, saafremt de ikke selv derfor 
ville stande os til Rette."

Forordningens Vigtighed kan ses af Tilføjelserne paa Aktstykkets Bagside: Læst 
paa Aarhus Raadhus den 12. Augusti 1605 - Læst paa Aarhus Byting den 23. July 
1612. Det var noget, som vedrørte alle Borgerne, og som de af og til maatte min
des om.

Nr. 62. HJ. AF MEJLOADE OG TVERGADE.

Fire Aar efter gav Kongen Skomagerne i Aarhus et føleligt Nakkedrag, fordi de 
havde fordristet sig til at tro, at enhver kunde tage for sine Varer, hvad han vilde, 
og paa ganske moderne Vis havde dannet en Ring til Opretholdelsen af bestemte 
Priser. Men de fik andet at vide. Kongen blev smækvred, da han erfarede, at de 
„sig tilfordristet havde for en meget ulidelig og ubillig Værd og Pris at sælge og 
afhænde Sko, Støvler og andet deres Arbejde". For at straffe dem aabnedes ganske 
imod Tidens Skik en fri Konkurrence, idet Kongen tillod alle uden- og indenlandske 

Skomagere frit at forhandle 
deres Varer paa Torvet i 
Aarhus to Gange ugenlig, 
Onsdag og Lørdag.

Ogsaa denne Forordning 
blev læst paa Aarhus Raadhus 
for Raadet og „udi menige 
Skomageres deres Paahørelse" 
- andre, til Skræk og Ad

varsel.
Ligesom sin kongelige Fa

der lod Christian IV Paabud 
udgaa til Købstædernes Bor
gere om at levere det fornødne 
Kontingent, da det trak op til 
Kalmarkrigen. Og han gik 
skrapt til Værks og saa de 
Folk, som blev ham sendte, 
godt paa Fingrene. Allerede 
i 1606 havde han givet Ordre 
til at udtage tretten Baads- 
mænd til Flaaden med Til
føjende, at det skulde være 
„gode, duelige og søfarende 
Karle, som kunde være tjen
lige og duelige deres Tjene
ste at forestaa, og at der ikke 
bliver fremsendt unyttige Folk,
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som tilforn sket er, ej heller at nogen for Villigheds eller Venskabs Skyld bliver for- 
skaanet, som ellers til samme Bestilling kunde agtes tjenlige." Da Krigen brød løs, 
kom der Paabud om Udredelse af 1000 Rigsdaler i Krigsskat, saalænge Ufreden med 
Sverrig varede, at betale hver Mortensdag. Men da den var endt i 1613, fik Aarhus 
Borgerskab at vide, at det endnu i to Aar maatte udrede samme „Krigsstyr", „efter
som vi og Riget formedelst den besværlige Krig og Fejde er geraaden udi stor Ud
gift og Gæld". Det blev dog heller ikke herved. Under hele Krigen kom der Paa
bud snart om Leverance af en Slags, snart af en anden Slags. Kongen havde saaledes 
erfaret, at der i Byen skulde være nogle „Tromettere og Stadsspillemænd"; dem havde 
han god Brug for til sine Orlogsskibe og befalede derfor, at saamange „Tromettere 
Pibere og Tromslagere", som kunde hidskaffes, ufortøvet skulde skikkes til Køben
havn. Nogle Maaneder efter har han Brug for nogle gode Tømmermænd, næste

FRANDS HANSENS OAARD. MEJLGADE 78.

Sommer beordrer han en af Aarhus' tvende Bartskærere, Mester Jakob eller Mester 
Augustinus • til at gøre Tjeneste paa Flaaden. Hertil kom endvidere forskellige Na
turalydelser. Borgerne fik saaledes Befaling til at gøre Tilførsel af Proviant til Var- 
berg, Båhus eller hvor Høvedsmanden, Sten Maltesen, havde sin Lejr, og senere fik 
de at vide, at kgl. Majestæts Krigsfolk behøvede Sko, Strømper, Hestesko og Søm, 
hvorfor de havde at sørge ogsaa herfor.

Ogsaa efter Krigen havde den virksomme Konge Brug for Folk rundt om fra 
Riget til sine mange Foretagender, og Aarhus maatte ogsaa skatte hertil. I 1617 fik 
Lensmanden saaledes Paabud om at lade udtage to Murerkarle, en Kalkslager og seks 
Pligtkarle (o: Haandlangere) til Fortsættelse af Byggearbejdet paa Frederiksborg Slot. 
De skulde afløses af andre, naar et Aar var gaaet. Næste Aar gav den musikelskende 
Christian IV Bispen Ordre til at udsøge tre Skoledisciple med gode Stemmer - en 
Bas, en Tenor og en Alt - for at de kunde optages som Musikanter i Kongens
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Cantori (□: det kgl. Kapel). Som ligefremt Børnerov og et groft Overgreb mod For
ældrenes Rettighed maa vi se det, da Kongen søgte at rekrutere sin Arbejdsanstalt, 
Børnehuset, ved at lade optage mere eller mindre vanartede Børn rundt om i Riget 
I 1636 kom der Brev til Lensmanden Erik Grubbe, om at det var kommet Kongen 
for Øre, at der i Aarhus fandtes mange fattige Børn, som lagde sig efter Betleri, „og 
derover vænnes til Tyveri«; derfor var det hans kongelige Vilje, at de Børn, som 
Forældrene ikke vilde holde af Gaden og som var saa gamle, at de kunde tjene 
deres Brød, skulde sendes „til vort Tugthus« og siden aarlig 4 å 5 af samme Slags. 
Da det rimelig nok har haft sine Vanskeligheder med Efterlevelsen af dette Bud, kom 
der i 1638 en ligefrem Ordre til Lensmændene i Jylland om at optage alle løsgaaende 
Børn over tretten Aar og sende dem til Børnehuset. Følgen blev, at Viborg sendte 
24, Aalborg og Aarhus hver 20, Ribe og Kolding hver 16, Randers 14, fra Vejle 
kom der 10, fra Mariager og Horsens hver 6. Kongen kunde nu være tilfreds. 
Det hele mindede om senere Tiders „Hunderakkere«.

Andre kongelige Paabud kunde ogsaa være haarde nok og falde til adskilligt 
Besvær. Kongen havde saaledes givet en Mand ved Navn Hans.Røber Privilegium 
paa en Sæbefabrik i København. Og da Christian IV nu var overordentlig nidkær 
over den hjemlige Industris Opkomst, gav han i 1621 Borgerne i Aarhus og andre 
Købstæder Underretning om, at han naadigst havde bevilget denne Mand at forsyne

PORTEN I SKOLEGADERNE 15.

nogle af Købstæderne 
med den/ nødtørftige| 

Sæbe. Og de skulde 
værsgo selv hente Sæ
ben - det var jo til 

„Sejladsens Forfrem
melse«. Blev der Ud
sigt til Sæbemangel i 
Aarhus, skulde Borgme
stre og Raad i Tide lade 
Hans Røber det vide, at

han kunde rette sig derefter. Det maa ikke have været ilde at syde Sæbe paa saa- 
danne Vilkaar.

Hvad man ellers kan indvende mod Christian IV's Smaatskaarenhed og Lyst 
til at blande sig i Enkeltheder, hans gode Vilje og Ønsker for Rigets Fremtid var 
ægte nok. Han omfatter ethvert Projekt med største Interesse, og de af hans Under- 
saatter, der er lidt mere end almindelig driftige og tør give sig i Kast med nye 
Ideer, kan være sikre paa hans kongelige Understøttelse og Bistand. Vi kan vise 
flere Eksempler derpaa for Aarhus’ Vedkommende. I 1632 giver han Hans Klott 
kgl. Bevilling paa et Klædegøreri og for yderligere at understøtte Sagen giver han 
Borgmestre og Raad Paabud om at tilholde den lediggaaende Aarhus-Ungdom at give 
sig i Tjeneste hos ham. Da det nok alligevel ikke vilde arte sig rigtig med Klæde- 
mageriet, formodentlig paa Grund af manglende Kapital, lod Kongen Jørgen Urne 
rejse til Aarhus for at formaa de rigeste Borgere til at „participere i et Kompagni« 
- vi vilde sige til at danne et Aktieselskab - som Kongen da vilde give gode Pri-
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vilegier; i hvert Fald burde de laane Klædemageren Penge mod Rente; Kongen vilde 
da give dem Fortrinsret for denne Gæld. 1635 meddeles det Lensmanden, Lauritz 
Lindenow, at han har tilladt Klokkeren Hans Hansen Skoning og Consorter at anlægge 
en Papir-Mølle paa et belejligt Sted i Aarhus. Den kom i Stand, ligesom en Krudtmølle, 
og Kronens og Capitlets Bønder og Tjenere fik Tilhold om at forskaffe de fornødne 
»Lærreds-Lumper" til Papir-Møllen. Hans Hansen Skoning havde formodentlig god Brug 
for den. Han havde i 1614 faaet Tilladelse til at oprette et Trykkeri i Aarhus. Selv 
var han Autor til det meste af, hvad der udgik fra hans Bogtrykkeri, dels religiøse 
Traktater, dels moralske Læredigte og nogle Satirer, der har forskaffet ham en Plads 
langt nede i den danske Litteraturhistories Annaler. Han har øjensynlig været en fore
tagsom Mand, men et stridbart Gemyt. I 1641 tørnede han sammen med Skole
mester og Kannik Jacob Knudsøn, der insinuerede, at han havde gjort sig ulovlig Fordel 
af Kirkens Midler - Hans Skoning var Klokker ved Domkirken, og under Forhørene 
tørnede han sammen med Biskoppen Morten Madsen. Klokkeren skrev Smædebreve 
om sine høje Foresatte, men han fik snart Kærligheden at føle for sin Opsætsighed. 
I 1643 fik Lensmand Eiler Grubbe Befaling til at tiltale ham, fordi han tillod sig 
at trykke Bøger og Paskviller, »som ikke efter vores naadige Befaling af de Højlærde 
ere reviderede". Først Aaret før sin Død (1651) fik Hans Hansen Skoning sit Em
bede tilbage. Bogtrykkeriet standsede samtidig sin Virksomhed, og næsten halvandet 
Hundrede Aar skulde hengaa, før der atter kunde trykkes Bøger i Aarhus.

Paa et enkelt Punkt viste Kongen sig meget frisindet og langt forud for sin 
Tid. Han havde faaet Øjet op for, hvor skadeligt Haandværkslavene med alle deres 
Skraaer og Lavsrettigheder kunde virke, fordi de gav Anledning til alskens Misbrug, 
særlig til at skrue Priserne op for Kunderne. Fra 1613 foreligger da ogsaa et kgl. 
Mandat, der ophæver alle Skraaer og Lavsret og tilstod enhver Haandværker, der vilde 
nedsætte sig i Riget, almindelig Næringsfrihed, men Tidsstrømningerne var her den 
kongelige Vilje for mægtige. Alt blev som det var og bevaredes saaledes endnu i 
halvtredje Hundrede Aar til Loven af 1857.

Lavene spiller saa stor en Rolle i det gamle Byliv, at en Skildring af deres 
Væsen og Virken nødvendig hører med ind i Billedet. For Aarhus’ Vedkommende 
fandtes 8 Lav. De ældste Lavs-Vilkaar, vi kender fra denne By, er Bagernes fra 
1621. Vilkaarene har imidlertid øjensynlig været enslydende for de forskellige Lav 
med Undtagelse af nogle for det enkelte Lav ejendommelige og særlige Slutnings- 
Passus. Ud fra disse Bagernes Lavs-Vilkaar tør vi derfor danne os et Billede af 
Gennemsnitsforholdet i 17. Aarhundrede.

Vilkaarene er vedtagne af Borgmester og Raad i Fællig med Oldermand og 
Bisiddere i Bagerlavet. De vigtigste Bestemmelser er disse:

1. Hvert Aar skal vælges en Oldermand og 2-4 Mestre, som Lavet er stort til.
2. Oldermanden med sine Bisiddere skal en Dag om Ugen høre hvad Klagemaal, der 

kan være mellem Mester, Svend eller Dreng og dømme dem imellem.
3. Af mulige Bøder skal de to Tredjedele være forfalden til Enker, Faderløse og Hus- 

aime af Haandværket, den tredje Part tilkommer Oldermanden og hans Bisiddere.
4. Oldermanden skal holde »en klar Register« over de indkomne Bøder.
5. Til disse Sammenkomster skal Lavet have »et vist Sted og Lavs-Hus at besøge«.
6. Udi saadan Forsamling og Lavs-Hus maa ikke holdes Drikkelag og Gæstebud. De, 

som handler herimod, skal straffes efter deres Formue. Den ene Part tilfalder Kgl. Majestæt, 
den anden Aarhus-By, den tredje Angiveren.
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SNEDKERLAVETS SEGL.

MURERLAVETS SEGL

DREJERLAVETS SEGL.

7. Enhver, som vil bruge og nære sig af et Haandværk, 
skal melde det for Borgmestre og Raad, der optegner hans 
Navn og med Bytjenerne tilskikker Oldermanden det. Han 
skal kunne vise sit Pas og gøre Besked for, hvor han er 
kommen fra.

8. Den Svend, der anstiller sig modvillig og forsømmer 
sin Mesters Arbejde, skal straffes, og med Bøderne forholdes 
som før, de to Parter til de fattige Enker og faderløse Børn 
i Lavet, den tredje Part til Oldermanden, hvis han lovlig kan 
overbevises.

9. Hvis en Mester forholder sin Svend hans Løn uden 
billig Aarsag, maa Svenden beklage sig til Oldermanden og 
Bisidderen, der skal hjælpe Svenden til hans Løn.

10. Ingen Haand værkere maa i denne deres Forsamling 
træffe nogen Afgørelse om Priserne paa deres Varer uden 
Kongens og Øvrighedens Billigelse.

11. Den, der vil drive et Haandværk, skal lade sit Navn 
indskrive hos Borgmester og Raad. Derved bliver han Bor
ger, og ingen kan da forbyde ham at øve sit Haandværk, 
med mindre han er overbevist om nogen Uærlighed og Mis
gerning. Ingen, som vil nedsætte sig, skal heller være for
pligtet til at gøre Gæstebud eller Mesterstykke. Den, der gør 
det, skal have forbrudt sit Borgerskab, og baade han og Gæ
sterne bøde efter deres Formue.

12. Alle Mestere skulle være pligtige til at tage alle fat
tige forældreløse Børn og Hittebørn i Lære, og disse Børn 
skal tjene dem et vist Antal Aar for Kost og Lære, saadan 
som Overformynderen og de to dertil beskikkede Raadmænd 
kan enes med Mestrene. Børnene skal forsynes med de nød
tørftige Klæder i to Farver, og Midlerne hertil skal skaffes 
dels ved' „Kirkeposen", dels ved hvad Godtfolk vil give der
til. Men hvis Mesteren selv klæder dem, skal Børnene være 
pligtige at tjene ham saa meget længere, eftersom Overfor
mynderen aftaler det med Mesteren.

13. Den, der huser, hvem der er løben fra sin Mester og 
i de farvede Klæder, og ikke angiver det, skal straffes, som 
om han husede fredløs Mand.

14. Overformynderen skal en Dag om Ugen tilligemed 
de tvende Raadmænd hjælpe til, at Hs. Majestæts Anordning 
efterleves og desuden høre paa hvad Klager, der kan være 
Mesteren eller hans Svend og Drenge imellem, og lade de 
Ulydige straffe.

15. Dersom nogen Mester lokker en andens Svende til 
sig, skal han give 1 Daler i Straf til de Fattige og endda 
miste sin Svend.

16. Saafremt nogen flere Gange er løbet af Lære og efter 
Straf og Advarsel ikke forbedrer sig, skal han - halvt paa 
Byens og Lavets Bekostning, halvt paa Kongens - skikkes til 
Tugthuset i København eller arbejde i Jærn paa Bremerholm.

17. De fattige Børn, som lære et Haandværk og uden 
Vederlag klædes og fødes af deres Mestre, skulle være for
pligtede til igen at bistaa dem og deres Hustru, hvis de ved 
Alder og Sygdom forarmes, med en vis aarlig Hjælp efter 
deres Formue, naar de selv er bievne voksne og kan ernære 
sig af deres Haandværk.

18. Saadanne Børn, som er anbragte ved et Haandværk, 
skal der, ligesom til de andre fattige, gives Tegn, at enhver 
kan vide, hvem det er han giver sin Almisse til.

Saa følger nogle Bestemmelser om Udeblivelse fra 
Lavsforsamlingerne, der uden lovligt Forfald koster 
1 Mark; endnu dyrere er det at forlade Forsamlingen, 
inden Mødet er sluttet -- det koster tre Mark. Bil-
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ligere er det at tiltale hinanden med Ukvemsord eller 
paa gode Navn og Rygte, eller i Lavshuset at falde 
Oldermanden i Tale „med Bulder og Ulyd af vred 
Hu". For det slap man med en halv Mark til de 
Fattige.

Et Vilkaar, som meget strengt blev overholdt, vist
nok fordi der var en almindelig Tilbøjelighed til at 
sidde det overhørig, var Forpligtelsen til at følge Lavs
brødrene til deres sidste Hvilested. Undladelse med
førte Udredelse af 1 Mark til de Fattige. Og hvis nogen 
var tilsagt at bære Liget til Graven og ikke mødte, 
maatte han punge ud med en halv Daler.

Denne Øvelse i at »følge Lig", som Lavsbrødrene 
herved fik, medførte snart det ejendommelige Forhold, 
at de fleste Lav fik sin Ligbærerkorporation, der funge
rede som en Blanding af Bedemænd og Ligbærere, og 
stod til Tjeneste for alle honnette Lig, der vilde betale 
dem for deres Umag. De sørgede da for de fornødne 
Materialer som Ligbaare og Ligklæde. De nemt tjente 
Penge synes imidlertid at have demoraliseret disse Lig
bærerlav i Tidernes Løb. I en Erklæring fra Magi
straten af 1727 nævnes Brobergs Liglav, Studsgades 
Liglav og Snedkernes Liglav som Lav, der før havde 
begravet Bødlen, en Bytjener og lignende lidet estime
rede Personer. Nu var en Raadhustjener død, og 
Handskemagernes Liglav fik Tilsagn af Øvrigheden om 
at bortbære ham. Nogle af Brødrene indfandt sig saa 
hos Borgmester Eggers for at træffe Aftale, om hvad 
de skulde have for deres Umage. De var saa ube
skedne at forlange 16 Rdlr., hvortil Borgmesteren sva
rede dem: „I skal have 16 Hundsfötter paa Jer Næse". 
Følgen blev, at kun 14 af Lavet gav Møde, medens 
andre 11 ikke vilde bære, men stod paa Kirkegaarden 
og lo ad de andre. De opsætsige maatte dog op med 
flere Rigsdaler i Bøde, eller sidde nogle Dage i Arrest.

For Bagerlavets Vedkommende, ligesom vist for de 
andre Lav, galdt den Bestemmelse, at en Svend mindst 
skulde være 16 Aar gammel og derefter tjene sin Mester 
i tre Aar. Gik han tidligere fra sin Plads, var det en 
Dalers Bøde, ligesaa hvis han fordristede sig til at ar
bejde for sig selv eller for nogen anden i sin Mesters 
Hus.

Medens man i mange af disse Vilkaar sporer Chri
stian IV’s Omsorg for det almindelige Bedste, særlig

BØDKERLAVETS SEGL.

BØDKERNES BRODERSKABS 
SEGL.

DREJERLAVETS SEGL.

MURER- OG STENHUGGER
LAVETS SEGL.

Aarhus. 3
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Bestemmelserne om de forældreløse Børn, der skulde opdrages til nyttige Samfunds
borgere, hvad virkelig maa kaldes et betydeligt Fremskridt, var det helt i Monopolise- 
rings-Aanden, naar det i Bagerlavets Vilkaar tilsidst forbødes alle Bønder eller Møllere 
i Byens Omegn at føre Brød til Aarhus og sælge det „Bagere til Forprang" under 
Brødets Fortabelse til de Fattige. Derimod maatte der nok tilføres Brød fra de andre 
Købstæder til almindeligt Marked - det maa være bleven noget gammelt med den 
Tids Forbindelser. Bagerne i Aarhus skulde endelig være forpligtede til at „holde 
godt forsvarligt Brød ved Magt ved Borge-Port og i deres Huse, at det for fat
tige Folk kan findes til Fals til deres Underholdning". De rige bagte selv.

Nogle Oplysninger om Lavsforholdene i det 17. Aarhundredes Aarhus giver 
ogsaa Smedelavets Protokol. Dette Lav var meget stort og omsluttede med sine kraf
tige Arme højst forskelligartede Haandværk. I 1651 talte det saaledes: 2 Kandestøbere, 
1 Grydestøber, 14 Kleinsmede, 8 Grovsmede, 2 Sværdfegere, 5 Bøssemagere, 4 Guld
smede, 1 Stenhugger, 4 Sadelmagere, 5 Remmesnidere, 1 Sporemager, 12 Feldberedere 
og 1 Maler - ialt 60 Mestre. Det var saa mægtigt, at det faa Aar efter kunde paa
føre adskillige Haandværkere Proces, fordi de ikke vilde begive sig ind i Smede
lavet, saaledes 2 Kandestøbere, 2 Kobbersmede, 1 Stenhugger og 1 Kleinsmed. Og 
det fik Medhold af Øvrigheden. Ved Byfogdens og Raadstuerettens Dom blev de 
modvillige dømte til at gaa ind i Smedelavet og kønt erlægge de 6 Daler, som det 
kostede. I 1689 var det dog ved at gaa istykker, men blev fornyet for alle de oven
nævnte Haandværks Vedkommende med Undtagelse af Malernes; til Gengæld inkorpo
reredes Uhrmagerne i Lavet - det var jo en Profession, som først i en senere Tid 
havde uddannet sig til selvstændig Betydning. Og Smedelavet levede videre paa sine 
Traditioner og sin erhvervede Magt og Vælde. Først henimod Midten af det føl
gende Aarhundrede begyndte der at vise sig Mangel paa Disciplin hos Lavsbrødrene; 
de vilde nu hverken rette sig efter Oldermandens eller Øvrighedens Bestemmelser.

De andre seks Lav i Aarhus var: Skomagernes, Skrædernes, Handskemagernes, Sned
kernes, Murermestrenes og Hattemagernes. Senere kom hertil Drejernes og Rebslagernes.

Der var øjensynlig Velstand i Byen, og meget tyder paa, at man ogsaa har 
haft Blikket aabent for dens Trivsel. Magistraten havde netop taget Sagen om Hav
nens Forbedring og Aaens Opmudring under Overvejelse, da Aarhus fik sit første føle

lige Stød udefra. Hidtil havde den kun 
maattet skatte til Krigens Førelse i andre 
Landets Dele, nu fik Byen for første 
Gang alle de Ulykker, som Krigen har 
i sit Følge, at mærke. Det var Efter
virkningerne af Danmarks ulykkelige 
Deltagelse i Kejserkrigen. I Eftersom
meren 1627 rykkede Wallensteins Sol
dater under Scharffenbergs Ledelse ind 
over den jydske Grænse og snart stod 
de udenfor Aarhus. Byen havde alle
rede faaet en Forsmag paa, hvad den 
kunde vente sig, da endel danske Krigs-

Af Rasmus Thestrups Epitafium, som ældre Folk endnu min
des at have set i Domkirken, haves kun ubetydelige Levninger. 
Hertel beretter: „Det er af Træ, men dets Søjler og Pyra
mider er sort poleret Marmor. Maleriet er rædsomt skønt; 
det forestiller de onde Menneskers Skæbne paa Dommedag. 
Inskriptionen beretter, at Thestrups Børn, hvoraf 3 vare Præ
ster, have i Fællesskab bidraget til bemeldte Epitafiums Be

kostning og Opsættelse 1672“.
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folk under Oberst Baudissin var kommen til Byen og havde plyndret i Godtfolks Boliger 
og holdt „sælsom Hus« - formodentlig har de taget sig deres tilgodehavende Sold 
betalt paa denne nemme Maade.

Meget ved vi ikke om de kejserlige Soldaters Ophold i Aarhus, skønt en Del 
af dem laa her i over halvandet Aar. I al sin Knaphed giver Rasmus Thestrups 
Dagbog os de paalideligste Oplysninger. Han skriver saaledes:

„Den 5. Octobris ere Kejserens Folk hidkomne og haver Byen saavel som ganske Jylland 
og Wendsyssel med andre flere Provinser indtagen. Om Søndagen dernæst efter er jeg til
tvungen af Overste Hr. Johan Ernst v. Scharffenberch Byfogdens Bestilling at forvalte, og var 
jeg udi samme Bestilling paa 7 Fjerdingaarstid indtil Freden igen blev gjort.... Samme Kejse
rens Krigsfolk var her indtil Pintse Anno 1629 noget nær udi 7 Fjerdingaar og holdt sælsomt 
Hus herinde, saa det svier til det Barn udi Vuggen ligger, men Verden staar.

Anno 1628. Dette Aar var et bedrøveligt Aar formedelst de mange Krigsfolk og Fjender, 
som var Landet mægtig. Dog var her godt Køb paa Korn og Fetalje, saa at hvem, som havde 
Penge, kunde købe en Skæppe Rug for 6 Skilling, en Skæppe Byg for 4 Skilling, en Skæppe 
Havre for 2 Skilling, en Okse for 1 Rigsdaler, en Ko for 1 Rigsdaler, og ellers Heste, Svin og 
andet, som de umilde Mennesker stal og røvet fra fattige Folk, saa vel som Kobber, Tin, Mes
sing og Klæder kunde købes for ringe Værd, men Pengene var alt af Landet og udgivne til Skat.

Anno 1629. Den 5. Juni er her omslagen ved 4 Trommer paa den store Kirkegaard og 
udi Immervad og Freden udraabt at være gjort imellem Kejseren og Kongl. Majestæt. Gud ske 
Lov. - Den 13. Juni ere de sidste af Krigsfolkene bortvandret".

En Erindring, der gennem lange Tider mindede Aarhusianerne om dette Besøg, 
var den af Krigs

„WALLENSTEINS SKANSE".

folkene kort uden
for Byen opkastede 
Skanse, af hvilken 
Rester under Nav
net „ Wallensteins 
Skanse" helt ned i 
det 19de Aarhun- 
drede kunde paa
vises.

Skønt Aarhus vis
selig er kommen 
til at svare en drøj 
Krigsskat, før de 
uvelkomne Gæster
forsvandt, har den dog hurtig forvundet Følgerne. Der var noget at tage af. I glad 
Letsindighed har man snart glemt det hele, lidet anende, at det snart skulde følge, 
som var meget værre. Kan man tro Præsten, Mester Bonde Nielsen, har der i de 
nærmeste Aar været drevet megen og Gud lidet velbehagelig Uskikkelighed i Byen. 
I en Prædiken i Domkirken Søndag den 12te August 1634 tog han sig for at 
læse sine Medborgere Teksten. Særlig var han vred over, at de misbrugte Kirken, 
der altid stod aaben, til helt verdslige og ugudelige Formaal. Om Torsdagen, 
naar det var Tingdag, samledes der gerne en Del Folk bag Koret, her holdtes der 
Raad, her optænkte de deres „Løgne, Rænker og Praktiker", her „overlagde de deres 
Skalke-Rænker i Stedet, at de skulde gøre deres inderlige Bønner til Gud i Himmelen 
om al Fornødenhed .... Ja de endog saaledes profanerer dette Bedehus, at de gøre

3*
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hende til Utugts og Løsagtigheds Hus, som baade jeg og andre Godtfolk paa denne 
Sted tilforn har fornummet«. Mester Bonde kom i Forlegenhed for sin Mund og 
blev afæsket en Erklæring fra sine Foresatte om Indholdet af sin Prædiken; han hjalp 
sig dog med, at »Materien gav at tale om Bedehus og andægtige Bønner«, og at 
han ikke havde »bandsat« nogen.

Christian den Fjerde var en Mand, i hvis Interesser ogsaa det aandelige Liv tog 
en betydelig Plads. Dét er bekendt, hvorledes det adelige Akademi i Sorø skyldtes 
ham, og i Slutningen af Trediverne havde han Planer om Oprettelsen af et Gymna
sium i Aarhus. 17. Maj 1639 udkom en Instruks desangaaende med en vedføjet 
detaljeret Studieplan. Gymnasiasterne skulde have fri Kost, der skulde tillægges dem 
nogle Stipendier, og fire Professorer ansættes. Det blev dog ved den gode Hensigt. 
Et Aarstid efter kom der Befaling til, at der ikke videre skulde fortsættes med Ind
retningen af de paabudne Gymnasier i Aarhus, Viborg og Ribe, da Majestæten havde 
erfaret, at der skulde være »adskillige Betænkeligheder« derved. Man tør formode, 
at disse Betænkeligheder overvejende har været af økonomisk Natur.

Et Fremskridt var det uden Tvivl, da Kongen omtrent samtidigt paabød Ned
læggelsen af flere smaa Skoler i Aarhus, som paa Grund af Lærernes Uduelighed 
var til mere Skade end Gavn. Forordningen er baade i pædagogisk og kulturhisto
risk Henseende særdeles god at faa Forstand af:

»Eftersom vi naadigst komme i Forfaring, hvorledes udi vor Købsted Aarhus skal være 
nogle, som holder danske Skoler, som baade skriver ilde og kan ikke udi Skriven og Regnen 
det, de bør at vide, Ungdommen til Nytte, og (da) vi naadigst af os elskelig, hæderlig og høj
lærde Doctor Morten Madsen, Superintendent over Aarhus Stift, hans underdanigste Erklæring 
erfare saa i Sandhed at være; og megen Forargelse udi en Del samme Skoler øves med Drik 
og Horeri, Ungdommen til største Vanheld, da ville vi naadigst have forholdt, at alle de smaa 
Skoler straks herefter skal afskaffes, og derhos naadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevil
ger og tillader Johan Utrecht, Organist til Domkirken udi vor Købsted Aarhus, at maa selv aabne 
og ingen anden udi Aarhus holde Danske- og Tyske-, Regne- og Skrive-Skole, efterdi han af 
fornævnte Doctor Morten Madsen dertil kendes dygtig; dog skal han være obligeret Ungdom
men med største Flid at undervise ved Læsen, Skriven og Regnen baade paa Linier og med 
Ziffre, og ellers i andre Maader sig anstille, som ingen sig billig over hannem haver at besværge. 
Forbydende alle osv. -«

Det varede ikke længe, før Krigstrompeten igen gjaldede. Denne Gang var det 
ikke kejserlige, men svenske Tropper, man skulde i Lag med, ikke Wallenstein, men 
Torstenson, der var den fjendtlige Generalissimus. Det var Trediveaarskrigens sidste 
Kampaar, de, der for Danmark førte til den ydmygende Fred i Brømsebro, Begyn
delsen til Landafstaaelser og Rigets Forringelse udad i mere end to Hundrede Aar.

I Efteraaret 1643 havde Borgmestre og Raad faaet Ordre om at skaffe 200 
raske Karle, der skulde møde i Ry. Ved Aarets Udgang maatte de imidlertid tilskrive 
Land-Commissarierne, at det trods al Umage kun var lykkedes at tilvejebringe 100 
Mand, »som vi dog med store Penge (foruden en Maaneds Sold, deres Knapsæk og 
andet Tilbehør dennem medgiven) dertil købt haver, hvilke vi nu med deres Officerer 
fremskikker«. Desuden medskikkede de 1972 Tønde Krudt og 25 Buscher Lunter 
Faa Dage efter kom der Bud fra Niels Krag, at der fluks skulde skikkes Sadler og 
Ridetøj, »de allerfleste som nogenledes er tjenlige at bekomme«, til Snoghøj, hvor 
Dragonregimenter var opstillede for at afvente Fjenden.

Det var dog for sent. Fjenden stod allerede i Holsten, og det varede ikke 
længe, før han atter kom til Aarhus. Og de svenske Krigsfolk synes at have været
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nok saa raa Kumpaner som de tyske. I hvert Fald blev Byen ganske anderledes 
brandskattet denne Gang end sidst. Vi giver atter vor Hovedkilde, Rasmus Thestrup, 
Aarhus' bedste Mand, Ordet:

„Anno 1644. Udi dette nye Aars Begyndelse høres mange bedrøvelige og onde Tidender 
formedelst Svenskens Krigs-Armade, som uformodendes var indfalden udi Holsten noget før Jul. 
Jeg maatte alene gøre en Soldat ud (o: holde en Soldat) med al sin Gevær og Besolding. Fjen
derne er komne til Skanderborg 10. Januari og her til Byen den 16. Jeg finge en Ritmester af 
Adel med 27 Personer og 31 Heste [i Indkvartering]. Han holdt saa Hus hos mig, at jeg 
næppelig forvinder det her i Verden, thi imidlertid Fjenderne var Landet mægtig, kom jeg til 
agters baade paa min Ejendom, Husleje, Gæld og Formue, næsten for 4 Tusinde Dalers Værd".

Besøget varede ikke saa længe som sidst. I Begyndelsen af 1645 var Fjenderne 
atter borte, efter at have faaet Papir paa 4000 Rdlr.s Brandskat - men Følgerne af 
deres Besøg blev tilbage. Den kgl. Commissarius forlangte Erklæring af Borgmestre 
og Raad om, hvad Skade Byen havde lidt af Fjenderne. Bønderne erklærede, at de 
ikke kunde betale Tiende til Domkirken, da de af Fjenderne var udplyndrede og 
ringe Sæd havde faaet i Jorden efter deres Voldtog. Og selv den velstaaende Købmand 
Thestrup beklager sig.

„Anno 1645 maatte jeg fattige Mand paa det ny igen til at opbygge det, som de umilde 
Mennesker for mig havde nedreven og ganske fordærvet og den Gaard paa Kannikegade skal 
af ny lade forfærdige saavel som mine Boder1) bag Klostret paa Brobjerg, Skolegade, Graven 
og paa Kirkegaarden. De tvende Ejendomme her nedenfor mig var ganske ruinerede og for
dærvede, saavelsom alle mine Ejendomme paa Landsbyen, i Hørritt og Thestrup, meget ilde 
fordærvede og medfaren".

Skaden, som Fjenderne voldte Byen, har sikkert været meget stor, skønt vi kun 
glimtvis kan forfølge den. Et og andet Træk, som er opbevaret, er tilstrækkelig op
lysende. Kort før Fjendens Ankomst var der rejst Sag mod Bisp Morten Madsens 
Enke. Hun beskyldtes ved mange Vidner for at have haft ulovlig Omgængelse med 
sin Svigersøn, Præsten Christen Nielsen, og desuden for at have gjort sig skyldig i 
Fosterfordrivelse eller Barnemord. Hun dømtes skyldig i første Instans og arresteredes. 
Imidlertid brød Svenskerne ind, og hele hendes kostbare Bo blev ved fuldstændig 
Forsømmelse fra Øvrighedens Side „spoleret og forrykket" for 30,000 Rdl.s Værdi. 
Da alt igen var bleven roligt, toges Sagen - der jo som Livssag skulde for Herre
dagen - af Lensmanden op til fornyet Behandling. Hun stævnedes for „fuld kætterske 
Sag for Lejermaal og Blodskam med hendes Datters Mand". Resultatet blev imid
lertid anderledes, end man havde ventet det i Aarhus. Herredagen mente, at Vidnes
byrdene intet Værd havde; at de var truede og overtalte til at vidne mod hende, og 
frikendte hende.

Rasmus Thestrup kunde heller ikke forvinde den Skade, som var ham over- 
gaaet. Ni Aar efter opgør han i nogle Linjer sit Livs Indhold og mindes Fjendens 
Indfald i disse Ord: „Jeg haver været udi Ægteskab 44 Aar og været udi Aarhus 
55, og min Alder er udi Aar 66. Tvende Ting haver jeg af min Ungdom haft stor 
Lyst til og altid eftertragtet, som haver været Bøger og Ejendom, og det haver den 
gode Gud rigelig og rundelig begavet og velsignet mig med, hans Navn været æret 
i Evighed, saa jeg haver haft et halv Tusinde indbundne Bøger foruden 85 Alma
naker til denne Tid og foruden mange gamle Dokumenter og Antikviteter, endog Fjen
derne og mine Børn mange deraf have forkommet, saa og over de 70 Ildsteder og

l) □: mindre Huse, der udlejedes til Smaaborgerne.
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Vaaninger, smaa og store her i Byen og paa Landet, som vare alle besatte, førend 
Fjenderne kom herind og det fordærvede, og siden en Del deraf er efterhaanden 
bortsolgt".

Gik det saaledes med det grønne Træ, hvorledes skulde da alle de andre min
dre velstillede Borgere klare sig. Fra dette Tidspunkt begynder Nedgangen for Aar
hus. Det var ikke alene Krigen selv, men ogsaa dens Følger, som slog dybe Slag. 
Riget var forarmet, og der stilledes haarde Krav om Hjælp til Undersaatterne. 1646 
kom der Paabud om, at alle Bønder og Almue i og udenfor Aarhus skulde hjælpe 
Kongen med Kobber og Tin, naar de ikke udtrykkeligt kunde bevise deres Armod. 
Regeringen vidste jo nok, at det intet kunde nytte ligefrem at begære Penge. Denne 
Kobberskat maatte udredes flere Aar i Træk, og saa kom der endda i 1649 Paalig- 
ning til alle Købstæder om en Militærskat.

Og Enden var ikke endda. Da der i 1657 med den største Letsindighed paany 
erklæredes Sverrig Krig, fik Jylland i de nærmest følgende Aar ogsaa sin Part af 
Svien, om det end mest gik ud over Øerne. Desværre har vi ikke en Beretning om, 
hvad de jydske Købstæder har lidt ved dette tredje Fjendebesøg i Løbet af 30 Aar, 
svarende til den som foreligger for de sjællandske Byers Vedkommende1), men det 
har næppe været Smaating. Denne Gang kom først Svenskerne selv, med Greve 
Kønigsmark i Spidsen, og holdt Hus i Aarhus. Derefter rykkede „Hjælpetropperne", 
de polske Regimenter, ind i Byen og gjorde Kaal paa, hvad Svenskerne havde levnet. 
Om Enkeltheder ved disse Aars Besøg vides saa godt som intet, men det er vel 
gaaet til som sædvanligt efter den Tids Maade at føre Krig paa, med Plyndring og 
Brandskatter.

Om en enkelt Episode i denne Krig, som ellers kun er bleven nævnet med 
faa og vage Ord, fordi man ikke har kendt synderlig til den i Enkeltheder, en svensk 
Orlogsmands Bombardement af Aarhus i Juli 1659, er det lykkedes at skaffe lidt 
bedre Oplysninger. I den Hjelmstjernske Samling paa det store kgl. Bibliothek findes 
nemlig i en Samlingspakke et - sikkert enestaaende - Eksemplar af en Vise om Be
givenheden, hvortil er føjet nogle haandskrevne Bemærkninger af en Aarhusianer, der 
nøje har kendt Tingenes Forløb og været interesseret i dem. Som et nyt og det 
fyldigste Bidrag til Aarhus' Krigshistorie vil der være Anledning til her at meddele den.

Visens Titel er:

„(Enfoldig Hlagedict ofner den ftore Ulycfe fom nar antent udi 2larfyuus den 27.
3uli 2(nno 1659, oc dog for famme 3n^na^nerne noget bleff formildet.

Ulle Harfyuus 3nbbyggere till efftertencFning offoer H Errens Drebe, fom lob fig fee paa nogle, oc 

anbre bleffoe fparebe, iFFe tør nogen tencFe af fin egen <fortienifte allene; men mere fiuntis beft,

at (Subs Krafft paa bem fFulle aabenbaris.

Ubi bare bactylifFe Hiim Fanb fiungis fom: fjitnmerigis Hige lignes oeb etc. aff benb fom 

Altib PaaFalber Herren.

Prentet i Kiøbenljaffn Uar J663.

S Offentliggjort ved J. Bidstrup i „Fra Arkiv og Museum" I.
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1.
Der mand skreff Tusind sex Hunder Aar 
Der til ni oc halftresinstiffve 
Den siu oc Ti vende Juli det vaar.
Udi Aars mon Kullerne fliuve.
Saa hielp os o naadige Herre.

3.
Polakkerne hafde da Borgerne tvingt,
Gud bedre at skulle mod stande,
Jaget da de samme bort gesvint,
Till Skibene monne de gange.
Saa hielp os o naadige Herre.

5.
De fanged an at skyde saa stærk 
Paa Hussene og Skibene alle.
Det sig ethvert Christen-Hiærte værck 
En Fattig By saa att offver falde.
Os hialp dog vor naadige Herre.

2.
Først kom de Suendske om Afften silde 
Med Skierbode mange.
Søgi Skiben an at Brende effter orde 
I Brand oc somme maatte gange.
Stod os da bii vor naadige Herre.

4.
Men hvad skede hør; om anden Dag 
Tretten Skibe store der komme.
Uden formindet1) de sig alle lagd,
Ikke faa till forlidet Fromme.
Saa hielp os o naadige Herre.

6.
De skende oc Brende de Skibe med Hast. 
Ad Hussene lode de stande.
Hvad Ynck det var de Brende saa fast 
Kand ingen fulle tencke for sande.
Os hialp dog vor naadige Herre.

Udfor dette Vers er skrevet:
Her var en stoer bedroffuelse, fenderne brende og skende, Poklacherne som laae i byen 

lod sig forlyde de vilde fekte med dem, och ingen anden kom det thil; indthil de Geistlige 
omsider impetrerede, bad de maatte gaae ned at bede om fred, och hafft enda hafft ont at 
komme frem for de Polacker.

7.
De Plyndred ud baade Quinde oc Mand, 
Saa mange de kund ofver komme, 
Hvercken Løst eller fast sparede hand, 
Hvor de kom bleff Hussene tomme.
Stod os dog bi vor naadige Herre.

8.
Omsier det alt Ælendighed, saa 
Om det saa skuld continuerit,
En Stund eller to skuld det staa paa, 
Vaar vel den halfve By skamferit. 
Stod os dog bi vor naadige Herre.

9.
Daa traadte dog frem nogle gode Mænd, 
Lige som med Liffvet udi Hænde;
I Herrens Guds Nafn de bade dem med 
God Ord och Løfft uden Ende.
Os hialp dog vor naadige Herre.

Udfor dette Vers staar følgende haandskrevne Tilføjelse:
Magister Lauritz Bording, Lector, Magister Hans Rhumand, Sognepræst til Domkirken, 

Magister Niels Krogh, Rector Scholæ, Magister Niels Jørgensen, fordum Sognepræst udiThune(?), 
Hr. Johan Samsøe, øverste Medthienere thill Domkircken.

Disse accorderede med Admiralen paa 1111 Rdlr., de 1000 Rdlr. var thil betalning for 
1000 Skud de med Styckerne haffde skut. De 111 Rdlr. var een discretion. Och sad vi offuen- 
skreffne thil Gissel for samme Penge paa den svenske flode fra Klocken var Ti om formiddagen 
och thil 1 om Natten. Och nær var, de haffde ganget thil Seyl med os for de fik icke strax penger.

’) □: Uden for Mindet.



40

Visen fortsætter om, hvad der imidlertid gik for sig inde i Aarhus:
10.

De finge forloff at slycke den Ild,
Som da Gud bedre! haard brende, 
Omskiønt Fienden siuntes heel umild,
Oc endda med deris skyden skende.
Os hialp dog vor naadige Herre.

12.
Af alle de fiorten Vorninger all 
Moxen intet bleff der bevaret 
For Ildens haarde och Hitzige Qual,
Ja ey udi Kieller bleff sparet.
Saa hielp os o naadige Herre.

14.
Mangen har nu mist Gaarde och Gods, 
Som Skibe med oc andre Eene1).
Er end och Encker har mist all Trøst, 
Mand och Børn, dennem skulle tiene.
Saa hielp dem o naadige Herre.

Resten - Visen er meget lang - 
moralske og opbyggelige Betragtninger.

x) o: Ejendom.

11.
Der de holt op saa hart,
Huilcket Gud visselig giorde,
Da stod i Brand den Fiortende Gaard,
Vel faa end da udslycke torde.
Os hialp dog vor naadige Herre.

13.
Nu kand vel enhuer som Hierte har,
Vide hvad ham selffuer got giøre.
Lad bliffue derfor for Klaffven spart,
En anden Aarsag tør Du ey spørge.
Du vedst alt o naadige Herre.

15.
Enda siges saa aff Uforstand:
De kunde vel haffvet det bedre.
De skuld’ bleffvet i Hus som anden Mand, 
Peng ickon de effter mon lede.
Du hør alt o naadige Herre,

en Række ligegyldige og kedsommelige



III.
E følgende hundrede Aar betegner en fortsat Nedgangens 
Tid for Aarhus. Byen staar dog paa dette Punkt ikke iso
leret, men maa ses paa Baggrund af en almindelig materiel 
Elendighed hele Landet over. Krigen havde slaaet sine dybe 
Saar over hele Linjen, og der var ingen Salve til at læge 
dem. Hvad der var i Behold af Gods og rede Penge - 
og det var ikke meget — gik med til svære Skatter. Og 
saa snart en Bedring henimod Aarhundredskiftet hist og her 
sporedes, kom Krigen igen - den store nordiske Krig -, 
som navnlig i Aarene omkring 1710 stillede svære Krav til 
Undersaatters Ydeevne. Forarmelsen var almindelig, og

dermed svigtede Initiativet til at tage fat igen med friske Kræfter.

1 en anonym Vise fra 1706 hedder det:
Søg inden Dannemark og alle hendes Porte,
Gaa til hver By og Flek i Øst og Vester Orte,
Se, om de ikke staa brøstfældig allermest,
Og hvor eet Hus er godt, boer øde Land dog næst,
Raadhuse færdig er at dumple slet i Smalder.

Og fra omtrent samme Tid er dette Billede af den økonomiske Tilstand i Jyl
land — det skyldes Jakob Bilde — bevaret:

»Beser man de jydske Købstæders Huse udenpaa, gøres det ej nødigt, man efterser de 
fleste Beboeres Tilstand indeni. Vil man betragte Handelens Indrettelse, da er den saa slet, at 
ordinærement findes der kun to, tre, fire eller nogle faa flere, som have Handlingen af det, som
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man næppe kan kalde Handel; alle de andre ere Høkere og Tiggere til de førstes Naade eller 
lever et elendigt Levned, det Husene noksom udviser, idet de næsten ere faldefærdige".

Hvad nu Aarhus angaar, da synes Tilstanden her at have været særlig slem. 
Fra 1660erne møder vi den ene Ansøgning efter den anden fra Borgmestre og Raad, 
i hvilke de paa Indbyggernes Vegne beder om Lettelse i eller Fritagelse for de Con- 
tributioner, der er Byen paalagt. Kongen havde saaledes forlangt, at Byen skulde 
købe Erik Rosenkrands’ Stenhus i Aarhus og give ham Skøde derpaa og derpaa sørge 
for dets Vedligeholdelse, ellers kunde Byen ikke vente at faa sine Privilegier bekræf
tede. Nu forsikres, at Byen lige saa lidt formaar dette som at betale 600 Rdlr., som 
forlangt er, for Privilegierne, »eftersom ingen By eller Købsted i Jylland behøver saa 
stor Hjælp til deres Havns Opbygning, Reparation og Vedligeholdelse som Aarhus, 
formedelst at Søen spiller der ret ovenpaa, og ofte ved Isdrift, Storm og det vilde 
Havs Bølger mærkelig Skade og Afbræk tilføjes". Og da der kort efter er paalagt 
Aarhus Indkvartering af hele to Compagnier, trygles der om, at man i hvert Fald 
maa slippe med det ene, at ikke Byen, »som en stor Del er øde, ganske skal blive 
ruineret".

Ogsaa ad anden Vej mærkes Forarmelsen. Det var næsten ikke muligt at faa 
de paalagte Skatter inddrevne til Kronen. Der blev da tillagt Byen en Del Ryttere 
til at besørge Eksekutionen. Men Borgmestre og Raad var kun lidet tilsinds at bruge 
denne skarpe Retsforfølgning overfor de fattige Borgere, og Tiden gik hen. Følgen 
blev da et kongeligt Brev, i hvilket Borgmestre og Raad fik en ordentlig Næse for 
deres »Nachlessighed". Det var kommet Majestæten for Øre, at de ikke brugte den 
lovbefalede Eksekution, men istedenfor indlagde Rytterne i Værtshusene og betalte 
deres Underhold af Skatten, der herved yderligere formindskedes. Men dette skulde 
man alvorligt have sig frabedt. Og som et føleligt argumentum ad hominem paa
bødes det Magistraten at indkvartere Rytterne i deres egne Huse, »særdelis udi Borge- 
mesternis", til Skatten var betalt til sidste Hvid. Under saadanne Forhold maa det 
ikke have været nogen eftertragtelsesværdig Stilling at være - ulønnet - Borgemester 
i Aarhus.

Saa meget mere som der paa dette Tidspunkt skete et yderligere Knæk i det 
gamle Selvstyre. Ved Privilegiernes Bekræftelse i 1661 skete for Aarhus som for de 
andre danske Købstæder den Forandring, at de direkte stilledes under Kronens Kon
trol. Med den suveræne Magt, der i 1660 var tilfalden den danske Konge, foregik 
en gennemgribende Forandring i hele den indre Styrelse af Riget. Det ledende 
Princip for al Regering blev nu Centralisation over hele Linjen. Adelens Magt er 
knækket, og hermed forsvinder Kongens Repræsentanter, Lensmændene, hvem der i 
Enkeltheder var givet en betydelig Styrelsesfrihed og Ret til at handle paa egen 
Haand, fra Skuepladsen. De erstattes snart efter af den moderne Overøvrighed, Amt- 
mænd og Stiftamtmænd. Det paalægges disse at føre et nøje Tilsyn med Byøvrig
hederne og jævnligt at indsende Indberetninger til Kongen. Og det falder godt i 
Traad hermed, naar ved Firsernes Begyndelse der foretages en Indskrænkning i Magi
stratsmedlemmernes Tal i de danske Købstæder. Ni af de største Byer - hvoriblandt 
Aarhus - fik Lov at beholde deres to Borgmestre, men Raadets Antal indskrænkedes 
til tre; hertil kom saa en Byfoged og en Byskriver. 23 Byer maatte nøjes med 1
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Borgmester, 2 Raadmænd, 1 Byfoged og en Byskriver, og 26 af de mindste maatte 
nøjes med en eneste Øvrighedsperson, Byfogden. I Frederik Ili’s Dage lægges Spi
ren til Begrebet: dansk Embedsmand, og det gror frodigt frem under Efterfølgerens, 
Christian den 5tes Enevælde, under hvilken Bureaukratiet skabes. En nøjagtig gennem
ført og leddelt Forretningsgang, der med sikre og afmaalte Trin bevægede sig op ad 
den lange Stige, der endte i det kongelige Kancelli, blev nu Idealet. Sikkert nok 
kom der Orden i Tingene, men naar Forandringen skete saa hastigt og let, var det 
ogsaa, fordi der ingen Modstand var at kæmpe med. De Borgere kunde tælles, som 
nu satte en Ære i og havde Raad til i et Aar eller mere at forsømme deres Forret
ning for at lægge Magtens Purpur om sine Skuldre. Det var en økonomisk og 
social forkuet Borgerstand, som der skulde regeres med, mere optaget af Stræb og 
Slid for Hverdagens Udkomme end politisk og kommunalt interesseret.

Naturligvis maatte der hengaa en Række Aar, inden de næringsdrivende Bor
gere, der havde styret Byerne mere efter Billighedshensyn og en ved Praksis ud
dannet Forretningsgang end efter theoretisk Viden og strenge Regler, afløstes af en 
uddannet Embedsstand. Men det var ikke længere de gamle og fornemme Slægters 
nu hyppigt forarmede Repræsentanter, der søgte Plads i Raadet og kappedes om at 
blive Borgmestre. Det var snarere Haand værkerne, vel nok de mere ansete blandt 
dem, Guldsmede og lignende, som fandt Vej herind, derimod kun sjældent Købmæn
dene, der tidligere havde behersket Byen. Naar man vil spørge, hvorledes Folk med 
saa ringe Uddannelse - flere af dem kunde knap skrive deres Navn - kunde styre 
en By, samt sidde til Doms paa Tinge over Medborgeres Ære og Liv, da maa der
til svares, at det jo ikke var saa grumme meget, som den Tids Under-Øvrighed 
skulde have i sin Hjerne. Nu havde man i 1683 desuden faaet Danske Lov - og 
det var da en hel simpel Sag, syntes det, at slaa efter i den og læse sig til, hvilken 
Straf Misdæderen var ifalden. Omkring Aar 1700 var det bleven nødvendigt, for 
overhovedet at faa Folk til at beklæde Magistratsposterne, at tildele dem en ringe 
Erstatning for deres anvendte Tid og hafte Umage. Væsentlig gælder dette dog blot 
Byfogden. Lønnen var sjælden mere end en halvhundrede Rdlr. foruden nogle faa 
Sportler og Gratialer - det var hverken til at leve eller dø af. Men det var dog 
nok til at indføre Lakaj regimentet. Fra de tjenende Klasser rekruteredes den danske 
Stats første Hold laverestaaende Embedsmænd. For en fornem Mands noget alder
stegne Tjener, for en veltjent geworben Under-Officer, der havde lagt sig en lille 
Smule tilbedste, var her den lille Pension og det Dagdriveri, de drømte om paa deres 
gamle Dage. I Aarene fra det attende Aarhundredes Begyndelse til henimod Midten 
er der en stadig Tilgang af den Slags Individer til Øvrighedsposterne i Købstæderne 
i Danmark og delvis Norge. Adskillige af dem fandt sig rigtignok saa skuffede i 
deres Forhaabninger, og Indkomsterne var saa ringe, at de atter ansøgte om at blive 
frie for det Embede, de forhen havde tigget om. Muligvis har der været enkelte 
dygtige og praktiske Folk mellem dem, men at Mennesker, der det meste af deres 
Tilværelse havde staaet i et personligt Tjenesteforhold, ikke var skikkede til at puste 
Liv i de forhutlede Forhold og give dem noget af deres fordums Grand Seigneur- 
Værdighed tilbage, fulgte af sig selv. Det var vel ogsaa i Følelsen af det uværdige 
heri, at et kgl. Reskript af 1745 bestemte, at - da Magistratsembederne var saa ringe
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aflagte, at ingen alene kunde leve af dem - skulde ved Vakance de mest bemidlede 
og bedste Borgere bringes i Forslag.

Forandringen til det bedre skete dengang, da der i 1735 med Anordningen af 
juridisk Eksamen, der skulde give Fortrinsret til Øvrighedsposter, lidt efter lidt skabtes 
en videnskabelig uddannet Embedsstand, om end denne naturligvis ogsaa maatte 
kæmpe haardt for at forlige en Slags Førerstilling med den stadig svagt tilmaalte og 
kun langsomt stigende Lønning. Den økonomiske Forbedring opnaaedes kun ved en 
fortsat Sammenlægning af Embederne. For Aarhus Vedkommende arter Forholdet 
sig saaledes: I 1768 er der endnu 2 Borgmestre, tre Raadmænd, hvoraf dog en til
lige er Viceborgmester, en anden Byskriver, og en Byfoged; i 1787 indskrænkes man 
til en Borgmester, to Raadmænd, og Byfogden virker nu tillige som Herredsfoged 
for Landdistriktet. I 1807 foregaar en ny Sammenlægning af Embeder: Borgmesteren 
er nu tillige Landvæsenskommissær, Byfogden er baade Raadmand, Herredsfoged og 
Herredsskriver; endnu er der dog en ekstra Byskriver. Men i 1847 er Aarhus Øv

righed svundet ind til et Minimum af en Borg
mester, der tillige er Byfoged, og en Byskriver, 
der tillige er Raadmand. Det var et artigt Spring 
i Retning af Centralisation fra det femtende og 
sekstende Aarhundredes Selvstyre.

Samtidig med at Stiftamtmandens Indflydelse 
tiltager i Praksis, reguleres Borgernes Indflydelse 
paa Styrelsen af deres By paa det nøjeste. Om 
de gamle Dages Borgerudvalg paa 24 Mænd 
hører vi sidste Gang tale i 1680. Aarhus' dyg
tige og virksomme Stiftamtmand Benzen lod dem 
tildels genopstaa, dog i modificeret og begrænset 
Skikkelse. I December 1741 indsatte han et 6 
Mands Udvalg i Aarhus By; det skete saaledes, 

hvilke Magistraten udvalgte 6. Disse fik da det
Hverv „saavel naar man agtede fornødent dem paa Raadstuen at lade opkalde, for 
om en og anden forefaldende Affære at udtales, sig at lade indfinde, som og at pro- 
ponere, ifald de noget til Byens Gode og Bedste kunde udfinde«.

Et talende Vidnesbyrd om Aarhus’ Forringelse i Hundredaaret efter Enevælden 
er det aftagende Indbyggertal; medens man nogenlunde sikkert omkr. 1640 kan regne 
med over 4000 Aarhusianere, giver Folketællingen i 1769 kun 3587 Personer, og sand
synligvis har man i Mellemtiden været endnu længere nede, kun lidt over de 3000. 
Det er ikke som før, Pesten eller Ilden, der kræver sine Ofre, det er et almindeligt 
økonomisk og socialt Pres, direkte og indirekte Følger af Krigene, som hviler over 
Aarhus og gør den til en By, hvor det er svært at leve og sværere at arbejde sig 
ud af Trykket.

Fra 1704 haves en Fortegnelse over alle næringsdrivende Borgere i Aarhus. 
Den gør Indtryk af at være fuldstændig og er derfor god at faa Forstand af.

I de privilegerede Lav sidder ialt 93 Mestre, og disse er efter Haandværk 
fordelte saaledes: 9 Grovsmede, Kleinsmede og Nagelsmede, 16 Skomagere, 4 Feld-

BYSEGL fra 1672.

at Borgerne foreslog 12, mellem
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beredere, 14 Skrædere, 18 Handskemagere, 9 Snedkere, 8 Murermestre, 4 Hattemagere, 
6 Bagere, 5 Guldsmede.

Udenfor Lavene findes 55 Haandværksmestre, nemlig 2 Kobbersmede, 3 Bar- 
berere, 14 Hus- og Skibstømmermænd, en eller to Væver-Enker, 1 Sejllægger, 1 Blokke
drejer, 2 Rebslagere, 3 Giarmestre, 1 Bundtmager Enke, 1 Garver, 2 Sadelmagere, 
2 Bøssemagere, 1 Sværdfeger, 3 Parykmagere, 2 Bogbindere, 3 Tinstøbere, 2 Hjul- 
mænd, 3 Bødkere, 1 Blikmager, 1 Possementmager, 2 Pottemagere, 2 Malere og 1 
Stenhugger.

Om Skipperne siges, at de for det meste selv er Rhedere i deres Fartøjer, og 
at de tillige driver Handel med »grove Varer". Samme Aar opgives de i Aarhus 
hjemmehørende Skibes Antal til 63 fra 2 til 100 Læster, tilsammen 833 Læster, deri 
tre Færgesmakker til at besørge Overfarten til Kallundborg medregnede. Disse Færge

smakker vedrørende var netop indsendt Ansøgning fra en Mængde Borgere, om at 
Smakkefarten maatte komme hele Byen til Gode, saaledes at den bestyredes af tvende 
Mænd, udvalgt af Magistraten og det bedste Borgerskab. Overskuddet skulde saa 
komme Havnen til Gode, der var i en højst ynkelig Forfatning; man bad samtidig 
om, at en Del af Træerne i Riis Skov maatte blive stillede til Disposition til Udbed
ring af Bolværker, med Paaberaabelse af Kong Hans’ og Christian den 2dens Privi
legier, efter hvilke Skoven skulde være Byen til almindelig Nytte. Ifølge Christian 
V’s Frdn. 1684 var det bestemt, at der ialt skulde være fem Smakker, af hvilke Byen 
skulde være Rheder og participere i de tre. I Henhold til denne Bestemmelse havde 
saa nogle private Borgere bekostet tre andre. De delte nu den gode Fortjeneste, 
og det kunde man naturligvis ikke roligt se paa.

Om Handelen hedder det, at den mest falder paa Norge og Holland, rigtignok 
med den betænkelige Tilføjelse - »naar noget derpaa er at gøre". En Formindskelse 
af Flaaden paa fyrretyve Procent i Løbet af godt og vel halvt hundrede Aar taler 
mere end mange Ord om, at der »ikke var noget at gøre".
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Foruden Skipperne, der mest handlede en gros med hele Ladninger, var der 
femten eller seksten Personer, som i det smaa handlede med „grove" Varer, som Salt, 
Tømmer, Hamp, Humle, Tjære og Jern.

Klæde- og Kramhandel dreves af syv eller otte, og fire levede af Vin- og 
fremmed Ølhandel, foruden nogle Smaahandlende, der solgte i Pægle- og Glassevis. 
Bryggeri og Brænderidrift var almindelig Næringsvej, især hos de Søfarende.

Paa særligt Privilegium levede Apothekeren, 2 Farvere og en „Musicus instru
mentalis". Om den sidste siges, „at han af dem alle er den, som paa disse Tider 
af Aaret (Sommeren) haver den bedste Næring".

I 1689 var de første Jøder indvandrede til Aarhus, maaske fra Kolonien i 
Fredericia; de var tre i Tallet, Johann Behrentz, Simon Jude og Levin Jude. Men 
man har nok ikke set paa dem med blide Øjne og maaske økonomisk boycottet dem. 
I hvert Fald hedder det i Øvrighedens Erklæring, da to andre Jøder - Mathis Jacob 
Leve, hans to Sønner - syv Aar senere ansøgte om Tilladelse til at nedsætte sig i 
Aarhus, at den ene af de ovennævnte Jøder var falleret og bortrejst, og de to andre 
for Armod kort tilforn Byen fraflyttede: „ville Eders kgl. Maj. allern. behage, Byen 
for saadanne Jøder naadigste at forskaane, var det Byen og Købmændene i deres 
Næring meget tjenlig".

Kampen for det daglige Brød har været ganske haard. Lægen, Dr. Johan Eb- 
ling, der havde faaet Bestallingsbrev som Medicus provincialis - nærmest svarende 
til Distriktslæge — klagede sin bitre Nød og ansøgte Byen om et vist aarligt Honorar, 
da han umulig af sin Praksis kunde subsistere. Den ene Barber var paa Nakken af 
den anden, klagede over, at Konkurrenten, der ikke var Borger i Byen, dog hængte 
Bækkener ud som en „bestilede og approberede Chirurgus", og fastholdt som sin 
uforgribelige Mening, at to ikke kunde leve af Kunsten. Haandværkerne saa skævt 
til Købmændene, og Købmændene skulede til Haandværkerne. De tørnede sammen 
i Spørgsmaalet' om Markeder. Flere Haandværkere, særlig Skomagerne, Hattemagerne, 
Drejerne og Bagerne søgte nemlig i 1697 den høje Øvrighed om Afskaffelse af alle 
Markeder som i høj Grad skadelige for Haandværkene, „hvis Tilstand hos de fleste 
er ganske slet og ej kand svare naadigst paabudne Skatter og Byens Udgifter, som 
tilforn, og gærne vilde", naar fremmede Folk fra andre Byer skulde have Lov at 
komme med saa stor Tilførsel. Men nu kom 29 Borgere, mest Købmænd, med en 
Modforestilling, i hvilken de udtalte Ønsket om, at Magistraten tværtimod vilde for
unde Byen flere Markeder end de to aarlige Hovedmarkeder i Februar og Oktober; 
thi - ræsonnerede de — „hvor noget sælges, fejler ikke, noget igen hos en og anden 
købes". Magistraten gav i sin Erklæring de mere fremskuende Købmænd Medhold 
og holdt paa Markedernes Gavnlighed, hvorfor de burde beholdes.

Under dette almindelige Tryk vil man ikke undre sig over, at den Smule aande- 
lige Liv, som rørte sig i Byen, ogsaa forkuedes og forhutledes. Med Latinskolen gik 
det svært tilagters. Rectoren, fornævnte Niels Krogh, indberettede til Bispen, at 
Disciplenes Tal nu var helt ringe imod forrige Tider, da der i Rectors Klasse (o: 
øverste Klasse) har været over 80, mens der nu kun er 17; han haabede dog paa 
en Forbedring, „naar Forældrene kunde fornemme den Christelige høje Øvrigheds 
faderlige Omhu for Skolen at hjælpe paa Fode". En kgl. Frdn. af 1699 om Skole-
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tugtens Oprejsning giver just heller ikke noget lyst Billede af Forholdene. Det hedder 
heri, at Kongen har erfaret, „ hvorledes Ungdommen udi Skolerne paa en stor Del 
udi vore Riger skal være hengivne til for megen Frihed og lade sig forføre i Drik 
og Daabelhuse til adskillig Usømmelighed, hvorfra, naar de ved nogen alvorlig Disci
plin kaldes, de da Skolerne skal forløbe, og sig enten uden Testimoniæ til andre 
Skoler begive, eller vore Riger undvige og deponere andre Steder, eller og lade sig 
under Militsen antage, og Byen slet forlade«. Man tænke blot paa Holbergs Henrik 
- der har man et Eksemplar af Arten.

Meget oplysende for de raa Sæder, selv mellem studerede Personer, er det lille 
Intermezzo som - i samme Aar som Christian V’s Frdn. - udspilledes om Aftenen 
den 26. November i Hans Bendixens Vinstuekælder i Aarhus, og hvorom Beretning 
findes i Raadstue-Justitsprotokollen. Her kom ved Nitiden - da alle skikkelige Folk

OLE WORM OG HANS SLÆGT. Efter et Maleri i Nationalmuseet.
Ole Worm stammede fra Holland; hans Farfader flygtede under Religionskrigene i Nederlandene til 
Danmark, for at undgaa Hertugen af Albas Forfølgelse, og døde som Raadmand i Aarhus. Hans 
Søn Willum blev Borgmester sammesteds; dennes Søn var Ole Worm, født 1588. - Som Professor 
ved Københavns Universitet udfoldede han en betydelig Virksomhed som Naturforsker, Oldgransker 

og Læge. Han døde under Pesten i Septbr. 1654.

burde være inden Døre - Student Peder Andersen Kjep ind og traf Præsten i Hvir
ring Hr. Jens Felding ved et Bæger Vin. Noget efter kom Knud Henrichsen, Svend 
paa Else Povelsdatters, sal. Christen Knudsens, Vinkælder til og opfordrede Peder Kjep 
til at spille »en Forkering, Bredspil eller Tichtach". Peder Kjep vilde ikke spille 
»Tichtach«, men nok »Forkering om en Daler og Jan dobbelt«. Herom blev de saa 
enige. Men da de havde spillet nogen Tid, var Enigheden forbi, fordi Kjep havde 
sagt til Knud, at han tog hans Penge, »som ingen brav Karl«. Vintappersvenden 
havde nemlig vundet to Mark og tog da en Daler, der tilhørte Kjep, og som han 
havde brugt til at markere med paa Brættet, og gav ham to Mark igen1). Han havde 
saaledes handlet ærligt nok, om end han havde taget sig lidt hurtigt betalt; han blev 
da mægtig vred over Studentens Ord, »begyndte at træffe efter mig med Glassene« 
og bød Kjep ud paa Kirkegaarden i Enrum. Kjep svarede, at han ikke var bange

x) En Sietdaler var fire Mark.
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OLE RØMER.
Fot. af L. Kjær efter en Tegning i Latin

skolen af J. Krarup.
„Ole Rømer, Hs. danske og norske Maje
stæts Etatsraad, Politimester og første 
Borgemester i Staden København, kgl. 
Mathematiker og Professor i den højere 
Mathematik ved det kgl. Universitet". Født 

i Aarhus 1644, død i København 1710.

for Vintappersvenden, og at han gærne skulde have gaaet med, om det ikke var, 
fordi han skulde prædike imorgen1). Enden paa Striden blev, at de fik hinanden 
i Haarene. Kjep fik Knud Henrichsen slaaet i Gulvet, og denne brølte om Hjælp. 
Vægterne kom til - da var Klokken netop 5 slet om Morgenen, beretter Vidnerne. 
Kjep tog nu til Harens Parti. Først prøvede han at gemme sig bag Præsten, derpaa 
flygtede han ud af Døren med de andre i Hælene. Ved Bispens Mur blev han ind
hentet af Vægterne, der satte ham Morgenstjernen for Brystet og forlangte, at han 
skulde give dem 2 Mk. eller ogsaa følge med i Arrest. Kjep begyndte at tinge 
med dem, bød først 6, saa 8 Skilling, men det var dem for lidt; under disse For

handlinger lykkedes det saa Kjep at slaa Morgenstjer
nen til Side, og i et Nu var han inde i Skolegaarden, 
hvor han havde sit Logis. Han skulde just til at 
lukke sig ind, da Vægterne kom efter ham og rev 
ham bort fra Døren. Han bad nu om godt Vejr, 
men Vægterne fastholdt deres Enten-Eller fra før: 2 
Mk. eller i Arrest. Kjep smuttede atter bort og for
søgte, om han kunde komme ind hos en af de 
andre Hørere ved Skolen, da en af Vægterne langede 
ud efter ham med Morgenstjernen, saa at han faldt 
til Jorden. Kjep klagede nu til Byfogden over denne 
Behandling, og at det er gaaet varmt til den Nat i 
Aarhus’ Gader, kan man skønne af Synsmændenes 
Attest: Han havde et langt blodigt Hul midt for i 
Hovedet omtrent halvanden Tomme langt, som gik 
dybt til Hovedbenet, og en lang Rift under hans 
højre Øje, et lidet Saar paa hver af hans tre yderste 
Fingre paa begge Hænderne; hans sorte Vest var 
ganske revet i Stykker, saa den ikke længere kunde 
bruges; hans Kjortel var ganske revet i Stykker og 
fordærvet, og Klappen var reven af den og et stort 
Hul paa den ene Side; hans Halvskjorte var reven

ganske i Stykker, hans Halværmer var blodige, hans Bukser var og revet i Stykker«. 
Kjep mente, at Halvparten kom paa Knud Henrichsen og Halvparten paa den ene af 
Vægterne. Kjep appellerede, da han kom for Retten, til et af Vidnerne, om han vel 
havde drukket mere end H/2 Pot 01 for sin Part, og Vidnet svarede, at Kjep for 
hans Part ikke «druk« mere end P/2 Pot 01. Præsten i Hvirring var ogsaa piøtem 
Vidnerne. Det kunde jo synes lidt besynderligt, hvad en gejstlig Mand vilde paa 
Vinkælder Lørdag Aften Kl. 9. Hr. Jens har aabenbart selv haft en Fornemmelse af 
det trykkende i Situationen, naar han af sig selv fremhæver, at han «der var indgangen 
for at tale med en god Ven, som jeg havde noget at handle med, førend jeg Dagen 
derefter hjemrejste fra Aarhus«. Enden paa Historien blev, at ikke alene Knud Hen
richsen og Vægteren blev mulkterede, men ogsaa Klageren Peder Kjep, «der som en 
geistlig Person haver hensiddet paa Kælderen næsten den ganske Nat og sig i Spil

x) Det var dengang meget almindeligt, at theologiske Studenter øvede sig i at prædike.



49

indladt, hvorover Klammeri er kommen, uagtet han Morgenen efter skulde prædike". 
Peder Kjep blev meget fortørnet over denne Dom, da „vides ikke rettere, ihvor ilde 
jeg om Natten blev trakteret, jo dog Tjenesten om Morgenen lovlig og skikkelig blev 
forrettet uden al Klage."

En Sag af en adskillig alvorligere og uhyggeligere Beskaffenhed, og som let 
kunde have kostet Menneskeliv, var bleven paadømt af Bytinget tretten Aar tidligere. 
Det er en Troldomssag, en af de sidste i Danmark, som viser, at man endnu i Aar
hus i 1686 nærede blind Tro til Hekse og deres Sammenspil med Fanden, som 
man gjorde det hundrede Aar tidligere, men ogsaa at der hos de mest oplyste Mænd 
inde i Hovedstaden dog nu havde begyndt at danne sig adskillige Betænkeligheder 
ved at dømme Mennesker fra Livet for Trolddom og Hekseri. Men den giver et

AARHUS, SET FRA „WALLENSTEINS SKANSE". MB
Efter en Radering, tilh. afd. Professor Walther.

udmærket Bidrag til, hvorledes Livssynet endnu i Slutningen af 17. Aarh. formede 
sig i en dansk Provinsby, og skal derfor fortælles her.

Tirsdag den 7de Oktober dette Aar krævede Maren Christensdatter Bekræftelse 
paa en Bytingsdom, der var fældet over en Troldkvinde, Karen Madsdatter, i Aarhus, 
som Maren i lang Tid havde holdt i Arrest i sit eget Hus - sligt kunde ske i hine 
Tiders naive Retsforfølgning -, fordi Karen havde forgjort hendes salig Mand Jens 
Lauritzen Bjerre, forhen Borger og Købmand og i 1685 konstitueret Byfoged. I 
Juli var Karen bleven stillet i Forhør for Borgemester, en Raadmand, Byfogden, By
skriveren og fire Vidner som udlagt for Trolddom. Og ved denne Lejlighed kom 
Karen med adskillige Aabenbarelser om sine Colleger og Medsammensvorne udi 
Aarhus. Karen Kronborgs kunde maale for Modsot, og Karen Nielsdatter paa Bro
bjerg, Dorothe Skolemesters ved Aaen, Maren Rasmusdatter paa Graven og Kirsten 
Nielsdatter i Klosteret (□: Hospitalet) havde sammen med Maren Rasmusdatter Svales, 
der saa ondt til Jens Lauritzen Bjerre for noget daarligt Klæde, han havde solgt 
hende, været med til at „forgøre" Manden nede bag Klosteret. Byfogden eksami
nerede nu „hvorledes og paa hvad Maade de havde forgjort hannem". Jo, de havde 
gjort Kors over hans Hoved; der var tre med hende, og de var alle som brogede

AARHUS. 4
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»Katte Tøj", og det tyktes hende, som de tog ved Klinken, og kom saa ind til ham, 
ligesom de andre, »som et Vind ad Døren", da han laa i Sengen. I et senere For
hør blev hun adspurgt, hvorledes de kunde komme i Katte-Lign el se, og svarede saa, 
at hun smurte sig med Tjære, da blev hun til en Kat, og de kunde gøre Tjære, af 
en død Kat. Men hvor fik de den Tjære fra? Jo, Fanden gjorde det, at de blev 
til Katte; han smurte hende og de andre i Ansigtet, saa de blev grimede allesammen, 
og saa vare de Katte. Hvad gjorde de saa i den Gestalt. »De snakkede og bade 
for ham, og gjorde, at han skulde dø knap". Byfogden spurgte videre — nøje for
trolig med, hvordan det gik til ved slige Tilfælde -, om de havde et Voksbarn. Jo, 
Karen Nielsdatter havde et Voksbarn, og de satte Ild i den ene Taa, at den skulde 
brænde i 3 Mænds Vold, »for de vilde giøre hannem lenge i Pinen, saa slukkede 
de det ud og gik schach ud", og de vare tre eller fire brogede Katte. Byfogden 
mente, at hun nok havde haft »en Dreng af Fanden" til Hjælper. Hertil sagde hun 
først nej, men da han trængte ind paa hende, bekendte hun, at Fanden havde flyet 
hende en Dreng, som hed Piller. Hvorledes var hun da kommen i Tjeneste med 
Fanden? Det var en Kone i Hadsten, Ane Rasmusdatter, som havde været Skyld 
deri engang de vare sammen i Haar Landsby: da kom Fanden til dem i en tændt 
Brand og spurgte, om hun ikke vilde lære »den Kunst"; hertil havde hun svaret ja 
og afsvoret Daab og Kristendom. Dengang kunde hun have været en sytten—atten 
Aar gammel. Da Byfogden opfordrede hende til at sige hele Sandheden, var hun 
straks villig - »Ja mæn schal A saa", sagde hun, og saa udlagde hun Mikkel Svales 
Kone som den, der havde bragt dem til at forgøre Jens Lauritzen. To Dage efter 
var Karens Fantasi bleven endnu livligere. Da bekendte hun, at Fanden var kommen 
til hende første Gang som en Hare med store Øren, da hun gik med en Kone fra 
Skjoldelev paa Gjedding Mark. Konen fortalte hende, at det var Fanden, og da 
Karen spurgte hende, om hun troede paa Fanden, svarede Konen, at hun havde 
ligget i med ham 4 eller 5 Aar. Da hun spurgte, hvad han var for en, sagde 
Konen: »Det er en som en anden, og der er saa mange han gæster", og saa havde 
hun gjort Pagt mellem Karen og Fanden. Derpaa blev hun tilspurgt, om hun da 
gav sig i med Fanden? Svarede, de kunde vel tænke, hun havde »givet sig i med 
Fanden". Paa Spørgsmaal om, hvad hun havde lovet Fanden, og hvad hun havde 
gjort, siden hun var kommen i hans Tjeneste, svarede hun, at Fanden havde spurgt 
hende, om hun vilde lære den Trolddoms-Kunst; dertil havde hun sagt ja, og Fan
den havde da foreholdt hende, at hun »inte kunde faa megen Rigdomb". Men det 
mente hun havde gode Veje og havde saa forsvoret sig til ham. Da Byfogden slut
tede dette Forhør med at spørge, om Fanden kom til hende siden den Tid, svarede 
hun, at han ofte kom til hende som en slem Abe. Næste Dag, da der atter var 
Forhør, gentog det stakkels sindssvage Fruentimmer det meste af, hvad hun havde 
sagt de foregaaende Dage, men nævnede tildels andre Deltagere og snakkede frem 
og tilbage. Hun endte da med at sige, at hun selv var en Troldkvinde, og at Else 
i Møllestien og Dorothe Skolemesters havde været i Ledtog med hende. Derimod 
frikendte hun Kirsten Nielsdatter i Hospitalet; men da fremstod Hospitals-Lemmet 
Poul Andersen Wildschiødt og vidnede imod Karen Nielsdatter, at hun havde tilstaaet 
for Lemmerne i Hospitalet, at hun havde ingen Ro om Natten for den onde Aand,
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»han staar og galer ad hende"; desuden 
havde han bemærket, at det var om Natten 
Kl. 121/*, ligesom Skorstenen skulde falde; 
item at hun samme Tid faldt ud af Sengen 
og »tumlede ligesom det hafde været en Sæk 
med fire Skæpper Rug udi". Nu blev til- 
sidst Karen Madsdatter atter tilspurgt, om 
hun havde været med at forgøre Jens Lau- 
ritzen. »Ja, havde hun saa"; om hun havde 
fortrollet eller forgjort nogen anden. »Nej, 
havde hun ikke".

Saa faldt Bytingsdommen. Den lød paa, 
at »saasom Karen Madsdatter til Bytinget 
saavelsom paa Raadstuen haver bekendt og 
vedstaaet at have forsvoret Gud og sin hel
lige Daab og Kristendom og hengivet sig 
til Djævelen, da bør hun efter Lovens 6. 
Bogs 1. Cap. 3. Art. levende kastes paa Ilden 
og opbrændes, og hendes Hovedlod at være 
forbrudt." General-Fiskalen lod nu Magi
straten udspørge, om Skarpretteren i Aarhus 
var dette mægtig, og om han havde af
tvunget de Anklagede deres Bekendelser ved 
at dryppe dem brændende Svovl paa Brystet, 
ved at strække deres Lemmer eller ved a

Christian IacobsenDrakenberg-
hindrede Cte

Siahktc. 4kr tn Øryaial /mftön/w.

DRAKENBERG. Død 1772 i Aarhus.
145 Aar, 10 Mndr. og 21 Dage gi.

Originalen tilhører Stiftsprovst Lindhardt. 

idre Pinsler. I December forelaa Magi
stratens Svar, der aabner Horizonter af justitiel Vankundighed og Raahed:

»Mester Herman Skarpretter blev efter derom velædle Hr. General-Fiskals Skrivelse og 
Begæring til Borgemestre og Raad og kongl. Majestæts Byfoged fremkaldet for Retten og for
manet sin Sandhed fuldkommeligen at udsige og ved Ed at vidne angaaende hvad Tortur og
Medfart han paa de [tidligere] for Trolddom beskyldte Personer havde brugt, 

’ ’ ~ ‘ s: Hvad......................................
Og aflagde han

Ed med oprakte Fingre efter Loven saaledes:

AARHUS. Tegnet 1821 af S. Læssøe Lange. 
Originalen tilh. Grosserer V. Borgen, København.

jeg haver bestilt baade paa Rugaard, i Ebel
toft og her i Aarhus med de 
Fanger, jeg haver haft under 
Hænder, da noget før Paaske 
sidst forleden haver kongl. 
Majestæts Ridefoged Hans 
Jacobsen i Ebeltoft mig til
skrevet, at jeg vilde rejse til 
hannem, som jeg og gjorde, 
og der pinte en fangen Kvin
de, som var beskyldt for 
Trolddom og siden i Fængs
let døde, og det tvende Gange 
med to Benskruer, og en paa 
Fingeren, og intet mere eller 
anderledes. Og dog bekendte 
hun samme tvende Gange 
intet, men siden frivillig for 
Retten paa Raadstuen haver 
gaaet til Bekendelse. Efter 
Paaskedag skikkede velb. Jør
gen Arentfeld mig Bud, at 
jeg vilde komme til hannem,

4*
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som jeg og gjorde, og da bestilte jeg ganske intet hos hannem enten at pine eller forhøre Gye 
Kochiss, men en Mand kaldes Peder Kier, som de tog fat samme Dag, hannem kastede jeg paa 
Vandet, og da svømmede han som en Gaas, og ingen flere haver jeg svømmet for velb. Jørgen 
Arentfeld. Imellem Havren og Byg-Sæden rejste jeg efter Jørgen Arentfelds Begæring til hannem 
og brændte Gye Kochiss; og samme Dag pinte jeg Blommens1) Moder og Peder Kier, og den 
anden Dag ligesaa; dog de slet intet bekendte, og skete det efter Hjemtingsdommen. Ungefær 
3 Uger efter Pinsedag skikket velb. Jørgen Arentfeld mig atter Bud, at jeg vilde komme til 
hannem, som jeg og gjorde, og da brændte jeg Blommens Moder, og intet videre haver jeg 
forrettet for velb. Jørgen Arentfeld undtagen nogle April-Rejser, jeg haver efter hans Begæring 
rejst mig til Skade, og ikke engang min Umager haver betalt. Her udi Aarhus haver jeg efter 
Øvrighedens Begæring svømmet tre Kvinder, som for Trolddom var beskyldte, og de svømmede 
ret vel paa Vandet. Og ej videre haver jeg derved her forrettet.«

Nu skulde han i Lag med Karen 
Madsdatter, hvem man havde været 
saa honorabel at spørge, om hun vilde 
fri sig ved Svømning. Naturligvis 
vilde hun benytte denne Chance; men 
det gik hverken værre eller bedre, at 
da hun blev kastet i Vandet, svøm
mede hun; og saa gik det skørhovede 
Kvindemenneske nogen Tid efter fri
villig til Bekendelse, at hun havde 
»forgjort" Jens Lauritzen. Sagens vi
dere Forløb kan man læse i Raad- 
stue-Protokollen: »Samme Kvinde
haver og udlagt og personlig beskyldt 
tvende Berygtede gamle Stoddere, som 
med hende i denne skændige Gerning 
have været, hvilke og er bleven an
holdt, og efter Tilspørgsel erklæret 
sig deres Uskyldighed og ved Svøm- 
men at ville give tilkende, som og 
er sket;, derpaa med sær føjelig Maade 
udsat paa Vandet og de gerne sig 
med Magt derunder vilde begive, men 
blev alt ovenpaa; af hvilke tvende 
den ene navnlig Dorothe Skolmesters, 
som lod sig finde i sær Løgnagtig

lang derefter i Kælderen (o: Fængslet) blev syg og døde, den anden

Tegning efter Fot. af A. Fritz.NYGADE.

heder, en Tid
meget halsstarrige og intet vilde bekende, forvist Landet".

Saa omsider, næste Sommer, forespurgte Magistraten hos Cancelli-Collegiet, hvad
de skulde gøre med Karen Madsdatter, som endnu sad fangen, da Sagvolderen Jens 
Lauritzens Enke ikke formaaede at holde hende længere, og derfor havde frafaldet
Sagen; om de skulde stævne Sagen til Højesteret. Der udgik da i Novbr. 1687 et 
kgl. Rescript til Biskoppen, at Karen Madsdatter i Aarhus, »som til Baal og Brand 
for Trolddoms Sag var hendømt", formedelst særdeles Aarsager var pardonneret paa

0 Blommen var Øgenavnet paa den „Troldkvinde", der havde udlagt Karen Madsdatter for Trolddom.
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Livet, imod at hun skulde udstaa Kirkens Disciplin og af Gejstligheden om hendes 
Forseelses Storhed alvorlig paamindes.

Saaledes endte den anden puniske Krig.
Ja - der var Fordomme og Taabeligheder nok at rydde op iblandt i det gamle 

Aarhus, men det var noget, der hørte til Tiden, og som ogsaa andensteds gav sig 
tydelige Udslag.

I 1722 kom det ganske Borgerskab i Oprør, fordi Natmanden havde sat sine 
Børn ind i Skolen. Den sociale Selvgodhed fejrede ved denne Lejlighed en formelig 
Heksesabbath. Det kunde ikke taales - der var dog en tydelig Forskel paa „ærlige“ 
og „uærlige" Folk, og man skulde have sig enhver Slags Mængeri og Samkvem med 
Natmanden og hans paa det alvorligste frabedt. Biskoppen refererede Sagen for 
Stiftamtmanden og mente, at den vel kunde »med Lemfældighed omgaas". Men 
Aarhus-Borgerne

vilde aldeles ikke 
vide af nogen Lem
fældighed paa dette 
Punkt, og den høje 
Øvrighed maatte 
bøje sig for dem;
Skolemestrene fik 
Tilhold om, at en
ten skulde Nat
mandens Børn ud 
af Skolen, eller og
saa skulde de un
dervise Natman
dens Børn aparte
i et Værelse for sig. AARHUS, SET FRA GALGEBAKKEN. Tegn. 1746 af H. H. Eegberg.

En anden Sag Originalen i Kunstindustrimuseet.

hvor det ogsaa gik hedt til, og Lidenskaberne sattes i den hæftigste Bevægelse, var 
de stadig opblussende Spørgsmaal om, hvem der havde Ret til at sidde „øverst" i 
Kirken. I Løbet af det attende Aarhundredes første Halvdel træffer vi paa den ene 
„Stolestadestrid« efter den anden, saa hæftig, at Øvrigheden maatte blande sig i Sa
gerne. Til Mandkønnets Ros tjener, at det dog udelukkende var Kvinder, der dyr
kede denne Form for honnet Ambition og voldte Ufreden. Et Par Eksempler imellem 
de mange ville være tilstrækkelige til at give et Indblik i Forholdene. I 1730 skriver 
Byfogden: „Men naar det nu ikke var saa vel at det skete, saa foer dog Madame 
Wechmann for ubesindig frem med at tage Mad. Worms Arm fat, saaledes at hendes 
Bog skulde falde hende af Haanden, med hendes Opstigelse paa Forsædet, med hendes 
Knippe-Nøglers Lyd, med Siv-Matten i Haanden, med hendes højmælende Tale, at 
forsamle Folk og Smaadrengene ved Siden til at se og høre derpaa og faa Latter 
deraf, Eders og Bandens Medfølgen ... « Et Vidne forklarede, at Mad. Wechmann 
havde bedet Mad. Worm at fremvise, hvad Privilegier og Rettighed hun havde til 
Stolen, og sagt: „Djævlen skulde føre dig af Stolen, som ingen Rettighed havde
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dertil". Dette foregik 
ved Højmesse. Men un
der den følgende Tjene
ste, Tolvpræken, plante
de saa Mad. Wechmann 
sig paa Jomfru Cappels 
Skød, der var i Følge 
med Mad. Worm, for 
ikke at sidde nedenfor 
hende, »indtil Jomfrue 
Cappel græd for den 
tunge Byrde, og fordi

hun ikke kunde røre hendes Ben. At hendes For
klæde kom derover i Stykker, maa holdes trolig, 
thi med et, to Huller paa, havde hun vel ikke kom
men i Kirken." For ikke at vige Pladsen blev 
Mad. Worm og hendes Ledsagerske ogsaa til Aften
sang. En anden Gang gik det løs mellem selve 
Byfogdens Kone og Tolderens Kone. De havde 
købt et Stolestade i Forening. Men Stemningen 
var ikke den hjærteligste. Tolderkonen havde knur
ret over, at hendes Datter, der var et Barn, »ikke 
maatte sidde udenfor min Broderdatter, som er en 
fuldvoksen Pige og lige saa vel en Præstedatter som 
den anden." Men - tilføjer Byfogden - »min 
Kone, som er sagtfærdig og stil, holdt hende altid 
hendes Mundklammer til Gode med Tavshed". 
Saa havde hans Kone været syg i Julen; men Hellig- 
trekongers-Dag kom hun did, og som hun vilde 
lukke Stoledøren til efter sig, kom Tolderens Kone 
springendes efter hende, rykte Døren op og lar
mede som et ubesindigt Menneske, baade under 

Sangen og endel af Prædikenen, saa Folk i Kirken saa efter hende med Forundring, 
hvilken hendes utilbørlig Forhold jeg vel havde været beføjet at drage under Rettens 
Kendelse, men for hendes Mands Skyld (som er min gode Ven) - et herligt Motiv 
for en Øvrighedsperson - lod jeg det bestemme til videre; skal dog være mig reser
veret, om de ikke lader mig nyde Fred". Han bad nu Stiftamtmanden at conservere 
ham sin Ret.

Det maa til Tider have været en ret lystig Gudstjeneste.
Under den ovenfor fortalte Trolddomshistorie omtaltes, at Sagvolderinden Jens

Lauritzens Enke holdt Heksen arresteret i sit Hus, men at hun tilsidst blev saa ked 
deraf, formodentlig ogsaa paa Grund af de dermed forbundne Udgifter, at hun fra
faldt Sagen. Og flere Gange hører vi, hvorledes Byfogden indtil videre maa op
bevare Fangerne - naar det var nogen, der skulde passes godt paa - i sit eget Hus.
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Grunden til dette i vore Øjne helt umulige og næsten latterlige Forhold maa søges 
i de højst mangelfulde Arrestlokaler, som fandtes i Aarhus. I 1703 var en Herre
mand i Omegnen bleven arresteret for Vildttyveri; men Arresthuset, „hvorudi de, 
som ikke plat fra Livet er dømt, sædvanlig plejer at indbringes", var saa brøstfældigt, 
at han «ingenlunde derudi kan fortroes". Saa var der Raadhus-Kælderen tilbage, 
men ogsaa der syntes det umuligt, „at han nogen Tid særlig i tilstundende Vin
ters Tvang kan være i Magt formedelst Frost og Kuld". Byfogden maatte da selv 
tage Vare paa ham, medens han søgte at faa ham anbragt paa Skanderborg Slot. En 
anden Gang males dette hyggelige Billede af Arresten i Raadstue-Kælderen: «Udi 
Frost og Kuld kan Fangerne ingen Varme have, men maa absolute crepere af Frost, 
foruden den Mængde af Utøj, som efter Beretning udi Raadhus-Kælderen skal være, 
at de neppe kan berge sig derfor."

De kommunale Forhold synes i det hele at have været ret kummerlige i Aar
hus. Ogsaa de har lidt under den almindelige Pengenød. Arresterne fik man vel 
bødet paa; men det stod daarligt til med Øvrighedens Haandlangere. Foruden tre 
Natvægtere var der kun to Bytjenere, der tillige maatte gøre Tjeneste som Fange
vogtere. Det var da intet Under, at Magistraten vanskeligt kunde faa Folk til denne 
anstrengende, ansvarsfulde og slet lønnede Post, som desuden fulgtes af Borgerskabets 
slet dulgte Foragt. En Skrivelse fra Magistraten til Stiftamtmanden, i hvilken den 
uden at stikke noget under Stolen søger om Hjælp til at faa en bedre Gang i Tin
gene, er meget oplysende om Forholdet:

„Her i Byen har i lang Tid været holdt tvende Byens Tjenere, som tilligemed skulle 
slutte Delinkventer og andre for Tyveri og Udaad fastholdne Mennesker1). Formedelst saadan 
Forretning, der holdes skammelig, kan ikke faas andre til denne Tjeneste end de, der ej (snart 
saa lidet som dem, der skal fængsles) skammer sig ved en og anden Liderlighed med Drik og 
Fylderi, ja vel og andet ondt iblandt at begaa, saa man har baade Møje at faa nogle til denne 
Forretning, og end større Møje med at holde dem nogenlunde til at gøre, hvad de bør, naar 
de er faaet. Saaledes har det nu i lang Tid gaaet, og særlig siden her i Byens Fængsel er ind
sat de paagrebne Mordbrændere og mange Tyve, da de saakaldede Byens Tjenere have haft 
nok at fortjene, og desformedelst ofte er befunden i en og anden Liderlighed, hvorover, som 
man ikke uden med Føje kan tænke, Delinkventerne har faaet Luft og Lejlighed af Fængslet at 
udbryde, der har forvoldet Byen temmelig Udgifter og overalt givet en stor Fortræd. Foruden 
denne møder en anden næsten daglig med dette Slags Folk, som er, at Borgerskabet har Und
seelse, eller ligesom Fortrydelse, at de ved dem skal advares og tilsiges at møde paa Raadstuen, 
og ellers i andet en og anden Ting at forrette. Dette alt, det mest muligt ske kan, at fore
komme har vi ladet opspørge og forskrive en af Statur haandfast og dygtig Karl fra København, 
der i 14 Aar har tjent ved Grenader-Choret og derfra medbringer sin Pas og Afsked. Samme 
vil paatage sig at være Slutter, vare og fængsle alle Delinkventer, som vorder paagrebne og her 
i Byens Fængsel indsat. Tvende andre fattige Mænd er og ankommen, som skulle bruges at være 
Stadstjenere, og i alle vedkommende Forretninger, som: at vare og tilsige Borgerskabet at møde 
paa Raadstuen, paa andre Byens Ærinde for Magistraten, Byfogden og Kæmneren, saa vidt de 
ved Politien til en god Skik i Huser og paa Torve og Gader kan bruges, stevne, gaa Beskik
kelses Ærinde, og i Tilfælde af at en eller anden af Borgerskabet for Gæld til Vissen og Borgen 
blev sat, for Modvillighed, Klammeri o. desl. blev indhafteret, da ved samme Stadstjenere at 
bringes paa Arrest-kammeret, eller hvor de anden Steds til Arrest at lide og udstaa skulle sen
des, saa og Morgen og Aften have Opsigt med Slutteren, at Fanger og Delinkventer vel blev 
fastsat, og Fængslerne med Lukkelse forsynet, med videre deslige, de som Stadstjenere kan og bør 
bruges til.«

Men det vil rigtignok koste 32 Rdlr. mere end forhen, hvorfor Sagen ind
berettes for den høje Stiftsøvrighed, om den i Naade skulde have noget at erindre 
herimod.

*) I Aarene 1727-30 var der ialt anmeldt 188 Tyverier i Aarhus.
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Allerede i 1672 var der kommen Instruks om en Brandordning, noget, som 
Byen i høj Grad kunde tiltrænge. Den forordnede, at alle Murer- og Tømmer- 
mestere skulle være Brandmestere, hver tilse sit Distrikt og visitere Kakkelovne og 
Bagerovne, Skorstene m. m. Desuden skulde de møde med deres Svende i Ilde- 
brands-Tilfælde for at redde. Til Gengæld fik begge Professioner Tilladelse til at 
samles under et Lav for at holde Uberettigede fra at gaa dem i Næringen.

Men ét er en Forordning - et andet at efterleve den, og i gamle Dage gik 
man paa det Punkt sjældent længere, end man selv vilde. I en Erklæring til Stift
amtmanden fra 1728 siges, at der ikke findes nogen Brandordning i Aarhus; ganske 

vist har man i forrige Ti
der begyndt derpaa, men 
Usamdrægtighed har hin
dret dens Udførelse. Byen 
havde kun to Sprøjter med 
Slanger foruden en ny, 
som lige var bestilt i Kø
benhavn, 1 større og 3 min
dre Vandkar, foruden et 
Par Brandhager, tre Brand
stiger og 24 Læderspande.

Om Fattigvæsnet hedder 
det i samme Erklæring, at 
det ikke er i den Stand, 
som det kunde og burde 
være. Den Mand, som 
havde haft størst Fortje
neste af Byen for sin God
gørenhed og Omsorg for 
Samfundets Stedbørn, in
den endnu Fattigvæsnet 
var reguleret, var den rige 
Købmand Christen Jensen 
Basballe, der i første Halv
del af 18. Aarhundrede 
ude i Vester-Allee paa den

BASBALLES EPITAFIUM I FRUE KIRKE. Efter Fot. af Fabrk. L. Andersen. 
Indskriften paa Epitafiet lyder saaledes: „Gud til Ære Oc Kircken til Prydelse 
er dette Epithafium opsat Efterkommerne til Admindelse at herunder hviler Erlig 
och nu hos Gud salig . . CHRISTENSØN BASBALLE fordum fornemme Handels
mand herudi Aarhus som Døde dend 12. Novbr. Ao 1687 udi hans Alders 76 
Aar med sin kiere Hustru Elisabet Pedørsdatter som Døde dend 27. Octbr. 1658 
udi hendis Alders 34 Aar leffde de udi Echteskab tilsammen 14 Aar. Saa oc hviler 
her Søffren Ottesøn Molbo fordum fornemme Handelsmand oc som Døde dend 
22. April Ao 1661 i hans Alders 37 Aar med sin kiære Hustru Inger Hieronimus- 
datter i Deres Echteskab leffde de i 7 Aar, hun kom siden med Raadmand Chri
sten Basballe udi Echteskab leffede tilsammen 34 Aar. Døde dend 17. Febr. Ao. 

(1698?) udi hendis Alders 74 Aar.

nuværende Fattiggaards 
Grund havde ladet en Stif
telse opføre for sine Mid
ler, og som kunde rumme 
henimod 30 Lemmer. Bas- 
balle-Slægten, der stammer 
fra Købmand Jens Chri
stensen, var maaske sam
men med Thestrupperne



57

sin Tids mest ansete og mest velhavende i Aarhus. Alle Descendenterne var Køb
mænd, to af dem Borgmestre, men senere gik det stærkt ned af Bakke med Slægtens 
Rigdom.

Byens andre Fattige deltes i fire Klasser. Ialt var der (i 1732) 106 Personer, 
der nød Fattigunderstøttelse efter varierende Skala. Uddelingen skete hver Onsdag 
paa Raadhuset. Fattigbudgettet var ikke større end lidt over 800 Rdlr.

Men for nu at komme til det, der var, altid har været og er Nerven i Aar
hus’ Liv - Handelen, saa betegner det allermeste af det attende Aarhundrede en 
fortsat Nedgang her. Ved Aarhundredets Begyndelse stod det endnu saa taaleligt til, 
Handelen paa de store udenlandske Havne var ganske vist i fortsat Tilbagegang; men 
et Par Fartøjer sejlede dog endnu paa Holland, et enkelt hentede spansk Salt hjem fra 
Lissabon. Den meste Sejlads gik foruden til Hovedstaden dog ikke længere end til 
Lübeck og Norge. Men der var da i alle Fald Fragt at sejle med. Norge var et 
udmærket Marked for Kornindførslen, og Skibene gik ikke tomme hjem, men lastede 
Tømmer og Stokfisk fra Vestkysten, Kakkelovne fra Larvik, Hamp og Tjære i andre 
Havne. I 1708 kunde man i Aarhus By til Udskibning rundt om fra Omegnen 
opkøbe 4983 Tønder Rug, 8889 Tønder Byg, 18882 Tønder Malt, 3328 Tønder 
Havre og 258 Tønder Ærter, ialt 36440 Tønder.

Skønt der saaledes var nogen Nedgang fra tidligere Tider, stod det maaske 
endnu ikke saa galt til - eller har det allerede været Begyndelsen til en ny Opgangs- 
Periode? Da den ny og langvarige Krig fordrede en Krigsskat paa 4476 Rdlr. i 
1710, skrev Biskoppen til Stiftamtmand Piessen: »Her i Stiftet haver jeg ellers ikke 
sporet, at nogen særdeles haver besværget sig over det, han var ansat for, men alting 
er dermed roligere, end jeg havde formodet«. Men det blev ikke derved: næste Aar 
maatte Aarhus' Borgerskab ud med en ny Krigsskat paa 5853 Rdlr. foruden en 
Kop- og Hesteskat, der indbragte 2696 Rdlr.; næste Aar kom Skatten igen, til en 
Forandring under den nettere Form „Forstærkning til Kongen« - det var en For
stærkning paa 4000 Rdlr. Kongen tiltrængte. Og i 1713 maatte der paany bødes 
3287 Rdlr. Der kan ingen Tvivl være om, at en stor og almindelig Forarmelse 
er skabt ved dette Regeringens Blodsugeri, og at Aarhus har lidt nok saa meget 
under denne Krig, hvor Kræfterne efter den sidste Tørn endnu kun var svage 
til at tage imod saa haarde Stød, som under Krigsurolighederne ved Midten af det 
foregaaende Aarhundrede. Begyndelsen til lidt Velstand var nemlig atter begyndt 
hist og her, og saa fik Kræmmere og Købmænd Lov til pænt at rense Kistebunden. 
Da Regeringen omsider en Snes Aar efter fik Øjet opladt for, at noget maatte gøres 
for at ophjælpe den fattige By, og i den Anledning æskede Erklæring fra forskellig 
Side, svarede de 24 nedsatte Mænd ogsaa aabent, at Krigen havde en væsentlig Del 
af Skylden for Forarmelsen, idet Skatterne og Paalægene vare saa højt ansatte, „at 
nogle af Borgerskabet gik rent ud og blev øde, og det gav Byen det første Stød.«

Intet Under nu, at Byens Borgere søgte at forbedre deres Indtægter paa egen 
Haand og paa en efter moderne Handelsbegreber højst ejendommelig Maade. Vil
dere Korn-Ring eller „Trust« end den, der eksisterede i Aarhus 1732, lader sig 
ikke vel tænke. Det var Stiftamtmanden, der blandede sig i Sagen og fik gjort en 
Ende paa Uvæsenet. Han forlangte at faa at vide, hvorledes det forholdt sig med,
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at de Handlende i Aarhus holdt Forsamlinger, hvor de fastsatte en vis Pris paa 
Bondens Korn, mulkterede dem, der gav mere, og pantede dem, naar de ikke betalte.

Magistraten, der maaske selv var interesseret gennem dens enkelte Medlemmer 
i Forretningernes Gang, svarede med en længere, dels undskyldende, dels forklarende 
Skrivelse.

Aarhus-Indbyggere levede væsentlig af Handel og Søfart og navnlig af at sejle 
med Korn og Fedevarer til Norge og tilbage igen med dette Lands Produkter. Da 
nu Aarhus Havn ikke lægger saa tidligt til som de andre jydske Havne, havde en Del, 
mest yngre Folk, fundet deres Regning ved at sejle paa Norge mellem Mikkelsdag 
og Jul. Og disse Folk, der vilde gøre Vinterrejsen, havde overbudt hinanden ved

KØBMAND MOGENS BLACH OG HUSTRU. Dameportr. malet 1759 af J. Thrane. Orig. tilh. Fru Prokurat. Langballe.

det første Korn, Bønderne førte til Torvs i September. Følgen heraf var bleven den, 
at Kornet altid stod i højest Pris i Aarhus, og at Bønder baade fra Randers- og 
Horsensegnen førte deres Korn til Torvs herhen. For at gøre en Ende herpaa havde 
de Aarhus Købmænd i 1723 truffet Aftale og opsat et Dokument med 13 Poster, 
der undertegnedes af 86 Borgere og fik Magistratens Approbation næstfølgende Aar. 
»Ringens" Forretningsgang var, at der vedligeholdtes en stadig Korrespondance med 
de andre Stæder i Stiftet for at erfare Priserne her, hvorpaa en fast ugentlig Købe- 
Tabel fastsattes, og Overtræderne mulkteredes med nogle Rigsdaler. Dette var dog 
ikke strængt bleven overholdt; de fleste havde købt til de Priser, de selv vilde, ind
til de Handlende paany havde samlet sig i September 1728 og underskrevet en Ved
tægt om Prisen paa Rug, Byg og Havre. Senere var Ærter, Gryn og Flæsk blevet 
inddraget under samme Vedtægt, som nøje var bleven overholdt de følgende Aar. 
For at Forhandlingerne kunde gaa ordentligere til, havde man anskaffet en Protokol,
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hvori de indførtes; man havde formaaet Raadmand Gylling at være tilstede ved dem 
som Øvrighedens Repræsentant, og Samlingerne holdtes paa Raadstuen.

Stiftamtmandens Svar lød saaledes:
„Jeg kunde imod slig Omgang, som jeg saa uformodentlig finder udi min Formands og 

min Tid at være passeret, meget have at erindre, helst fordi kongl. Lov og Frdn. giver enhver 
fri Hænder at købe og handle det bedste de kan, uden at lade sig noget foreskrive af andre og 
langt mindre at pantes og straffes, om de giver mere end nogle faa Særsindede for godt eragter, 
og dernæst finder jeg udi bemeldte Protokol at være forbuden ikke at købe med Bønderne efter 
Capitels-Taxten, med mindre det sker paa 50 Tdr. Korn, hvorved fattige Bønder, som ikkun kan 
have lidet at sælge, mærkeligen bliver fornærmet og Negotien sat i Tvang. Men alt dette vil 
jeg denne Gang forbigaa, alleneste herved deklareres og anbefales, at det skal staa enhver frit 
for at give for Korn og andre Varer, naar Bonden dermed her til Byen kommer, saaledes som 
de bedst kan accordere og forenes om, uden derfor af deres Medborgere at lide nogen Straf 
eller Udpantning, og skal saadan hidtil brugte utilbørlig Vedtægt, det algemene Bedste til Skade 
herefter ganske og aldeles være ophævet og afskaffet under vilkaarlig Straf, om nogen befindes 
herimod at handle."

Kong Christian VI's Rege 
vide, ved en fortsat Række Be 
sunkne Økonomi til Hjælp, selv 
man byggede paa skæve finan 
der mulig kunde gøre sin 
ikke i et udpræget korn- 
Danmark. For saa vidt 
med Bevægelsen hundred 
stor Del skyldtes Christian 
naar der nu begyndte en 
nem Oprettelse af Fabrik 
lig Industri, der kunde 
hængig af den fremmede 
gene blive indenfor Lan 
punkt var netop et Grund

Regeringens Vilje 
Forhold paa Fode igen 
viste sig virkelig opfind 
Hjælp. Den tog sig saa 
indsendt til Rentekamme 
Accisen, som den almin 
sumptions-Skat, der op
særlig af Levnedsmidler til Byerne

MINIATURMALERI. OMKR. 1770.
(Chr. Schaarup Blach., 

Originalen tilh. Frk. Marie Gjeding.

ring kendetegnes, som man vil 
stræbelser for at komme Landets 
om dette kun lidet lykkedes, fordi 
sielle og merkantile Principer, 

Gavn andensteds, men 
producerende Land som 
var der en ydre Lighed 
Aar tidligere, der for en 
den Fjerdes eget Initiativ, 
Række Forsøg paa gen
ker at opdyrke en hjem
gøre den danske Stat uaf- 
Produktion og lade Pen- 
dets Grænser. Dette Syns
træk i Merkantilismen, 
til at bringe de sunkne 
var den bedste, og den 
som for at kunne bringe 
ledes ivrigt af et Forslag, 
ret, om at Tolden - eller 
deligere kaldtes, den Con- 
krævedes ved Indførsel

paa alle Købmandsvarer rundt om i Jyllands
Byer maatte blive afløst af en Afgift, nærmere at fastsætte — den ukendte Forslags
stiller nævner 18 å 19,000 Rdlr. for de 19 jydske Købstæder - som det saa skulde undes 
Undersaatterne at nyde, „Byerne til deres Ophjælpning". Da Kongens Indtægt af 
Tolden kun var mellem atten og nitten Tusinde Rigsdaler, hvorfra fragik 4000 Rdlr. 
i Toldbetjentenes Løn, vilde det hele højst dreje sig om 15,000 Rdlr. Var dette 
Offer ikke værd, naar „Landsens Indbyggere kunde blive soulagerede og komme 
paa Fode og med største Fornøjelse af hver Købstad at svare efter deres Evne, hvad 
de bør og Eders kgl. Majest. være fri for Overløb, som rejser sig af begangen Told
svig". Samtidig anholdes om, at „alle Landprangere, som Jøder, Italienere, Bøhmere,
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Holstenske Folk samt Brabantere og andre Landet omstrippende og strygende Bisse
kræmmere, som indsniger sig uden Tolds Erlæggelse, af hvad de omløbe med, ud
fører hvad Penge i Landet er, bedrager Folk med deres Varer, ja bedærver Køb
stæderne og ruinerer Borgerskabet, maatte aldeles afskaffes og ganske formenes at 
handle.«

Stiftamtmanden for Aarhus fik dette Forslag oversendt til nøjere Betænkning, 
og han indhentede de enkelte Byers Erklæring.

Aarhus svarede, at man havde valgt fire af de bedste og fire mindre Handlende, 
hvilke tilligemed alle Byens Købmænd, ialt 76 Personer, havde været forsamlede paa 
Raadhuset for at raadslaa om den Plan, Kongelig Majestæt havde fattet, at overlade 
alle de jydske Købstæder hver sin egen Told af alle ud- og indgaaende Varer, Laste
penge af Skibene og Consumption af de fire »Species«: Vin, Brændevin, Tobak og 

Salt, for den Sum 20,000 Rdlr. af hele Jylland, 
imod at Købstæderne selv lønnede Toldbetjentene. 
Med Taknemmelighed modtog man Tilbudet og 
takkede for den kongelige Naade, der søgte at op
hjælpe Handelen og Landet, selv om man ikke i 
Øjeblikket kunde afgøre, hvilken Sum, Aarhus skulde 
svare, da man jo ikke vidste, hvad de andre 18 
Købstæder vilde byde.

Samtidig gjorde de Aarhus-Handlende et For
søg paa at komme Landprangen grundig til Livs, 
idet de benyttede Lejligheden, da de nu var for
samlede, til at indsende en Ansøgning til Stiftamt
manden om at gribe kraftigt ind mod disse Mis
brug. Vel vidste de, at al Landprang, Bryggeri og 
Brænderi paa Landet samt Forprang i Købstæderne 
var forbudt ved kgl. Rescript af 21. Septbr. 1731, 
»men - hed det - vi maa desværre dagligen for
nemme, saa og tage imod Haderslebere, Colingere, 
Riberne, Jøderne fra Fredericia, Ringkøbingere, Hol
stebroere, Westphalere med alle Slags Alen-Kram,

Specerier, Tobak, Sukker, Indigo, Farvevarer, gode gjorte Klæder, som de kalder Luse- 
kram, Tobakspiper, Naurenbergerkram, Galanterier, Glashomple; indfinder sig ikke 
alene paa Herregaarde i alle Landsbyer tæt omkring denne By, men endog her udi 
Byen, med al fornævnte Kram omløber i alle Huse, til alle og hver falholder og 
sælger. Desuden i Hads Herred udi Kyssing-By, som fra Lybek, Flensborg og 
Norge indføres alle Slags Vin og Brændevin, Salt, spansk og fransk, Lyneborger, 
Tobak, Tjære, Jern, samt alle Slags Specier og Trælast, indkøber alle Slags Kornvarer, 
fastholde og sælger, losser og lader der uden Paatale, brygger og brænder ikke alene 
der, men i alle Landsbyer rundt om denne By.«

Stiftamtmanden udstedte da kort efter en Bekendtgørelse, som blev læst overalt 
til Tinge i Aarhus Stift, mod denne ulovlige Handel. Vi erfarer kort efter, at den 
ikke har hjulpen det mindste.
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Tolden blev dog først af Kongen bortforpagtet til Indbyggerne i de jydske 
Købstæder ti Aar senere, efter at man havde kunnet danne sig et Skøn om, hvor 
meget den hvert enkelt Sted indbragte. I Aarhus havde den i Tidsrummet 1733—42 
gennemsnitlig været 2501 Rdlr. Nu skulde i Forpagtning betales 2300 Rdlr. om 
Aaret og desuden Lønninger til Toldvæsenet Aarhus indrettede sig igen med en 
Consumtionsforpagter, Hans Jensen, der dog snart efter ytrede sin Misfornøjelse over 
den Kontrakt, han havde sluttet. Det vilde være ham umuligt at overholde den, 
hvis Byen ikke indhegnedes bedre; nu var der saa mange ulovlige Baglaager - 1768 
fandtes endnu 65 saadanne Porte og Laager -, der gav fri Passage til Marken, 
hvorved han narredes for en Del af sine Indkomster. Rasmus Nielsen omtaler i sine 
Erindringer (»Aarhus i Fyrrerne") endnu disse Smutveje, hvorved Accisen narredes. 
At narre Toldvæsnet har jo altid været anset for noget af en Bedrift.

Toldspørgsmaalet vår kun et Led i Kæden af Regeringens Bestræbelser for at 
ophjælpe Byerne. Men for at man kan bringe Hjælp, maa man først have at vide, 
hvor galt det er fat, og hvor der
trænges til Hjælp. Det var for 
at skaffe sig denne fornødne 
Kundskab, at Regeringen befa
lede Stiftamtmændene ved konge
ligt Rescript i 1735 at indhente 
Oplysninger om Tilstandene i 
Amterne og deres Byer. Der 
skulde skaffes Oplysning om de
res Handel og om Næringslivet,
om samme var aftaget eller til- silhuet fra slutningen af is. aarhundrede. 
taget og om de mulige Aarsager
dertil; i Søstæderne skulde der gives Indberetning om Ind- og Udførsel, om Skibenes 
Tal og Størrelse. Særdeles magtpaaliggende var det Regeringen at faa Underretning 
om de Fabrikker, der fandtes i Byerne, og om deres Skæbne, hvilke Privilegier og 
Monopoler der var knyttede til dem - til de hjemlige »Manufakturer" knyttedes en 
stærk Fremtidstro. Endelig skulde der sendes Meddelelser om Lavenes Antal og om 
hvormange Købmænd, Kræmmere og Haandværksfolk der fandtes i hver By - særlig 
om der var for faa af de sidste.

Man vil forstaa, at Indberetningerne fra Byerne er af allerstørste kulturhistoriske 
Interesse og et vigtigt Bidrag til vort økonomiske Livs Historie.

Magistraten i Aarhus indberettede, at den havde udvalgt »24 de bedste og for- 
muende Købmænd"J) til at erklære sig om disse Poster.

De 24 Mænds Erklæring gik i det væsentlige ud paa følgende:
»I fordums Tider, da Handelen blomstrede og Byen Aarhus var et fortræffeligt 

Opmarked, idet hele Omegnen og flere mindre Købstæder afsatte deres Produkter 
her og til Gengæld tog hjem, hvad de brugte af udenlandske og »Trondhjems"-

x) Maa vel at mærke ikke forveksles med den forhen omtalte Institution „de 24 Mænd", selv om Erindringen 
herom har haft Indflydelse paa Tallet.
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Varer", var der anskaffet mange, store og gode Skibe til at udbrede Handelen paa 
fremmede Stæder; der var bygget Korn- og Pakhuse m. m. Flaaden var vokset til 
over 100 Fartøjer, hvoraf 20 var mellem 30 og 80 Læster1). Denne Sejlads og 
Handel trak Folk til Byen; alle Gaarde, Pakhuse og Søboder vare beboede og op
fyldte, og Fattigfolk, som kom til Byen og var flittige og nøjsomme, kunde fortjene 
noget til at begynde en lille Handel med. Der var dengang 20 aabne Kramboder 
og Vinkældere, hvor de kunde holde flere Karle og Drenge. Havnen havde ogsaa 
været i god Stand og haft 8-10 Fod Vand. Men Krigen 1709 og de følgende 
Aar - man mærke vel, at Svenskekrigene i foregaaende Aarhundrede ikke omtales - 
gjorde Ende paa hele Herligheden. Hvordan de høje Skatter bragte flere til Tigger
staven, er nævnt før. Nu gør de 24 Købmænd Rede for de andre Ulykker, den 
bragte i sit Følge: En stor Del Søfolk vare bievne udtagne til Kongens Tjeneste, saa 
at der var for faa og mestendels uduelige Folk til Sejladsen. Dernæst havde Byen 
i Krigen mistet 28 af sine bedste Skibe med Ladning, hvilket vilde sige det samme 
som 80,000 Rigsdaler. Med tydelig Bitterhed i Tonen ved Erindringen om de lidte 
Besværligheder hedder det videre, at Byen var indrettet til Søfart og Handel og ikke 
til at huse fire Compagnier Kyrasserer i Indkvartering, saa at Kramboder maatte laves 
om til Soldater-Barakker, Kornlofter til Hømagasiner og Pakhuse til Hestestalde. Selv 
om Høkere og Øltappere havde haft nogen Fortjeneste paa disse Soldater, saa kostede 
de Byen 2000 Rdlr. aarligt; og da Indkvarteringen varede 18 Aar, blev dette saa- 
ledes 36,000 Rdlr., „foruden at melde om den anden Ulejlighed, Løsagtighed og 
Tjenestefolks Forførelse."

Endelig var ved Dødsfald endel velhavende Folks Kapitaler trukne bort fra Byen, 
eller de var bievne splittede ad. Krambodhandelen var herved sunken ned til blot 
og bart Høkeri og maatte desuden kæmpe med Landprangerne og Bøndernes Brænde
vinsbrænderi, der fortsattes stik imod de „ højpriselige Forordninger med Gevalt, 
Trusel og Død-Slag, hvoraf denne By har et stort Eksempel at producere."

Med Havnen saa det nu kun sørgeligt ud. Den var slammet til, og kunde kun 
besejles af Fartøjer med fem eller seks Fod Vand under Kølen. Følgen var, at Flaa
den var skrumpet ind til 52 Skibe, mest Smaaskibe. Af dem gik sjældent mere end 
fire å seks til Trondhjem med Korn; den overvejende Del sejlede ikke længere end 
til det østlige Norge med Korn og Fedevarer. De bragte Jern, Tjære og Tømmer 
med tilbage, som Købmændene formedelst de smaa Kornpriser og Manglen paa rede 
Penge maatte tage i Bytte, men det holdt haardt at faa disse Varer afsatte, da de 
andre østjydske Byer havde samme Handel og saaledes kunde forsyne sig selv. Paa 
Lybek sejlede et Par Galeaser; Udførslen hertil var væsentlig Skind og Handsker, 
Indførslen derfra bestod i Hør, Hamp, Humle, Glas, Krydderier »og andet der udi 
Landene voksende og fabrikerende Varer". Paa Hovedstaden sejlede ogsaa kun to 
Baade med Korn, Fedevarer og Brænde og hjembragte Vin, Salt, Sukker og Tobaks
blade (i 1730 havde Raadmand Gylling faaet kgl. Privilegium paa et Tobaksspinderi). 
Mellem Smaalandene fo’r atter en fire, seks Stykker med Træsko og Trævarer og 
indførte igen Hvede, Rug, Byg og Ærter.

For at ophjælpe Byen foreslog da de 24 Mænd, at Aarhus maatte faa Lindring
l) Det maa være Tilstanden, omtrent hundrede Aar tilbage i Tiden, der tænkes paa.
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i Told og Accise, at der derved kunde skaffes Midler til Havnens Reparation, at al 
Landprang og ulovlig Brændevinsbrænden og Krohold strængeligt forbødes; frem
deles at Aarhus ligesom København maatte faa et Købmands- og Skipper-Lavshus 
med tilhørende Artikler, »hvorved kunde blive Egalitet mellem de Handlende og 
Søfarende.«

Magistraten ledsagede nu denne de 24 Mænds Erklæring, som den i det hele 
bifaldt, men som jo næsten udelukkende havde taget Sigte paa Handelen, med en 
Udsigt over de øvrige Forhold i Aarhus.

I Byen var der ingen Fabrik eller »Manufactur«, men det var højlig at ønske, 
at noget saadant maatte blive oprettet, baade fordi Folk kunde faa noget herved at 
fortjene og der hermed kunde blive sat en Stopper for megen Ørkesløshed. Men 
de, som havde Evne til at indlade sig paa saadanne Foretagender, holdt sig tilbage i 
den Tro, at Arbejdslønnen vilde gøre Produktet for dyrt i Forhold til, hvad der 
kunde indføres fra Udlandet, og herved vanskeligt at afsætte, desuden nærede de 
Frygt for mulig Konkurrence. Af Privilegerede, meddelte de, fandtes kun 3 i 
Byen, nemlig Apothekeren, Bogbinderen og 3 Farvere, hvoraf den ene »formedelst 
hans Kreditorers Tiltrængende
er sat fra noget at bruge og 
i armelig Tilstand, hvortil hjalp 
den Misforstaaelse, der er imel
lem ham og hans Kone, at de 
ikke kan leve sammen«. Paa 
Spørgsmaalet om hvilke »Socie
teter« og Lav der findes i Byen 
svarer Magistraten med mærk
bar Følelse af Forurettelse, at 
der slet ingen »Societeter« fin
des; »thi omendskønt Enighed 
dertil kunde findes hos nogle
faa, som endnu have Kræfter til Indskud og Forslag noget vist at begynde og vove, 
saa synes al Leilighed dertil ved de København og de der octrojerede Compagnier 
allernaadigst meddelte Friheder, denne og andre Købstæder betagen«. De fleste Haand- 
værkere havde vistnok Lavsrettigheder - foruden de ovennævnte var der oprettet Lav 
for Bødkerne, Drejerne og Slagterne; de, som sad udenfor Lavene, var 1 Bogbinder, 
3 Tobaksspindere, 19 Vævere, 10 Hustømrere, 8 Skibstømrermænd, 1 Blikmager, 1 
Stolemager, 5 Parykmagere, 4 Malere, 4 Pottemagere, 1 Naalemager, 2 Hjulmænd, 2 
Glarmestere, 1 Skærsliber, 3 Kobbersmede, 1 Garver, 4 Kandestøbere og 6 Rebslagere. 
Men disse Haandværksfolk - hvad enten de er i Lav eller udenfor - har deres Nød 
med at finde Næringen og lever kummerligt; de har ingen Penge at arbejde med og 
maa desuden konkurrere med mange afdankede og ved Reduktionen kasserede Sol
dater, der har nedsat sig i Byen, lever af deres Hænders Arbejde og kunne arbejde 
billigere end Lavsmestrene. Følgen bliver naturligvis Fuskeri.

At dette Magistratens Billede af Haandværkernes elendige Tilstand ikke er for 
mørkt, bliver dobbelt sandsynligt, naar man sammenholder det med en omtrent

FAMILIEBILLEDE. OMKR. 1800. (Mogens Blach Gjern.)
Originalen tilh. Fru Laura Lottrup.
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samtidig ret realistisk og bedrøvelig Skildring af, hvor daarlig bevendt det er med 
Haandværks-Lavene i Aarhus. „En Del kan, en Del vil ikke gøre Lavs-Rettighed - 
hedder det her saa de ligger næsten altid i Kiv og Klammeri med hverandre, at 
en vil frem, en anden tilbage. Deres Forsamlinger løber ofte ud paa Skældsord og 
Slagsmaal, hvorfor de af Byfogden tiltales og klappes paa Pungen, saa mange af dem, 
hvad der ej ere Stoddere, bliver det. Naar en eller anden Dreng her i Byen faar ud
lært sit Haandværk og staar et Aar for Mestersvend, bliver han straks Mester i Lavet, 
lejer en Bod og tager en Kone. Hans Haandværk forstaar han ikke til Gavns, ej 
heller haver han Formue at sætte sig istand, saa det løber ud paa Armod og en 
Haaben Børn, hvoraf en Del betler og vænnes til Lediggang. Og naar de saaledes 
ere forknyttede, lader de Modet falde og skøtter ej om at bjerge sig. Kan disse 
Haandværkere ej komme paa anden Fod, end de nu ere, synes mig det var bedre, 
de ingen Lav havde, thi det er ikkun til deres desto større Undergang og Fordærv."

Hvad Købmandsstanden angik meddelte Magistraten, at Handelen ikke var sor
teret, men at enhver handlede, som ham bedst syntes. Ialt kunde man regne med 
50 Købmænd i Aarhus; af disse handlede 4 med en Kapital af 5-6000 Rdlr., 17 
eller 18 handlede med 2 å 4000 Rdlr., Resten med Smaasummer fra- 500 op til 
2000 Rdlr. Nogle ernærede sig af Maltgøreri og Ølbryg, 10 handlede med Heste og 
Kreaturer. De 24 Mænd nævner, at der har været 20 aabne Kramboder - det er 
rigtigt; »den Tid veed de fleste af os sig at erindre -, men nu er der kun fem, som 
holder aabne Boder, af hvilke de 2 er unge Mænd og 1 Enke uden Svend eller 
Dreng, „saa heraf kan sluttes, hvad Aftrækken er". Paa det kraftigste anbefales de 
24 Mænds Forslag om et Købmands-Lavshus og et Skipper-Lavshus, med den Til
føjelse, at hvis Kongen ikke befalede det, bliver der intet af. Det vilde være et for
træffeligt Middel til at regulere Handelen; thi nu gaar den ene den anden i Vejen, 
da enhver handler en gros og en detail, ganske som ham synes, hvorved det er 
umuligt for den ubemidlede at komme frem. Paa lignende Vis skulde det i Skipper- 
Lavets Artikler forbydes Søfolkene selv at handle med de hjembragte Varer. Paa 
egen Haand tør Købmændene imidlertid ikke forbyde deres Matroser det, da de saa 
vilde søge Hyre andensteds; derfor maa der en kgl. Befaling til.

Højeste Instans endelig, Stiftamtmanden, der jo skulde referere Sagen for Kan
celliet og udtale sig om Magistratens og de 24 Mænds Betænkninger, ser noget min
dre mørkt paa Forholdene.

Han indrømmer, at Byen i det forrige Aarhundrede har været i langt bedre 
Stand, ogsaa at Dødsfald og den langvarige Krig med Sverrig har været til største 
Skade. Men nu, da Tiderne atter er bleven roligere, mener han dog at kunne spore 
en Forandring til det bedre, „saavidt Tiderne, hvortil og kan regnes Havnens Vanske
lighed, det haver tilladt". I Havnen ligger ganske vist Byens Velstand begravet; den 
har været forsømt gennem mange Aar, men nu har Magistraten ved hans Foranstalt
ning for Byens Penge og med Tilskud af Borgerskabet, omsider vedtaget at lade 
Havnen „eller saakaldte Mindehofved" paa den nordre Side forlænge med 15 å 16 
Alen, og en Mudderpram er allerede anskaffet til at rense Indløbet. Inden næste 
Sommers Udgang haaber han, det hele skal være i Orden. Hvis denne Reparation 
ikke skulde vise sig tilstrækkelig, maatte man sætte sin Lid til, at de fornemme Folk
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vilde enes om og skyde sammen til Havnens fuldstændige Istandsættelse. „Thi om- 
endskønt de fleste af Indbyggerne ikke kan holdes for velhavende, findes her dog en 
Del smukke bemidlede Mænd, der baade haver Begreb samt Evne og Vilje til at 
proseqvere den endel aftagne Handel, hvis gode Intention jeg derfor haver ved fore
kommende Lejlighed desto mere Aarsage udi Deres Kgl. Majestæts allernaadigste Pro
tektion allerunderdanigst at rekommandere".

Hvad det almindelige Klagemaal angik, at Byernes Forringelse for en stor Del 
skyldtes Kroholdet og Brændevinsbrænderiet blandt Bønderne, saa havde han efter 
kgl. Majestæts Frdn. gjort det „alleryderste mulige" for at „besværge og hæmme" 
dette, skønt Bønderne maatte lide derved. Hvis Bønderne blev afstraffede, naar de 
viste sig „opsætsige", og Kongen vilde privilegere de for de Rejsende fornødne Kroer, 
kunde man have bedre Indsyn med de mindre Kroer og med, at Bonden kun brændte 
til sit eget Forbrug. Men til Gengæld burde ogsaa Købstadens Beboere, ved den 
Inkvisition i Bøndernes Huse - som en kgl. Frdn. gav dem Ret til - udsende mode
rate og fornuftige Borgere un
der Direktion af en Magistrats 
Person, og ikke „aftakkede 
Folk, liderlige Daglønnere og 
fordrukne Personer, der paa 
Inkvisitionen ubillig opfører 
sig, hvorved Bonden irriteres, 
som ender sig med et klage
ligt Eksempel, hvoraf denne 
By kan bære Vidne."

Til Trods for Stiftamt
mandens Bestræbelser for at 
se lyst paa Sagerne, maa man
dog vist snarere give Magi- Orig- tilh Læge °' H«gh-Ouidberg.

straten Medhold i dens Betragtninger. Den kendte jo ogsaa af Selvsyn Forholdene, 
bedre end den høje Øvrighed. Og hvad den ikke fortæller om Usselhed og Fattig
dom, smaa og fortrykte Kaar, kan suppleres fra andre Kilder.

I 1728 indsendte saaledes to af Byens Skolemestre, H. Hansen og C. H. Cramer 
en Klage og Supplik til Magistraten. Børneantallet var gaaet stærkt tilbage, og for 
de Børn, der endnu fandtes i Skolerne, vilde Forældrene næsten intet betale; aldrig 
mere var der Tale om nogen Dusør eller Anerkendelse. De ansøgte nu om frit 
Hus for Skoleholderne, da de ellers maatte blive „Stakler"; „eller at i det mindste 
vi to maa blive hjulpne; thi de andre tre ere kun lidet nyttige, uden for Pigebørn".

Og hvilket trist og forarmet Billede giver det ikke af Retsforholdene i Aarhus, 
naar vi om Byens to Procuratorer hører, at den ene er en fattig Kandestøber, den 
anden en fattig Student, uden tilstrækkelig Dygtighed? Nogen bedre har man ikke 
kunnet skaffe „formedelst befrygtende Mangel af Subsistence til Livsophold, hvorfor 
det Sted (Aarhus) ikke er, ej heller har været forsynet med gode Procuratorer".

Regeringens Svar paa alle disse Beklagelser blev, som man kunde vente det: 
den tog kun Hensyn til Stiftamtmandens juste-milieu Synspunkter, gik ikke i Enkelt-

Aarhus. 5
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heder, men fortsatte den Finans-Politik, Merkantilismens, som ansaas for den ene salig
gørende. I Begyndelsen af 1736 fik ogsaa Aarhus-Stift ifølge kongelig Forordning 
sit „Oeconomie- og Commercie-Collegium", der nøjere skulde have Indseende med 
og overveje, hvad der kunde gøres for Byernes Ophjælpning i Stiftet I Aarhus 
valgtes Commerce-Assessor Jørgen Pedersen Vestergaard og tre bosiddende Købmænd 
(„Negotianterne" Peder Pedersen Møllen, Jens Olufsen Skjødstrup, Jens Betzer). Vi 
hører iøvrigt intet videre om dette Økonomi-Collegiums Virksomhed, saa det vel tør være 
tvivlsomt, om det overhovedet er kommet til at fungere. Et Skridt videre ad samme 
Vej var det, da der det følgende Aar udkom Forordning om Oprettelse af et alminde-

AARHUS, SET FRA „WALLENSTEINS SKANSE“. Efter „Danske Atlas“.

ligt Magazin for indenlands fabrikerede Varer i Aarhus Stift. Der udgik Opfordring 
til de Undersaatter i Byer og Amt, som ansaas for at have noget til Bedste, om 
gennem Stiftamtmanden at yde Bidrag i Penge til denne — som man troede — saa 
nyttige Institutions Iværksættelse. I Aarhus finder vi saaledes Borgmester Basballe, 
Assessor Westergaard og Commerceraad Ole Olesen paa Listen, hver med 50 Rdlr. 
Krigsraad Langballe har tegnet sig for 40 Rdlr., Viceborgmester Gylling og Raad- 
mand Stæhr for 20 Rdlr., Vice-Raadmand Kjærsgaard for 30, Apotheker Helms for 
20 osv. Fra hele Stiftet indkom henved to Tusinde Rigsdaler. Bidragyderne har 
dog nok aldrig faaet noget for deres Penge. Thi naar Oprettelsen af et saadant 
Magasin eller Depot, hvor Fabrikanterne midlertidig kunde anbringe deres Varer, 
mod at Regeringen holdt dem skadesløse for deres Udlæg, ikke kunde bære sig i
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Hovedstaden, hvad Stabilitet kunde der vel da være for en saadan Institution for en 
Række Provinsbyer, i hvilke der saa godt som slet ingen Fabriksdrift fandtes?

Ja, hvor tager dog hele Livet, set med Nutids-Øjne, sig smaat og trykket ud. 
Den Fabrik- og Manufakturdrift, som holdt til i Aarhus, var sjældent mere omfattende, 
end at den kunde bestrides af en enkelt Mand. Vi erfarer, at der i 1739 fandtes 5 
Tobaksspindere i Aarhus - Tobakken var et hjemligt Produkt, hentet fra Vejleegnen 
- men ogsaa at kun to af dem holdt Dreng, ikke en eneste Svend. Det samlede 
Fabrikat beløb sig for alle fems vedkommende til 2400 Pd. om Aaret. Endda For
holdene var saa usle og lidet misundelsesværdige, vaagedes der med Argus-Øjne over, 
at ingen fremmed trængte sig til. I 1738 havde saaledes Jøden Moses Heinrich i 
Fredericia ansøgt Cancelliet om Tilladelse til at nedsætte sig i Aarhus, da han ikke 
længere som sin Fader og Farfader kunde leve af Tobaksspinderiet i Fredericia. 
Cancelliet lod Ansøgningen gaa videre til Stiftamtmanden, denne consulerede Magi
straten i Aarhus; men medens de to Borgmestre Basballe og Laasbye anbefalede ham 
som en redelig Mand, saa dissenterede Vice-Borgmester Gylling, der synes at have 
været en stridbar Mand, og Raadmændene, og de fik tyve Handlende til at under
tegne følgende Erklæring, der tydelig viser, at det mindre er religiøse end økonomiske 
Betænkeligheder, der har været afgørende:

„Aarhus By er, Gud være æret! ikke saa tom og øde, at den enten har fornøden at peu- 
bleres af den jødiske Nation eller til dens Bebyggelse og Conservation trænger til det Slags 
Folk; thi endnu er intet af Hs. kongl. Majestæt allernaadigst paabuden, der at erlægge staar 
tilbage, og hvad som til de publiqve Tings Vedligeholdelse udfordres, er altid efter billig og 
ligelig Taxation udgiven; saa at det vel for Resten er ufornøden med mange og vidtløftige Om
stændigheder at oplyse Deres Velviisheder, hvad Skade og Tab det er os, om En af de Folk 
allernaadigst blev tilladt sig her at nedsætte; andre Stæder, hvor det er sket, bærer derom Vidne, 
og et Eksempel har vi hos os selv endnu i Minde med Simon Jøde, der forinden han var Aar- 
sag til den første Confusion i Købmands-Societetet, gjorde en Bankerot paa nogle tusinde Rigs
daler, hvorved mange kristne Folk her i Byen led meget over deres Kræfter. Det er vel ikke 
at paatvivle, at den Mand paa de Tider har nydt ligesaa godt et Skudsmaal om sin Ærlighed 
som Moses Heinrich nu ses at have faaet; daglig Erfarenhed giver det til Kende, at de er et 
Slags Folk, der er for at bedrage de Kristne. At gaa kort til Sagen bliver dette, at dersom 
denne Moses Heinrich faar den ansøgte kongelige Naade, saa faar den hele jødiske Nation, saa 
vel fra Holland, Hamborg, som Fredericia en Stabel for deres Varer her midt i Landet osv."

Flere andre Eksempler kan fremdrages paa denne smaalige Pukken paa Privi
legier og Rettigheder. Navnlig Chirurgerne vaagede strengt over, at ingen gik dem 
i Næringen. Engang havde den ene af Byens tvende, Wilhelm Steinwinkel, stævnet 
en Kvinde, Gunder Laursdatter for Retten, fordi hun „mængede sig i Chirurgien" og 
curerede Folk. Men Raadmand Wærn svarede den brave Chirurgus, at hun dertil 
havde ligesaa vel Frihed som Steinwinkel og hans Collega. Denne Ytring synes at 
have fremkaldt en Vredes-Paroxysme hos „Hr. Chirurgusen". Hvilken kostelig Scene 
maler ikke hans egen Beretning om den Forsmædelighed, der er ham overgangen! 
Hele Magistraten var samlet.

„Derover syntes mig for min Person som den, der har soret Borgerskab, udstanden Exa- 
men, meddelt Privilegium udi Chirurgi-Professionen og svarer kgl. Contributioner og Byens 
Tynge, at jeg fandt mig ved den Hr. Raadmandens Afskedl) fornærmet; talte saa noget højt 
til samtlige Magistraten, at de alle kunde høre; paastod at Chirurgiæ os allernaadigst meddelte 
Privilegier maatte dog handthævet vorde, hvorpaa Hr. Raadmand Wærn prostituerede sig, rejste 
sig af sit Sæde, lukte Døren op, viste mig ud af Døren, at jeg skulde give 1 Rdlr. Mulet; og 
da jeg ikke vidste hvorfor, sagde han til Byens Tjenere, at de skulde tage min Kaarde fra mig 
og sætte mig i Byens Arresthus, hvilket og skete efter besagte Hr. Raadmandens Ordre".

*) o: Slutningsytring.
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Nogle Aar efter hører vi igen fra samme Chirurgus Steinwinkel; sammen med 
sin Collega Beaufin indsender han til Stiftamtmanden en Klage over de mange Kvak
salvere; samtidig udbeder de sig deres Privilegiers Bekræftelse. Stiftamtmanden mente 
dog, at dette ikke gik an, da den ene var affældig, saa at den anden ikke vilde kunne 
besørge alle. Desuden var det godt, om der blev flere, da saa Betalingen vilde 
blive billigere.

Brugen af Chirurger var endnu langt almindeligere end Brugen af egentlige 
Læger, der kun anvendtes til indvendige Sygdomme, og som langtfra fandtes i alle 
Provinsbyer. Om hvad der i Almindelighed fordredes af en Chirurg, faar man et 
Indblik, da der i Aarhus gaves en ung Tysker Johan Friderich Berner Borger
skab i 1748, efter at han havde præsteret Attest fra det kgl. Anatomikammer, «at 
han vel ikke aldeles efter Forordningen har kunnet præstere allernaadigst anbefalet 
Examen publicum, men eftersom han havde nedsat sig i Aarhus og tilkøbt sig et 
Privilegium og foruden dette forpligtet sig i Eftertiden til alvorligere Applicering 
paa sin science, saa var han vel istand til at tractere Benbrud, Forretninger og Saar 
item Contusioner, hvorved ingen haarde Tilfælde befinder sig". Brudte Arme og 
Ben, Saar som Følge af Knubs og Slag hørte jo dengang langt mere til Dagens 
Orden end nu.

Et non plus ultra af Tro paa, hvad et Privilegium kunde berettige til, var det, 
da Stads-Kokken Niels Stephan begærede Stiftamtmandens Hjælp til, at det skulde 
indprentes alle Vedkommende, at - saafremt de vilde have lavet Mad til deres Gilder 
- de da havde at henvende sig til ham eller dog at affinde sig med ham, hvis de 
vilde bruge andre. Stiftamtmanden lod Sagen gaa videre til Cancelliet, der dog for
nuftigvis erklærede, at den ikke kunde bevilges.

Scener ligesom den ovennævnte mellem Raadmand Wærn og Chirurgus Stein
winkel synes oftere at have fundet Sted paa Raadhuset. Samme Aar dette helt blev 
ombygget, nemlig i 1748, havde Magistraten vist en højst respektstridig Opførsel mod 
den ny Stiftamtmand, Jacob Bentzon, ifølge dennes Klage til Cancelliet. Det var især 
den myndige næstældste Borgmester Søren Michelsen Gylling, dennes Collega Morten 
Andreas Geertsen og Raadmand Fellum, Klagen galdt. Da Stiftamtmanden var kom
men ind i Salen, var de tre Herrer roligt bleven siddende paa deres Stole uden at 
bevise ham »den ringeste skyldig Æresbevisning". Han havde da ytret sin Misfor
nøjelse »over saadan deres Opførsel, med Erindring, hvorledes de saaledes uden Und
seelse turde understaa sig at blive siddende og begegne mig ved en offentlig Forret
ning, hvor jeg som deres Stiftamtmand paa Embedets Vegne mig indfandt, og med 
hvad Ord?" Hertil svarede saa Vice-Borgmester Gylling »ganske trodsig", »at det 
var lige for lige, og ligesom Stiftamtmanden tog imod dem i sit Hus, vilde de her 
tage imod ham, og var han Stiftamtmand, saa var de Øvrigheden." Til denne drabe
lige Ytring, der snarest kunde falde en middelalderlig Patricier fra Selvstyrets glade 
og gode Dage i Munden, men naturligvis saare lidet var paa sin Plads overfor den 
af Hans kongelige Majestæt lovlig beskikkede Øvrighed, havde Stiftamtmand Bentzon 
intet andet Svar end at rejse sig og gaa bort. Resultatet af hans Klage blev et kgl. 
Reskript, der bemyndigede ham til at kalde de tre selvraadige Magistratsherrer for 
sig og give dem en Irettesættelse.
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Endskønt den foregaaende Stiftamtmand i sin Erklæring af 1735 om Nærings
vejenes Tilstand i Aarhus havde bebudet, at en Ombygning og Reparation af Havnen 
just nu skulde gaa for sig, gik denne Profeti ikke saa snart i Opfyldelse. Havnen 
var endnu i adskillige Aar Byens mørke Punkt. Der var tilstaaet den Bolværkspenge 
af alle fremmede Skibe til dens Reparation, og de kunde løbe op til henimod 800 
Rdlr., men dette forslog ikke. I 1743 var man gaaet i Gang med en grundig Under
søgelse af dens Tilstand. Resultatet blev, at der blot til den allernødvendigste Repara
tion af Bolværker og Mindehovedet krævedes 3000 Rdlr., men til en virkelig Istand
sættelse meget mere. Det søndre Mindehoved truede med at styrte ned; Havnen

AARHUS, SET FRA GALGEBAKKEN. Efter „Danske Atlas".

kunde ikke reddes, uden Kongen vilde skænke den 1500 å 2000 Rdlr. Saa hjalp man 
sig med en Lap hist, en Bødning her, indtil endelig en Katastrofe indtraadte. Under 
en Efteraarsstorm i 1760 blev hele det nordlige Mindehoved slaaet i Kvag, og da det 
atter rejstes, blev det bygget 2 Alen længere ud i Havet end før, saa at der altid mindst 
var henved 8 Fod for Skibene at flyde paa. Det søndre Mindehoved fik derimod 
endnu i lang Tid Lov at ligge hen, vel nærmest af den Grund, at der var Plads nok 
til de faa Fartøjer. 1 Fyrrerne holdt Tallet paa Aarhus’ Flaade sig temmelig konstant - 
sjældent mere end 40 Skibe. I 1768 var den endog sunken til 28 foruden de 3 Smak
ker, der besørgede Overfarten til Kallundborg. Men hermed er ogsaa Nedgangens Tid 
forbi. Men i Fyrrerne og Femtierne i 18. Aarhundrede stod det endnu grumme smaat 
til i Aarhus. Regeringens Vilje til at hjælpe var god nok, og flere Gange nedsattes 
Kommissioner til at udtale sig om Forholdene i Aarhus Stift. Da der i 1743 paany
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tilbødes Bortforpagtning af Tolden, udtalte de Kommitterede sig vel med stor Be
rømmelse over Kongens Omsorg, men skildrede samtidig Handelens Tilstand i disse 
malende Ord: »Vore Skibe ere bievne forvandlede til Jagter, vore Pakhuse til Stalde 
og Lofterne til Høstænger, vores Compas viser nu ingen Kurs til fremmede Stæder, 
og vores Forstavne berører ikke uden Kongens egne Grunde.«

I 1747 kom der atter et Reskript til Stiftamtmanden om Nedsættelse af en 
Kommission i Stiftet, der skulde fremsætte Forslag til det almindelige Bedste. Der 
kom ogsaa en Erklæring, udfærdiget af de 6 eligerede Borgere, Aarhus’ ny Borger
repræsentation, og dens Rigtighed attesteredes af 18 andre Borgere i Aarhus. Den 
er for saa vidt lidet mærkelig og ikke værd at opholde sig længe ved, som Hoved
besværingen i det væsentlige er de farende Folks Landprang ligesom tidligere.

Erklæringen indeholder dog nogle kulturhistoriske Momenter, der kaster et 
ganske interessant Strejflys over disse Bissekræmmeres „ Leben und Treiben«.

Særlig ondt har Aarhusianerne - „en fornemmelig Hovedaarsag til Købstædernes 
Ruin og Ødelæggelse«, kalder de det - af de saakaldte „Holstenske Piger eller Haar- 
folk, som var deres gamle Navn for 40 til 50 Aar siden«. De kom ind for at købe 
Haar til Parykker, men gjorde sig snart skyldige i en svimlende Landprang; i Be
gyndelsen var de vel kun en tredive Stykker - „nu er der vel 100 Stykker, Mænd 
og Kvinder, som i Steden for det første de begyndte gik til Fods, men nu kører 
omkring med alle Slags Alen-Gods i hele Læsser, Aaret igennem, og trækker den 
yderste Skilling fra Almuen for deres Varer, som bestaar i alle Slags, som en ret
skaffen Købmand tilforn har kunnet leve af. Deres Købmandsskab og Landprang 
har fornemmelig tiltaget, siden Købstæderne har taget deres Vare paa Magazinet og 
ved Fabrikkerne i København (se ovenfor S. 66); thi de skaaner sig ikke at føre 
Klæde og uldne Varer af alle Slags samt Specerier, som de under Haanden ved alle 
Slags Lejligheder sælger hele Landet over, og hvad de ikke selv i en Hast kan af
sætte, krediterer de bort til andre Landprangere, saa deres Landprang er bragt saa 
vidt, at baade Købmands-Handel med saadanne Vare samt hans kongl. Majestæts 
Intrader derved maa undergaa og forsvinde. Der findes dem iblandt, der tør berømme 
dem af aarlig at debitere Varer her i Landet for anseelige Kapitaler, hvad kan da 
ikke saadan en Mængde tilføje Landet og Købstæderne Skade og Afbræk? En Køb
mand sidder med Familie og for Udgift, maa taale og se sligt til deres Ødelæggelse, 
ja det strækker sig endog til Haand værksstanden, som for Exempel Skræderne i Køb
stæderne syer sjælden og snart ikke en Klædning for nogen Landmand, thi af Frygt 
for saadanne Contrabande-Vare tør de ikke komme til Købstæderne, og saalænge det 
er dem tilladt at rejse her i Landet, kan Landprang ikke ophøre«.

Efter at saaledes de „holstenske Piger« og deres mandlige Ledsagere har faaet 
læst og paaskrevet, kommer Turen til „de Folk, som kommer her i Landet fra Tysk
land med Humle paa Kasser«. Ogsaa de maa bort, da Humlen med langt mindre 
Bekostning kan indbringes søværts (og naturligvis til større Fordel for Købmændene 
i Aarhus), og de desuden ved at opkøbe Huder, Skind og Voks ogsaa gør sig skyldig 
i Landprang. Ligesaa skadelige og fordærvelige er „et Slags Folk, kaldet Glas- og 
Tablet-Kræmmere, som kommer fra adskillige Steder fra Tyskland herind i Landet 
med alle Slags Galanteri- og Nørrenberger-Kram«. Kort og fyndigt hedder det om
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dem: »det er ikke allene unyttige, men endog skadelige Folk"; de drager nemlig 
Landmanden Pengene af Lommen — de Penge, som han skulde give ud i Aarhus. ' 

Ulykken er, at der kun er givet Købstæderne Ret til at inkvirere om Land- 
prang i to Miles Udstrækning fra Byen. Men da der nu imellem Aarhus og Viborg 
er 8 Mile, fra Aarhus til Horsens halvsjette (fra Viborg til Aalborg 10 Mile og fra 
Aalborg til Hobro 6), er der givet et frit Spillerum for Landprangeriet ligesom for 
Bøndernes Brændevinsbrænderi. Denne var ogsaa Byerne en slem Torn i Øjet, og vi 
kan give de Aarhus' Eligerede
Ret i denne deres Betragtning:
»Hvad Bønderne ikke selv drik
ker og consumerer, sælger de 
til uprivilegerede Kroer, som 
mest findes en å to i hver 
Landsby, deraf følger mange 
onde Suiter; mange af Bøn
derne brænder deres Korn i 
Brændevin om Vinteren, saa de 
maa købe til Brød om Somme
ren, og om den Misbrug ikke 
var, kunde sælge en temmelig 
Del Korn." Det vilde først 
blive godt, naar Godsejerne fik 
Forpligtelse til at have Ind
seende med dette Uvæsen, saa 
at de kom til at hæfte for de 
Mulkter, Bønderne ifaldt; »thi 
saalænge det skal bero paa 
Birke- og Herredsfogederne de
res Opsigt - hedder det med 
liden Fortrøstning til Landju
risdiktionernes Myndighed eller 
Uegennyttighed — bliver der 
ingen Haab om dets Afskaf
felse."

Godt vilde det Ogsaa Være, ERIK PONTOPPIDAN. Født i Aarhus 1698; døde i København 1764.

om kun Byens egne Borgere fik Doktor i Theologien og Biskop i Bergen. - „I denne Mand boer Ret- 
_ J & skaffenhed, Oprigtighed, brændende Gudsfrygt og Geni - det maa selv
Brugsret over de Marker og Jor- Avind tiistaa.«

der, som Byen fra Arilds Tid
havde faaet til Gave af danske Konger. Mange vilde kunne finde deres Levebrød 
derved, og Indbyggernes Tal saaledes vokse.

Endelig er der Klager over Indkvarteringen af Kavalleriet, som nu ligger i Byen 
paa tredivte Aar og aarlig koster den over 2000 Rdlr.

Og for endelig at komme til det, som ganske særdeles maatte være Købmæn
dene magtpaaliggende, saa indskærpedes det, at Aarhus var en Søstad, der skulde
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fortjene Brødet ved Søfart; men saalænge enhver Skipper eller Baadsmand kunde gaa 
Købmændene i Næring ved uberettiget Handel, var det dem umuligt „at conservere« 
Søfarten og Handelen. De fornyer derfor deres gamle Ansøgning om Oprettelse af 
et Købmands-Kompagni med de fornævnte Artikler.

Men medens alt dette saaledes væsentlig er Gentagelser af tidligere Udtalelser, 
er der dog et enkelt Punkt - det første - i de seks Mænds Erklæring, som maa 
interessere. Deres Forslag gaar ud paa hverken mere eller mindre end at gøre 
Aarhus til en Slags Frihavn. Denne Glose kender de ganske vist ikke, men Tanken 
er i Hovedtrækkene den samme.

Det udvikles, hvordan Skibe, hjemmehørende i Aarhus, der kommer fra Uden
rigsfart og skal videre med Ladningen til en anden fremmed Havn, som Vinter
kulden imidlertid hindrer dem at naa, kan have stor Nytte af midlertidigt at op-

AARHUS, TEGN. EFTER MALERI AF WANDALL 1816. Orig. tilh. Frk. Augusta Schrøder, Faaborg.

stable deres Gods, til de om Foraaret kan sejle videre med det. „Naar Hans kgl. 
Majestæt allernaadigst vilde tillade, at hvad Skibe her fra Byen fra de Steder skulle 
ankomme i benævnte Maaneder og paa denne Aarsens Tid, det dennem allernaadigst 
maa vorde tilladt deres indehavende Ladning efter rigtig Angivelse at udlosse i Told
betjentenes Paa- og Tilsyn og oplægge under deres Lukkelse, til samme Gods ligesom 
det blev indlagt om Foraaret ogsaa kunde blive udskibet og paa fremmede Steder 
blive trafikeret.«

De hundrede Aar fra Svenskekrigene frem i Tiden betyder saaledes en fortsat 
Nedgang eller Stilstand for Aarhus By. De Forsøg, som vi har set, der gjordes for 
at bringe Bedring i Tingene, førte ikke til noget, som det sædvanlig gaar, naar man 
ad kunstig Vej pludselig vil raade Bod paa mange Aaringers gamle Skade. Hverken 
Commerce-Kollegiet eller Magazinet for Stiftets indenlandske Fabrikata udrettede noget, 
ligesaa lidt som det Arbejdshus for de Fattige, der blev aabnet i Halvtredsernes Slut
ning, og som var anlagt som Spinderi og Klæde-Væveri. Det bestod kun i fem Aar;
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en Del Klæde, Hestedækkener og Lærred blev vel forarbejdet i dette Tidsrum, men 
Omkostningerne var altfor store, saa at Fabrikken maatte nedlægges i 1763.

I fjerde Bind af „Danske Atlas" har et af Aarhus’ navnkundigste Bysbørn, 
Biskop Erik Pontoppidan — eller rettere sagt hans Fortsætter Hans de Hofman - 
samlet en Del Statistica Byen vedrørende. De bekræfter vort Indtryk af ringe Vel
stand og megen Forarmelse.

Ved Folketællingen i 1769 fandtes i Aarhus kun 3579 Sjæle. Det var en lille 
By, som den laa der inddelt i tre Roder med sine tre Torve, hvoraf kun det ene 
fortjente Navn af Torv, og med faa virkelige Gader, men med en Mængde Smøger 
og Gyder. Med Rub og Stub rummede den ialt 850 Beboelseshuse, de allerfleste 
af Bindingsværk, kun 4 å 6 grundmurede Bygninger. Danske Atlas siger om Husene, 
at den almindelige Mængde var tarveligt indrettede og til Købmandsbrug, men de 
allerfleste smaa Vaaninger eller Boder paa to, tre eller fire Fag, kun et Stokværk høje. 
Kun nogle ganske enkelte Gaarde, hvoriblandt Greve Danneskjolds og Stiftamtmand 
Schovboes Enkes var anseligere. Brolægningen var elendig, Gadernes Belysning ussel.

Hvor forskellige er ikke ogsaa de to Billeder i Atlasset, som viser os Aarhus 
fra dens sydvestlige og nordøstlige Side c. 1760, fra det Panorama, som ved det 
tyvende Aarhundredes Begyndelse udfolder sig for Beskueren oppe fra Taarnet i 
„Vennelyst".

ARENDAHL.
Adjunkt ved Latinskolen 

1767-1805.
Orig. foræret til Museet af Prof. Blaclie.
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IV.
ET næste Sekel atter betyder en langsom, men fortsat Stigning. I 
disse hundrede Aar, de sidste som for vor Betragtning kan siges 
at tilhøre Historien, sker Forberedelsen til den stærke og rige 
Udvikling, fra den Dag i Tressernes Begyndelse, da Aarhus Jern
banestation aabnes for Trafikken, og omtrent samtidig dens første 
store Yderhavn, nu »Gamle Havn", staar færdig.

I Begyndelsen af denne Periode er det ganske vist næppe 
muligt at skimte noget Fremskridt. Hvorledes skulde dette og- 
saa ske? Historien kender ikke til Spring i Udviklingen. Fore
løbig maa det være nok at fastslaa, at her ikke længere er Tale 
om nogen Tilbagegang. Opsvinget daterer sig fra Aarhundredets 
sidste Aartier. Skønt der intet Sted udtrykkelig tales derom,

kan der ingen Tvivl være om, at Danmarks Tilslutning til Neutralitetsforbundet og 
dermed mere end tyve Aars lykkelige og rige Handelsudvikling ogsaa er kommet 
Aarhus til Gode. Den indenlandske Handel - saafremt man ikke vil regne Sejladsen 
paa Norge herhen - betød rigtignok saare lidt; nu og da en Rejse til Lübeck eller 
til en anden Østersøhavn - Hovedtrafikken gik til København. Hovedstaden for
synede Aarhus med snart sagt alle dens Fornødenheder udover Naturalier. Men det 
er dog et virkeligt Fremskridt, at Flaaden med dens fattige 28 Skibe i 1768 i Løbet
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af de kommende tredive Aar vokser med c. 50 Procent, saa at den i 1798 tæller 44. 
Samme Aar besøgtes Byen af 248 fremmede Fartøjer.

Fremgangen viste sig ogsaa ved Befolkningens Formerelse. Ved Begyndelsen 
til det nittende Aarhundrede talte Aarhus 4102 Mennesker; det var ganske vist ikke 
meget, navnlig ikke i Forhold til Randers, der indenfor samme tredive Aar viste en tre 
Gange saa stærk Stigning, men dog altid noget, navnlig i Sammenligning med Nabo
byen mod Syd, Horsens, der var gaaet et Par Hundrede Sjæle tilbage.

Livet i Byen har i disse Aar som ogsaa under den følgende Generation under 
den landsfaderlige Styrelse formet sig jævnt og roligt. Ingen store eller mærkelige

AARHUS, SET FRA VIBORG-VEJEN. Efter en Tegning af S. Læssoe Lange. Orig. i Museet.

Begivenheder, der kunde sætte Sindene i Bevægelse. Ingen Invasioner af fjendtlige 
Hære. Tilstanden kan sammenlignes med en stille og rolig Rekonvalescens.

En Smule Røre i Byen - men ikke meget - vakte i Halvfemserne Forhand
lingerne om en forandret Valgmaade for Borgernes Repræsentanter, de saakaldte 
„Eligerede". Nogen synderlig Interesse havde der ingensinde været for denne Sag i 
Aarhus. -Det betragtedes som naturligt, at det var Byens indflydelsesrigeste og mest 
formuende Mænd, som repræsenterede den; og naar der en enkelt Gang havde været 
kaldt til almindeligt Borgerstævne paa Raadhuset, var det kun et Mindretal, som havde 
givet Møde.

En offentlig Mening i Danmark begynder at danne sig i Firserne og Halvfem
serne i det attende Aarhundrede, med god Rod i hjemlige Forhold (Landbospørgs- 
maalet), men mægtig fremhjulpen af den Diskussionsdrift og Reformlyst, som fra 
Frankrig havde bemægtiget sig det halve Europa. Hermed kom ogsaa Bystyrelsen
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paa Tapetet Anledningen var et Forslag fra Viborg-Stiftamtmand i 1792 til Rege
ringen om en ny Valgmaade for Stiftets Byer. Regeringen tog Sagen op til Drøftelse 
og udbad sig Amtmændenes og Stiftamtmændenes Meninger hele Landet over.

I Aarhus residerede Ove Høegh-Guldberg som Stiftamtmand, efter at Magten 
ved Regeringsskiftet i 1784 var gledet ham af Hænde. Overensstemmende med sit 
Naturel indtog han et saa lidet frihedssindet Standpunkt som muligt. Han ønskede 
ikke delvis direkte Valg som før, hvor Magistraten havde valgt de Eligerede mellem 
Borgernes Kandidater. Han vilde ikke have den ringeste Forbindelse mellem Øvrig
heden og den gemene Mand, uden for saa vidt den ene skulde byde, den anden 
lyde. Det var i sin gode Orden, at al Magt samledes hos Magistraten og hos de

OVE HØEGH-GULDBERGS FAMILIEBILLEDE. Orig. tilh. Overretssagfører J. Høegh-Guldberg.

Eligerede, der hørte hjemme i Byens bedste Familier. Om Borgervalgene udtalte han 
sig meget nedsættende i sin Erklæring: »thi naar man kender Haandværkslavene, 
hvori mange ere forarmede, og hvor de mest gældende er de mest højrøstede paa 
Værtshusene", og de andre fattige, der danner Flertallet, „saa ved man, at Valget 
bliver en frugtbar Sæd til Uenighed." I Stedet for skulde man sørge for at faa 
kyndige, satte og ansete Folk, der kunde blive siddende saa længe som muligt, og 
dette vilde bedst naaes ved at lade Stiftamtmanden vælge mellem de foreslaaede af 
de Eligerede.

Regeringen var imidlertid mere frisindet end Stiftamtmanden. Ved den ny Valg
lov for Købstæderne af 1797 bestemtes, at ved Vakance mellem de Eligerede skulde 
enhver Borger have Ret til skriftlig at vælge paa tre, af hvilke saa en efter de Eli- 
geredes Betænkning skulde tages med Overøvrighedens Approbation.

Ligesaa lidt Medhold fik han i det omtrent samtidig rejste Spørgsmaal om Ind-
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førelse af Raadstueforsamlinger til at træde i Stedet for de gamle Borgermøder. I 
Aarhus var man som sagt kommen helt ud af Vane med saadanne Stævner af Bor
gerne, og Magistrat og de Eligerede fandt heller ingen Grund til at genoplive dem. 
Høegh-Guldberg var ganske enig heri. Hans Betænkning gik ud paa, »at ingen 
Anordning desangaaende maatte komme til os, siden Følgerne aldrig vilde blive gode, 
og desuden Tingenes Løb nu i Europa, som læses i de offentlige Blade af alle, - 
man mærke dette er skreven 1793, den franske Revolutions Kulmination - synes 
alvorlig at fraraade al Yndest for slige Samlinger«. Bestræbelsen for at slippe for 
Raadstueforsamlingerne lykkedes ikke; ved kgl. Reskript udtaltes, at Raadstueforsam
lingerne vel ingen Beslutning kunde tage uden Magistratens og de Eligeredes Billigelse, 
men at de Eligerede i alle vigtigere Sager var forpligtede til at forhandle med Borgerne.

Originalerne tilhører Overretssagfører J. Høegh-Guldberg.

Stor Betydning fik dette Udslag af »Borgeraand«, hvor Regeringen havde stillet sig 
paa den menige Borgers Side, dog saa lidt i Aarhus som andensteds.

Mange Tider var gaaede, siden der var trykt Bøger i Aarhus - ikke siden Hans 
Hansens Skonings Død ved Midten af 17. Aarhundrede. I 1705 havde ganske vist 
femte Lectie-Hører ved Kathedralskolen, Mag. Anders Wendelboe, søgt om Privilegium 
paa at oprette et Bogtrykkeri i Aarhus, da der intet fandtes i hele Stiftet, og Stift
amtmand Piessens Anbefaling fik han. Der kom imidlertid intet ud heraf - for
modentlig er Planen strandet paa manglende Kapital. Savnet har vist heller ikke 
været stort, ellers havde man sikkerlig faaet det i Gang. Men Aarhus var afgjort 
ingen litterær By. Og af i Ny og Næ at trykke et Bryllupsdigt eller lignende kunde 
ingen Mand leve.

Det var den begyndende danske Provins-Presse i Forbindelse med Oprettelsen 
af Adresse-Kontorer, som skaffede Aarhus dets Bogtrykkeri i Slutningen af 18. Aar
hundrede. I 1766 havde Aalborg, dengang afgjort Jyllands Hovedstad, faaet sin
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AARHUS RAADSTUESEOL.

som tog Planen op.

NIELS LUND. 
Redaktør og Bogtrykker, 

kan først spores,

Avis - den første i Jylland. Privilegiet blev givet til Stiftsprovsten og Kapellanen, og 
Avisens Navn blev „Nyttige og fornøielige jydske Efterretninger«; det var Begyndelsen 
til „Aalborg Stiftstidende«. Det var vel under Paavirkning heraf, at en J. F. W. Hager, 
der tidligere havde ledet et Adresse-Kontor i Gliickstadt og Flensborg, i 1771 søgte 
om Tilladelse til Oprettelse af et lignende i Forbindelse med et Bogtrykkeri i Aarhus. 
Privilegium blev ham ogsaa meddelt; men Hager har nok manglet de nødvendige 
Midler til at føre Sagen ud i Livet, og har ikke kunnet vinde nogen formuende 

Aarhusianer til at støtte Planen. Der blev intet af. Saa 
det følgende Aar fik Odense sin privilegerede Avis, „Fyens 
Stiftstidende«; i 1775 udsendtes første Nummer af den 
„Kgl. privilig. Viborg Samler«. I 1783 var et Adresse- 
Kontor oprettet i Fredericia, og tre Aar senere udgik 
herfra (til 1812) „Ribe Stiftsavis«. For en driftig Mand 
maatte da den Tanke ligge nær, at Halvøens tredjestørste 
By ogsaa maatte kunne bære et saadant Foretagende, saa 
meget mere, som det vidtstrakte Aarhus Stift ikke ejede 
noget Bogtrykkeri.

Det var en københavnsk Bogtrykkersvend Niels Lund, 
i havde i nogen Tid været knyttet til Kontoret i Fredericia

og søgte nu i 1791 om Privilegium paa Oprettelse af et Adresse-Kontor og et Bog
trykkeri i Aarhus Stift. Stiftamtmand Høegh-Guldberg, der jo baade var Forfatter
og en litterært interesseret Mand, og Biskop Hee medgav ham deres bedste Anbe
falinger. Lund fik ogsaa Tilladelsen, men atter kneb det med de fornødne Midler
til at faa et Bogtrykkeri i Gang, og først 3. Januar 1794 kunde første Nummer af
„Aarhuus Stifts Adresse-Kontoirs Efterretninger« udsendes, Begyndelsen til „Aarhuus 
Stiftstidende«, som Navnet blev et Stykke hen i det ny Aarhundrede.

Fraregnet Avertissementerne, Pressens „gyldne Støttestav«, blev denne Avis, 
der til en Begyndelse kun udkom et Par Gange om Ugen i lille Kvartformat, fore

løbig kun et Uddrag af det „Kiøbenhavnske Adresse-Contoirs 
Efterretninger« og af „Berlingske Tidende« - ja til Privilegiet 
var ligefrem knyttet det Vilkaar, at ingen indenlandske Nyheder 
maatte optages uden de, som fandtes i disse Aviser. Men det var 
nok kun de færreste i Aarhus, der var Abonnenter paa de køben
havnske Aviser - Postpengene var jo dyre - og for saa vidt 
var Indholdet dog Nyheder for Mængden. Men hurtigt kom de 
jo ikke. Den første Meddelelse om Christiansborg Slots Brand 
26. Februar 1794 fandtes i „Aarhus Stiftstidende« den 5te Marts. 
Om nogen redaktionel Virksomhed kan saaledes daarligt tales; 
Lund var . mere Bogtrykker end Redaktør. En Forandring heri 

da den unge, energiske Boghandler Adolf Fr. Elmquist knyttedes
til Avisen.

Elmquists Navn er et af de betydeligste i Aarhus i første Halvdel af 19. Aar
hundrede. Han var Københavner af Fødsel, var egentlig bestemt for Studeringerne; 
men der var smaa Kaar i Hjemmet, og den unge Mand maatte ud i Livet. Saa kom
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han til Aarhus og oprettede en beskeden lille Boghandel der i 1810; Artiklerne var 
mest Viser og Folkeboger, „trykt i dette Aar", og de nødtørftige Lærebøger for Latin
skolens Disciple. Allerede Aaret efter oprettede han „Aarhus Lejebibliothek". Nu kom 
Lund til den foretagsomme Mand for at bringe ham til at tage sig af Avisen. Det 
viste sig ogsaa, at han ikke var kommen til den urette. Elmquist lagde straks for 
Dagen, at han havde et godt Greb paa Tingene, da han oprettede en Rubrik i Avisen 
for lokale Nyheder. Saa var han desuden selv Mand for at sætte et Digt sammen 
til en kongelig „Geburtsdag" eller ved lignende festlige Lejligheder. Han oversatte 
paa en Hals, og hvad der
ikke var egnet for Avisen, 
som han imidlertid var ble
ven Ejer af, indførte han i 
sine „Læsef ru gter", det kend
te Tidsskrift, som han efter 
tysk Mønster begyndte at ud
give fra 1818, og som fort
sattes gennem en lang Aar- 
række, for senere omkr. 1830 
i nogle Aar at afløses af „Al
muevennen Cimbria". „Læse- 
frugternes" Indhold var helt 
igennem underholdende eller 
belærende, netop som det 
skulde være for Mennesker, 
der ikke vare vante til at 
have en Bog i Haanden, men 
nu skulde finde Smag for 
det. Største Delen af Stof
fet var som sagt Oversættel
ser, men man finder ogsaa 
rundt om i „Læsef rugterne" 
adskilligt originalt Stof; her 
er saaledes Bidrag af Steen 
Steensen Blicher og hans Broder Topografen, Præsten N. Blicher, og af C. N. Rosen
kilde, der, før han betraadte det kgl. Theaters Scene, i nogle Aar var Cantor ved 
Domkirken og en god Ven af Elmquist. At der overhovedet skabtes nogen litterær 
Sans i Aarhus, kan Byen i første Række takke denne Mand for.

Elmquist var nemlig ogsaa virksom paa andre Maader, naar det galdt det „til 
Borgerheld sigtende". I Hovedstaden havde det allerede i adskillige Aar været en af 
de mest skattede Fornøjelser at spille Dilettant-Komedie - her fandtes det ene drama
tiske Selskab ved Siden af det andet gennem alle Samfundets Lag. „Borups Selskab" 
var det virksomste og mest ansete. Elmquist medbragte nu denne Passion til Aarhus 
eller udviklede den i hvert Fald i høj Grad. Han fik samlet en Kreds af theater- 
interesserede Damer og Herrer, deriblandt Rosenkilde, og saa begyndte man at spille
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A. F. ELMQUIST. 
Redaktør og Bogtrykker. 
Født i Købhv. 1788, død 

sammesteds 1868.

løs for en sluttet Vennekreds, først paa »Apothekerens Loft"; senere i »Kronprinsens 
Klub", der snart efter (i 1815) omdøbtes til »Polyhymnia", den endnu bestaaende 
selskabelige Forening. Elmquist har oversat en Mængde Stykker fra tysk til Brug 
ved disse Dilettantforestillinger - flere af dem lod han trykke -, og der er vel næppe 
Tvivl om, at i en Tid, hvor omvandrende Skuespillerselskaber endnu ikke havde 

fundet Vej til de jydske Provinsbyer, hvad først skete omkring 
1830, har dette hjemmegjorte Theater været til stor Fornøjelse 
baade for de styrende og for Tilskuerne.

Senere, naar en sjælden Gang en Sektion af det kgl. Thea- 
ters Kunstnere i Sommerferien søgte over til Aarhus, var Elm
quist deres selvskrevne Impresario og Vejleder. Hans Hjem 
var rigt og gæstfrit, og gaar det an at tale om nogen »litterær 
Salon" i Aarhus, maa Navnet knyttes til det Elmquistske Hjem.

Elmquist havde næppe mange Ligesindede. De fleste af de 
brave Aarhus-Borgere interesserede sig naturligvis mere for Han
del og Skibsfart end for Litteratur og Komedie. Der var ogsaa 
nok at tænke paa, og nok, som kunde bringe en stræbsom Køb

mand graa Haar i Hovedet. Efter de almindelige Velstandsaar ved Aarhundredets 
Begyndelse, kom Krigen 1807—14; man sendte ikke gærne sine Skibe ud, naar de 
risikerede at blive opbragte af de engelske Fregatter, der sværmede om i Skagerak 
og Kattegat. Den nærmeste Følge var den store Statsfallit i 1813, som vendte op 
og ned paa alle Forhold - dengang da en Randers-Skomager paa Olai-Marked i 
Aarhus kunde forlange og faa 130 Rigsdaler for et Par grove Støvler. Den stand
sede igen for lang Tid alt Initiativ i Aarhus.

Ikke mindst viste dette sig overfor Byens 
Livsspørgsmaal: Havnen. Ved Aarhundredets 
Begyndelse havde den dygtige Købmand Jens 
Røgind paany taget denne Sag op, og det var 
lykkedes ham at tilvejebringe Enighed om, at 
der skulde opføres en Dækmole Sydvest for 
Aamundingen, hvorved Tilstopningen med Tang 
ved Indsejlingen til Havnen vilde forhindres og 
Løbet uddybes. Der var just begyndt paa Ar
bejdet, da Krigen tog fat med Bankerotten i sin 
Følge; i lange Tider hvilede Arbejdet, og først 
i 1837 var Dækmolen færdig. Men da var 
allerede begyndt den Opgangens Tid for Aar
hus, som siden er fortsat hele 19. Aarhundrede 
igennem. Aar for Aar søgte flere Skibe Hav
nen, og det indsaas snart, at her maatte tænkes 
paa en ordentlig Udvidelse. Det var med Blik 
for, hvad Fremtiden kunde bringe, at Grunden

Christen ni em ann rosenkilde. j 1846 lagdestil den første Yderhavn, den saa-
Født i Slagelse 1786, død i København 1861. . ,

Efter Maleri af c. Bioch fra 1854. kaldte »Gamle Havn". 11 Tdr. Ld. indvandtes
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Mangelen af Sniaapenge.

Orig. tilh. Købmand Chr. E. Petersen.

ved at forlænge den gamle Mole og bygge en Nordmole, og Skibene fik 16 Fod 
Vand at flyde paa. 1861 var Arbejdet færdigt, og Belønningen lod ikke længe vente 
paa sig. Den kom i Skikkelse af en Række Fartøjer af en i Aarhus hidtil uset 
Størrelse, som ikke havde kunnet gæste Aarhus’ ældste Havn med dens fattige ni Fod 
Vand. I 1873 gik man et Skridt videre ved at forlænge Sydmolen mod Nord. 
1883-99 byggedes den „ny Havn«, og Enden
er, som enhver Aarhusianer daglig kan se det 
for sine Øjne, som bekendt ikke endda. Men 
her skal ikke dvæles ved Fremtidsperspektiver, 
kun fortælles Historie.

Samfundsfølelse og offentligt Liv har der 
ikke været synderligt af i Frederik den Sjettes 
Aarhus, saa lidt som der var det i andre danske 
Provinsbyer og saa lidt som i selve Hovedstaden, 
hvis man da ikke vil regne den i 1801 genop- 
livede Aarhus’ Borgervæbnings „Lgggn Soldat" 
med herhen. Fraregner man Mændenes, mest de 
ugiftes, daglige Besøg i Klubberne „Polyhymnia" 
og „Harmonien" og Saisonens faa aarlig til
bagevendende Fester, Klubballerne om Vinteren, hvor Damerne havde den eneste 
Lejlighed til at deltage i denne Afglans af offentlig Selskabelighed, og Fugleskyd
ningerne om Sommeren, var det et stille, jævnt, flittigt, men trælsomt Liv inden fire 
Vægge, som førtes i Aarhus. De faa’offentlige Anliggender overlod man den velvise 
Øvrighed at skøtte. Det er meget karakteristisk, at ved Valget af Eligerede stemte i 
1787 kun 23 Borgere; i 1836, da dog ny Strømninger, der krævede Deltagelse for 
Statens Ve og Vel, var begyndt at røre sig, kun 89. I sine Skildringer af Livet i 
Aarhus i Fyrrerne har Fuldmægtig R. Nielsen vist, hvor længe Dønningerne holdt 
sig fra den aarhundredlange Sejlads i Dødvande og Rendestene, og hvor almindelig 
provinsielt Snæversyn endnu var i en Tid, der dog laa saa nær op ad Vaarbruddets. 
Hvad M. A. Goldschmidt i Slutningen af Trediverne i „Sjællandsposten" skrev om 
Købstadaanden i Danmark, kan ogsaa passe paa Aarhus. Hvad der mangler er først 
og fremmest Almen-Interesse, og han udvikler videre,
„hvorledes et frit og kraftigt Borgersind endnu hører 
til de sjældne Dyder blandt Købstadmændene, og 
hvorledes den lange, lange Afhængighedstilstand, hvori 
de har befundet sig, har efterladt saa dybt et Spor, 
at mange Aar af Frihed eller Skin af Frihed vil 
være nødvendige til at rense Sindet for den Smaa- 
lighed og ufornuftige Egenkærlighed, der hidtil har 
karakteriseret Købstæderne."

I 1834 var den vigtige Begivenhed sket, at 
Aarhus i Folketal var sprunget forbi Randers — i 
1840 kunde fastslaas den betydelige Fremgang af 
3000 Individer i Løbet af firti Aar, hvad dengang
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ikke betød lidt En Vækst fra 4102 til 7087 var jo henved 75 %• Ganske pudsigt 
er det at læse de danske Provinsbyers Størrelse ud af Antallet paa Gadelygterne. I 
1837 var ialt 20 Købstæder oplyste med ialt 783 Tranlamper. Heraf kom de fleste 
- 130 Stykker - paa Odense, derefter 124 paa Helsingør og saa fulgte med et langt 
Spring Aalborg med 74, Aarhus med 64. Det var ikke meget, men Belysning og 
Brolægning skal ogsaa have trodset enhver Beskrivelse i det gamle Aarhus. Lam
perne, siger en samtidig, gjorde nærmest Indtryk af at være Fyrlanterner.

Handelen var stadig Hovednæringen i Aarhus. Købmændene var vedblivende 
de vigtigste Næringsdrivende. Men i Omsætningen foregik i Løbet af Trediverne og 
Fyrrerne den Forandring, at Hovedstaden ikke i samme Grad som før var Afsæt
ningsmarked for Landprodukter og Forraadskammer for indførte Varer. Der gik to

DYNKARKEN. Den store Bygning til venstre er den tidligere Realskole.

Strømninger ved Siden af: den ene mod Syd, til Hertugdømmerne og til Hamborg, 
med hvilken By der var vigtige Forbindelser; den anden mod Vest. I 1847 etab
leredes fra nogle Punkter paa Vestkysten regelmæssig Dampskibsforbindelse til Eng
land — det var den spæde Begyndelse til de store ugentlige Forsendelser af danske 
Landprodukter til det engelske Marked. For en østjydsk By som Aarhus kunde dette 
dog endnu ikke faa megen Betydning paa Grund af de lange Afstande og daarlige 
Veje ud til Vestkysten. Handelen var endnu overvejende lokal.

Den industrielle Virksomhed bevægede sig fremdeles i det gamle Haandværks 
sikre og udtraadte Baner. Maskinerne havde endnu ikke fortrængt Haandarbejdet. I
Fyrrerne knejsede endnu kun en eneste Fabrikskorsten i Aarhus — paa I. P. B.
Jensens Ølbryggeri. Af større Industri fandtes kun et Par Jærnstøberier, nogle Garve
rier og Farverier. Først i 1854 anlagdes Frichs endnu bestaaende Jærn- og Metal-
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støberi. De øvrige nu eksisterende store industrielle Etablissementer er alle af 
senere Dato.

Til Fuldstændiggørelse af Aarhus’ Fysiognomi i Fyrrerne maa saa endnu nævnes, 
at Byen i 1839 fik en videnskabelig Realskole, der dog nedlagdes fjorten Aar senere, 
og som saaledes ikke fik nogen større Betydning; fremdeles at Emerik Guldberg 
stiftede en Tegneskole. Den Guldbergske Familie skyldes ogsaa Oprettelsen af Aar
hus’ første offentlige Frilufts Etablissement, idet Oberst Høegh-Guldberg i Fyrrerne 
anlagde „Vennelyst", dengang udenfor Byen.

Tredivernes og Fyrrernes politiske Frihedsbølger formaaede knap at kruse Over
fladen paa Livet i Aarhus. Alt vedblev at gaa i de tilvante Former. Man længtes 
ikke efter nogen større politisk Frihed, saa længe man havde et Jævnmaal af borgerlig. 
Den voksende nationale Uvilje mod det slesvigholstenske Element mod Syd føltes

RYTTERFÆGTNINGEN VED AARHUS DEN 31. MAJ 1849. Malet af N. Em. Holm.
Angrebet paa de preussiske Husarer, hvilket sker til højre af Ritmester v. Barth og Løjtnant v. Castenskjold med 
fynske Dragoner, medens der til venstre gøres Indhug af Løjtnant v. Cetti med en Deling af 3die Dragon-Regiment 
og nogle af 6te; længst til højre iler en Deling af Randers Dragoner til for at slutte sig til Kampen. I Baggrunden 

ses Byen og Bugten samt Egnen om Marselisborg.

ogsaa langt fra saa stærkt som i Hovedstadens mere ideelt anlagte Kredse. I Aarhus 
var endnu Handelsinteresserne de overvejende. Men Treaarskrigen bragte ogsaa den 
nationale Løftelse over Aarhus som over det øvrige Danmark. Direkte fik Krigen 
vel ikke stor Betydning for Aarhus. Den 31te Maj 1849 blev de preussiske Husarer 
angrebet af jydske Dragoner kort udenfor Byen og nødt til at trække sig tilbage, 
men i September samme Aar besatte Preusserne Byen. Alt gik imidlertid ordentlig 
og roligt til, saa at dette Besøg ikke kan siges at have efterladt synlige Spor i Byens 
Historie. Indirekte fik Krigen derimod den Betydning for Aarhus, at den ganske 
naturligt løsnede Forholdet syd paa, til Slesvig-Holsten og Hamborg.

Men ad hvilke Veje skulde da Handelen nu gaa? Herom drejer sig den store 
6*
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Jærnbanedebat, der strækker sig gennem Halvtredserne og som faar en afgørende Be
tydning for hele Jyllands økonomiske Stilling, ikke mindst for Aarhus'.

Aarhus havde ved Aarhundredets Midte haft den Tilfredsstillelse, at den nu 
ogsaa var fløjet Aalborg forbi og saaledes stod som Jyllands Hovedstad. Næst
efter København havde den nu kun Helsingør og Odense foran sig.

Hovedpunkterne i den vidtstrakte Jærnbanediskussion, som i 1852 indlededes 
med en Piece af Dr. C. Poulsen og Fr. Klee, var, om Danmarks Jærnbanenet i det 
væsentlige skulde forme sig som Tværbaner fra Vest til Øst, hvorved paa den ene 
Side en livligere Forbindelse med Vesteuropa kunde opnaas, paa den anden Side 
med Hovedstaden og Sverrig-Norge, eller om Jylland skulde have en Længdebane 
fra Nord til Syd. Det sidste saa de nationalliberale, der jo den længste Tid af dette

Orig. tilh. Grosserer V. Borgen, København.

Tiaar sad i Regeringen, nødigt af Frygt for en altfor nøje Tilknytning mod Syd, paa- 
tværs af Eiderprogrammet. Den jydske Lokalpatriotisme, som den i Rigsdagen repræ
senteredes af Tscherning og Gert Winther ønskede derimod netop Længdebanen 
som den, der bedst kunde varetage de jydske Interesser, og saa med lidet venlige 
Øjne paa en stærkere Forbindelse med Hovedstaden. Med Undtagelse af nogle Bagstræ
vere i de mindste jydske Købstæder, der holdt for, at man overhovedet slet ikke skulde 
have Jærnbaner, da disse aabnede for fremmede Markeder og derved „trak Pengene 
ud af Landet", var der imidlertid fra alle andre Sider megen Iver for den fremtidige 
jydske Jærnbane. „Faar Jylland ingen Jærnbane," - sagde Gert Winther i Folke
tinget - „gaar det til Grunde, og kan i Længden ikke være tjent med at blive styret 
sammen med det øvrige Land."

Men hermed var ogsaa Enigheden forbi. Medens Regeringen var stemt for en 
østjydsk Bane, der skulde berøre alle de vigtigste Kystbyer, kæmpede Tscherning som
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en Løve for en Længdebane midt gennem Halvøen. Han mente, at dette vilde blive 
af største civilisatoriske Betydning for Opdyrkningen af Hedestrækninger, medens 
Kystbyerne kunde hjælpe sig med deres Havne. Han ønskede Jyllands Hjærteby, 
Viborg, til Knudepunkt for sin Jærnbane, og han vilde unddrage Jyllands første By 
enhver Jærnbaneforbindelse med det Ræsonnement, at en østjydsk Bane kun støttede 
»partikulære Interesser", og at Spørgsmaalet drejede sig, om man skulde vedblive at 
favorisere Østjylland paa Vestjyllands Bekostning. Det er klart, at hvis den patent- 
jydske Tscherningske Plan var gaaet igennem, og Aarhus kun havde faaet sin Jærn
bane ved en Sidelinje til Viborg, vilde Byen aldrig være bleven det Knudepunkt for 
Jyllands Handel, det Centrum, som alle Radierne strømmer ind til.

Men til Held for Aarhus’ Fremtid sejrede Tscherning og hans Fæller heldigvis 
ikke, selv om adskillige Aar gik hen med en sær og bugtet Jærnbanepolitik, hvor de 
mest ulige Interesser skulde bringes under een Hat. Regeringen vilde af strategiske 
Hensyn have Banen gennem Fredericia; Entreprenøren, den engelske Ingeniør Morton 
Peto, vilde for Bekostnin
gens Skyld nødigt føre 
Banen gennem det bak
kede Østjylland osv. Saa 
blev det ved et Kompro
mis til en Begyndelse 

alligevel Tværbaneprin
cippet, som sejrede. I 
Tilslutning til den lige 
aabnede Vestbane fra Kø-

AARHUS BANEOAARD. Efter et Billede fra 1862 i „Illustr. Tidende".
Tegnet af Holsøe.

benhavn til Korsør fore
slog Indenrigsministeren 
(Krieger) i 1856 en Tvær
linie fra Aarhus over Ran
ders til Hobro med Stik
bane til Viborg. Det lykkedes Tschermng ved at nedsætte Budgettet at faa Randers 
strøget af Planen, men Loven om en Tværbane fra Aarhus til Holstebro vedtoges 4. 
Marts 1857. Aarhus havde nu faaet tilsikret sig en Bane. Men Striden var ikke 
forbi hermed, Længdebanens Forkæmpere havde ikke tabt Modet, og de kæmpede 
stadig paa Livet løs om Midtbane contra Kystbane. Den sidste sejrede som bekendt
saa afgjort som muligt, men først adskillige Aar efter ved Loven af 26de Maj 1866.
Da havde allerede Aarhus’ Jærnbanestation i fire Aar gjort sin gode Gavn, men først
nogle Aar efter bliver den Mødestedet for Strømme baade fra Vest, Nord og Syd.

Hvad Havnen og Jærnbanen har haft for Betydning i Aarhus’ Udvikling kan 
lettere dokumenteres med Tal end siges med Ord. I 1860 talte Byen endnu kun 
11,000 Indbyggere; Helsingør, der tre Aar tidligere havde faaet sit hurtige og pludse
lige Knæk ved Sundtoldens Afløsning, var nu taget, men Odense stod endnu til
bage. Tyve Aar efter, i 1880, da Aarhus kunde mønstre henved 25,000 Sjæle, var 
den herved ogsaa fløjet Odense forbi, og Aarhus stod nu som vort Lands anseligste 
og største By efter Hovedstaden.
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Men hele denne Udvikling, der endnu ikke er afsluttet — antagelig heller ikke. 
vil blive det men som uafbrudt har været fortsat i det sidste halve Aarhundrede, 
er det ikke Historiens Sag at skildre.

Den har blot givet Prologen.
Prologen til det prægtige Skuespil, som nu opføres paa den gamle Bys Grund 

med Livets gyldne Træ som Midtpunkt.
JULIUS CLAUSEN.

De saakaldte „Folddumper" udenfor Studsgades Port blev 1824 bortlejet til Oberst Høegh-Guldberg paa 25 Aar, 
saaledes at Grundstykket (73,200 □-Alen) skulde afleveres til Kommunen efter denne Tid i beplantet Tilstand. - Dette 
Anlæg udvidedes til 154.000 □-Alen paa Initiativ af Apoteker, Etatsraad A. Meyer, der i Forbindelse med Gartner 
Diedrichsen skabte det nuværende smukke Anlæg. Den ny Pavillon byggedes 1897 efter Tegning af Arkitekt Thorv. 

Jørgensen. 1858-67 svaredes 160 Rdlr. i aarlig Forpagtningsafgift, nu er den 6200 Kr. aarlig.



VI.
VIS man stiger op i det store Domkirketaarn, vil man 

straks se, hvor indbydende de lokale Forhold har været 
for vore Forfædre i længst forsvunden Tid til at ned
sætte sig. I Syd, Vest og Nord store Bakkepartier, 
der ligesom værnede Bopladsen mod hærgende Vinde 
fra disse Egne, og i Øst Havet, Eksistensbetingelsen 
for en Befolkning, der væsentligst skulde leve af Fiskeri 
og Søfart Dertil kom saa den ypperlige Havneplads, 
som Aamundingen bød, bred og bekvem for Ind- og 
Udsejling, som den var i den ældste Tid. Dette godt
gjordes, da der i Aaret 1898 gravedes Grund til det 
ny Theater paa Bispetorvet ved Siden af Domkirken; 
der fandtes nemlig 11 Fod under Bispetorvets Plan -

Torvet ligger 15 Fod over daglig Vande - fast Sandbund, som var den gamle Strand
bred for Landet mod Øst ud til Havet. Det fremgaar heraf, at Stranden i sin Tid 
har gaaet langt ind i Landet, omtrent til hvor Domkirkens Kor nu findes. I den 
herved konstaterede gamle Strandbred fandtes flere større Fordybninger, fyldte med 
Møddingerester, Affald o. s. v., hvoraf optoges to stærkt forgyldte Broncebeslag til et 
Drikkehorn (se Bilaget), et skaalformet Broncespænde, en Pilespids af Jærn, Jærnsøm,
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Potteskaar, mange Dyreben, bearbejdede Stykker af Hjortetakker o. s. v. Beslagene 
til Drikkehornet henviser Fundet til Tiden omkring Aar 900.

Tages der nu Hensyn til, at Strandlinien ved den sydlige Side af Aaens Udløb 
paa Grund af de derværende Højder næppe kan have forandret sig meget i Tidens 
Løb, og sammenholdes hermed Strandlinien Nord for Aaen, saaledes som den altsaa 
har vist sig at have været ved Aaret 900, fremgaar heraf, at Aaens Munding maa 
have været meget bred og dannet en god, naturlig Havn. Det oven omtalte Fund 
synes ogsaa at vise, at der allerede omkring Aar 900 har været en større Befolkning 
samlet her ved Aamundingen og med faste Boliger; men Aarhus Bys Tilværelse maa 
da ogsaa føres tilbage i det mindste til dette Tidspunkt, til Oldtiden.

Men hvorledes end Aarhus Bys oprindelige Anlæg har formet sig, saa kan

KORT OVER BYEN FRA 1767. Efter „Danske Atlas".

der ikke være nogen Tvivl om, at det senere er blevet Domkirken, der har dannet 
Centrum for Udviklingen af det Aarhus, vi nu kender.

Et Blik paa Bykortet vil vise, at det forholder sig saaledes.
Det middelalderlige Aarhus dannede en naturlig afsluttet Gruppe for sig og 

laa indenfor Grænser, der omsluttede Domkirken og de Grupper af Bygninger (saa- 
som Bispegaard og Kannikeresidenserne), der hørte til den. Det er med andre 
Ord det Terræn, som nu i Syd begrænses af Aaen indtil Immervad, mod Vest af 
Borgporten og Volden, mod Nord af Graven og mod Øst af Havet.

Det vil ogsaa ses, at det er ud fra denne Bydel som Kærne, at de senere 
Færdselsaarer kommer til at gaa, mod Syd Vejen over Brobjerg, mod Vest Vestergade 
og mod Nord Studsgade i Fortsættelse af Volden samt Mejlgade.

At denne gamle^Bydel oprindelig har været befæstet, kan der ikke være nogen 
Tvivl om, men om denne Befæstnings Grænser netop antydes af Gadenavnene Volden
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og Graven faar staa hen. Muligvis betegner de kun Bispeborgens Indhegning; men 
hvorledes det nu end forholder sig hermed, saa er det vist, at ret længe har de ikke 
været tilstrækkelige for Byens Udvikling.

Mod Slutningen af det 15. Aarhundrede var det nævnte Befæstningsterræn sikkert 
helt omgivet af nyere Bydele.

Paa denne Tid begynder Kronen i hvert Fald at disponere over de gamle 
Volde og Grave. 1477 gav Christian I saaledes Borgmestre og Raad paa Byens 
Vegne en Byggegrund, der strakte sig langs med Aaen „fra Broen til den søndre 
Port i Bredden og indtil de Gaarde, som stande næst inden Plankerne i Længden, 
saaledes, at der ganger en Agevej imellem og sammeledes et Stræde ud mod Aaen". 
Herfra skulde dog være undtagen 23 Alen, som Kongen forbeholdt sig selv at be
bygge, og 60 Alen i Bredden, som han skænkede Hr. Erik Ottesen.

Uagtet de anførte Stedsbenævnelser ikke er ganske klare, synes man dog med 
nogenlunde Sikkerhed at kunne gaa ud fra, at den Bro, her er Tale om, maa have 
ligget paa samme Sted som den nuværende Frederiksbro. Det vilde i hvert Fald 
være naturligt, at der fandtes en Bro der, hvor den naturlige Færdselsaare førte mod 
Syd op ad Brobjærg. Der laa jo ogsaa allerede Vor Frue Kloster som et Maal for 
en Del af Færdselen. Sønderport maa da have ligget ud mod Aaen i Nærheden af 
denne Bro. Søndervold har strakt sig langs med Aaen, og det er paa dens Plads, at 
nuværende Aagade og Barbergyde (maaske de Veje, Christian I reserverer Plads til 
i ovennævnte Brev) er bievne anlagte.

Ogsaa andre Partier af Befæstningen skænkede Kronen bort. Fra 1512 haves 
saaledes et Gavebrev fra Kong Hans paa „en vor og Kronens Jord sønden næst op 
til den Gaard, Niels Andersen vor Borgmester der sammesteds paa Graven bygget 
haver liggendes og strækker sig sønden ud med Gaden, som der løber ned til Broen 
og i Øster ned til det Hus, Oluf Skriver der paa Volden sat ladet haver ... og der 
til saa meget af Byens Vold der næst norden op til, som ingen Hus paa stander."

De Stedbenævnelser, her forekommer, lader sig, som man vil se, daarligt forlige 
med de nuværende Gader Volden og Graven, men peger hen paa, at den Grund, 
her er Tale om, maa have ligget vestligere end den nuværende Gade Volden, paa 
Terrænet mellem denne og Guldsmedgade. Den „Byens Vold", som der tales om, 
maa da have strakt sig langs med nuværende Klostergade. Ser man paa Bykortet, 
falder det ogsaa straks i Øjnene, at denne Gade ikke oprindelig kan have dannet 
nogen naturlig Færdselsaare. Dens Retning som Fortsættelse af Gaden Graven og 
dens Bøjning mod Syd med Grønnegade ud til Vestergade taler derimod stærkt for, 
at vi her staar overfor den Nørrevold, som blandt andet nævnes flere Gange i Byens 
Jordskyldbog af 1562. Paa omstaaende Fugleperspektiv kaldes Klostergade ogsaa i 
god Overensstemmelse hermed for Graverne.

Naar denne Befæstningslinje er blevet bygget, savner vi Oplysning om, men 
der vilde intet urimeligt være i at antage, at den allerede har eksisteret i det 13. 
Aarhundrede, og at Sortebrødreklostret er blevet anlagt bag Byens Volde. Domini
kanerne søgte jo netop altid deres Virksomhed bag Byernes Mure. Herefter for
klares Gaden Tangens Beliggenhed og Retning ogsaa som den naturlige Færdselsaare 
ud mod Munkeport.
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Det er indenfor de her angivne Grænser, at vi maa søge det gamle Aarhus, 
saaledes som det havde udviklet sig i den senere Middelalder. Forholdsvis tidligt, 
rimeligvis allerede i det 15. Aarhundrede, har Bebyggelsen dog overskredet ogsaa

Efterven K
opi 

i M
useet. 

O
riginalen fra det 17. A

arhundrede 
i det store kgl. Bibliotek, K

øbenhavn.

disse Linjer. I det 16. Aarhundrede har de i hvert Fald ingen Rolle spillet i For
svarsøjemed. De synes enten at være bebyggede eller indtagne til Haver.

Allerede 1490 har saaledes Peder Pedersen Murmester, Raadmand i Aarhus,
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faaet til Leje af Byen en Grund »liggende uden for den vestre Port paa den nordre 
Vange paa Graveenden paa den vestre Ende, saa at Vandet af Graven haver sit frie 
Løb og Gang uden udi mellem fornævnte Jord og Gaden?'

Meget tidligt har Bebyggelsen strakt sig mod Nord langs Studsgade, som Fort
sættelse af Volden. Ved sidstnævnte 
ligget, som omtales i tvende Skøder 
henholdsvis fra 1418 og 1497. At 
der med Nørreport ikke kan være 
hentydet til den senere Studsgadeport 
synes med Sikkerhed at fremgaa af 
det sidste Skøde, der omhandler en 
Gaard, liggendes inden Nørre Port, 
inden Borgen, hvormed maa menes 
Bispens Gaard, der gav Navn til 
Borgporten.

Studsgade og Studsgades Port 
har sikkert allerede eksisteret i det 
15. Aarhundrede. Der skreves i æl
dre Tid Sturisgade, saa den For
modning ligger nær, at Navnet stam
mer fra en vis Jep Sture, der 1476 
omtales som Raadmand. I Begyndel
sen af det 17. Aarhundrede skrev 
man Stursgade og senere Stuisgade, 
der i Udtalen efterhaanden er blevet 
forvansket til vor Tids Studsgade. 
Med Stud har Navnet dog næppe 
noget at gøre.

Vil vi nu med Studsgades 
Port som Udgangspunkt foretage en 
orienterende Vandring gennem det 
gamle Aarhus, kommer vi ad Studs
gade gennem Volden ned til Store 
Torv. Den Del af Volden, som 
ligger mellem Torvet og Rosensgade 
hed til ned i det 18. Aarhundrede 
Pustervig.

For Enden af Store Torv stod 
indtil 1685 Borgporten, en Port
bygning eller et Taarn, der rime
ligvis er opført en Gang i Løbet 
af Middelalderen. Foruden til Gen
nemgang tjente Bygningen til Arrest, 
og at den i denne Henseende har

Gades nordlige Ende har sikkert den Nørreport

DEN GAMLE „STORMKLOKKE".
Klokken har de ovenfor gengivne Støbemærker, „Skadernes Vaa- 
ben" samt en kronet Figur med Økse, der muligvis skal være 
Hellig Olaf. Omkring Randen findes følgende Indskrift:

Anno domini mdquinto hoc opus fecit per tidichsøn — paa 
Dansk: I Herrens Aar 1505 gjorde Peter Tidichsøn dette Værk.
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været et sikkert Opholdssted, vil man kunne skønne af, at man kun kunde komme 
til Fængslet ved at sætte en Stige til den udvendige Aabning. Naar man var kom
men derop, blev Stigen trukken op og anbragt indad, hvorpaa man gik ned i et 
underjordisk Fængsel. Anbragt i dette, var vedkommende Synder vel forvaret

I Taarnet hang Byens Stormklokke, hvormed der ringedes til Byting, om Aftenen 
til Ni slet, og naar der var Ildløs.

Efter at Byen havde vokset sig stor udenfor, var Borgporten imidlertid i Vejen, 
den hindrede Kørsel og Færdsel, og Christian V gav derfor Land Commissæren over 
Aarhus og Ribe Stift Tilladelse til at bryde den ned, saa meget mere som Magistraten 
havde erklæret, at samme „gamle Muur og Taarn" nok kunde undværes. Stenene 
skulde dog føres hen til Raadhuset for deraf at opføre en bekvem, lille Bygning, 
hvori Stormklokken kunde ophænges. Dette skete dog ikke, den blev i Stedet for 
ophængt i Domkirketaarnet, hvorfra den mangen Gang, indtil det moderne Brand
væsen indrettedes, har vækket Borgerne, naar der udbrød Ild i Byen.

Kommen ud paa store Torv havde man i ældre Tid ikke som nu Domkirken 
lige for sig mod Øst. Den dækkedes af Byens Raadhus, som rimeligvis allerede er 
blevet opført i Middelalderen. Noget paalideligt Billede af dets Udseende haves ikke 
før fra det 19. Aarhundrede, da det fremtraadte som en hvidkalket Bygning med 
Frontespice.

Fra Borgporten vil vi nu vandre videre over Lille Torv over mod Tangen 
forbi Badstuegade (saaledes kaldet efter Byens Badstue) og Guldsmedgade, 
der rimeligvis skylder en Mand af denne hæderlige Bestilling sit Navn. Tangen var 
oprindelig Benævnelsen baade paa den nuværende Gade af dette Navn og paa Frue 
Kirke rist. Sandsynligvis stammer Navnet fra, at disse to Gader ligesom danner 
Benene paa en Tang. Hermed kan jævnføres „Vimmelskaftet" i Kjøbenhavn, der 

oprindelig dækkede Gaderne 
Vimmelskaftet, Skovbogade og 
Klædeboderne. Fruekirkerist min
der om Indgangen til Frue 
Kirke med tilhørende Rist. Fra 
Tangen kommer vi ud i Kloster
gade, som ogsaa tidligere kald
tes „Bag Klosteret". At Benæv
nelsen stammer fra det her lig
gende Sortebrødrekloster, behø
ver naturligvis ikke nærmere at 
dokumenteres. Hvorfor den sid
ste Del af Klostergade og dens

Fortsættelse hinsides Vestergade (den nuværende V. Møllesti) tidligere kaldtes Skiden
stræde og Skidengyde turde derimod være vanskeligere at forklare, hvis man 
da ikke tør se et Minde om, at en af Byens Grave har ligget her, forvandlet til en 
Slags Sump.

Ad Klostergade passerer vi Munkegade, for hvis Ende Munkeport laa. Munke
gade kaldtes paa det anførte Fugleperspektiv ogsaa Bodelgyde, en Benævnelse, som

AARHUS MØLLE VED AAR 1800.
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AARHUS MØLLE 1859. Efter Akvarel af Fru B. Weis.

ellers ikke kendes andet Steds fra. Maaske er det en Fejlskrift for Bodegyde efter 
den Række Boder eller Smaahuse, der har ligget her. Vi kommer nu ud paa Vester
gade, forbi Garvergyde og Møllestierne, der tidligere førte ned til Aarhus 
Mølle. Denne laa paa den Plads, hvor den ligger den Dag i Dag, kun var Lokali
teterne for saa vidt forskellige, som Aaen i tidligere Tid - som det vil ses paa Kortet 
Side 88 og 98 - forgrenede sig saaledes, at Møllen kom til at ligge paa en 0. 

Aarhus Mølle har sikkert ligget
paa dette Sted i umindelige Tider og 
var naturligvis en for Byen vigtig In
stitution. Rigtignok synes det, som 
om Borgerne ikke altid har levet i 
bedste Forstaaelse med Mølleren. Fra 
1507 haves saaledes et Tingsvidne, 
hvormed adskillige Dannemænd gøre 
vitterligt, at det aldrig før havde været 
Byens Borgere forment at fiske og 
drage med Vaad i Aaen fra Møllen og 
ned til Havet, før nu Thor Møller kom 
og vilde formene dem det.

At Møllerne altid sørgede for 
at passe paa, hvad deres var, er nu
sikkert. 1646 gav Christian IV saaledes Mølleren Bemyndigelse til at lade »arrestere« 
saavel Heste som Vogne, der kørte ud ad Byen med Korn til Formaling i andre 
Møller end Aarhus Mølle, for at han ikke skulde lide Forkort i sin Maling og Kongen 
i sin Told og Accise.

Aaen var naturligvis den vigtigste Drivkraft for Møllen, men en Gang imellem 
kunde det hænde, at der Sommer eller Vinter var enten for lidt eller for meget Vand 
i Møllen, og der maatte da bruges en Hestemølle. En saadan fandtes i hvert Fald i 
Begyndelsen af det 18. Aarhundrede.

En Del af de nuværende Bygninger stammer fra det 16. Aarhundrede, som det 
bl. a. fremgaar af den S. 16 afbildede Indskrift, der stod over Indgangen til Møllen.

Vi vandrer nu ad Vestergade, passerer atter Klosteret og Frue Kirke, kommer 
op paa Lille Torv og bøjer ned ad Immer vad. Her stod i gamle Dage en af 
Byens Brønde. Muligvis skriver Navnet Immervad sig fra det Ælte, denne kan have 
foraarsaget. Over Basballebro (saa kaldet efter Basballeslægten) stiger vi op ad 
Brobjerg (Frederiksgade). Her laa i Middelalderen Vor Frue Kloster, beboet af 
Karmelitermunke og indviet til St. Jørgen. Det er rimeligvis grundlagt midt i det 
15. Aarhundrede, i alle Tilfælde før 1462, i hvilket Aar det paa Karmeliterordenens 
Generalkapitel i Bryssel opregnes som et af de 8 Klostre, der hørte til Ordenen i 
Provincia Dacia. 1531 forærede Frederik I dette Kloster til Biskop Ove Bilde, efter at 
det alt nogle Aar havde været forladt af sine Munke. Naar det er nedbrudt, vides ikke.

Fra Brobjerg stak tidligere to Gyder, henholdsvis Jens Pedersens Gyde 
mod Vest og Folmers Gyde baade mod Vest og Øst. Den første gik ned til 
Møllen, den anden saavel til Aaen som ned til Tofterne mod Øst, og blev lukket
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henimod Slutningen af forrige Aarhundrede og overdraget til private, fordi det faldt 
Byen for kostbart at holde Lukkelset vedlige.

Foruden Brobjærg var der kun saare lidt bebygget syd for Aaen. I Jordskyld- 
bogen fra 1562 nævnes Fiskergade, hvorfra der foruden Fiskergyde gik endnu 
en Passage, „Vandgyden« ned til Aaen.

For Enden af Mindegade laa den indre Mindeport, og for Enden af 
Dynkarken (maaske af Dynd og Kvark-Hjørne) den ydre Mindeport.

Spanien har Navn af, at de spanske Hjælpetropper i Aaret 1808 havde en 
Lejrplads her. Fredensgade og Fredensbro er langt senere og først anlagt 
efter Fredsslutningen 1850, hvoraf Navnet.

BASBALLEBRO. Tegnet efter Maleri af E. Høegh-Ouldberg.
Orig. tilh Oven etssagfører J. Høegh-Guldberg.

Over Mindebro kommer vi nu til Revet, den Landtunge, der strakte sig 
mellem Aaen og Havet. Til venstre strakte Aagade sig. 1656 anlagdes der her 
en Toldbod, Pakhus og Vejerbod »udi Kremerhuset ved Aaen«, som staar den 
Dag i Dag.

Vi fortsætter op ad Skolegade, der selvfølgelig har Navn efter den latinske 
Skole, som laa for Enden af den, og vi befinder os ved Domkirken, Byens gamle 
Centrum. Der standser vi lidt for at orientere os om, hvorledes Omgivelserne har 
set ud i ældre Tid. I den katholske Tid laa paa Domkirkens søndre Side Kannike- 
gaardene (hvorom Kannikegade har bevaret Mindet). De strakte sig ogsaa over den 
Plads, som nu indtages af St. Klemenstorv, tidligere Svinetorv og i Mands 
Minde i daglig Tale Kød torv, et Navn, der forklarer sig selv.

Nord for Domkirken endelig laa den gamle Bispegaard, der, saavidt man kan 
skønne, maa have været en anselig Bygning.

Efter Reformationen gik den over til Kronen og kaldtes da Aarhusgaard, et
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Navn, som senere overførtes til Havreballegaard (nu Marselisborg), der var Ladegaard 
til Aarhusgaard. Ret længe har den gamle Bispegaard ikke beholdt sin Anseelse, efter 
at den kom ud af Bispernes Værge. Muligvis har den i nogen Tid fungeret som 
Bolig for Lehnsmanden, men senere blev den brugt som slet og ret Kornmagasin. 
Af en Synsforretning fra 1638 erfarer vi om „det store Kornhus udi Aarhus Bisgaard", 
at alle fire Lofter var styrtede ned, og at Rug, Byg og Havre laa i Kælderen og var 
blandet mellem hinanden tilligemed Grus og Sten.

Da Frederik III overdrog Aarhusgaards Lehn til Gabriel Marselis som Vederlag 
for Pengeforstrækninger under Svenskekrigen, fulgte Bispegaarden med, og da Marselis 
delte sine Ejendomme i tre Parter, kom den til at høre til Baroniet Constantinsborg*).

DEN GAMLE TOLDBOD PAA AAGADE.

*) Efter Gabriel Marselis kom Marselisborg, som det nu kom til at hedde, over til Sønnen 
Constantin, der oprettede et Baroni deraf. Dette faldt 1699 tilbage til Kronen, da Constantin 
Marselis døde barnløs. Christian V skænkede Godset til sin uægte Søn, Grev Ulrik Christian 
Gyldenløve, efter hvis Død det gik over til hans Brodersøn Grev Frederik Danneskjold-Samsøe. 
Da denne Ejer døde barnløs 1770, tilfaldt det atter Kronen, der 1772 forlenede Baron Christian 
Rudolph Philip Gersdorff dermed. 1805 substitueredes Baroniet med en Fideikommiskapital og 
blev 1831 af General i russisk Tjeneste v. Gersdorff solgt til General Rothe og Justitsraad Ingers- 
lev. Sidstnævnte blev Eneejer 1835 og efterlod ved sin Død 1864 Godset til sin Søn, den 
senere bekendte M. Ingerslev. Fra denne blev Marselisborg som bekendt overdraget til Aarhus 
Kommune for en Købesum af 1,200,000 Kr. og indlemmet i Kommunen.
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DEN GAMLE PROVSTEGAARD. Efter Akvarel af Prof. V. Dahlerup. 
Orig. tilh. Skolebestyrerinde Erk. Lindhardt.

1720 fik Besidderen af 
dette, C. Carisius, Lov til at 
bortsælge fra Stamhuset Con- 
stantinsborg „et Pakhus i Aar
hus, Bisgaard kaldet" mod at 
lægge andet Gods til Stam
huset Endnu nogle Aar ved
blev den gamle Bispegaard at 
benyttes som Pakhus og Tom
ten som Tømmerplads o. s. v., 
indtil Stiftprovst Nannestad
købte den største Del af Pladsen, paa hvilken han lod opføre en 1 Etages Bygning 
med Kvist, hvilken Ejendom han ved sin Forflyttelse i 1748 til Trondhjem som 
Biskop, skænkede til Stiftsprovstiet som Embedsbolig. Som saadan brugtes den til 
1857, da Raadhuset opførtes paa dens Grund, og da den nuværende Stiftprovste- 
bolig opførtes.

Den senere i Mands Minde nedbrudte Bispegaard laa syd for Domkirken. I sin 
sidste Skikkelse, som den vistnok havde faaet i det 18. Aarhundrede, var den ikke sær
lig karakteristisk af Ydre, derimod gav den gamle Have med de prægtige Træer og 

det store, stille Gaardsrum det hele En
semble et hyggeligt, ærværdigt Præg. Ud- 
mod Kannikegade og Skolegade afgræn- 
sedes Bispegaarden af en Mur, der sammen 
med de bagved liggende Træer i tidligere 
Tid dannede smaa, idylliske Partier i disse 
Gader.

Øst for Domkirken endelig laa alle
rede i den katholske Tid den latinske 
Skole eller Kathedralskolen. De gamle

W"

DEN GAMLE BISPEGAARD, nedrevet 1881-82. Tegnet efter Fot. af J. F. Dresler fra Halvfjerdserne.
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Bygninger, der fandtes fra hin Tid, forsvandt allerede 1762 og i Stedet for opførtes 
det nederste Stokværk af den Bygning, som nu ogsaa er forsvunden. 1847-49 paa
byggedes det andet Stokværk, hvormed Skolen fik det Udseende, vi har kendt den med.

Gennem Skolegyde eller, som den i ældre Tid kaldtes, Skoletrappen, 
naaede man om paa Sko le bakken, det af alle Aarhusianere vel kendte Promenade
sted med dets dejlige Udsigt til Havet, der rigtignok for nogle Slægtled tilbage var 
adskilligt bedre og friskere end nu til Dags. De nuværende Havnebassiner fandtes 
ikke. De skriver sig først fra en langt senere Tid, idet selve Aamundingen lige til

SKOLEBAKKEN I ÆLDRE TID. Tegnet efter et Maleri af Prof. Chr. Blache fra Tredserne. Orig. i Museet.

langt hen i det 19. Aarhundrede tjente som Havn. For at beskytte denne, anlagdes 
der fra 1810-37 en Dækmole S. 0. for Aamundingen (store Mindehoved), og fra 
1846-61 byggedes en Nordmole (lille Mindehoved, den nuværende Midtermole), 
hvorved den gamle Havn dannedes.

Vi vender nu tilbage gennem Skolegyden til Mej 1 gade og bevæger os langs 
denne Hovedaare, der aabenbart i tidligere Tid var Byens Hovedgade. Derpaa tyder 
ikke blot Navnet Mejlgade (af megill el. magle = stor), men ogsaa den Omstændighed, 
at den i ældre Tid hyppigt kaldes Adelgade.

Vi passerer nu til venstre Rosensgade, der sandsynligvis har bevaret Mindet 
om Bispens Rosengaard, endvidere forbi Graven og St. Olufsgade. Her standser 
vi et Øjeblik for at mindes den gamle St. Olufskirke, som laa paa St. Olufskirkegaard, 
dog rimeligvis paa den Del af samme, som senere bortskylledes af Havet. Kirken, der 
sandsynligvis har været bygget af Træ, skal være opført 1102, men har næppe været 
ret anselig og blev i hvert Fald sat i Skygge af Domkirken; 1637 var den meget 
forfalden og blev derfor af to Aarhus Borgere, Raadmand Hans Christensen og Køb
mand Anders Ludichsøn, erstattet med et Kapel, hvori der holdtes Ligprædikener. 
I Hellig Olafs Kirke blev som bekendt Aarhus Helgenen Niels begravet, og et stort 
Granitkors paa Kirkegaarden minder endnu om ham.

Aarhus. 7
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Videre ud ad Mejlgade passerer vi endvidere Snevringen, Smedegyde, 
Havgyde og Tvergade, hvis tidligere Navn Fæ gyde minder om, at den dannede 
Passage for Byens Kvæg paa deres Vej ud til Byens Jorder. Mejlgade endte med 
Mejlgadesport, der lukkede for Byen mod Nord.

Foruden de Gader, vi i det foregaaende har nævnet, fandtes der desuden i det 
gamle Aarhus adskillige andre nu forsvundne Stræder. Nævnes kan saaledes J u n-

KORT OVER BYEN AF C. HEINEN FRA 1796. Originalen i Museet.

ckerstræde og St. Pedersstræde. Det sidstnævnte omtales paa Frederik I Vs 
Tid og laa i Nærheden af Domkirken. Maaske er det den Gade, der paa de ældre 
Kort er angivet som strækkende sig fra Store Torv ned mod Aaen. Rundt om i 
Byen har der sikkert endnu været en Mængde Smøger og Smutveje, der senere er 
bievne lukkede. Ikke saa faa af dem kan eller kunde i hvert Fald for nogle Aar 
tilbage paavises i de mange Smaastumper af Smøger, der strakte sig hist og her 
mellem de enkelte Grunde. Snevringen mellem Studsgade og Mejlgade og Smøgen
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mellem Søndergade og Fredenstorv er typiske Eksempler paa den Art Forbin
delsesstier.

Dette er i Korthed Grundtrækkene i det gamle Aarhus’ Topografi. Vi skal nu 
i det følgende se, hvorledes Byens ydre Fysiognomi har været i de skiftende Tider. 
Gadernes Bredde har for den gamle Bys Vedkommende uden Tvivl været den samme 
som nu. Derimod har Brolægningen - for saa vidt en saadan i det hele taget 
fandtes - været ganske anderledes. Det var i ældre Tider Hvermands egen Sag at 
holde sit eget Gadestykke i Orden med „Pikning« og Renholdelse. At begge Dele 
blev derefter, vil der blive Lejlighed til at erfare i det Afsnit, der omhandler den 
kommunale Forvaltning. Ogsaa Bygningerne var naturligvis i den ældre Tid højst 
forskellige fra senere Perioders. I Middelalderen har der næppe eksisteret ret mange 
Stenhuse. Størsteparten har sikkert været klinet af Ler. Det er først fra Slutningen 
af det 16. Aarhundrede, fra hvilken Tid der er bevaret os et Par Gaarde, at vi kan 
følge Udviklingen af Byggeforholdene og danne os et Begreb om, hvorledes Byen 
har set ud. Saa meget ved vi dog, at der allerede i Middelalderen skelnes mellem 
Gaarde og Huse (Boder), saa at Byen ogsaa den Gang har rummet baade Storborgere 
og Smaafolk. Men over dem alle har de to Kirker, Domkirken og Frue Kirke 
hævet deres Spir, og med Beskrivelsen af disse to ærværdige Bygninger vil det derfor 
være naturligt at begynde en Skildring af det gamle Aarhus’ ydre Fysiognomi.

R. BERG.

Originalen i Museet.



SKOVVEJEN IND IMOD BYEN.



SANCT CLEMENS. EFTER MALERI PAA ALTERTAVLEN I DOMKIRKEN.



DET SEHESTED’SKE KAPEL. 
Fot. af Fabrk. L. Andersen.



PORTAL PAA KORSFLØJENS NORDSIDE.

VII. In memoriam.

RÆDER man gennem den gamle Portal paa Korsfløjens 
Nordside ind i St. Clemens Kirke, saa har man over 
sig en Billedsten af Granit To Løver drejer brølende 
Hovederne mod et Kors, mellem hvis Grene der ses to 
Menneskehoveder. Fremstillingen er gaadefuld nok, naar 
man ser paa den alene; men der findes andre, ganske 
lignende middelalderlige Fremstillinger, og Meningen bli
ver derved klar. Løverne er Synden, Verdsligheden, 
der bestandig truer med at opsluge Menneskene; Korset

betyder den kristne Kirke. I Læ af den kan Synden ikke skade, 
ikke naa Mennesket.

Denne Sten siger kun i et Billede, hvad der atter og atter 
siges i Middelalderens skriftlige Kilder. Lige fra den første Tid,

da Kristendommen prækedes i Danmark, blev Syndsbevidstheden ind
prentet i Menneskene, og i Slægtled efter Slægtled slog denne Bevidst

dybe Rødder. Heri er der næppe noget fremmed for vore Dages Menne- 
Men man maa læse nogle middelalderlige Dokumenter - f. Eks.
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den Række, der er samlet i den saakaldte Aarhusbog - for at blive klar over, hvilket 
Udslag denne Bevidsthed om Brøde gav sig. Saa at sige hver Gang der skænkes 
eller testamenteres Gods til Kirken, sker det til Helse for Sjælen. Ved at bidrage 
til Kirkens Bygning, til Præsteskabets Underhold, til Bygningens Udsmykning, eller 
ved at oprette Altere for de Hellige skaffede man det brødebetyngede Sind Lettelse, 
og man kunde nære Haab om en Gengældelse hisset. Det er ud fra denne Fore
stilling om Synd og Køb af Naade, at de to pavelige Afladsbreve om Aarhus Dom
kirkes Opførelse er affattede, det ældste under Pave Cölestin III i Aaret 1197, det 
andet 12 Aar senere under Innocents III. Den, som efterat have angret og skriftet 
giver sin Skærv til Domkirken, forkyndes der 40 Dages Aflad. Den fromme, der 
skænker den kristne Kirke Gaver, kan gøre sig Haab om den evige Saligheds Glæder, 
thi hvo der saar lidt høster ogsaa kun lidt,' men hvo der saar Velgerninger høster 
Velgerninger. Saaledes omtrent lyder Ordene. Kirken var altsaa en sikker Bank, i 
hvilken man kunde og burde indsætte sin Formue. Renterne kunde man nyde i den 
Tilværelse, der begyndte med den legemlige Død.

Aldrig nogensinde er der i Danmark blevet bygget saa meget som i det 12te 
Aarhundrede. Da blev de ældste - vist baade smaa og simple - Trækirker afløste 
af Stenkirker, først af huggen Sten, senere, paa Valdemar den Stores Tid, af Mur
sten. Men Forestillingen om Brøde og Haabet paa Naade er kun en af Grund
pillerne, der bærer disse Kirker. Det er dog i Reglen næppe de mange Enkeltes 
Bidrag, for hvilke Kirken bygges; det er Enkeltmands Vilje og rigelige Pengemidler, 
der har bevirket Opførelsen. Kappelysten mellem Stormændene indbyrdes maa have 
brændt i lys Lue paa lignende Maade som fire—fem Aarhundreder senere, da der 
over Størstedelen af Europa rejste sig Slot ved Slot. Dengang kunde ingen tvivle 
om - hvad der ogsaa udtrykkelig siges -, at det var Enkeltmands Udødelighedstrang, 
der tilskyndede til Værket, hans Lyst til at efterlade sig et Minde paa Jorden, der 
kunde trodse Tidens Tand; i Middelalderen er derimod den Lidenhedsfølelse, der 
er lige saa gammel som Menneskeslægten, vendt stærkt frem. Det er en ren og skær 
Undtagelse, hvad der i Laxdælernes Saga fortælles om den islandske Stormand Thorkel 
Eyolfsen; han vilde i sit Hjemland bygge en Kirke, ikke saa meget for Kirkens Skyld, 
som for at overgaa Olav den Hellige, der samtidig rejste Kirke i Trondhjem. Men 
ham gik det ogsaa ilde formedelst hans Hovmod; han druknede, inden han havde 
faaet brugt et eneste Stykke Tømmer til Kirken. Andre - Konger, Prælater eller 
verdslige Stormænd, der af egne Midler har grundet Kirkebygninger - er det sik
kert gaaet bedre, selv om de i deres Hjærters Dyb har kendt den jordiske Udøde
lighedstrang. Det var jo ogsaa først og fremmest til Guds Ære, at Huset rejstes, og 
de skriftlige Kilder beretter ikke andet, men snart er det en Indskrift, snart et gam
melt Kalkmaleri, der lader ane, hvad der kan ligge bag det Ord From hed, som 
kan dølge saa mange forskellige Følelser. Det er saa haardt, saa haardt, at Mindet 
om Menneskets Tilværelse helt skal udslettes fra Jordens Overflade.

Hertil kommer, at Kirkerne ogsaa kunde blive Gravmæler, af den aller anseligste 
Art, over Bygherren og hans Æt. Valdemar den Store nyopførte Ringsted Kirke 
som Gravmæle over sig og sin Slægt, Absalon byggede Sorø Kirke, der rejser sig 
.over Hvidernes mægtige Æt; ogsaa Absalons Frænde, Peter Vagnsen, Aarhus Domkirkes
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PEDERSBORG VED SORØ. 
Peter Vagnsens Fødested.

Bygherre, kom til at hvile i St. Clemens Kirke. Og selv om Graven - som Peter 
Vagnsens - kunde blive forstyrret, stod Kirkens Mure dog tilbage som Minde om 
Kirkens Bygherre. Og hvad nu end Peter Vagnsen i sit Hjærtes Dyb har tænkt, da 
han lagde Grunden til St Clemens Stenkirke - paa Kleresiets og Menighedens Tarv, 
som Paven mente, paa sin Sjæls Frelse,
som han selv siger, paa det Ry, der gik 
over hele Kristenheden af de store Kirke
bygningers Grundlæggere, eller maaske paa 
lidt af alt dette - saa vil han i hvert Fald 
blive mindet, saa længe St Clemens’ svære 
Murmasser behersker Jyllands Hovedby.
- Skønt Aarhus ligger meget udsat ved 
Søen og i det 12te Aarhundrede led stærkt 
ved Vendernes Plyndringer, er det dog højst 
usandsynligt, at Domkirken over hundrede 
Aar efter Bispedømmets Oprettelse endnu 
kun skulde have været af Træ; rundt om
kring i Stiftet rejste sig den ene Stenkirke 
efter den anden. Og dog kan der ikke
være mindste Tvivl om, at man i Rom har troet det, thi 
der staar udtrykkelig i det Afladsbrev, hvormed Pave Cole- 
stin III kom Bygningen til Hjælp, at Domkirken i Peter 
Vagnsens Forgængeres Tid kun havde været en Træbyg
ning. Men det er dog vist en Misforstaaelse. Paa det 
Sted ved Stranden, hvor Peter Vagnsen opførte sin Kathe- 
dral, laa et lille Trækapel, der var indviet til den hellige 
Pave Clemens, Søfarernes Beskærmer; naar Bispen her 
vilde bygge en stor Stenkirke, kunde han med fuld Sand
hed berette til Rom, at han ønskede at forvandle det 
tarvelige lille Trækapel til Stiftets mægtige Mursten s-Kathe-
dral, og ved det pavelige Hof kunde man da ikke andet end tro, at Aarhus Stift 
hidtil havde maattet nøjes med en Domkirke af Træ. Men i den hellige Niels’ Lev
ned fortælles der, at St. Nicolai Kirke tidligere havde været Domkirke. Nu kaldes 
Kirken Vor Frue Kirke, og det er den gamle Sortebrødre-Klosterkirke, men i Munke
nes Murstenskirke fra det 13. Aarhundrede er der fundet Rester af Fraadsten, det 
Materiale, hvoraf mange af vore ældste Stenkirker er opført. Ifølge en Notits var 
St. Nicolai opført 1087, altsaa omtrent samtidig med Svend Nordbagges Roskilde 
Domkirke, der ogsaa var af Fraadsten.

Denne Kirke har sikkert kun været uanselig og lidet stemmende med Datidens 
Fordringer til en Kathedral. Naar Peter Vagnsen vilde have mere Plads og Anselig
hed, kunde han have gjort det samme, som Valdemar den Store gjorde i Ringsted 
og Peter Sunesøn i Roskilde; de byggede nemlig nye Murstenskirker uden om de 
gamle Fraadstenskirker. Peter Vagnsen maa imidlertid have haft gode Grunde, hvor
for han opførte Domkirken paa et helt andet Sted; een af hans Grunde kan vi endnu
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skimte. I Aaret 1180 var der død en ung dansk Prins ved Navn Niels, Søn af den 
myrdede Konge Knud Magnussøn; om hans Levned ved Legenden ikke stort andet 
at berette, end at det var fromt og kysk. Men efter hans Død meldtes der om Jær
tegn. Han havde ønsket at blive begravet i det lille St. Clemens Trækapel ved 
Stranden, men Aarhusbispen Svend, Peter Vagnsens Forgænger, vilde bisætte ham i 
St. Nicolai Kirke; da saa de Stormænd, der var komne tilstede, en Stjærne dale i 
Øst, og dér, hvor Stjærneskudet var faldet, tæt Vest for St. Gemens Trækapel, var 
der vældet en Kilde frem, hvis Vand dannede ligesom en Grav. Herved var det 
noksom vist, at den Dødes Ønske maatte følges, og at han skulde stedes til Hvile i 
Trækirken, og de Jærtegn, der skete ved hans Grav, og de Undere, som han virkede, 
naar han paakaldtes, gjorde det klart, at han var en hellig Mand.

Naar Peter Vagnsen opførte Domkirken paa det Sted, hvor Graven stod, var 
det sandsynligt, at den Døde vilde bidrage sit til Domkirkens Anseelse, kaste Glans 
af sit friske Helgenry over Stedet og skaffe Kirken Søgning. Gennem sin Faster, 
Valdemar den Stores Dronning, var Helgenen i Slægt med det mægtige Kongehus; 
fra den Side kunde der maaske gøres Regning paa virksom Beskyttelse. Odense 
havde sin hellige Kong Knud, Peter Vagnsen havde selv oplevet, hvilket Ry der gik 
af den nye sællandske Helgen Knud Lavard; hvad han var for Ringsted, kunde Niels 
blive for Aarhus. Ved hans Grav kom der Offergaver. Noget senere gav Biskop 
Ebbe Afkald paa sin Part af Offergaverne til Fordel for Kirkebygningen. Samvittig
hedsfuldt blev den nye Helgens Undergerninger optegnede, men pavelig Stadfæstelse 
fik han aldrig, skønt der førtes Forhandlinger derom. Dog bevarede man - som det 

synes - ved Domkirken trolig Mindet om ham 
ligetil Katolicismens Slutning.

Peter Vagnsen skænkede sine Bøger til Dom
kapitlet og oprettede seks Kannikedømmer; han 
udvirkede Aflad til dem, der bidrog til Kirken, og 
selv gav han betydelige Ejendomme til Kirkens 
Bygning. Den var aabenbart hans Livsgerning, 
men han saa ikke Bygningen fuldført. Hans Broder 
og Efterfølger Skjalm fortsatte Arbejdet, og endnu 
under dennes Eftermand, Biskop Ebbe, ved vi, at 
Domkirken stod under Bygning, men fra da af 
tier de direkte Efterretninger. Maaske er Kirken 
dog først bleven fuldfærdig ved Midten af det 13. 
Aarhundrede. Inden man i Tankerne forestiller 
sig denne Bygning, bør man se lidt paa dens 
vigtigste Parti, Korplanen.

Tværskibet springer paafaldende langt frem til 
begge Sider for Langhuset, og Midtskibet fortsatte 
sig langt paa den anden Side af Tværskibet, indtil 
det sluttede med en halvrund Absis; ogsaa Side
skibene er ført over Tværskibet og sluttede for
modenlig halvrundt, og fra Højkoret var der For-
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bindelse med Sidekorene. Desuden er der to tofags Kapeller, der ogsaa - som det ses 
endnu den Dag idag - sluttede med halvrunde Absider. Stanser man her, saa har man 
en daarlig Korplan for sig. Hjørnerne mellem Kapellerne og Korsfløjenes Afslutninger 
i Nord og Syd vilde da staa tomme. Det har de dog sikkert aldrig gjort. De Til
bygninger, som nu ligger her - Materialskuret og Varmeværkshuset -, er ganske 
vist fra en nyere Tid; men inde i Materialhuset ser man endnu den oprindelige, ind
vendige Sokkel. Baade her og i Syd har der sikkert oprindelig sluttet sig en Halv
runding til Tværskibet. Peter Vagnsens Kirke vilde
da have haft ikke mindre end syv halvrunde Ab
sider i Øst.

En saadan Korplan er meget sjelden; den findes 
eet Sted omtrent midt i Frankrig, i Chateaumeillant, 
og den fandtes tidligere eet Sted i England. Koret 
paa den gamle, højt ansete Benediktiner-Klosterkirke 
i St. Albans, Nord for London, der var indviet 1115, 
lignede saa paafaldende Koret paa Peter Vagnsens 
Kathed ral, at denne Lighed næppe er tilfældig.

Da Peter Vagnsens Forgænger, Svend, blev 
Biskop i Aarhus, opholdt han sig i England. Paa 
Hjemrejsen herfra blev han overfaldet af et frygteligt 
Uvejr, og i sin Nød lovede han at oprette et Cister- 
cienserkloster i sit Stift. Han holdt sit Løfte; han 
skænkede sit Gods til Cistercienserne i Øm, og han 
blev begravet i Klosterkirken. Forstanderen for dette 
Kloster i de trange Tider, da Brødrene maatte flytte 
fra Sted til Sted, var netop en Englænder, en klog 
og veltalende Mand, godt lidt af Datidens Stormænd 
og kendt selv i Rom; Briennus var hans Navn. I 
hans Klosterkirke i Venge ved Skanderborg — hvor 
Brødrene levede, inden de kom til Øm - er Sporene 
af engelsk-normannisk Indflydelse iøjnefaldende, og 
denne dygtige og ansete Mand - men naturligvis og
saa andre, der kendte St. Albans Klosterkirke - kan 
jo have været medbestemmende ved Anlæget af Aar
hus Domkirkes Kor.

Denne Korplan er aabenbart saa ualmindelig, 
fordi den ikke er rigtig praktisk. Det Kor, som noget 
tidligere var opført til Vitskøl Klosterkirke ved Lim
fjorden af den franske Abbed Henrik, er utvivlsom heldigere; her danner Sideskibene 
en Omgang om Koret og udtunges i Kapeller. Men Korpartiet paa Peter Vagnsens 
Domkirke maa have gjort en ganske livfuld Virkning. Stod man Øst for Domkirken, 
strakte Højkoret sig langt frem, bredt og anseligt, ragende op over Sidekorene og de 
seks tilbagevigende Absider, som Aarhusbispen ragede op over Kannikerne. Men 
Peter Vagnsens Kirke var betydelig lavere end den nuværende Kirke. Højkorets,

BISKOP SVENDS LIGSTEN I RY 
KIRKE.

Hic tumulatus est venerandus in Christo 
pater dominus Sveno [quondam] episco
pus arusianus fundator monasterii caræ 
insulæ sub anno domini MCLXXX tercio 

cujus anima requiescat in pace

Her ligger begravet den hæderværdige 
Fader i Kristus, Hr. Svend, [fordum] Aar
hus Biskop, Grundlægger af Cara insula- 
Klostret (o: Øm Kloster) i det Herrens 

Aar 1183. Hans Sjæl hvile i Fred!
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KAPEL VED SØNDRE KORSFLØJ.

Tværskibets og Hovedskibets Gesims laa kun lidt højere end Sideskibenes nuværende 
Taglinie foroven. Over Korsfløjenes lave, fremspringende Portaler var Muren gennem
brudt af to høje, rundbuede Vinduer, og de vestlige Vægge af tre Vinduer. Kirken var 
ganske vist temmelig lang i Forhold til dens Højde, men Murfladerne var ikke golde. 
Til hvert af Højkirkens to Vinduer foroven svarede der fire Vinduer i Sideskibene for
neden, og den smukke, kraftige Sokkel, to Rundstave over det afskraanede Granit-Fod
stykke, holdt godt sammen paa Bygningen. De to Kapeller ved Taarnet maa man 
tænke sig borte. Om Kirken har haft et Taarn for Enden af hvert Sideskib - noget tyder 

derpaa - eller om den har haft et en
kelt Taarn, der sprang frem i ensom 
Majestæt, kan man ikke rigtig vide.

Traadte man ind i Kirken, var 
Indtrykket et ganske andet end i vore 
Dage. Ikke blot laa Hovedskibets 
Hvælvinger betydelig lavere, og 
Sideskibenes Hvælvinger atter endnu 
lavere, men der var helt andre Far
ver i Kirken. Gulvet var lagt med 
røde Mursten, og paa Piller, Vægge 
og Hvælvinger stod de store Munke
tegl, hvis rødbrune Farve kun brø
des af de hvide Fuger. Hist og her 
har der vel - som i Vitskøl Kloster
kirke - været anvendt malede, gla- 
eerede og ornamentsmykkede Tegl 
til de finere arkitektoniske Led; her 
og dér har der vel ogsaa været en 
Stump hvidtet Væg som Grund for 
et alvorsfuldt Kalkmaleri eller et let 
og yndefuldt Bladornament eller en 
latinsk Indskrift med romanske Bog
staver. Den ensartede Dekoration, 
som det nittende Aarhundrede yn

dede, kendte man slet ikke i de romanske Kirker, blandt andet fordi de ikke var 
opført i een Støbning, men fordi Slægt efter Slægt gav sig Tid til at arbejde paa 
dem. Det uensartede i Dekorationen maa have virket paa samme Maade som det 
uensartede i Arkitekturens Enkeltheder - man ser det endnu i Sorø Klosterkirke -, 
malerisk, og tillige underholdende, fordi man ikke i en Hast bliver færdig dermed: 
men bestandig møder nye Overraskelser. Det ensartede i Dekorationen er derimod 
kedsommeligt, fordi det smager af Tegnestue, Lineal og særligt Kirkesyn.

Ogsaa dengang var hveranden af Hovedskibets Piller forstærket med et Frem
spring og en Halvsøjle, der bar Gjordbuerne, men Hvælvingerne var sikkert baade 
her og i Sideskibene tungere og sværere, de halvrunde Sidebuer ind til Sideskibene 
laa et godt Stykke lavere, og Passagen mellem dem var snævrere, fordi de bares af
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KORSFLØJEN, SET MOD NORD.

Halvsøjler, der sluttede sig til Pillerne. Nu er de Piller, der bærer Sideskibenes 
Gjordbuer, ganske uopdyrkede og raa. Tidligere har der sikkert været finere artiku
lerede Led.

For at rekonstruere Tværskibet behøver man ikke i saa høj Grad at tage Fanta
sien tilhjælp. Endnu ser man paa Væggene Spor af Hvælvingernes Skjoldbuer, og 
kigger man ind i de
to halvmørke Kapel
ler, har man den ro
manske Arkitektur 
fuldt bevaret - om 
end restaureret - for 
sine Øjne: Pillerne 
med de svære Halv
søjler, der har Tra- 
pezhoveder, og med 
spinklere Halvsøjler 

og Trekvartsøjler, 
som er forsynet med 
disse sære, knoppede 
Hoveder og Fod
stykker, der synes 
ejendommelige for 
dansk Murstensarki
tektur fra Valdemar- 
ernes Tid. Sammen
ligner man Enkelt
hederne i de to Ka
peller, opdager man, 
at der er smaa For
skelligheder; Byg

mestrene har instinkt
mæssig undgaaet det 
kedsommelig ensar
tede. Ogsaa de to 
smækre Halvsøjler, 
der er indlagt i Pil
len mellem Sehested - 
ernes Kapel og Mate- 
rialhuset (se S. 102), 
ser ud som et lune
fuldt Kunstner-Indfald; i Ringsted Kirke er der dog - og i Vitskøl Klosterkirke var 
der - lignende Led. Til det oprindelige hører ogsaa de to svære, ottesidede Granit
søjler, med tunge, korteTrapezhoveder og plumpe Hjørneblade, der bærer Galleriet i 
den nordlige Korsfløj. I den sydlige Korsfløj har man villet anlægge - maaske ogsaa
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anlagt - et lignende Galleri, men det er ikke klart, hvad de har skullet bruges til. Det 
gamle Bygningsmiddel Granit traadte vel ogsaa paa andre Steder frem i Peter Vagnsens 
Kirke, mildnende og dæmpende Munkestenenes og Fugernes skarpe røde og hvide 
Farver; det var saaledes sikkert anvendt til de Skranker, der traadte frem i Midt
skibet og skilte Koret, Præsteskabets Sæde, fra Langhuset, hvor Menigheden samledes.

Nu er Koret Kirkens lyseste Del; det var dengang mørkere, og Højalteret, som 
Menigheden kunde skimte mellem Stenskrankerne, straalede som af Guld og Ædel
stene i Kærternes Glans. Kirken holdt dengang af at vende et pragtfuldt Aasyn ud 
mod Menigheden, saa at den kunde holdes i ærbødig Afstand. Hvor Kristus males 
i sin Herlighed i Alterrundingen - som i Vå Kirke i Skaane -, har han gyldne 
Armbaand, og Ædelstene er indvirkede i hans Kjortelsøm. En saadan Rigdom kostede 
jo iøvrig ikke saa meget at male, og heller ikke Alterbordenes Guld og Ædelstene 
var virkelige her i Norden. Alterbordets Forside beklædtes med forgyldt Kobberblik, 
i hvilket bibelske Scener blev uddrevet indenfor ornamentsmykkede Rammer, hvor 
indlagte Krystaller skulde forestille Ædelstene, medens Indskrifter stod gyldne paa 
sort Grund. Paa Alterbordet hvælvede der sig over et Fodstykke en smykket Bue, 
og under den hang Kristus paa Korset, ikke som den lidende Forsoner, men kronet 
som en Konge, staaende foran Korset og under den gyldne Triumfbue.

I et Par jydske Kirker er der bevaret saadanne Alterprydelser fra Valdemarernes 
Tid, andre er i Nationalmuseet. En underlig forvirret Efterretning synes at hentyde 
til lignende romanske Alterprydelser i Aarhus Domkirke. I sine Danske Kirke-Aar- 
bøger fortæller nemlig Erik Pontoppidan, at Kirkens Altertavle var af Metal med 
mange større og mindre, stærkt forgyldte Billeder, og besat med Krystaller og bøh
miske Stene. I det 17. Aarhundredes lovløse Krigstider blev imidlertid adskillige af 
disse Billeder og Stene stjaalne. Det lyder højst gaadefuldt, eftersom Altertavlen den
gang var - som den er endnu - den katolske Træaltertavle fra 1479, og paa den 
har der aldrig været hverken Krystaller eller Halvædelstene. Men tænker man sig, 
at Pontoppidan har haft en eller anden Efterretning for sig om Domkirkens gamle 
Alterprydelser, og at man har bevaret dem, efterat Højalteret var blevet prydet med 
den nye Altertavle, saa har man i hvert Fald en rimelig Løsning af Gaaden.



VIII.
halvandet hundrede Aar høres der intet om Bygge

arbejder ved Domkirken. Man faar at vide, at Kirkegaarden 
paa Erik Menveds Tid bliver udvidet mod Nordvest, den
gang Jens Assersen var Biskop; hans Ligsten danner nu 
Højalterets Bordplade. Nu og da stiftes der et Alter i Kir
ken, hvortil der lægges Gods til Sjælemesser for Stifteren 
og hans Slægt. Marsk Stigs Sønnesøn, Stig Andersen til 
Bjørnsholm, lagde saaledes Gods til et Jomfru Maries Alter 
i Højkirken under den næstyderste Hvælving, og han be
stemte, at Sjælemessen skulde indledes med en Bøn for ham 
og hans Hustru, hans Forældre, hans fem Sønner og tre 
Brødre.

Men hen mod Slutningen af det 14. Aarhundrede høres der atter om Bygge
arbejder. Dog er Efterretningen saa ubestemt, at man ikke paa Grundlag af den 
alene kunde slutte sig til en større Ombygning, hvis ikke Koret viste, at det var om
bygget paa denne Tid. Dronning Margretes betroede Raadgiver, Peter Jensen Lodehat, 
var da - 1388 - Biskop over Aarhus Stift, og det er vel denne Mand, som har 
begyndt paa Nybygningen. Der maa i hvert Tilfælde staa en betydelig Personlighed 
bag dette Værk, thi man er ikke blot gaaet radikalt frem, men ogsaa med uomtviste
ligt Talent. Koret blev nemlig ikke alene forlænget, saa at Højkoret kom til at slutte 
med de tre Sider af en Sekskant, Sidegangene med en enkelt ret Linie i Øst, men 
det romanske Kor er blevet forvandlet til en luftig.gotisk Kirkehal, idet Sideskibene 
førtes op omtrent i Højde med det forhøjede Kor, som kun faar Lys fra Sidegangene 
og fra Korslutningen.

Naar man staar i Sidegangene, hvis Bredde ikke ganske svarer til den over
vættes Højde, mærker man nok, at Bygmesteren ikke. har haft bar Grund at arbejde 
paa, men dog giver dette Kor bedre end nogen anden Bygning i Danmark en Fore
stilling om Aanden i Gotiken. Det er saa let og luftigt, saa dumdristig opadstræ
bende; det tvinger Blikket opad med de ranke, ottekantede Piller, der i svimlende
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Højde straaler ud i Loftets Stjærnehvælvinger. Og hvad der er af tungt og jord
bundet ved den romanske Bygningskunst er her som blæst bort. Væggenes Masse 
brydes af de syv høje Vinduer, hvorigennem Lyset vælder ind i Koret Da dette 
Kor er blevet opført, maa en romansk Kirke være bleven nedrevet. Kampestens
kvadre fra den, Overdele af dens rundbuede Vinduer og tre af dens Ligsten er 
blevet indmurede udvendig mellem Munkestenene. Ogsaa her mærkes den omsigts
fulde Kunstner. Dér, hvor Sidegangene støder sammen med Korslutningen i en 
stump Vinkel, vilde der blive et kedeligt bart Sted, ifald det ikke var blevet ud
fyldt med de to smækre, knejsende Trappetaarne, hvis Runding bryder de ensformige 

Flader, og i Stedet for et nøgternt Skraa-

Peoerc
06NSSQN (.LoDfiKAT) :

tag er Taget blevet udtunget i en Spids
gavl over hvert af Sidegangenes Vinduer. 
Tænker man sig disse Gavle aftrappede 
- hvad de sikkert oprindelig var -, faar 
Domkirkens østlige Parti et endnu liv
fuldere Præg.

Peter Jensen Lodehat, der allerede 
1395 kom til Roskilde, saa vel næppe 
Koret fuldført i sin Aarhustid. 1416 maa 
det dog have været færdigt, thi i det Aar 
omtales et Alter i den nørre Omgang; 
det var stiftet af Jens Nielsen Løvenbalk

til Avnsbjærg som Sjælebod for Jens Brok til Klausholm, hvem han havde ihjelslaget. 
Men Peter Lodehats Eftermænd har fortsat Kirkens Ombygning. Bo Magnussen opførte 
det nordlige Kapel ved Taarnet, hvor han og hans Efterfølger, Ulrik Stygge, blev 
begravede; til Murværket har man endnu kunnet benytte et enkelt Stykke af den 
nedrevne romanske Kirke. Dog først under den myndige Bisp Jens Iversen Lange 
kom der vist rigtig Fynd i Ombygningen; han sad paa Aarhus Bispestol i mere end 
en Menneskealder - 1449 til 1482 -, og hans Virksomhed har afsat en Mængde Spor i 
Domkirken. Hans Vaaben, de tre Roser, staar foroven i Taarnets Vestside til Tegn 
paa, at han har fuldført dette anselige Værk, 1477 grundlagde han det søndre Kapel 
ved Taarnet, hvor han blev begravet; det var oprindelig højere end nu; og samme 
Aar blev Højkirkens Hvælvinger fuldførte; det staar at læse paa en af dem. Men i 
Følge en Indskrift paa en af den nordlige Korsfløjs Hvælvinger blev Ombygningen 
af denne Del af Kirken først færdig ti Aar senere under Jens Langes Eftermand Ejler 
Madsen Bølle. Bestemt kan man angive, at Kirkens Ombygning var sluttet 1508, 
thi da opførte Biskop Niels Clausen det Lektorium, der skilte Koret fra Tværskib 
og Langhus.

Taarnet er en værdig Afslutning mod Vest, som det ny Kor er det mod Øst. 
Af den senere Murstensgotik har det kun optaget dens barske Alvor, slet ikke dens 
Pyntelighed, thi dets svære Firkant - der staar som en urokkelig Skildvagt - er hver
ken inddelt paalangs eller paatværs; Murmasserne brydes kun af det store, smukke 
Vindue over Portalen og af mindre Lysaabninger og Glamhuller. Men ellers var Om
bygningen ikke nogen Forbedring af den oprindelige Domkirke. Snart er man faret
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frem med unænsom Haand mod det gamle, snart har det faaet Lov at blive staaende, 
men det nye er ikke passet sammen dermed. De forhøjede Korsfløje trykker de lave 
romanske Portaler, og Murfladerne brydes ikke tilstrækkelig af de ny spidsbuede 
Vinduer; Højkirken hæver sig ikke let og frit nok over Sideskibene, og i det Indre vil 
de spinkle Stjærne-
hvælvingerikke rig
tig gaa i Spænd 
sammen med de ro
manske Piller; Midt
skibets forhøjede 

Vægge artikuleres 
ikke tilstrækkelig af 
de korte Vinduer.
Da man gjorde Side
buerne højere og 

tilspidsede dem, 
huggede man de 
romanske Halvsøj
ler bort, uden at 
der blev sat noget- 
somhelst i Stedet, 
og Sideskibshvæl
vingernes nøgterne 
Støttepiller er virke
lig uværdige for en 

fornem gammel 
Katedral. Taarn og 
Kor vidner om 
kunstnerisk Dyg

tighed og Skøn
hedssans, men ellers 
blev Ombygningen 
næsten en Forhut- 
ling.

Nu stod Kirken 
altsaa igen færdig, 
og udvendig har 
man vist ikke brudt 
sig om at fjærne
Sporene af Ombyg- domkirkens kor.
ningen, men ind
vendig var de altfor hæslige. Der var borthugget arkitektoniske Led, øget nyt Mur
værk til gammelt, der var Spor af de fordums Hvælvinger i Tværskibet; alt dette 
maatte skjules, og Hvidtekosten er gaaet hen over hele den indvendige Kirke. En 

8Aarhus.
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farvet Dekoration fik Kirken ogsaa; Rester fandt man ved sidste Restauration. Men 
i Særdeleshed blev det ny, lyse Kor udsmykket Mellem Pillerne opførtes en muret 
Væg, saa at Sidegangene og Korslutningen kom til at danne som en Omgang uden 

om det hævede Kor, og til Højaltret 
lod Biskop Jens Iversen 1479 ud
føre en omfangsrig Altertavle med 
Snitværk og malede Billeder, farvet 
og forgyldt Det er sikkert en af 
de anseligste Altertavler, som nogen
sinde er udført her til Landet Til

ALTERTAVLEN I DOMKIRKEN. 
Fotografi af afdøde Konstruktør Jensen.

det faste Skab i Midten, hvor de 
legemsstore Figurer staar, slutter sig 
nemlig to bevægelige Fløje paa hver 
Side, smykkede med Malerier og 
Billedskærerarbejder, og til Støtte for 
disse bevægelige Fløje endnu to faste 
Fløje med malede Billeder. Hertil 
kommer, at den udadhvælvede Over
del tidligere havde Malerier, og at 
de to Fløje, der kan lukke for Alter
tavlens tilgitrede Fodstykke, er ma
lede baade udvendig og indvendig.

Naar en saadan Altertavle skulde 
forfærdiges, traf Bestiller og Kunst
ner sikkert ikke blot nøjagtig Aftale 
om Altertavlens Form, Størrelse og 
Udstyrelse, men ogsaa om dens Ind
hold. Dens Indhold af Billeder 
maatte dels rette sig efter, hvilke 
Helgeners Alter den skulde smykke, 
dels efter Bestillerens særlige Ønsker. 
Jens Iversens Altertavle indeholder 
Billeder, som ikke kan forklares 
deraf, at den skulde staa paa Høj
alteret i St. Clemens Kirke; i disse 
Billeder maa man derfor se et Ud
tryk for Bispens personlige Forkær
lighed. Han har aabenbart haft sine 
særlige Ønsker, noget, han absolut 
vilde have frem. Thi saadanne Bille

der taler ganske anderledes indtrængende end baade Ord og Skrift, og lige fra de 
ældste kristelige Tider havde Kirken taget Billedkunsten i sin Tjeneste; den var et 
Middel til at belære og opbygge Menigheden. Paa en Tid, hvor kun de færreste 
kunde læse, end sige forstaa den egenlige Mening med den daglige Gudstjeneste,
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ST. CLEMENS KASTES OVER BORD. 
HELGENENS GRAVLÆGGELSE.

har Billedkunsten haft en stor og betydningsfuld Opgave; den taler til enhver, som 
stiller sig foran dens Værker. Da Læg og Lærd kunde købe underholdende eller 
opbyggelige trykte Skrifter, maatte
Billedkunsten beskedent træde til
bage for Bogtrykkerkunsten; den 
Tid nærmede sig, men den var 
endnu ikke kommen, da Jens Iver
sen sad paa Aarhus Bispestol. Hans 
Altertavle er baade belærende og 
opbyggelig.

Til Hverdags stod den helt luk
ket; man saa da Kirkens Skyts
helgen, den ærværdige Pave Cle- 
mens, staa inde i et aabent Rum 
med sit Anker. Hvorfor dette var 
blevet hans Kendemærke som Hel
gen ser man paa den faste Fløj.
Skibsfolkene kaster Helgenen over
bord med et Skibsanker bundet om 
Halsen; men man ser ogsaa, hvor
ledes Englene gravlægger hans 
Legeme inde i et lille Kapel, efterat 
Havbunden havde hævet sig med 
den fromme Mands Lig. Pilgrimme 
strømmer allerede til for at tilbede 
Helgenen. Ved Siden af Pave 
Clemens staar Døberen Johannes, 
haarrig og skægget, den kraftige 
Skikkelse dækket af et Dyreskind.
Man forstaar nok, hvorfor Jens 
(□: Johannes) Iversen her har øn
sket sin Navnehelgen opstillet ved 
Siden af Domkirkens Skytshelgen, 
thi Pave Clemens, Aposteldiscipelen, 
hørte efter Legenden til de første 
Blodvidner for den bortgangne Frel
ser, medens den gamle Pagt med
Døberen Johannes ligesom bøjede sig for den kommende Messias. Han peger ogsaa 
paa Gudslammet, der ligger paa hans Bog, og paa den faste Fløj ser man ham døbe 
Kristus, hvis Klædebon holdes af Englen inde paa Flodbredden, og hans Henrettelse 
er malet. Den skønne, verdslige Salome tør ikke se paa det afhuggede Hoved, som 
den skelende Bøddel holder op; med bortvendt Aasyn rækker hun Fadet frem.

Jens Iversen har sørget for, at han som Altertavlens Stifter daglig traadte lys
levende frem, naar Messen blev læst; han er nemlig malet i halv Figur under Døbe-

8*
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ren Johannes. Bispehuen, som han har stillet paa Rammen foran, har han erstattet 
med en rød Fløjels Kalot, ellers er han i biskoppeligt Skrud, og Billedet — det ældste, 
malede Portræt, som nu findes i Danmark - giver sikkert paalidelig Besked om ham. 
Han er gammel og hvid, lidt duknakket, og Tiden har gravet Rynker i hans glat
ragede, stubbede, noget butte Ansigt, og lagt en Mængde Smaarynker ved Øjenkrogen. 
Men han er slet ikke affældig. Hans smaa graabrune Øjne er livlige, Munden be
stemt. Han lægger andægtig de behandskede Hænder sammen, og den halvtudslettede 
Indskrift foran hans Mund indeholder hans Bøn til Jomfru Marie om Barmhjærtighed; 
ydermere anbefaler hans Navnehelgen, den unge Johannes Apostel, ham til de høj
hellige paa den anden Side, Jomfru Marie med Guldkrone paa Hovedet og den

JENS IVERSENS PORTRÆT FRA ALTERTAVLEN.

hellige Anna, hvis unge Aasyn man ser under det matronale Hovedlin. Baade Moder 
og Bedstemoder holder paa det - virkelig ualmindelig grimme — lille Barn Jesus, som 
staar paa Karmen foran dem.

Man kan af dette Billede se, at Jens Iversen har villet minde om Kristi jordiske 
Afstamning; thi efter de apokryfiske Evangelier var den hellige Anna Jomfru Maries 
Moder. Og at Aarhusbispen enten i særlig Grad selv har dyrket den hellige Anna, 
eller har villet virke for hendes Dyrkelse i Aarhus, det ser man, naar man slaar 
begge Fløjene tilbage, saa at Midtpartiet aabenbares med al dets rige og kunstfær
dige Snitværk, dets milde eller stærke Farver og straalende Forgyldning. Her træffer 
man ganske vist atter baade St. Clemens og Johannes Døberen, men Hæderspladsen 
i Midten har dog den hellige Anna faaet. Paa Linklædet paa hendes Arm sidder
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det lille Kristusbarn, og hendes alvorlige Hoved rager op over den lille Datter med 
det gyldne Haar og den Gyldenstykkes Kjortel, Jomfru Marie, der legende rækker 
sit Barn et Æble. Ganske vist er det i sin Egenskab af Moder og Bedstemoder, at 
den hellige Anna er blevet optaget blandt Helgenerne, men at hun her er Hoved
figuren, det ser man ved første Øjekast, og det er ogsaa til hende Indskriften for
neden er henvendt Hellige Anna, bed for os, staar der.

Dog rent bortset fra hvad Jens Iversen har ønsket fremstillet, har Kunstneren 
i denne Gruppe givet noget, som baade er mærkeligt og ualmindeligt, noget, som 
paa samme Tid virker ved en vis alvorsfuld Mystik og ved Udtrykket for den sødeste 
Uskyld. I ældre Fremstillinger bærer den hellige Anna paa hver sin Arm de bitte- 
smaa Figurer af Jomfru Marie og Jesusbarnet; derved er der rent udvortes set dannet 
en Gruppe af de tre Slægtled. Senere hen forenes de alle tre ogsaa rent inderlig, idet 
Moder og Bedstemoder leger med det lille Barn og gaar op i fælles, forelsket Beundring 
af det. Men her er Kunstneren slaaet ind paa en Mellemvej. Den hellige Anna 
har her endnu noget vist hieratisk ved sig, som et Gudebillede, idet hun er saa meget 
større end sin Datter, og ganske vist lægger hun med moderlig Omhu Haanden paa 
Datterens Skulder, men hun er dog udenfor det hele: hun stirrer alvorlig frem for 
sig, som anede hun sit Barnebarns fremtidige Lidelse og sit Barns Smerte. Datteren

ALTERTAVLENS MIDTPARTI.
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— med fagert gyldent Haar —, der leger med sit Barn som en ældre Søster med 
sin lille Broder, er derimod helt menneskelig. Synet af denne lille fine og uskyldige 
Frøken kan bedre end Ord tjene til at indprente den kirkelige Lære om Jomfru-Moderen.

Paa Fløjene, der breder sig ud over Fodstykket, staar Kristi tolv Apostle, og 
paa de snoede Søjler mellem dem, og inde i Midtpartiet, under smaa Baldakiner, 
ser man en Mængde hellige Mænd og Kvinder, Kirkens fire store Lærere og Helgener 
og Helgeninder, dem der havde vidnet og lidt for Kristi Skyld og bevaret hans Ord, 
idet de gennem Tiderne fortsatte hans Apostles Gerning. Ogsaa nordiske Helgener 
har faaet Plads her. Forneden paa venstre Fløj staar nemlig den norske St. Olav 
med sin Stridsøkse, over den mandhovede Drage, ved Siden af den nurnbergske 
Helgen St. Sebald, der efter Legenden var en dansk Kongesøn. Svarende til disse 
to staar paa højre Fløj den ridderlige St. Jørgen ved Siden af en ung fyrstelig Helgen. 
Det kan ikke være St. Knud, thi han fremstilles som en skægget Mand. Der er ikke 
megen Sandsynlighed for, at man i Aarhus særlig skulde mindes den sællandske 
Helgen Knud Lavard. Derimod kunde det nok være den unge Fyrstesøn Niels, den 
folkekaarne Aarhus-Helgen, som Jens Iversen har villet mindes paa sin Altertavle. 
Og maaske er der ogsaa andre Steder i Kirken Spor af hans Helgendyrkelse. Ved 
en af Kirkens sydlige Piller har Biskop Niels Clausen Skade stiftet et Alter for Tre
enigheden, Jomfru Marie og St. Niels. Der er flere Helgener af det Navn - den 
nuværende Vor Frue Kirke var indviet til St. Niels (Nicolaus) af Myra -, men det 
er vel ikke umuligt, at Bispen her har villet mindes sin Navnefælle fra Aarhus; og 
paa det ene af de Skabe, som den samme Bisp har ladet udføre til Koret, staar der 
atter en ung fyrstelig Helgen. At det skal være St. Niels af Aarhus er egenlig mer 
end sandsynligt. Man havde da ikke i Aarhus glemt den fromme Yngling, som ved 
Grundlæggelsen af Kirkebygningen havde bidraget baade til dens Ry og dens Indtægter.

En saadan Altertavle som Jens Iversens skulde dog ogsaa ret indprente i Be
skuerens Sind den Lidelse og den Forsmædelse, som Kristus havde paataget sig for 
Menneskenes Skyld; det gør den i otte Billeder paa Guldgrund, naar man lukker de 
inderste Fløje for Midtpartiet. Man ser Kristi natlige Sjælekval i Gethsemane Have, 
de raa Mishandlinger, som bliver ham tildel, hans forsmædelige Død paa Korset og 
tilsidst, som den forjættende Afslutning, hans Opstandelse Paaskemorgen med Sejrs
fanen i sin Haand. Over hele den kristne Verden var disse Fremstillinger saa ofte 
blevet gentagne, at der maatte en fremragende Kunstner til for at give dem noget nyt 
og særligt; man mærker, at Aarhustavlens Maler efter Evne har søgt at gøre Scenerne 
gribende, men man har dog set ganske lignende Fremstillinger før. Et ret ualminde
ligt Træk findes i Scenen med Kristus for Pilatus. Her antydes hans Hustrus Drøm 
ved en hornet Dæmon, der hvisker hende i Øret, og man ser hendes Sendebud staa 
for Pilatus. Mellem de store Billeder er der malet fire smaa med Fremstillinger af 
Kristi Barndom, fra Maries og Elisabeths Møde til Fremstillingen i Templet. Den 
Hyldest, der ydes det nyfødte Barn, kommer saaledes til at staa i skærende Modsæt
ning til den Skændsel, der overgaar den voksne Mand.

Endnu engang blev Kristus fremstillet i Gethsemane Have, nemlig udvendig 
paa de Fløje, der lukker for Fodstykket. Det er, som om man ret har villet ind
prente Kristi Sjælekval, ret har villet opfordre de Præster, der samledes i Koret foran
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Altertavlen, til at gøre Kristi kvalfulde Nattetimer til deres, nu da den rent ydre For
følgelses Tid jo forlængst var forbi for Kristi Tjenere. Billederne er ikke godt malede, 
men man mærker, at Kunstneren som Nordbo har haft særlige Forudsætninger for 
at genføle denne den ensomme og forladte Mands natlige Sjælekvide foran „Lidelsens 
Kalk« og det Pinens Kors, som den lille Engel holder, alt medens Apostlene sover 
saa trygt og intetanende. Tre Gange knæler Kristus, og da han tredie Gang, blod-

i

PAVE GREGOR DEN STORES MESSE.

svedende, helt opløst af Kval, er sunket forover, træder Judas ind med Vagten. Da 
tager hans legemlige Lidelse sin Begyndelse.

Naar man slaar disse Fløje tilside, ser man det gyldne Gitter, bag hvilket Mon
stransen opbevaredes i Midten, kostbare Relikvier formodenlig i Siderummene. Paa 
Indersiderne af Fløjene er der malet dels en symbolsk Fremstilling af Kristi Forso
ningsværk, dels en Fremstilling, som er almindelig paa denne Tid: Pave Gregor den 
Stores underfulde Messe. Det er en legendarisk Fortælling, som i Tidens Løb er 
bleven omarbejdet i agitatorisk Aand. Thi idet Kristus i egen Person aabenbarer sig 
paa Alteret for Paven og lader Blodet fra sine Vunder strømme i Kalken, vidner han 
for Rigtigheden af den kirkelige Læresætning om Vinens underfulde Forvandling, og
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idet han alene aabenbarer sig for Kirkens 
Overhoved, støtter han Gejstlighedens For
dring paa ene at være delagtig i Nydelsen 
af Vinen ved Nadveren. Baade Læren om 
den underfulde Forvandling og Gejstlig
hedens Krav paa Enenydelse af Nadvervinen 
har formodenlig været noget, som Menig
heden har haft vanskelig ved at forstaa og 
bøje sig for, og som det altsaa gjaldt efter
trykkelig at understrege og indprente. Endnu 
to Gange finder man i Domkirken billed-

beslag fra korskabf.ne. lige Hentydninger til disse kirkelige Lære
sætninger, den ene Gang er i det halvt udslettede, ikke ganske fremdragne Maleri 
paa den sydlige Korskillevæg, den anden Gang paa en af de sydlige Piller i Skibet. 
Her aabenbarer den blødende og tornekronede Kristus sig for Kirkens Overhoved, 
den knælende Pave — og for ham alene —, medens Engle holder Kristi Klædebon, 
og en Engel opsamler Kristi Blod i Kalken.

Naar en Kunstner i Italien ved denne Tid skulde udføre en Altertavle, samlede 
han alt, hvad han havde at sige, indenfor et enkelt Billede; her i Norden gik man 
langt mere omstændeligt tilværks. De udskaarne, malede og forgyldte Altertavler blev 
som store Billedbøger, der stilledes op paa Alterbordet. Naar de stod lukkede, viste 
„Hverdagssiden", som det kaldtes, saa man de udvendige Billeder, der var holdt i 
dæmpede Farver, undertiden kun graat i graat. Men slog man de yderste Fløje til
bage, saa man Billeder i stærke, dybe Farver mod luende Guldgrund; saaledes er 
det ogsaa paa Aarhustavlen; og aabnede man endelig Tavlen helt, saa at „Helligdags
siden" kom tilsyne, var det som Figurerne løsnede sig fra Grunden og fik legemlig 
Skikkelse. Men Aarhustavlens Mester har desuden sørget for, at Altertavlens Hellig
dagsside ikke blot fik en vel afvejet dekorativ Inddeling, men at der ogsaa kom Af
veksling i Figurernes Størrelsesforhold. Hovedfigurerne - i Skabet -, som det først 
og fremmest gjaldt at forherlige, er kolossale i Forhold til Apostlene paa Fløjene, og 
Helgeninderne paa Skabets snoede Søjler er atter større end Helgenerne paa Fløjenes 
Smaasøjler. Noget saadant var dengang nyt her i Danmark. Endnu mærkeligere 
her i Landet var den Stræben efter at fremstille de hellige Figurer individuelt, der 
gaar gennem store Par
tier af Altertavlen. I tid
ligere Tider havde de 
hellige Figurer haft et 
langt mere ensformigt 
Præg; den væsenligste 
Forskel mellem dem be
stod deri, om Hovederne 
havde Skæg eller var 
skægløse, om de var 
mandlige eller kvindelige. BESLAG FRA KORSKABENE.
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Skikkelserne var i det væsenligste gjort over samme Læst, ja paa de romanske Alter
prydelser var de endog hamrede over samme Form. Til at skelne dem fra hinanden 
behøvede man de forskellige, vedtagne Attributer, som man gav dem i Hænderne. 
Men her paa Aarhustavlen trænger mange af Figurerne strengt taget ikke til de tradi
tionelle Attributer. De kan kendes fra hinanden, som det ene Menneske kan kendes 
fra det andet. Der er en hel Række Hoveder, der ser ud som Portræter: den lille 
Jomfru Maries med Dobbelthagen, Pave demens’, der er prydet med en Vorte, og 
navnlig Apostlenes. Dog har Kunstneren her ikke blot udført Karakterhoveder, men 
helt lyslevende Skikkelser, som man kunde finde Mage til paa Aarhus Gader, fromme 
og troskyldige Mænd, barske og nidkære Skikkelser, lærde og sære Folk. Det er 
med andre Ord den Realisme i Billedkunsten, der var opstaaet i Burgund, i Flandern 
og i Florents, som nu, mod Aarhundredets Slutning, er naaet op til Aarhus og har 
taget Sæde paa Domkirkens Højalter, der nok i aandelig Forstand kunde kaldes 
Hjærtet i Aarhus By og Stift. Dog er den middelalderlige Idealisme ikke ganske 
sat tildørs; den mærkes endnu i de smaa, spinkle Helgenbilleders svungne Skikkelser 
og flydende Klædebon.

Det var en anset Mester, Bernt Notke, der havde leveret Jens Iversen Alter 
tavlen. Han var født omkring Aar 1440 i Lassahn i det sydøstlige Lauenburg, og

det synes, som om han i sin Læretid har set baade sydtysk og navnlig nedrerhinsk 
Kunst; derpaa tyder i hvert Fald Aarhustavlen. Man kunde nævne ganske bestemte 
Kølner-Mestre, som Tavlens Malerier bringer i Erindring. I hans Vandreaar er han 
maaske endog kommet til Gent, i hvis Johanneskirke - nu St. Bavo - den nye Tids 
kunstneriske Vidunder, Brødrene van Éycks Altertavle, var blevet opstillet 1432. Der 
er noget ganske bestemt, som tyder herpaa. Brødrene van Eyck havde opfattet Døbe
ren Johannes som den vældige Raaber i Ørken, stærk af Legeme, skikket til at udholde 
Strabadser; men den senere nederlandske Kunst saa i ham mere Asketen, hvis Føde 
var Græshopper og vilde Biers Honning, og fremstillede ham som en udtæret og 
blodløs Mand. Bernt Notke har paa Aarhus-Tavlen holdt sig til den ældre van Eyck'ske 
Opfattelse. Maaske har Bernt Notke ogsaa paa første eller anden Haand kendt den 
burgundiske Billedhuggerkunst; den udprægede Realisme i hans Apostelfigurer kunde 
tyde derpaa. Senere hen levede og virkede han i Lübeck. At hans Værksted var 
anset kan man slutte deraf, at han udførte Altertavler baade til Reval og til Frankfurt 
an der Oder, og han maa have været en velstaaende Mand, da han kunde købe sig 
et Hus i Lübeck. En streng Hædersmand vilde man dog ikke kalde ham, thi da 
Jens Iversen døde, samme Aar som Altertavlen var bleven færdig (1482), gjorde han 
Krav paa yderligere Betaling for sit Arbejde, uagtet det blev oplyst, at han havde



OVERDELEN AF ALTERTAVLEN.

faaet mere, end der med Rette tilkom ham. To Aar senere var han i Stockholm; 
men ellers levede han vel Resten af sine Dage i Lübeck, hvor han fik en hæderfuld 
og indbringende Bestilling som Værkmester for St Petri Kirke, og hvor han døde 
omtrent 1517.

Aaret før sin Død havde Jens Iversen fremdeles ladet Malm-Døbefonden i Koret 
udføre. Biskoppen har henvendt sig til en anset Klokkestøber i Flensborg ved Navn
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Peter Hansen, men Arbejdet viser, at det er eet at være en dygtig Klokkestøber, 
et andet at være en Kunstner. Fonten staar temmelig raat uciseleret i Metallet, og 
Fremstillingerne, der er vedtægtsmæssig opfattede, er uorganisk klæbede paa den. 
Fonten bæres af de fire Evangelister, og de tre af dem har - mærkelig nok - paa 
oldkristelig Vis faaet Dyrehoveder; kun Mathæus, hvis Tegn er en Engel, har 
menneskeligt Hoved.

Hermed var Udstyrelsen af det nye Kor dog endnu ikke færdig. Niels Clausen 
Skade, der fulgte efter Jens Iversens Eftermand Ejler Madsen Bølle paa Aarhus Bispe
stol, har 1515 ladet Dirick Kron i Lübeck forfærdige den store syvarmede Messing- 
Lysestage. Syv Aar tidligere havde han ladet Korskabene udføre paa begge Sider 
af Altertavlen. Med deres Fiskeblære- og Foldemønstre og naturalistiske Motiver er 
de smukke Prøver paa den Tids Snitværk. Foruden den fyrstelige Yngling med 
Sværd, som antages at være St. Niels af Aarhus, ser man paa dem Evangelisten 
Johannes og Helgeninderne Gertrud og Barbara. Fra samme Tid og maaske fra 
samme Værksted er Korstolene. Nu staar baade de og Korskabene med Egetræets 
Farve; oprindelig var de-vist malede med blaa og rød Farve og forgyldte, men de 
har sikkert underordnet sig Altertavlens Pragt i Farve og Forgyldning. En gammel 
Tradition vil ogsaa vide, at Niels Clausen har ladet Overdelen tilføje paa Jens Iversens 
Altertavle, og denne Tradition har sikkert nok Ret. Baade ydre og indre Grunde 
taler derfor. Naar alle de hellige, malede Figurer paa Bernt Notkes Tavle paa 

gammeldags Vis har en cirkel
rund Guldglorie bag Hove
derne, medens den ganske er 
forsvunden bag de Hellige paa 
Overdelen, betyder det, at der 
ligger en Menneskealder mel
lem de to Værker. Hertil kom
mer, at Bernt Notkes Figurer 
er knappe og tørre i Formen,
Draperierne fint og skarpt ud
førte, medens Figurerne øverst 
er bredere behandlede, Klæde- 
bonnene noget knudret og tungt 
gengivne. Endeligdanner Over
delen ogsaa efter sit Indhold en 
lilleVerden for sig, thi øverst 
oppe over det slanke Pyramide
tag ser man Jomfru Marie sam
men med Kristi Yndlingsdisci- 
pel paa hver sin Side af den 
Korsfæstede. Det er en Frem
stilling af den største Smerte, 
der har ramt Guds Moder.

erkeenglen gabriel. Men inde i Skabet ser man erkeenglen mikael.
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ST. BARBARA. 
Kalkmaleri i nordre 

Sideskib.

ST. ANTONIUS.
Kalkmaleri i nordre 

Sideskib.

hendes Hæder og Oprejsning, idet Sønnen kroner hende til Himmeldronning, og 
indvendig paa Fløjene er antydet Begyndelsen og Slutningen af Kristendommens Saga; 
man ser nemlig Bebudelsens Engel Gabriel og Erkeenglen Mikael, som paa den 
yderste Dag nedstøder Dragen. Biskoppen, der knæler andægtig ved sit Værk - dog 
ikke mere andægtig, end at han samtidig kan holde godt Øje med Kieresiet nede i 
Koret - maa altsaa være Niels Clausen. Ganske vist siges det - endog gentagne 
Gange at den nydelige Engel, som ovre fra den anden Side skotter skælmsk ned 
til sine gode Venner, Kordrengene, tidligere holdt et Skjold med Jens Iversens Vaaben- 
mærke. Dog forudsat, at det virkelig er rigtig, kan man godt antage, at Niels Skade 
har sat den højt fortjente Biskops Vaaben op over den Altertavle, hvis Hovedparti 

jo var udført under Jens Iversen. Sine egne 
fædrene og mødrene Vaaben har han ladet male 
bag paa selve Jens Iversens Altertavle, ret som 
om den var hans, Niels Clausens Værk; men 
de betyder vist kun, at han har ladet Værket 
restaurere. Imidlertid er det højst tvivlsomt, om 
Englen ogsaa virkelig oprindelig har været Skjold
holder; Hændernes Stilling vil ikke rigtig passe 
dertil. Derimod er denne indtagende unge Engel 
i sin Korkaabe at betragte som en himmelsk 
Kordreng, og tænker man sig den holdende et 
Røgelseskar, saaledes at det hænger ned fra 
venstre Haand, saa har man en allerkæreste him
melsk Kordreng i Funktion.

I en af den nordre Tværskibsfløjs Hvæl
vinger meddeler Biskop Ejler Madsen Bølle, at 
der 1487 rasede en forfærdelig Pest. Mindet 
om en saadan Ulykke har formodenlig holdt 
sig frisk i den Snes Aar, der ligger mellem 
Begivenheden og Udførelsen af Niels Clausens 
Tilføjelser til Jens Iversens Altertavle. Mod Pest 
kunde Menneskenes Klogskab - under den Tids 
sanitære Forhold - intet udrette, her kunde kun 
de Hellige hjælpe, og paa Altertavlens Hver-

dagsside ser man da ogsaa to Helgener, af hvilke den ene, St.. Sebastian, anraabtes 
netop mod Pest; den anden er Eneboeren St. Antonius, der skærmede Kvæget mod 
Syge. Ogsaa ham var der hyppig Grund til at anraabe, og endnu den Dag idag 
ser man desuden hans Billede malet i det nordlige Sideskib.

Niels Clausens ypperste Værk i Domkirken er dog desværre forsvundet paa faa 
Rester nær. Den Tribune, han 1508 havde opført mellem Korets to vestligste Piller 
ud mod Tværskibet maa - efter Beskrivelser at dømme - have været overmaade 
anselig. Den sprang fire Alen frem i Tværskibet, fire Alen tilbage i Koret, var alt
saa otte Alen bred, og for Enderne støttede den sig til de to Korpiller. Ogsaa i 
overført Betydning dannede den Skellet mellem Kor og Skib, mellem Præsteskab og
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Menighed, idet Præsteskabet herfra vendte sig direkte til Menigheden; det var nemlig 
et saakaldt Lektorium, en Tribune, hvorfra den hellige Lektie blev læst, og hvor 
Sangerkoret havde Plads. Den hvilede paa fire, over halvfemte Alen høje, romanske 
Stensøjler, som maaske havde dannet Korskrankerne i den oprindelige Kirke. Fir
tallet var næppe tilfældigt. Det skulde aabenbart hentyde til den kristne Kirkes fire 
Grundpiller, Evangelisterne, thi over disse Stensøjler, foran den halvanden Alen høje 
Træ-Brystning, stod der under Baldakiner Træ-Statuer af Kirkens fire store Lærere, Am
brosius, Augustinus, Hieronymus og Gregorius. Over disse Figurer, vist foran Bryst
værnet, saa man 24 mindre Helgenfigurer; en anden Beretning nævner 12, men det 
maa vel bero paa en Hukommelsesfejl. I Midten sprang Brystværnet frem som en 
Prækestol, paa hvis Forside man saa Kristus som Verdensdommer mellem Jomfru 
Marie og Døberen Johannes.

GRANITFRAGMENTER FRA PETER VAGNSENS KIRKE.

det, men ved den skæbnesvangre Restauration i Slutningen af det 18. Aarhundrede 
blev hele Lektoriet borttaget og saa vidt mulig tilintetgjort. Man plejer, naar man
hører om sligt, at raabe op om Barbari, og det kan man ogsaa have Ret til, men
naar man samtidig slaar sig for sit Bryst og udbryder: saadan vilde vi aldrig have
handlet, maa det være tilladt at ytre en beskeden Tvivl. Ganske vist skaaner vi som
Regel de middelalderlige Værker, fordi de nu engang er saa gamle, men kommer 
man til at staa overfor senere Værker, f. Eks. fra Rokokoperioden, er man ikke læn
gere saa øm. Hver Tid har sin Smag, der vil gøre sig kraftig gældende paa Be
kostning af det ældre. Dengang havde man endda ikke Kunsthistorikere, som kunde
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oplyse om, at hvad det ene Slægtled finder skønt, anser det næste Slægtled gærne 
for hæsligt, og at de forskellige Perioders kunstneriske Værker først og fremmest af
spejler Tiden, paa lignende Maade som de litterære Værker. Her i Landet har man 
ikke brugt at brænde de Bøger, som var gaaet af Mode, men for Bygnings- og Billed
kunstens Værker har man holdt baade Økse og Baal i Beredskab. En rationalistisk 
Periode, der var træt af Rokokoens Udskejelser, og som begyndte at sværme for de 
strænge Linier, cien klare Overskuelighed, Renhed og Nøgternhed, maatte naturligvis 

finde Niels Clausens overdaadige Pragtværk vederstygge
ligt; en romantisk Periode vilde have skaanet det. Man 
kan endnu tydelig følge Strømkæntringen i Smagen. 
Bygmester Hans Næss, der var opdraget med Rokokoen, 
har aabenbart haft en Klat tilovers for dette gotiske 
Rokokoarbejde. Naar Lektoriet endelig skulde bort, fore
slog han, at det blev opstillet i det sydlige Tværskib, 
svarende til Tribunen i det nordlige. Men Bygmester 
Zuber, der var paavirket af den vaagnende Klassicisme 
i Bygningskunsten, vilde ikke lytte til dette fornuftige 
Forslag. Saa grundig blev Lektoriet ødelagt, at der nu 
kun er de fire gode Træfigurer af Kirkefædrene tilbage, 
som er opstillede over Korskrankerne; thi Træfigurerne 
ude i Forhallen er ikke middelalderlige. De er ikke 
yngre end det 17. Aarhundrede, og hvis de virkelig - 
som det paastaas - stammer fra Lektoriet, maa de altsaa 
være blevet opstillet senere. Man har maaske foretaget 
en Udrensning af de katolske Helgener.

En Indskrift i gyldne, snørklede Minuskier forkyndte, 
at Biskop Niels Clausen havde bekostet Lektoriet til Ære 
for Treenigheden, Guds Moder, St. Clemens og alle 
Helgener, paa det at Kristus kunde skænke ham sin 
Naade, og Salighed efter dette Liv. Alle de mange Fi
gurer var sikkert malede og iførte gyldne Klædebon, og 
omkring dem udfoldede Sengotiken — Flamboyant- 
Stilen — sin hele lunefulde dekorative Afveksling, Æsels
rygbuer, Korsblomster og Fialer, Stavværk i magre, skarpe

Former eller i udskejende Fiskeblæremønstre; alt dette var sikkert ogsaa malet og 
forgyldt. Det Kor, som Peter Lodehat havde grundlagt, Jens Iversen smykket, var 
nu endelig, næsten i Katolicismens sidste Time, blevet færdigt. Naar Menigheden fra 
den ydre Kirke saa ind i Koret mellem Lektoriets Søjler, gled Øjet langs Korstolenes 
og Korskabenes Farver og Forgyldning og droges mod Højaltertavlen. Paa Festdage, 
naar Messen læstes, spillede Vokslysenes Flammer i Altertavlens Forgyldning, i Alter
bordets Guld- og Sølvkar. Her inde færdedes Præster i Klædebon, der var stive og 
tunge af Guld og Sølv - enkelte bevares endnu ved Kirken -, og herfra lød de 
hemmelighedsfulde, uforstaaelige Ord, blandede dybe og høje Stemmer, der svarede 
i Kor, og Sangen; herfra bølgede Røgelsesskyer op mod Kirkens Hvælvinger. Denne
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Gudstjeneste, der fortryllede og berusede alle Sanser, var den ene Side, som den 
middelalderlige Kirke vendte ud mod Menigheden. Men Kirken havde ogsaa et helt 
andet Aasyn.

Det fortælles, at der fra Lektoriets „ Læsestol" to Gange aarlig lystes Ban over 
forstokkede Menighedsmedlemmer. Det kan løbe Een ganske koldt ned ad Ryggen, 
naar man tænker paa denne Akt. Medens Ban
lysningen foretoges, slukkedes Vokskærterne en efter 
en, og naar alt Haab var ude med den sidste 
Flamme, naar Præsten var borte og der var blevet 
dødsstille i Kirken, vendte alene Kristus som Verdens
dommer sit Aasyn mod Menigheden fra Læsestolens 
Forside. For de sorte Faar i Menigheden har 
Akten vel næppe haft nogen moralsk Betydning, 
men tænk paa, hvilket forfærdende og skræm
mende Indtryk den maa have gjort paa barnlige 
og naive Sjæle. Atter og atter træffer man i 
Kirken Fremstillinger af Dommedag. Man ser ikke 
blot Kristus som Verdens Dommer paa Døbefonten 
og paa Korstolene, men to Gange er Verdens
dommeren malet højt oppe over Menighedens Hove
der paa Kirkens Hvælvinger, paa en af Skibets 
nordlige Piller møder Øjet atter Kristus paa den 
yderste Dag, og endelig ser man paa en af Kirkens 
sydlige Piller en Fremstilling, der leder Tanken i 
samme Retning. Det er St. Mikael, som vejer 
Sjælene paa den yderste Dag. Den lille fromme 
Sjæl tynger i sin Nøgenhed Vægtskaalen ned, 
medens en ond Aand har taget Plads i den anden 
med Sjælens Pengepunge; det nytter dog ikke, at
et Par Djævle hager sig fast i Skaalen, Sjælen er frelst, dens Hu har ikke staaet til 
Mammon. Dette djærve og paa sin Vis ogsaa virkningsfulde Billede indskærper vel 
egenlig det samme som Dommedagsbillederne. Vel er det gavnligt for den Kristne
idelig at fæste Tanken paa den Dag, 
eller evig Fortabelse, og vel er 
men Brodden kunde dog tages af 
Gaver til Guddommen og hans 
Derfor havde den katolske Kirke 
Dommedagsforestillingen op for 
som en Spore
et fromt Lev 
den bevirkede 

man førte 
til Pengepun- 
Luthers Lære, KALKMALERI FRA HVÆLVINGEN I KORSFLØJEN.

da det skal gaa til evig Salighed 
Kristus den retfærdige Dommer 
Dommen derved, at man skænkede 
Repræsentant, det vil sige Kirken, 
den største Interesse af at holde 
Menigheden; den virkede ikke blot 

til at føre 
ned, men 
ogsaa, at 
Haanden 
gen. Da 

at den
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Kristne bliver salig ved Troen alene, vandt Tilslutning her i Nor
den, var det, som Sværdet blev slaaet af Haanden paa Gejstlig
heden; og mere endnu, Læren maatte synes at vende op og 
ned paa alt det Nedarvede. Thi Forestillingen om, at Gud
dommen kunde forsones ved Offergaver, er aabenbart lige saa 
gammel som Forestillingen om en Guddom. Den katolske Kirke 
har jo optaget den fra Hedenskabet, eller har den i hvert Fald 
tilfælles med Hedenskabet.

Som Verdens Dommer fremstilles Kristus tronende paa 
Regnbuen med Jordkuglen som Fodskammel. Undertiden hæver 
han højre Haand velsignende mod de Retfærdige og sænker ven
stre Haand afvisende mod de Uretfærdige. Her i Norden frem
viser Kristus dog i Reglen blot sine Vunder; i Kraft af dem er 
han Dommer. Af hans Mund udgaar - som der staar i Johannes’

Aabenbaring - et tveægget Sværd; det udgaar over de Fordømte, men 
man har aabenbart følt Trang til at sætte et Naadens Tegn op mod dette 
Straffens, og derfor lader man en Liliestængel udgaa over de Velsignede. 
Det er den simpleste Hentydning til Dommens Dag; man finder den 
paa Jens Iversens Døbefont og paa Niels Clausens Korstole, og saaledes 
har Biskop Ejler Madsen Bølle 1484 ladet Verdensdommeren male over 
Korsskæringen. I Reglen tilføjes dog Jomfru Marie og Døberen Johannes 
knælende paa hver sin Side af Kristus; det var de to Mennesker, der 
havde staaet Frelseren nærmest, og deres Forbøn for Menneskene maatte 
derfor være virksomst. I Korets østligste Hvælving viser Jomfru Marie 
Sønnen sit blottede Bryst. Husk, Herre, at du har diet et menneske

ligt Bryst, vær derfor barmhjærtig mod Menneskene, siger denne Be
vægelse. Naar der stiftes saa utallige Altre for Jomfru Marie og Døbe

ren Johannes, har de den Bibetydning, at Stifteren vil sikre sig 
de to Helliges Forbøn paa den yderste Dag. Forneden er Op
standelsen antydet; en lille nøgen Opstanden griber fat i Jomfru 
Maries Kjortelflig, og henne tilvenstre modtager St. Peter ved Para
disets Porthus en frelst Sjæl.

Skønt Forestillingen om Marie og Johannes som Menneske
hedens Forbedere paa den yderste Dag ikke har nogensomhelst 
evangelisk Hjemmel for sig, bevares den dog i Dommedags
billeder længe efter Reformationens Indførelse; man kan i St. 
Clemens følge den dybt ned i det 17. Aarhundrede, og maaske 
endnu længere. Paa et enkelt Dommedagsbillede, et Sandstens
relief, der vist stammer fra det Lindenov’ske Gravmæle, har Moses 
dog indtaget Guds Moders Plads.

Under det Dommedagsbillede, der er malet paa en af Skibets 
nordlige Piller, ser man - foruden den hellige Agnes - et Billede 
af Karl den Store. Det er sjældent at finde Fremstillinger af
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ham her i Landet. Sjældent er det ogsaa at finde 
en saadan Forherligelse af Jomfru Marie som den, 
der er malet paa den næste Pille. Hun staar med 
Krone paa Hovedet og Blomsterstængel i Haanden i 
Solgisselen over Halvmaanen, som to Engle holder. 
Hun er omgivet af en Rosenkrans og af de fire 
Evangelisttegn. Det er ogsaa en her i Norden ual
mindelig Fremstilling, man ser under en af de søndre 
Arkadebuer; her er nemlig malet Profeterne Esajas 
og Jeremias og tolv hedenske Sibyller, der — ligesom

Profeterne —

DOMMEDAOSBILLEDE.

ewmuføiln-iDrøft? ftintøiig bTemmte iHrgrniø etfti
nlrolai nifelb •!tollnii urmo iJjsmf^unftnrpEiftPr

KALKMALERI.
Profeterne Esajas og Jeremias. Treenigheden. 

Istud altare per reverendum patrem dominum Nico
laum Claudi episcopum arusiensem in honorem 
sanctae trinitatis benedicte Mariae virginis et 
sancti Nicolai confessoris dedicatum anno domini

MCDXCIX tertia pascæ.
Dette Alter er indviet af den ærværdige Fader 
Hr. Niels Clausen, Biskop af Aarhus, til Ære for 
den hellige Trefoldighed, den velsignede Jomfru 
Maria og den hellige Niels, Bekenderen, i Herrens 

Aar 1499 paa 3die Paaskedag.

antoges at have 
varslet om Mes
sias; deres Var

selsord har 
staaet paa Tav
lerne ved dem.
Det virknings- 
fuldeste Billede 

i Domkirken 
finder man paa
den nordlige Korskranke; det forestiller St. Jørgen, 
ung og spinkel, med flagrende Baand om Haaret; 
han render sit Spyd i Dragens Gab og befrier 
saaledes Prinsesse Kleodolinde udenfor hendes 
Forældres Borg.

Ingen af Vægbillederne i Aarhus Domkirke 
er, hvad man i vore Dage forstaar ved Malerier. 
Kunstnerne har paa middelalderlig Vis ikke givet 
noget Indtryk af Formens Runding; de model
lerer ikke med Farven; heller ikke har de villet 
frembringe et Indtryk af Rum, hvori Figurerne 
bevæger sig. Deres Billeder er kun Omrids
tegninger, der er kolererede med enkelte skarpe, 
undertiden noget grelle Farver, og selv i Billedet 
af St. Jørgen med Dragen, hvor Landskabet er 
antydet, har man et meget bestemt Indtryk af 
Vægfladen, paa hvilken Billedet er malet. Mest 
ligner Billederne Datidens grove Træsnit, der 
ogsaa blev kolorerede; naar man lader Penselen 
glide hen over den vaade Kalk, behøver man 
ikke at give saadanne kantede Omrids og rette, 
knækkede Linier i Foldekastene, som Figurerne 
viser, men naar man skærer i Træ, kommer det

Aarhus. 9
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kantede og knækkede af sig selv. Malerne har vel endog haft slige Godtkøbs-Træsnit 
ved Haanden som Forbilleder, naar de malede. Billedet af St. Jørgen og Dragen er 
vist en Gengivelse af et eller andet tysk Træsnit. Der findes overhovedet — saa vidt 
vides - ikke et eneste middelalderligt Vægbillede i Danmark, som gaar ud paa at 
ophæve Indtrykket af den faste Vægflade, at skabe en Illusion af Dybde, og der findes 
kun to Vægbilleder - nemlig i Ribe Domkirke -, som viser en Modellering af For
men ved Hjælp af Farven. Det er værd at mærke. De ældste Vægmalerier i St. 
Clemens er nemlig ikke ældre end anden Halvdel
af det 15., de seneste er fra Begyndelsen af det 
næste Aarhundrede, men de er alle udførte i den 
maleriske Stil, som Giotto skabte i Italien omkring 
Aar 1300; de er endnu ganske upaavirkede af den 
nye maleriske Udtryksmaade, der var kommet frem 
i Florents i det 15. Aarhundredes Begyndelse. Man 
har aabenbart været et godt Stykke borte fra Ud
viklingens egenlige Brændpunkt.

Naar man i Tankerne sammenligner ældre 
(romanske) Vægbilleder med saadanne Billeder fra 
den senere Middelalder, ser man, at Figurerne paa 
de ældre Billeder er stive og uforbeholdne. De 
mangler Bevægelighed, de har kun ganske enkelte 
afmaalte og højtidelige Gestus; de er som Væsner 
fra en anden Verden, fjærne og ophøjede. Ogsaa 
Kirken, i hvis Tjeneste disse Billeder stod, var i 
den ældre Middelalder fjærn og ophøjet. Men da
Tiggermunkeordenerne i den senere Middelalder gregor den stores messe.
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havde slaaet Bro mellem Kirken og Menigheden, blev Billedkunsten ogsaa langt mere 
indladende; de hellige Figurer bevæger sig frit og utvungent, de hellige Fortællinger 
oprulles djærvt og anskueligt. St. Jørgen er en gæv Riddersmand fra Samtiden, en 
Kanon peger ud fra Kleodolindes fædrene Borg. Undertiden bliver Billedkunsten 
saa djærv, at den strejfer det vulgære. Den alvorsfulde Forestilling om Sjælen, der 
i sin Nøgenhed vejes paa Dommens Dag, har i Billedet af St. Mikael som Sjælevejer 
faaet en saa grotesk Form, at det bekendte Markedsrim: Naar Pengene i Kisten 
klinger, straks Sjælen ud af Skærsilden springer, uvilkaarlig rinder Beskueren i Hu. 
Det er dog en lovlig gemytlig Maade at tage Tingen paa; og man forstaar, at finere 
dannede Mennesker begyndte forargede at vende sig bort fra den katolske Kirke, 
naar den tog den Slags Midler i sin Tjeneste.

ST. CLEMENS MED ANKERET. 
Kalkmaleri fra Korsfløjen.

9*



IX.
FTER Reformationen gjaldt det at faa Domkirken renset for 

alt, hvad der mindede om Katolicismen. Dog skaa- 
nede man Højkorets Udstyrelse, og her saa man gen
nem Fingre med de papistiske Fremstillinger; men ikke 
blot i Kapellerne, ogsaa ved Skibets Piller og op til 
Ydermurene var der oprettet Altre, og disse Altre var 
som Regel prydede med Altertavler; desuden var der 
Enkeltbilleder af Helgener, Votivtavler, kostbarere 
Sager, som bemidlede Folk havde stiftet, Voksfigurer 
og tarvelige Votivgaver, som Fattigfolk kunde over
komme at skænke. Alt dette maatte bort. I Kirken

skulde der kun være eet Alter, vel malet og vel beklædt, paa Altret to Lys, intet 
videre. Hvad der ellers fandtes i Kirken, var „Uryd", der havde hørt til den 
„ugudelige Pavemesse og løgnagtige Skærsilds Pine", som det hed i de første bitre 
Kamptider. I Landsbykirker har det sikkert voldet ikke saa lidt Besvær at faa alle 
disse Billeder fjærnede, som for Almuen erstattede baade Læge, Veterinær og Apotek, 
særlig da Reformationen egenlig ikke havde noget andet at sætte i Stedet Først 
hedder det 1539 hidsigt, at de Billeder, den vanvittige Almue lover sig heden til og
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gør Dyrkelse, skal fjærnes, men seksten Aar senere er Tonen bleven langt mere dæm
pet Præsterne skal præke mod Misbrug af Billeder, saa at de mister deres Værd for 
Menigheden - at de maa borttages af Folks Hjærte, staar der smukt og derefter 
kan de „læmpelig" fjærnes fra Kirkerne, navnlig, hedder det nu helt liberalt, naar de 
er Genstand for Afgudsdyrkelse. Det var altsaa en grov Misforstaaelse af Billederne, 
den raa Fetischtilbedelse, man vilde tillivs, ikke egenlig Billederne i og for sig, og 
Indvaanerne i Stiftets Hovedstad har vel altid været saa oplyste, at de ikke har taget 
Billede for Virkelighed. De har sikkert forstaaet, at Billederne skulde tjene til Op
byggelse paa lignende Maade som Ordet, og anspore til et fromt Levned, idet de 
holdt Kristi Efterfølgeres Liv og Gærninger op
til Beskuelse. De har vel mærket, at det ikke 
var en daarlig Maade gennem Anskuelse at lære 
Bibelhistorie og — paa Datidens Vis — og- 
saa noget Kirkehistorie. Det er vel heller ikke 
udelukket, at de katolske Biskoppers Korudsmyk
ning er bleven skaanet, fordi man syntes, den 
var smuk, og at Skønheden her har vundet en 
Sejr over Religionens strængeste Fordringer.
Men det øvrige kom bort, blandt andet fordi 
der skulde skaffes Plads til Menigheden i Kirken; 
det har sikkert ogsaa for Størstedelen kun været 
Uryd, der belemrede Kirken. I Tidens Løb for
svandt Kalkmalerierne under Hvidtekalken, idet 
hele Kirken blev hvidtet indvendig.

Nu var Kirken altsaa bleven ryddelig, men 
Skibet maa unægtelig have set noget øde og 
tomt ud. I Begyndelsen kunde det nok virke 
rent og behageligt som Modsætning til det tid
ligere overfyldte Rum, men den nye Tid maatte 
dog sørge for, at Kirken lidt efter lidt fik en 
værdig Udsmykning. Dette sker nu i de føl
gende Aarhundreder, men mærkelig nok synes 
det at have varet omtrent halvhundrede Aar, 
inden man atter fik Lyst til at pryde Kirken.
De faste Stolestader hørte dog med til den protestantiske Gudstjeneste; i dem kunde 
Menigheden i Mag tilbringe hver Søndag Formiddag, høre paa Prækenen og tage 
Del i Salmesangen. Det var tilmed ogsaa forordnet, at Stolene skulde bygges vel 
og pyntes paa begge Sider, saa der er sikkert kommet nye lige efter Reformationen, 
men de er da bleven afløste af andre, thi enkelte af Stolestaderne i Domkirken er 
— foruden med et Par adelige Navne — betegnede med Aarstallet 1587. Af stor 
Vigtighed var i den rensede Kirke Prækestolen. Den skulde opføres ved den søndre 
Side af Skibet og være saa højt hævet, at alle kunde høre Guds Ord.

Naar man engang systematisk undersøger Prækestolene i Danmark, vil man vel 
ogsaa faa lidt at vide om den - næppe danskfødte - Mester, som 1588 har leveret
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PRÆDIKESTOLEN. Fot. af Fabrikant L. Andersen.

Prækestolen til Aarhus Domkirke. Dette umalede Egetræsarbejde er paa sin Vis et 
mærkeligt Værk; det har ikke blot optaget Renaissancens Formsprog, saaledes som 
det havde udviklet sig i det nordlige Europa, men det er ogsaa gennemtrængt af 
Renaissancens Aand. De fem slanke Kvinder i forblæste Klædebon, der er udførte 
i Flad værk foroven paa Lydhimlen, skal forestille de tre særlig kristelige Dyder, Tro, 
Haab og Kærlighed samt Dyderne Styrke og Retfærdighed. Det er straks et Pust 
fra Humanismen, thi skønt Billeder af Dyderne forekommer ret almindeligt i andre 

Landes middelalderlige 
Billedkunst, har de sik
kert været Særsyn i Dan
marks. Det er ligesom 
en Afvigelse fra det sær
lig kristelige Program. 
Naar man fremdeles mel
lem de bibelske Relief
billeder, der er anbragt 
i Prækestolens Fyldinger, 
finder en Fremstilling af 
Nadverens Indstiftelse, og 
her træffer Forræderen 
Judas — kendelig paa 
Pengepungen — sid
dende mellem de andre 
Apostle, skyldes dette vel 
nok en Paavirkning paa 
trédie, fjerde, maaske ti
ende Haand fra Leonardo 
da Vinci’s berømte Nad
verbillede i Milano, thi 
Leonardo var den første, 
der satte Judas ind mel
lem Apostlene. Tidligere 
havde man isoleret For
ræderen ved den ene 
Bordende. Hertil kunde 
man sige, at en saadan 
Omplacering i Grunden

er en Bagatel. Men det er Historien om Kolumbus’ Æg om igen; naar Ægget en
gang er sat paa Enden, kan alle gøre Kunsten. Det middelalderlige Nadverbillede 
gaar alene ud paa Anskuelighed, det er set fra Beskuerens Standpunkt Naar Judas 
paa Forhaand er sat i Skammekrogen, kan alle straks kende det sorte Faar. Leonardos 
Nadverbillede er derimod gennemtænkt fra de Fremstilledes Standpunkt. Naar ingen 
vilde sidde ved Siden af Judas, behøvede Apostlene ikke at spørge, hvem der var 
Forræderen; derfor sidder han imellem dem.
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Billedfladen ligesom ophævet, og der

TOPFIGUR fra Jens Harlefs og Metthe Johans Datter 
Lønborgs Lysekrone fra 1719.

Man mærker overhovedet tydelig, at Prækestolens bibelske Reliefbilleder er voksede 
i en anden aandelig Jordbund end de middelalderlige Billeder. Det er navnlig paa
faldende, hvilken Forandring Opfattelsen af Kristus er undergaaet I den senere 
Middelalder var Kristus paa Korset en Skikkelse, der skulde vække Beskuerens dybeste 
Medfølelse. Man skulde - som det hedder etsteds - se, at der ikke var en Plet paa 
Kristi Legeme, som ikke var tilføjet Overlast og smertede; Skikkelsen selv var ogsaa 
saa udtæret og kraftesløs, at den næppe vilde kunne staa oprejst uden Understøttelse. 
Paa Prækestolen er den korsfæstede Kristus derimod regelmæssig skøn af Legeme, 
ganske som en antik Gud, og Lidelsen er slet ikke betonet. Man har ogsaa villet 
vise, at Frelseren var af fornem Byrd; i Billedet af Nadverens Indstiftelse er Kristi 
Sæde fremhævet ved en kongelig Tronhimmel.

Renaissancen fandt Lovene for Perspektiven, og idet man anvendte dem paa 
Malerkunsten, blev E 
Dybde. I Relieffet 
en Forestilling om 
billedet — skønt man 
men naar man stillede 
tektur eller i arkitek 
man ved Anvendelsen 
spektiven fremkalde 
er dette, som er gjort 
fru Marie modtager 
et perspektivisk for 
tilbeder Barnet inde 
stillet Renaissancebyg 
teret Tøndehvælving, 
loft finder man atter 
tivisk fremstillede Kor 
Helligaands Udgydel 

Paa Underdelen 
bibelske Reliefbilleder 
Apostle, men desuden 
Maane og tre Planeter; 
og vist Juppiter. Det
disse Figurer virkelig ligner klassiske Fremstillinger af Guddomme, men der kan ikke 
være Tvivl om, at de er udførte i god Tro. Man har vist næppe haft Øje for det 
mærkelige i, at samtidig med at Helgenerne - der dog var gode Kristne - blev ud
viste af Kirken, aabnedes Døren for hedenske Guder, ja de fik Plads paa selve den 
Prækestol, hvorfra den rene kristne Lære skulde forkyndes.

Denne Renaissancens Billedkunst vender sig ikke - som den senere Middelalders 
hovedsagelig gjorde - til Folkets brede Lag; det er heller ikke nogen borgerlig Aand, 
der raader i den. Den jævne Borgermand vilde ikke føle sig vel tilmode i dens 
statelige Haller eller kende sig selv og sine Nærmeste mellem Dommedagsbilledets 
nøgne Opstandne, der er skabte som Antikens Atleter. Derimod svarer denne Billed-

fremkaldtes en Illusion af 
kunde man ikke give 
Dybde i Landskabs
forsøgte derpaa —, 
Figurerne mod Arki- 
toniske Rum, kunde 
af Lovene for Per- 
Illusion af Dybde. Det 
paa Prækestolen. Jom- 
Englens Bebudelse i 
kortet Rum, Hyrderne 
i en perspektivisk frem- 
ning, der har kasset
og det antike Kassette- 
inde i den perspek- 
runding, i hvilken den 
se foregaar. 
af Søjlerne mellem de 
staar Kristus og de tolv 
er der Billeder af Sol, 
det er Venus, Mars 
skal ikke paastaas, at
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kunst aabenbart meget godt til et adeligt Syn paa Kristendommen. Mennesker, der 
dyrkede et rask Frilufts- og Idrætsliv, kunde nok se deres Guddom i den regelret 
skønne,, fuldkommen harmonisk udviklede Kristus paa Korset; de har ogsaa kunnet 

føle sig hjemme i de fornemme Re- 
naissancerum, og de har kunnet have 
noget tilovers for de hedenske Fri- 
luftsguder.

De Mindesmærker, som i Aarhus 
Domkirke i denne og den følgende 
Tid er udgaaede fra Adelen, er og
saa ubetinget baade de prægtigste og 
betydeligste.

Det fornemste af alle Kirkens 
Gravmæler er det, der er anbragt 
op mod den sydlige Korskranke, og 
som Peder Oxes Søster Sidsele 1576 
har bekostet for sin Husbond Erik 
Podebusk og sig selv. Det er af 
hvidt belgisk Marmor, der er pyntet 
med Forgyldning, og af sort Mar
mor. Erik Podebusk staar med blot
tet Hoved i sin Pragtrustning, med 
højre Haand paa Sværdet, venstre 
Haand, der holder Handsken, er sat 
i Siden; Sidsele Oxe er i Enkedragt 
og lægger Hænderne foran Under
livet. Det er baade kraftigt og mor
somt karakteriserede Figurer, Pode
busk et stort og stærkt Mandfolk 
med Hoved som en Tyr, Hustruen 
fin og spinkel. Ser man nu nøjere 
til og tænker sig lidt om, opdager 
man, at Gravmælet er helt forvansket. 
Figurerne kan nemlig ikke oprinde
lig have været ment som staaende, 

. men som hvilende, liggende hver paa 
sit Leje med en Pude under Hove
det. Naar man paa denne Tid Nord 
for Alperne udførte at Par Portræt

figurer til at ligge ovenpaa en Sarkofag eller en Gravplade, fremstillede man dem 
uden Undtagelse som om de stod oprejste, ikke som hvilende Figurer; dog antydede 
Puderne, at Figurerne tænkes liggende. Men det er ganske uhørt, at to liggende 
Figurer - som disse i Aarhus Domkirke - er bleven fremstillede liggende lodret 
op til en Mur. I Virkeligheden indeholder Gravmælet da ogsaa de fleste Enkeltheder,
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der hører til 1): et fritstaaende Gravmæle og 2): en Mindetavle paa Muren. De to 
Portrætfigurer maa man tænke sig hvilende ovenpaa en Sarkofag af sort Marmor; 
Krucifikset har vel været anbragt imellem dem, og de fire manierererede Evangelister 
paa Hjørnerne. Til Mindetavlen, Epitafiet, paa Væggen hørte da Relieffiguren af Gud
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opstille Gravmælet i Domkirken efter dets Bestemmelse, eller ogsaa er det 
. blevet flyttet og forvansket kort efter Opstillingen; thi just samme Aar 

som det er udført - af en nederlandsk Billedhugger og sikkert og- 
saa ’ e* nederlandsk Værksted -, havde Frederik II ved aabent 

Brev af 3. April og senere, den 21. November, i Kallund-

kommende ikke blot bøde 1000 Rdlr. til nærmeste Hospital, men Grav
mælet skulde endda fjærnes. Tolv Aar senere blev det befalet, at Jørgen

Barnekovs Ligsten i Gangen foran Koret skulde sænkes i Linie med Gulvet; hvis 
Podebusk-Gravmælet dengang endnu havde været fritstaaende, vilde det sikkert være 
blevet bemærket.

Uagtet Forbudet ikke gentages i Kristian IV’s Recesser, gaar der dog mere end 
hundrede Aar, inden der i Kirkerne opføres frie Marmorgravmæler. Man fandt sig 
nemlig snart en passende Form for Gravmælet, af ringere Materiale og bygget op 
mod en Væg. Det tidligste af den Art Mindesmærker er det smukke Gravmæle - af 
Marmor -, som Anna Hardenberg, Frederik II's Ungdomselskede, 1575 lod udføre 
til Ringsted Kirke over sig selv og sin afdøde Ægtefælle Oluf Mouridsen Krognos. 
Det er uden Tvivl - som man kan se navnlig af de smaa Enkeltfigurer foroven - fra 
samme nederlandske Værksted som Erik Podebusks, og det minder meget om Grav
mælet over Ryttermajoren van Assendelft og Hustru i den reformerte Kirke i Breda. 
Ligesom her knæler Mand og Hustru ved en fælles Pult, men i Breda viser Bag
grundsrelieffet Dommedag, i Ringsted er Kristi Opstandelse fremstillet. Dog heller 
ikke den Art Gravmæler vilde Frederik II taale; naar der i Kallundborgske Reces 
udtrykkelig tilføjes, at der ved Mindetavler i Kirkerne ikke maa forstaas store Alabast-



138

MALMHAAND 
over Prædikestolen.

Billeder, synes denne Tilføjelse netop møntet paa det Æreminde, Anna Hardenberg 
havde sat sin afdøde Husbond. Men fjærnet blev det ikke.

Dog i det 17. Aarhundrede udfolder sig, som sagt, de adelige Gravmæler op 
ad Kirkemurene. Egenlig er de langt mere prunkende og pralende end de tidligere 
Gravmæler, men da Sandstenen er traadt i Marmorets Sted, er de ikke saa kostbare. 
Tavlen med Indskriften, der bringer den Dødes Navn og Pris til Efterverdenen, dan
ner Hovedpartiet; hertil slutter sig gærne et Reliefbillede af Dommedag, Kvindefigurer, 

der forestiller Dyder, og bibelske Figurer, og det Hele er indfattet 
i det 17. Aarhundredes drøje Dekorationsformer. Foran knæler i 
Reglen de, over hvem Gravmælet er opført, Mandkøn tilvenstre, 
Kvindekøn tilhøjre, og baade den figurlige og den ornamentale Del 
er overlagt med kraftige Farver og med Forgyldning.

Stort mere end kulturhistorisk Værdi har disse Gravmæler i 
Aarhus Domkirke ikke, og man kan paa dem gøre en rig Høst af 
ufrivillig morsomme Træk. Det ser saaledes snurrigt ud, at Evange
listerne Lukas og Markus henne paa Laurids Ebbesens Gravmæle 
er kommet op at ride paa deres (symbolske) Dyr Oksen og Løven. 
Man lægger Mærke til, at de Kvindeskikkelser, der forestiller Dyder, 
er iførte en Art klassisk-græske Klædebon; fra et strengt arkæolo
gisk Standpunkt kan disse luftige Gevandter, der lader Barm og

Ben blottede, næppe forsvares, men den Tanke, der ligger bag de klassisk paaklædte 
Figurer, er aabenbart denne, at Dyderne ikke blot er kristne, men almenmenneskelige, 
eller med andre Ord, at Dyden ikke behøver at være døbt. Man lægger ogsaa 
Mærke til, at Stilen i Portrætfigurerne er bleven drøjere. I det 16. Aarhundrede var 
Mandsskikkelserne kraftige nok, men magre, og Rustningen klædte dem egenlig godt; 
det kan man derimod ikke sige om det 17. Aarhundredes føre Herrer. Naar Skin
nerne er spændte over svære Laar, Harnisket slutter om en solid Mave, og en fyldig 
Bag aabenbares, har man en Følelse af, at Rustningen er bleven dem for snæver, at 
de er vokset fra den. Det er de paa en Maade ogsaa, idet Rustningen jo dengang 
ikke mere havde den praktiske Betydning som tidligere; den er en forældet, heral
disk Dragt, man trækker i. Ogsaa Kvindeskikkelserne har faaet 
matronal Fylde, og medens de spinkle og magre Fruer tidligere 
var indhyllede lige til Ansigt og Hænder, knæler det 17. Aar
hundredes kraftige og korpulente Fruer nedringede.

Paa Otte Skeels Gravmæle oppe i Koret - ved hvil
ket der ingen Portræt
figurer er - er Indskriften 
et morsomt jysk Sprog
mindesmærke. Allerede 
Navnet Skeel er blevet 
forjysket til Skiel, og i 
Stedet for deres bru
ges regelmæssig Formen . 4 .J . & LYSEARM, fastgjort i Pillen over Prædikestolen,
dier. Den, der har Giveren: HANS SCHVLT. 1588. Mesteren: IACOP ABELEN.



affattet Verset, har aabenbart 
tænkt paa jysk — han rimer Sagn 
(udtal.: Savn) paa Navn, hvile 
paa tvivle (udtal.: tvile) og 
naar man vil efterlæse hans Vers, 
kommer man ikke godt fra det, 
med mindre man gør det paa 
bredt jysk. Ved det nærliggende 
Gravmæle knæler Jørgen Skeel 
derimod selv tilvenstre, hans 
tvende Hustruer tilhøjre, og fra 
det Lindenov’ske Gravmæle i det 
nordlige Kapel stammer - for
uden et Sandstensrelief - den 
bondeagtige Statue af Laurids 
Lindenov, svær og korthalset, 
knælende i Rustning og med 
lange Støvler, samt en af hans 
tvende Hustruer, en Dame med 
et klogt og stramt Ansigt; hen
des opstaaende Krave er blevet 
afslaaet. Begge Figurer er nu 
anbragte i det søndre Sidekapel, 
medens Figurerne af Tro og 
Haab, der er opstillede inde i 
det Sehested’ske Kapel, dog vist 
tilhører Lindenov’erne, uagtet de 
allerede i Begyndelsen af forrige 
Aarhundrede stod ved Kapellet.
Det Hele - der sikkert er ud
ført i samme Værksted som Jør
gen Skeels Gravmæle - burde
ved Lejlighed samles paa den oprindelige Plads, saa meget mere, som Lindenovs 
anden Hustru, Ane Friis, har nogen Ret til Kapellet, eftersom hun har købt det. 
Ved Gravmælet op til det nordlige Sideskibs Vestmur knæler Laurids Ebbesen, en 
stor og køn, men enfoldig udseende Mand, som en Rolf Blaaskæg sammen med tre
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SMEDEJ ÆRNSBESLAG FRA EN DØR I VAABENHUSET.
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Hustruer. Den aldrende Kone med Pibekraven inderst tilhøjre maa være hans første 
Hustru, Ellene Gøie, der var 86 Aar gammel, da hun døde 1626, og 19 Aar ældre 
end sin Ægtefælle; til Gengæld var Laurids Ebbesen 50 Aar ældre end sin anden 
Hustru, Lisbeth Arnfelt. Skønt hun kun var 23 Aar, då hun døde 1632, er den 
midaldrende Dame, som knæler ved Siden af Ellene Gøie, vel nok Lisbeth Arnfelt, 

thi den tredie Hustru, 
Sophie Staverskov, der 
overlevede sin Husbond 
— han døde 1646 —, 
har sikkert valgt sig sin 
Plads ved Ægtefællens 
Side. Det er en ung 
og pæn Kone, med ned
faldende Krave over den 
bare Hals, smykket med 
Guldkæder, og med Haa- 
ret strøget op under den 
lille prydelige, udtungede 
Fruerhue. Indskriften paa 
Tavlen var allerede for 
hundrede Aar siden fuld
stændig forsvundet, og der 
havde dannet sig den — 
ganske urimelige — Tradi
tion, at den var bleven 
fjærnet paa Kong Frede
rik IV’s Bud.

Det er lutter Gravmæ
ler, som man kunde tænke 
sig dem efter Storbønders 
Smag. Ganske anderledes 
beskedent er det Grav
mæle, som Kansler Chri
sten Thomsen Sehested 
lod udføre, efterat han

1644 havde mistet sin Hustru, den lærde Holger Rosenkrantz’ Datter Mette. Det 
tunge Sind, der kommer frem i den smukke, alvorlige Indskrift genfinder man Vidnes
byrd om i Kanslerens eget gamle, graanede Hoved; man tvivler ikke paa, at han altid 
vil mindes sin Hustru, aldrig forglemme hende, som han siger i Indskriften. Karel 
van Mander har malet de to Portræthoveder paa blaa Grund, Sehesteds let og 
flygtigt, men meget karakterfuldt, Mette Rosenkrantz' fortæller derimod aabenbart, at 
Kunstneren ikke har malet hendes Portræt efter Livet.

Det Smedejærnsgitter, der lukker for det Sehested’ske Kapel, er vel nok det 
kunstfærdigste af de fem Smedejærnsgitre, som findes i Domkirken; dog er de alle
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— ikke mindst Gitteret tinder Jørgen Skeels Gravmæle - smukke Arbejder, der vid
ner om, hvad Mester har kunnet gøre, naar han har skullet lave et Pragtstykke, til 
hvis Udførelse der vel ikke er spurgt saa nøje efter Skillingen. Den Slags Arbejder 
har man Fornøjelse af at dvæle ved; man ser da ret Mesters Opfindsomhed, man 
følger, hvorledes Jernstængerne griber ind i hinanden og føjes sammen, strækkes og 
bøjes, hvordan han har indflettet de opgivne Motiver, hvordan han har været i Perle
humør og haft et godt Indfald, og hvordan han endelig alligevel har behersket Hel
heden. Slige Arbejder skal man glæde sig ved paa Stedet; at beskrive dem i Ord 
lader sig ikke gøre. Thi hvem formaar at snørkle sine Ord, at svinge, svejse og strække 
dem, saa de giver en Forestilling om det 17. Aarhundredes djærve og lunefulde, 
kraftige og fantastiske Smedejærnsgitre? Man burde ikke blot ved Lejlighed drage de 
brave og dygtige Smedemestre frem fra ufortjent Forglemmelse, men man burde og- 
saa samle og gengive deres Værker.

Domkirkens kostbareste 
Gravmæle skyldes - som over
hovedet ofte de anselige Grav
mæler i Landet - barnløse 
Ægtefolk. Naar man ikke 
havde Børn at efterlade sin 
Formue til og Omsorgen for 
sit Navn, vilde man i det 
mindste selv sørge for, at 
Mindet ikke helt udslettedes.
Constantin Marselis, hvis na
turlige in cl i nation til Stil
hed og Ro - som der staar 
paa hans Kiste - førte ham 
til en Ægte-Pagt 1670 med 
Elisabeth Carisius, havde mod
Aarhundredets Slutning købt Bo Madsens Kapel ved Taarnets Nordside. Da han var død 
1699, og da hans Enke havde giftet sig med Baron Peter Rodsten, maatte den belgiske 
Billedhugger Thomas Quellinus, der ved denne Tid levede i Danmark, paa Gravmælet 
fremstille Elisabeth Carisius sammen med hendes to Mænd. Et saadant dobbelt Ægte
skab forekommer jo ikke saa sjælden, og paa de ældre Gravmæler antydes det jævnt 
og anskueligt, idet Ægtefællerne knæler sammen. Men i Tidens Løb var Billed
kunsten bleven livligere, og end ikke paa Gravmælerne taales der mere Ro og Stil
hed. Fra Sarkofagerne holder de Afdøde heftige Enetaler, og naar der er flere sam
men, giver de gærne en hel lille Forestilling tilbedste. Quellinus har med sin Kunsts 
Midler villet fortælle, at Elisabeth Carisius har holdt af sin første Ægtefælle og været 
ham tro; derfor læner hun sig til ham, og derfor ligger Hunden for deres Fødder;
han har fremdeles villet sige, at hun dog efter Marselis' Død har ægtet Peter Rod
sten, men at udtrykke dette har ikke været Kunstneren mulig, da han har bortskudt 
alt sit Krudt paa at fremstille det inderlige Forhold mellem Constantin og Elisabeth. 
Nu antydes der i Forbindelsen af de tre Figurer, den aldrende Friherreinde, der
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med blottet Barm tungt og elskovsfuld læner sig til den unge, kraftige Marselis, 
medens den visne Rodsten nærmer sig med en flov Gestus, noget plat og plumpt, 
der virker dobbelt snurrigt, fordi Kunstneren aabenbart med Figurernes teatralske 
Bevægelser, stærke Udtryk og klassiske Kostumer har tilsigtet at hæve dem op over 
Jordelivets Kaar. Det ser man ogsaa af de tre Engle, der er attacheret dem; en 
flyver hovedkulds ned, de to andre peger opad.

Man kunde være lidt i Vilderede med, hvad de to Figurer til Siderne betyder, 
dog er det sikkert nok, at Kvinden tilvenstre, om hvis Arm en Slange snor sig, skal 
forestille Klogskaben. Det er — for at tale paa Samtidens Maade - et ungt og skjønt 
Fruentimmer, der fremtriner i flagrende Gevandt med blottet Barm. At den hjælm- 
klædte Kvinde tilhøjre med Skjold og Spyd er Minerva, er ogsaa uomstrideligt - Uglen 
ved hendes Fødder er god og morsom -, og at Minerva her, da hendes egenlige
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Omraade, Klogskaben, allerede er besat, skal forestille Tapperhed, fortitudo, er ganske 
sikkert. Men visselig er der en Afgrund mellem Zeus’ kloge, jomfruelige Datter, hvis 
Bryst er dækket af den skræmmende Ægide, og hvis Kiton tugtig naar til Fødderne — 
og dette Kvindemenneske her, hvis Bryst og Ben er skamløst blottede.

Man spørger sig selv foran 
alle disse Figurer — som saa ofte 
foran Datidens Billedkunst -, om 
Latteren da ikke var født i Dan
mark. Det var den ikke, men 
der skulde dog ikke gaa ret mange 
Aar, inden Holberg i Peder Paars 
svang Latterens Svøbe mod den 
Unatur, der ikke kunde nævne 
Sagen ved sit rette Navn, men 
som maatte kalde de olympiske 
Guder til Hjælp, hver Gang der 
er en Smule Opstemthed, og mod 
den Blanding af Plathed og Op- 
styltethed, der kommer til Orde 
i dette Værk. Men forresten er 
Quellinus' Gravmæle, naar man 
ikke spørger efter Indholdet, over
ordenlig pompøst virkende; de 
hvide Figurer, de flagrende Klæde
bon, Kartucherne og Vaabnene 
staar virkningsfuldt mod de tunge 
arkitektoniske Former i blankt, 
sort Marmor, isprængt med flam
met Marmor og med blaa Felter 
foroven. Selv naar de 6450 Rdlr., 
som hele Mindesmærket og Gul
vets Marmorfliser kostede, i vore 
Dage vel vilde gælde mere end 
50,000 Kr., er dette kun en ringe 
Betaling for et Monument, der for
uden fem mindre Figurer inde
holder fem legemsstore Marmor
statuer, som alle er udført med 
bravurmæssig Færdighed. 1

Den ældste borgerlige Minde
tavle i Kirken, over Familien Worm (fra 1572), erindrer ved sin Form om lignende 
Mindetavler fra den katolske Tid, thi den bestaar af et Midtparti med to Fløje; men 
dens Indhold er strengt protestantisk. Billederne paa Fløjene hentyder til den legem
lige Død og Tilintetgørelse, medens Dommedag er malet i Midten som Baggrund

DET MARSELIS-RODSTENSKE GRAVKAPEL. 
Fot. af Fabrikant L. Andersen.
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for den knælende Familie Vorm, otte Mænd tilvenstre, to Kvinder og en lille Pige 
tilhøjre, allesammen strenge og stive, paa middelalderlig vedtægtsmæssig Vis givende 
Udtryk for Andagten. Der er over dette lille Arbejde, som vist er malet i Familiens 
Hjemstavn, Holland, en egen protestantisk Aand, men et saadant beskedent Epitafium 
gør ikke synderlig Virkning inde i det store, hvide og nøgne Kirkerum, som Prote
stantismen havde skabt. Den følgende Tids, det 17. Aarhundredes Epitafier, der op
hænges paa Kirkens Piller og Vægge, indgaar derimod paa ganske anderledes virk
ningsfuld Maade som Led i Kirkens indre Udsmykning. De skulde - som de ofte 
selv beretter - være Gud til Ære, Kirken til Zir og Efterkommerne til Amindelse, 
og at de virkelig zirer Kirken, bringer malerisk Afveksling ind i Rummet, derom 
kan der ikke være Tvivl. Med deres lunefulde Fremspring, deres brudte, svungne og 
snørklede Linier bryder de Arkitekturens tørre og strenge Linjespil, og med deres 
kraftige Farver og stærke Forgyldning bringer de Afveksling ind i den hvide Kirke. 
De erstatter det forsvundne katolske »Uryd", men Individet gør sig paa disse Minde
tavler langt kraftigere gældende end paa de katolske Mindesmærker. Hovedpartiet 
danner den malede Tavle, om den slutter sig den kunstfærdig udskaarne, malede og 
forgyldte Ramme, der ikke blot ofte smykkes med Pilastre, Søjler og andre arkitek
toniske Led, men ogsaa med bibelske Figurer og med allegoriske Fremstillinger af
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MINDETAVLE OVER 
FAMILIEN WORM. 1572.

Efter Fotografi af 
Fabrikant L. Andersen.
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Dyderne. Navnlig paa Epitafiet over Præsten Svend Hansen Arbo i søndre Korgang 
er der en Vrimmel af udskaarne Figurer.

Gud til Ære blev Epitafiet udført, og i Aarhundredets Begyndelse navnlig 
spiller de bibelske Billeder den vigtigste Rolle. Betegnende er særlig Jørgen Heit
winkels Epitafium i den søndre Korgang. Her er der i Midten med grelle Farver 
malet et Billede af Dommedag, medens Heitwinkels lille Brystbillede har faaet Plads for 
sig selv allernederst; han har et eget forstenet Udtryk, som om Dommedags Rædsler 
virkelig drog forbi hans Blik. Paa andre Epitafier gror Portrætfigurerne ligesom 
beskedne og ydmyge frem i Skyggen 
af de bibelske Billeder. Det gælder f.
Eks. om Peder Saxes Epitafium; han 
og hans Familie knæler lidt trykkede 
under Billedet af Lazari Opvækkelse.
Rammen er her ualmindelig dygtig skaa- 
ret. Men den Udvikling, som ude i 
den store Verden var foregaaet paa Por- 
trætnialeriets Omraade, kan ogsaa spo
res paa nogle af Epitafierne i Aarhus 
Domkirke. I Stedet for de tidligere 
stramme og forbeholdne Portrætfigurer 
kommer der nu rørige Mennesker, der 
er helt utvungne, og som giver sig helt 
hen i Udtrykket; den tidligere pilne 
og omstændelige Malemaade viger for 
en bred og kraftig Behandling, og 
den stærke Modsætning mellem Lys og 
Skygge virker med til at give Figurerne 
Præg af pludselig opblussende Liv. Det 
var i Holland, at Portrætmaleriet paa 
denne Tid stod i frodigt Flor; det pas
ser godt sammen med den hollandske 
Borgerstands Selvfølelse, der var vakt 
og hærdet i Kampene mod Spanien, 
men ogsaa her i Danmark males der 
— under Indflydelse fra Nederlandene —
ved Aarhundredets Midte en Mængde livagtige Portræter. Intet af Billederne i Aarhus 
kan dog henføres til bekendte Malere, hvad der vidner om, at mangen almindelig 
Malermester har haft Evne til at gøre et livagtigt Portrætbillede.

Det største træudskaarne Epitafium i Kirken - i søndre Korsfløj - er over 
Borgmester Anders Liidichsøn og Hustru Maren Clemidtzdatter. De to betydelige 
Skikkelser, der knæler ved det blaat betrukne Bord, hvorpaa man ser et Krucifiks og 
et Dødningehoved, gør sig kraftig gældende; de har Plads til at røre sig i Klæderne. 
Rammen er tildels virtuosmæssig udført, og de fantastiske Figurer gennemførte med 
meget Humør. Svagere er Mosesfiguren og Johannes Døberen, der ser noget flov

PEDER SAXES EPITAFIUM. 1621.

Aarhus. 10
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ud med sit studsede Mundskæg. Endnu betydeligere er Portrætfigurerne af Biskop 
Jacob Madsen og Hustru Anna Bartholm paa deres Epitafium i Midtgangen. Her er 
de alvorlige, sorte, graa og hvide Toner meget godt stemt sammen med Farverne og 
de svære Former i Rammen. Elskværdigere er dog Portræterne af en Skipper og

BORGMESTER ANDERS LÜDICHS0NS EPITAFIUM. Fot. af Fabrik. L. Andersen.

Raadmand Søren Sørensen og Kone paa deres Epitafium i den nordre Korgang. De 
to gamle, knælende Mennesker er virkelig aldeles ypperlig opfattede, og - saa vidt 
man kan se fra Gulvet — er Hoveder og Hænder let og fint behandlede. Saadanne 
Billeder maa i Sandhed have været Efterkommerne til Amindelse, thi de Bortgangne 
ser lyslevende ned paa Efterverdenen. Men denne djærve og ærlige Portrætkunst 
holdt sig kun en Menneskealder; omtrent paa samme Tid som Parykerne kom i
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BISKOP ERIK GRAVE’S EPITAFIUM. 
Fot. af Fabrik. L. Andersen.

almindelig Brug, i Aarhundredets anden Halvdel, begyndte der at gaa Vedtægt og 
Mode i Portræterne. Mændene faar et vist hovent eller hovmodigt Fællespræg, Kvin
derne bliver alle blege og indtagende. Paa Dobbeltepitafiet over Brødrene Mikkel 
og Søren Malling i søndre Korgang er Mikkels Kone - Margrethe Kristensdatter er 
hendes Navn - endnu en djærv Matrone, medens Søren Mallings Hustru, Anna 
Seyersdatter, allerede er idealiseret Stærkere aabenbarer denne Retning bort fra Sand
færdighed sig i de dygtige Portræter paa Overformynder Jens Lassens og Hustrus 
Epitafium i nordre Korsfløj. Her har Manden allerede faaet det lidt forlorent hovne 
Væsen, som hører til Paryktidens Mandsportræter,
og hans Hustrus Portræt er tydelig idealiseret.

Henimod Aar 1700 gør der sig i Aarhus Dom
kirke en fuldstændig ny Smag gældende i Epitafierne.
Som ved et Trylleslag forsvinder Portrætbillederne.
Den ægte Renaissance-Tanke, at Individet ved Hjælp 
af det paalidelige Portræt fører en evig Tilværelse, 
synes at være gaaet i Glemmebogen, og det falske 
klassiske Tilsnit og de skruede Manerer, Paryk
tidens Kunst gav Portræterne, kunde den jævne 
Borgerstand vel ikke være med til. I Stedet for 
Portræterne kommer nu en prunkende Indskrift i 
Guld paa den sorte, ovale Midttavle. Ogsaa de 
bibelske Figurer og Dyderne forsvinder, og i deres 
Sted mylrer det med buttede og fede Smaabørn.
Genier maa de vel kaldes, da de har Vinger; saa- 
danne Smaabørn har jo let til Smil og let til Taa- 
rer - selv om det ikke betyder saa meget -, og 
de giver Følelsen Udtryk, Sorg, Fortvivlelse, Haab 
og Fortrøstning, idet de tumler sig paa Rammernes 
snørklede Led og leger med Dødens melankolske 
Symboler, Timeglas og Dødningehoved, eller træk
ker det flammede Marmorforhæng bort fra Indskrift
tavlen. Heller ikke mangler det grinende Kranie, 
laurbærkranset og vinget, og stedse krones Epitafiet 
af en Urne, hvorfra den gyldne Lue slaar op, Evig
hedens Tegn over al den megen Sorg og Forkrænkelighed. Ogsaa Farvesansen har 
fuldstændig forandret sig. I Stedet for den Rutten med kraftige Farver og med For
gyldning, som navnlig er betegnende for den ældre Tid, hersker nu alvorlige, pom
pøse Farver; det kulsorte Marmor danner Grundtonen, Figurer og Ornamenter er 
hvide, og herimellem er der kun en ganske let og sitrende Gløden af Guldet, der 
flakker som Haabet mellem Død og Grav.

Et af de anseligste af den Art Epitafier i Danmark er Biskop Erik Graves. 
Her er Sarkofagen Hovedmotivet, og her er de to Smaagenier endnu beskedne Væs
ner; den ene holder et Kranie, den anden en omvendt Fakkel. Foroven er der to 
Indskrifttavler foran det sorte Draperi, og det Hele krones af en Marmor-Bispehue.

10*
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DET MÜLLER’SKE EPITAFIUM. Fot. af Fabrik. L. Andersen.

Paa sin Vis et fortræffeligt Værk, fast og sikkert komponeret, er Biskop Johan Braems 
Epitafium i Landemodesalen, aabenbart udført under Paavirkning af Quellinus. Her 
græder Genierne utrøstelig, her pranger Indskrifttavlen, og her er Flamme-Urnen rejst 
over det grinende Dødningehoved. Det har gjort Lykke, thi Bisperne Ocksens og 
Hygoms Epitafier er Gentagelser deraf, men udførte af Træ og Gibs; i det hele taget 
kom man billigere fra det ved at udføre Epitafierne af Træ og lade dem anstryge 
som Marmor. Af Træ er saaledes - saa vidt man kan se - det Lasson’ske og det 

Hutfeld’ske Epitafium i Kors- / 
kirken, af Træ er ogsaa de 
to store, ensartede Epitafier 
i Midtskibet, det Borre’ske 
og det Müller'ske. Det er 
temmelig raa Arbejder, men 
de gør god Virkning i Kirken.

Foruden Gravmælet var 
ogsaa Ligstenen et Værn 

imod Tilintetgørelse og 
Glemsel; dog medens Sten- 
Gravmælet og Træ-Epitafiet 
i Reglen fik Lov at beholde 
deres Plads i Kirken, var. 
den uanseligere Ligsten mere 
udsat for at gaa til Grunde, 
og med den ethvert synligt 
Minde om de Mennesker, 
over hvem den var lagt. 
Daglig siedes dens Over
flade af Støvlesaaler, og ved 
hver Reparation af Kirken 
var den udsat for at blive 
hugget i Stykker; ved Slid 
og ved Ophugning er utal
lige Ligstene tilintetgjorte.

I den tidlige Middelalder 
var det vel kun Kirkens Stif
tere med deres Slægt, og

højtstaaende Gejstlige, der fik deres Gravsted indenfor Kirkemuren, dog ret tidlig 
kom ogsaa Kirkens Velgørere til at hvile her, og efter Reformationen bliver det Skik, 
at enhver, der kunde betale godt for sig, fik sit Hvilested inde i Kirken; Præster og 
Kirkeværger havde gratis Gravsted.

De ældste Gravsten i Danmark er som Regel blot smykkede med et Kors, kun 
undtagelsesvis er der indhugget et Navn eller paa anden Maade antydet, over hvem 
Stenen er lagt. Da de fleste af den Art Ligsten antageligvis er blevet lagt over 
anselige og stedkendte Folk, Gejstlige og Kirkebyggere med deres Slægt, har man
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maaske tænkt, at Navnene vilde 
blive huskede, saa længe Kirke
bygningen stod, men har man 
næret det Haab, er det i hvert 
Fald blevet skuffet. Paa en en
kelt Undtagelse nær er hver Erin
dring, enhver Tradition om navn
løse Ligstene blevet ubarmhjærtig 
bortskyllet af Tiden. Men den 
Mulighed er vel ikke helt ude
lukket, at Korset over Graven 
har været dem mere værd som 
Forjættelse om det evige Liv 
end Tanken om Eftermælet paa 
Jorden.

Inde i Domkirken er der 
ingen romanske Ligsten; Blypla
den oppe i Koret med den 
latinske Indskrift, der fortæller, 
at Peder Vagnsen døde den 11. 
April 1204, og de Rester, der 
fandtes i den murede Grav, tyder 
bestemt paa, at Kirkens Grund
lægger er blevet begravet i sin 
Kirke, og det er i og for sig 
det rimeligste; naar der derfor 
paa Absalons Ligsten fra 1536 
i Sorø Kirke staar, at Peder 
Vagnsen er begravet i sin navn
kundige Frændes Klosterkirke, 
er det vistnok urigtigt. Men ud
vendig i Domkirkens Kor er der 
mellem Resterne af den roman
ske Granitkirke, hvis Sten blev 
benyttede til Opførelse af det 
gotiske Kor, indmuret tre navn
løse Ligsten, alle smykkede med 
det kristne Kors. Paa den ene 
af dem, den bedst bevarede, ser 
man bl. a. ogsaa en tre-dob
belt sammenslynget Slange, et 
ejendommeligt Motiv, formoden
lig af symbolsk Art, der saa vidt 
vides ellers ikke forekommer i

«■aMwasiasH:

FRA BISKOP PETER VAGNSENS GRAV.
I et muret Rum under Dækstenen fandtes ved en den 24. Aug. 1830 
foretagen Undeisøgelse en 28 Tom. lang, 18 Tom. bred og 9 Tom. dyb 
Blykiste, som indeholdt Benene af et Lig, indsvøbte i Sølvbrokade, vel 
bevarede og lagte i en vis Orden med Hjærneskallen i Midten. I Ki
sten fandtes ogsaa en kløftet Pind med Tværstykke, muligvis en Reli- 
kvi, en Splint af Kristi Kors Paa Laaget laa en Blyplade med føl

gende Indskrift:

Anno incarnationis domini millesimo dvcentesimo, qvarto anno regni 
regis Wademari (!) secvndo, C littera dominicali post bissextvm, indictione 
octogesima septima, epactis decem et septem, lvna septima, tercio ydvs 

aprilis obiit Petrvs filivs Wagens, Arusiensis episcopvs.

Aar efter Herrens Byrd 1204, i det andet Aar af Kong Valdemars Rege
ring, da Søndagsbogstavet efter Skuddagen var C, i den 81de Indik- 
tions 7de Aar, da Epakten var 17, og Maanen var 7 Dage gammel, den 

Ilte April døde Peter Vagnsen, Biskop i Aarhus.

Dr. M. Mackeprang, der venligst har korrigeret Oversættelsen, op
lyser hertil: »De forskellige tekniske Udtryk anvendtes i Middelalderen 
som Kontrol for Aars- og Dagsangivelser. Epakten angiver saaledes 
Maanens Alder den 22. Marts, lndiktionen Aarets Plads indenfor en 15- 
aarig Cyklus. Yderlig sjældent tages der - som her - Hensyn til det 
forløbne Antal Indiktioner (80). Ved Maanens Alder forstaas selvfølge

lig det siden Nymaanen forløbne Antal Dage."
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Danmark, men som ret jævnlig er hugget paa engelske og skotske Gravmæler, og 
som altsaa er gaaet over Vesterhavet til Aarhus. Men navnlig fra det 14. Aarhun- 
drede at regne bliver de danske Ligsten mer og mer veltalende, giver fyldigere Op
lysninger om de Mennesker, der er begravede under dem. Man faar at vide, naar 
de er døde, deres Stand tilføjes, Vaaben og Bomærker fremstilles. Ogsaa Billeder af 
de Afdøde vover sig frem, Ridderen i Rustning, hans Dame i Datidens Dragt, Gejst
lige af forskellige Grader; men Billedkunsten er endnu ikke kommet saa vidt, at den 
kan - og vil - give Portræter; Standens ydre Kendemærker sluger endnu ganske 
Individet. Ligstenen over Biskop Jens Assersen (f 1306), der er blevet benyttet som 
Bordplade paa Alteret i Aarhus Domkirke, indeholder kun en Indskrift, hvorimod Lig
stenen i søndre Korgang over Biskop Bo, der døde 1423, foruden en Indskrift har

hans Billede i Ornat. Det 
er i og for sig et ringe 
Arbejde, der dog i Maa- 
den, hvorpaa Skikkelsen 
er ridset ind i Stenen, 
tydelig viser Paavirkning 
fra de stukne Messing- 
gravplader, der fra Bel
gien i den senere Middel
alder udførtes til England 
og Østersølandene; og
saa til Danmark naaede 
et Par Stykker, men med 
utroligt Barbari er de ble
vet tilintetgjorte, saa at vi 
nu kun har Messingpla
derne over Erik Menved 
og Dronning Ingeborg i 
Ringsted Kirke tilbage.

TRE ROMANSKE LIGSTEN, INDMUREDE UDVENDIG I KORETS MUR. Den kraftige Stræben 
efter at gengive Virke-

ligheden, som udmærker det 15. Aarhundredes Billedkunst, spores ogsaa paa Lig
stenene, idet man paa et Par prægtige Ligsten over Biskopper fra Katolicismens Slut
ning aabenbart har søgt at give Portræter. Ret ualmindelig er Fremstillingen paa 
Jens Iversen Langes Ligsten (se Side 9), der ligger inde i Landemodesalen, oprindelig 
denne højt fortjente Prælats Gravkapel; Dekorationen tager nemlig ikke Hensyn til, 
at Stenen skal ligge vandret, den synes snarere gjort til en Mindetavle, et Epitafium. 
Thi man ser Bispen i Halvfigur ovenover sit Vaabenskjold, hvis Hjælm er smykket 
med tretten Faner. Formodenlig er Stenen udført af en fremmed (tysk) Stenhugger 
her i Landet; fra samme Mands Værksted skriver sig aabenbart Ligstenen over Peder 
Friis til Irup og hans Hustru i Vestervig Kirke, og i Aarhus Domkirke ogsaa - som 
det synes — den anselige Ligsten over Biskop Ejler Madsen Bølle. Forgæves har 
Stenhuggeren stræbt at fremstille den Baldakin, under hvilken Bispen staar, i perspek-
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BISKOP EJLER MADSEN BØLLES LIGSTEN.
Anno domini MD primo, feria sexta pasce, obiit reverendus in 
Cristo pater et dominus, dominus Eylerus, dei gratia episcopus 

huius ecclesie arusiensis.
I Herrens Aar 1501, den 6. Paaskédag (□: 16. April), døde den i 
Kristus ærværdige Fader og Herre, Hr. Ejler, af Guds Naade 

Biskop ved denne Kirke i Aarhus.

tivisk Forkortning; Linearperspektivens Hemmeligheder var aabenbart endnu ikke fra 
Florents naaede saa højt mod Nord.

Man ser altsaa Bispen roligt staaende, og paa lignende Maade er nogle andre 
Mennesker fra Middelalderen fremstillede paa deres Ligsten i Domkirken, nemlig 
Biskop Niels Clausen Skade, Kanniken Petrus Olai og Evert Eriksen Thott med sin 
Hustru i søndre Korgang. De staar
alle med aabne Øjne; Evert Eriksen 
støtter sig paa sit store Slagsværd, 1
Niels Clausen saa vel som Ejler Mad
sen staar i fuldt biskoppeligt Skrud 
med Mitra og Bispestav; Klædebon- 
nenes Foldekast falder langs ned ad 
Skikkelserne, og de hæver højre 
Haand til Velsignelse. Alligevel er 
det ikke ganske afgjort, at de skal 
opfattes som staaende Skikkelser; bag 
deres Hoveder er der skudt en Pude, 
hvilket lader formode, at de er tænkt 
hvilende. Hvad betyder nu det?
Det betyder vel i Almindelighed en 
lidt tankeløs Vedtægt, men bag Ved
tægten ligger der noget, som i og 
for sig er klart og gennemtænkt 
Man har for det første villet have 
et Billede af de Afdøde, saaledes 
som de var i deres Velmagtsdage,
Ridderen i hans Rustning, Damerne 
i fuld Puds, de Gejstlige i deres 
Ornater, dog samtidig har man villet 
vise, at de alligevel ikke mere lever 
paa Jorden, at de hviler i Graven 
afventende Kødets Opstandelse, der
for har man skudt Puden ind under 
deres Nakker. Nu kan jo Billed
kunsten meget vel fremstille forskel
lige, hinanden modstridende Egen
skaber i en enkelt Figur, men at 
give et Billede af et Menneske, der 
paa samme Tid er levende og dødt, 
staar op og ligger ned - det hører til Umulighederne. Derfor er det, at disse - og mange 
andre rent middelalderlige Ligstene — Fremstillinger ikke er umiddelbart forstaaelige.

Billederne paa Ligstenene efter Reformationen er i hvert Fald konsekvente, selv 
om der ikke tages Hensyn til, at Stenen skal ligge vandret; Billederne kommer nemlig 
først til deres Ret, naar Stenene stilles lodret; men de Afdøde fremstilles stedse som 
Levende og staaende. Der er i Domkirken prægtige Ligsten over Adelige, strengt
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og højtideligt komponerede, men med rig Renaissance-Ornamentik, Vidnesbyrd om 
Smag og haandværksmæssig Ufortrødenhed. Adelsmanden og hans Hustru staar Side 
om Side under søjlesmykkede Portaler; han er i sin Pragtrustning, men Hjælmen har 

han taget af, hans 
Dame korser Hæn
der og Underarme 
foran Underkrop
pen ; paa Pilastrene 
pranger An evaaben 
ved Anevaaben, og 
forneden staar Ind
skriften.

Den ældste af 
disse adelige Lig
sten ligger over Fru 

Jytte Podebusk, 
hendes Fader, og 
hendes Husbond 

Knud Gylden
stjerne, den sidste 
katolske Biskop i 
Odense, bekendt 

for sin Troløshed 
mod Kristjern II; 
dog hverken til det 
ene eller til det 
andet hentydes der 
med en Stavelse 
paa Stenen. Gyl

denstjerne staar 
let skrævende* i 

sin herlige Rust
ning, højre Haand 
om Sværdfæstet,

KNUD GYLDENSTIERNES LIGSTEN I KORGULVET. venstre OH1 Strids-

/EHER UErteA'EXLiGACRW&fflRfllrGMLV&rRfåt
yT/ER.\'E:r;E'Ui-v}/> /£££■ HIW EV//OEE" VWEdftEt^RV VIA 
tivM/jr o&t wesföv /üCL^^'^^rrf^^R^a/RQH 
M\r> i'&Sl^M)l..•r 1 arEÄ ?.- 'i..,r^ «?/e v sä '7/1' >.-<r ■i?z)7*.v
lE/tZERi'É:
lE/dS££ß^Pjf/par!£A7mE^^\/a£t^rg\<^^H^^^S^R^£.

Her wnder hviler en erlig och welbirdvg Mandt Knvdt Gildenstiarne til Agard hede hånd. 
En Høfvedvzmandt ofver Forleeninger tree, 0 . . ., Lvndt och Westervig Closter ware dhee, 
ther mandt schref 1567 Aar, sov hånd i Herren af Helsot och icke af Saar, i Westervig 
Closter then hoglerde Mandt, then ottende Dag Decembris wpgaff hånd sin Aand Her 
hoes hviler och hans Hvsfrve kiere, erlig och welbirdig Ivdit Podebvsk med Ere, til Vosborg 
hennes Seedegaard, ther mandt schref 1573 Aar. Her hoes hviler och hennes kiere Fader 
Prebiøm Podebvsk til Bistrvp, Ridder, en Høfvedvzmandt til Tranekiar, ther mand schref 

1541 Aar. Paa Estrvp wpgaf hånd sin Aandt then 21. Decembris wdi Gvds Haandt.

øksen. Det er ude
lukkende Manden 
i Vaaben, skær
met mod Angreb, 
rede til Forsvar; 
og ved hans Side

staar hans Hustru stram, stiv og tillukket. Paa lignende Maade er Jens Juel 
med Hustru og Jørgen Barnekov med sin Hustru fremstillede paa deres Ligstene, 
der nu er opstillede i søndre Korsfløj; Jens Juels Sten er maaske fra samme 
Værksted som Gyldenstjernes. Dog allerede paa Ligstenen over Kristen Munk
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og hans to Hustruer inde i søndre Sidekapel 
er der i Figurernes Holdning en ret ejen
dommelig Forskel, som iagttages endnu tyde
ligere paa den seneste af disse adelige Lig
sten, den over Mandrup Parsberg (død 1626) 
og hans Hustru i søndre Korsfløj. Pars
berg er vel endnu i fuld Rustning, men 
han skræver ikke længer saa martialsk; og vel 
fatter hans venstre Haand endnu om Sværd
fæstet, men han holder ikke længer Stridsøksen; 
han sætter med en let Bevægelse højre Haand 
omvendt i Siden, og denne Haandbevægelse 
fortæller, at den adelige Kavaller er i Færd 
med at vikle sig ud af den middelalderlige 
Krigerskikkelse. Og hans Hustru holder vel 
endnu Salmebogen ind til Kjolen, men hun 
staar ikke længer saa utilgængelig stift og stramt 
som de tidligere Adelsfruer; venstre Knæ er 
let bøjet, og derved kommer der en vis Fri
hed og Ledighed over Skikkelsen. Det vil 
med andre Ord sige, at den stive og tilbage
holdne Borgfrue er ved at skyde Ham og ud
folde sig som Adelsdame.

De mange smukke adelige Ligsten i Dan
mark fra det 16. og Begyndelsen af det 17. 
Aarhundrede staar aabenbart i nær Forbindelse 
med den Byggelyst, der samtidig havde grebet 
Kongerne og Adelen. Thi de mange fremmede 
Stenhuggere, der indkaldtes for at hugge Sten 
til Trapper, Lister, Gesimser og Ornamenter, 
har aldeles utvivlsomt ogsaa leveret adskillige

MANDRUP PARSBF.RGS LIGSTEN.
Fot. af Fabrik. L. Andersen.

Her under hviler erlig oc velbyrdig Mand Mande- 
rup Parsberg til Hagesholm, Danmarkis Rigis Raad, 
oc Kongelig Maiestats Befalningsmand paa Aalburg 
Huus oc fordum Koning Christians den Fierdis Hof
mester, som vaar fød Anno MD oc døde Anno 
MDCXXVI den hans Alders LXXXV Aar. Oc 
hans kiere Huustru erlig oc velbyrdig Frue Frue Inge- 
burg luel Hartvigsdatter, til Kolderup, som vaar fød 
Anno MD oc døde MDC den vdi hendis Al
ders Aar, hvilke begge lefde Christel igen, oc døde 
saligen. Gvd gifve dennem med alle tro Christne en 

glædelig oc ærefuld Opstandelse.af disse Ligsten, der baade i Ornamentik og 
Figurstil staar fuldt paa Højde med, hvad der 
fra samme Tid findes i Udlandet af lignende Art; og disse fremmede Kunstnere var 
ikke blot Stenhuggere, eller som vi nu vilde sige: Billedhuggere, men ogsaa ofte 
Bygmestre, der baade sørgede for Bygningen som Helhed og for dens Enkeltheder. 
Man maa, naar man engang faar samlet tilstrækkeligt Afbildningsmateriale, kunne 
komme lidt dybere tilbunds i disse Forhold. Der har i Aarhus en Tidlang levet en 
saadan anset Stenhugger; Gert var hans Fornavn, Groningen hans Hjemsted; hans 
Efternavn - der paa Dansk fik den hjemlige og hyggelige Form Fadder — var vel 
saadan noget som Vadder. Der tilstodes ham 1573 Frihed for Skat og al anden 
borgerlig Tynge i Aarhus, saa længe han var i Frederik II’s Tjeneste. Dengang 
arbejdede han for Kongen paa Skanderborg Slot, senere fik han Arbejde paa Kron
borg; 1576 fik han Betaling for en Ligsten til Frederiksborg Slotskirke over Kongens
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METTE URNES LIGSTEN.
Fot. af Fabrk. L. Andersen.

D. S.
Metta Wrne familia nobili et antiqva: hic 
sita svm. Vixi beata conivgio felix, sed 
brevi marito Kanvto Hardenbergio procvl 
a domo captivoqve extincto. Filiolam ad 
vitæ solativm benigno nvmine relictam 
hev fatis vrgentibvs moestissimam desero. 
Qvando svb sole firmvm inveni nihil, pro
videntiae divinae (absvnt hvmanae sollicitv- 
dines) et filiæ svperstitis sortes et me fide 
svperatvram mortalivm aervmnas, placide 
commisi. Abi viator et vices mortalivm 

expende. Obiit anno 1587.
Her hviler jeg Mette Ume af en adelig og 
gammel Familie. Jeg har levet lykkelig, 
glad i mit kun korte Ægteskab, da min 
Ægtefælle Knud Hardenberg døde langtfra 
Hjemmet i Fangenskab. En kær Datter, 
som ved Guds Velgerning var mig efter
ladt til Livets Trøst, lader jeg ved Skæb
nens Tilskikkelse tilbage i den største Sorg. 
Efterdi jeg intet fast har fundet under Solen, 
har jeg roligt overgivet det guddommelige 
Forsyn (nu da menneskelige Bekymringer 
er svundne) min overlevende Datters Skæbne 
og mig selv, der ved min Tro vil besejre 
de Dødeliges Trængsler. Drag bort, Van
drer og opfyld de Dødeliges Tilskikkelse! 

Hun døde i Aaret 1587.

Page Børge Skram. Elleve Aar senere faar man at vide, at han har slaaet sig ned 
i Helsingborg. Mellem den pragtlystne og byggelystne skaanske Adel har der sikkert 
været nok at gøre for ham. Maaske er enkelte adelige Ligsten i Aarhus Domkirke 

udgaaede fra ham.
Fra det 16. Aarhundrede er der nu kun een 

borgerlig Ligsten i Domkirken, og den er endda 
ikke lagt over en Mand af Borgerstanden; det er 
Stenen over den første protestantiske Biskop, Mads 
Lang, inde i Landemodesalen, med et Billede af 
Bispen. Mellem hans let skrævende Ben ligger der 
et Kranie, Bonnet har han paa Hovedet, Alterbogen 
mellem Hænderne, men ellers er han klædt i Datidens 
almindelige verdslige Dragt, Kappe med Slidser til 
Armene ovenover Vamsen, thi Superintendenterne 
havde endnu ikke noget Ornat. Aabenbart først i 
det 17. Aarhundrede faar Aarhus Storborgere saa 
megen Kultur, at de ikke blot kan sørge for det 
timelige, men ogsaa - ligesom Adelen allerede gjorde 
i det 16. Aarhundrede - have Tanke paa Eftermælet. 
Samtidig hermed faar de ogsaa baade Adelens Vide
begær, dens Kundskabstørst og ogsaa dens glubende 
Appetit paa Jordegods. Den ansete Aarhus-Borger 
Rasmus Thestrup bekender, at han stedse havde elsket 
og stræbt at erhværve to Ting: BøgerogEjendom, 
og Gud havde i rigeligt Maal skænket ham begge Dele. 
Ikke saa lidt mærkeligt er det at høre, at denne Mand 
har ejet et Bibliotek paa over 500 indbundne Bøger, 
foruden 85 Almanaker, mange gamle Dokumenter 
og Antikviteter - altsaa et helt Museum; og han 
sørger for sin Slægts Eftermæle, som kunde han være 
en ætstolt Adelsmand, dog naturligvis under beskednere 
Former; han har ikke blot ladet lægge Ligtræer paa 
sine Forældres og Søskendes Grave paa Maarslet 
Kirkegaard, men 1642 lod han ogsaa inde i Kirken 
opsætte „den forgyldte Epitafium over mine S. For
ældre"; ti Aar senere, da Alderen begyndte at trykke 
ham, blev hans Ligsten „ udhuggen og færdiggjort, 
at lægge paa Stedet til denne Tid."

Denne Omsorg for Slægtens Bestaaen gennem 
Eftermælet er det, der i det 17. Aarhundrede fylder 
Aarhus Domkirke med borgerlige Epitafier og Lig
stene. De borgerlige Ligsten viser ofte lignende 
Fremstillinger og lignende Anordning som de ade
lige; Borgeren og hans Hustru staar under en Portal;
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men der er gærne lagt mere Vægt paa Udtrykket for Andagt, idet Mænd saa vel som 
Kvinder andægtig folder eller samler Hænderne, Anevaabnene mangler naturligvis, og i 
Stedet for den rustede Adelsmand og hans kostbart klædte Frue staar Borgeren i sin 
simple Standsdragt, barhovedet som det sømmer sig i Kirken, med Knæbenklæder og 
Vams, Kappe og Pibekrave, og hans Viv har Matronehue, Pibekrave og lang Kaabe, - 
svære, lidt kluntede Skikkelser i lange Klæder. Smukke Prøver paa den Art Ligsten er 
Raadmand Clemit Jensen Smagbiers og hans Hustruers i nordre Korgang og Jens 
Madsens og Hustrus i Sakristiet Paa ganske lignende Maade er ogsaa Præsterne 
med deres Hustruer udhuggede paa Ligstenene, men Præsten beholder sin Bonnet 
paa Hovedet inde i Kirken, Alterbogen har han i Haanden, og han bærer Samarie 
med Vinger. Hvordan det kan gaa, naar den jævne Stenhugger skulde fremstille en Vel
ærværdighed mellem hans to Hustruer, ser man af Stenen, formodenlig over Magister 
Kristen Stub til Frue Kirke, op mod østre

I denne Grav gemmes Levningerne af den ædle og for- 
haabningsfulde Yngling, Erik Bjørn, Søn af Bjørn Ander
sen til Stenalt, og Birgitte Urne, Datter at Absalon Urne 
til Søgaard, som altfor tidlig bukkede under for Skæbnen 
og Naturen og roligt vandrede ind til den evige Hvile i 

Herrens Aar 1577.

Korvæg. Hans to Ægtefæller samler an
dægtig Hænderne, og samtidig drejer de sig 
hen mod deres fælles Husbond; det ser 
grangivelig ud, som om de tilbad den 
gode Præstemand - hvad de maaske i 
Virkeligheden ogsaa har gjort.

Paa Ligstenen over Kaptajn Laurits 
Holst i nordre Korgang ser man Billedet 
af en Officer; han staar nok saa martialsk 
med højre Haand i Siden og venstre paa 
Kaardefæstet, med Skærf over Læderkøller
ten, udsyet Krave og lang Haarlok hæn
gende ned over venstre Skulder. En ret 
mærkelig Fremstilling indeholder Ligstenen 
over Skipper Jens Andersen og hans Fa
milie i nordre Korsfløj, thi det er aaben- 
bart en Gengivelse i Relief af et adeligt 
Gravmæle, saadan som man ser dem i 
Domkirken; men hvad der passer til en 
slig halvt arkitektonisk, halvt plastisk Frem
stilling, passer ikke saa ganske til et Relief
billede. De to Engle bærer ikke blot Ind
skrifttavlen, men ogsaa Skipperen og hans 
Hustru, der med opad vendte Aasyn og 
med samlede Hænder knæler paa hver sin 
Pude, samt deres elleve Smaabørn. Dog 
ofte er Portræterne paa Ligstenene skrum
pet ind til blot at være beskedne Bryst
billeder foroven. Man ser da i Hovedfeltet et bibelsk Billede, f. Eks. Kristi Opstan
delse; til Siderne og i Hjørnerne kan der være andre bibelske Billeder og Evange
listerne. Et godt Eksempel paa en saadan Ligsten er den over Borger Gregers
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Nielsen og hans Familie i nordre Korgang. Men man kan ogsaa helt udelade Por
træter. Hovedpartiet dannes da af Tavlen med den drævende Indskrift - man har 
aabenbart haft ondt ved at fatte sig i Korthed og Tavlen bæres af Engle eller 
Dyder. Paa Ligstenen op til Korskranken over Raadmand Peder Rasmussen og hans 
Familie er det Kærlighed og Retfærdighed, der er Tavlevogtere. Skønt Raadmanden 
døde 1653, er Dommedagsbilledet paa hans Sten endnu aldeles middelalderlig naivt 
og anskueligt.

Man kan ret let skelne Arbejder fra forskellige Stenhuggerværksteder, men Sten
huggernavnene er det sikkert nu omsonst at forske efter. Man kan glæde sig over 

de stundom ret sind
rige Fremstillinger, 
kan ogsaa lære et og 
andet af Indskrif
terne; for Læseren 
antydes Tilværelse 
efter Tilværelse med 
dens Sorrig og Glæ
de, Lykke, Ulykke, 
Medgang og Mod
gang og Forfænge
lighed. Lidt ensfor
mige er de, og ikke 
synderlig personlige 
i Udtryksmaaden; 
det jævne som det 
ualmindelige beret
tes gærne paa. samme 
salvelsesfulde Maa- 
de. Indholdet sva
rer oftest til Ambro
sius Stubs vemodige 
Strofer: Vel født, vel 
opdragen, vel gift, 
- vel død. En og 
anden Gang aner 
man bag Ordene 
noget, som vor mere

KORET, SET FRA NORDRE SIDESKIB. Fot. af Fabrik. L. Andersen. følsomme Tid vilde
henføre under Ru-

briken: spildt Livslykke. Naar - som det udvikles paa en Sten - en ung Mand 
ægter en Kvinde, der er 20 Aar ældre end han, har man Lov at formode, at der 
fra hans Side ikke har været stærk Forelskelse, og naar han efter sin første Hustrus 
Død som en halvgammel Karl gifter sig med en 18-aarig Pige, kan man antage, at 
Ægteskabet ikke skyldes udelukkende Tilbøjelighed fra den unge Piges Side. Men
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hvis det har været Tilfældet, har hun i hvert Fald ikke faaet synderlig Tid til at 
spekulere; i de tyve Aar, hun er gift, føder hun sin Husbond 15 Børn, indtil hun 
dør efter den sekstende Barnefødsel. O Gud!

Til de sindrigste og bedst udførte hører Ligstenen over Borgmester Anders Ludich- 
søn og hans Kone i nordre Korgang. Her er der en omstændelig Fremstilling af Døden 
som Skelet med Kranie og Pil ovenover Indskrifttavlen, der holdes af to Engle; de lægger 
Livets Krone og Ærens Krans op paa den. Dog stærkest Indtryk vil vel den sorte Lig
sten efterlade, der ligger i søndre Korsfløj. Overleveringen vil vide, at den oprindelig er 
lagt over en Læge, der døde af en tærende Sygdom, og at han med sin Opløsning for 
Øje har anvist, hvad der skulde hugges paa hans Ligsten. Det er ikke utroligt, at et døds

sygt Menneskes
Fantasi har huset 
dette uhyggelige 

Billede af Knokkel
manden som Gra
ver med Timeglas

set i Haanden; 
naar Glasset er ud
rundet, er Graven 
færdig.

Efterhaanden 
som Kiiken er ble
vet opfyldt med 
Grave, har man 
ikke blot solgt æl

dre Gravsteder, 
men ogsaa ældre 
Ligsten; de tid
ligere Indskrifter 
blev da slebne ud 
og erstattede med 
nye, men Billeder
ne lod man blive

staaende, uden 
Hensyn til om de 
svarede til de nye

MIDTSKIBET, SET MOD VEST. Fot. af Fabrik. L. Andersen.Indskrifter. Af den 
Slags to Gange be
nyttede Ligsten findes der endnu et Par Stykker, i Korgangen saaledes Mikkel Las
søns og Niels Jensen Kieldrups, i Tværskibet den Blichfeld'ske; her læser man ogsaa 
paa en Ligsten, at den er lagt 1758 over Kontrollør Valentin Feth og hans Kone, 
men Portræterne foroven fortæller, at den er udført et Aarhundrede tidligere til en 
Præstekone og hendes to Mænd, og at hun har skænket sine to Præster tolv Børn.
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Man har aabenbart ikke følt det snurrige i Modsætningen mellem hvad Billederne siger, 
og hvad Indskriften siger.

Da det i Aaret 1805 blev forbudt, at nogen herefter begravedes inde i Kirken, 
ramte dette Forbud en gammel Uskik og gav Dødsstødet til et gammelt Kunsthaand- 
værk, Ligstenshuggeriet, der havde haft en smuk og hæderlig Fortid, men som da 
forlængst havde overlevet sig selv. Fra det 18. Aarhundrede er der i Kirken egenlig 
kun en eneste Ligsten med gode Billeder, den over Mikkel Wern (j* 1713) og hans 
Hustru, op til Korskranken, hvorpaa man ser Ægteparret staaende med sammenlagte 
Hænder ved et Krucifiks. Ellers nøjes man gærne med Indskrifter og fattige Orna
menter. Ligstenen fra Aarhundredets Slutning over Købmand Kjeld Iversen og hans 
Hustru i Tværskibet vidner ikke blot om, at Stenhuggeren har savnet Evne til at 
hugge en Figur - Englene med Indskrifttavlen er rene Karikaturer —, men ogsaa om, 
at han har savnet haandværksmæssig Færdighed.

KALKMALERI FRA HVÆLVINGEN I SØNDRE KORSFLØJ.
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DOMKIRKEN, TEGNET 1897.

X.
er ingen Grund til at opholde sig længe ved selve 

Bygningens Skæbne efter Reformationen, det drejer 
sig nemlig ikke om nye Tilbygninger, kun om 
Brøstfældighed og nødtørftige Reparationer, og 
Sporene af begge Dele er heldigvis forsvundne 
ved den sidste omfattende Restauration. I det 18. 
Aarhundrede, der ellers var Bygningens Fornedrel
sestid, fik den dog under Frederik IV det store 
smukke Orgel over Indgangen; det tidligere mindre 
Orgel stod paa Galleriet i nordre Korsfløj. Kon

trakten med Orgelbyggeren, Lambert Daniel Carstens i Køben
havn, er fra 1728, og to Aar senere var det færdigt. Engang, 

da det blev repareret, slog Lynet ned i Orgelrummet og dræbte Mesteren og hans 
ene Medhjælper; det maa desuden have trængt til Fodtøj, thi Medhjælperens ene 
Støvle forsvandt sporløst ved samme Lejlighed, efter hvad Hertel beretter.
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Mod Aarhundredets Slutning maatte der foretages en Reparation af Kirken, 
hvilken man troede var gennemgribende og betryggende, men som væsenligst kun var 
forvanskende; det var den ved Akademiet uddannede Arkitekt Josef Zuber, som ledede 
Reparationen, men af Aktstykkerne synes det at fremgaa, at han ikke har haft synder
lig Interesse for andet end for sit Honorar.

Den Tilstand, hvori det 18. Aarhundrede overlod den ærværdige Domkirke til 
det følgende Aarhundrede, maa have forekommet klartskuende Betragtere paa engang 

baade sørgelig og lystig. Jorden var i 
Tidens Løb vokset op om den, saa at 
dens Sokkel var begravet, og man steg 
ned i den som i en Kælder; snurrig maa 
den lille Kalot have virket ovenpaa det 
mægtige Fronttaarn, en Barnehætte paa 
en Kæmpekrop, som Høyen siger, Tagets 
forskelligfarvede Teglsten maa have lignet 
et Kludetæppe, og det 18. Aarhundredes 
Portaler maa have set ud som Pudder 
og Sminke i et alvorligt og værdigt Aa- 
syn. Med alle sine Brøst fandt den dog 
en oprigtig Beundrer i den elskværdige 
og troskyldige Kapellan Christian Vest 
Hertel, der i Aarene 1809- 1810 udgav 
sin omstændelige Beskrivelse. Hertel er 
ganske vist grumme vidtsvævende, han 
fortæller løst og fast imellem hinanden: 
om den 145-aarige Drakenberg, hvis Kiste 
stod i det Ebbesen’ske Kapel; om den 
troløse Pige, der blev skudt af sin Kære
ste, og som derfor — tro det, hvem der 
vil! - paa sin Ligsten inde i søndre Ka
pel har et Hul i Brystet; om Trappe- 
taarnet op til nordre Korsfløj, hvis Funda
menter senere er fundne, og meget andet; 
men da han har meddelt adskillige Ting, 
som andre har ment at være for ubetyde
lige til at nedskrives, har hans Bog i

Tidens Løb faaet en vis kulturhistorisk Interesse, som han imidlertid næppe selv 
har forudset.

Dog vigtigere for Bygningen var det Foredrag, som Høyen den 2. September 
1857 holdt inde i selve Domkirken, og hvorom enkelte gamle Aarhusianere endnu 
bevarer en kær og tydelig Erindring. Ved Siden af Bisperne Peder Vagnsen, Peder 
Lodehat og Jens Iversen maa den danske Kunsthistoriker nævnes som Kirkens fjerde 
Stifter, thi ved hans Ord genopstod for Tilhørerne Domkirken, saadan som den havde 
set ud i Middelalderen, fri for alle senere Forvanskninger, og hans dybtgaaende og
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overlegne, lærde, klare og fyndige Foredrag, der blev trykt i »Fædrelandet«, gav 
Stødet til den sidste store Restauration, efter hvilken Domkirken atter er bleven 
Jyllands Hovedstad værdig. Naar man nu sammenligner Walthers Restauration, der 
med enkelte Afbrydelser varede fra 1867 til 1882, med Zubers (1775- 1777), maa 
man dog huske paa, at de to Arkitekter ikke har arbejdet under tilnærmelsesvis lige 
Vilkaar. Efterat der var indsamlet Penge fra alle Kirker i Danmark og Norge, og 
efter Kævl og Vrøvleri, kom Zubers Restauration til at koste alt i alt noget over

DOMKIRKEN FØR RESTAURATIONEN.
Efter en Tegning i »Danske Mindesmærker" af Professor Heinr. Hansen.

12,400 Rdlr.; til Walthers Restauration medgik henimod 300,000 Kr. Paa Zubers 
Tid var Lægmands Standpunkt dette, at alt, hvad der ikke var strengt nødvendigt 
ved Bygningen, skulde rives ned; heldigvis fik man ikke sin Vilje igennem, dog 
blev Kirkens kostbareste middelalderlige Inventar-Stykke, Biskop Niels Clausens Lek- 
torium - som alt sagt - tilintetgjort. Og selv fra indviet bygningskyndig Side var 
egenlig Forstaaelse af den middelalderlige Bygningskunst næsten under Nul. Naar 
det i en Skrivelse fra Overbygnings-Direktionen hedder om Domkirken, at »Skibet 
og Omgangen staa i en saa zirlig og regelbunden Forhold til hinanden baade i Plan 
og Profil, som om det ganske Anlæg, endskønt Kirken er uden al Dekoration, af 
Grækerne selv havde været bestemt,« saa viser disse Ord, at man ikke har haft Øje

Aarhus 11
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for Kirkens Bygningshistorie, og at man ikke har været klar over Forskellen mellem 
antik og middelalderlig Arkitektur. Da Walther traadte til, havde han derimod bag 
sig det 19. Aarhundredes Forstaaelse af Middelalderens Bygningskunst og den Kær
lighed til Danmarks middelalderlige Arkitektur, som Høyen havde vidst at vække 
blandt Kunstnerne.

Dette dog ingenlunde til mindste Forklejnelse for Walthers Arbejde; hvor den 
dygtige Kunstner har haft sikre Spor at holde sig til, beundrer man hans kunstneriske 
Redelighed og gode Omtanke. Vanskeligere har det naturligvis været, naar han har 
maattet gaa paa egen Haand. Kunstneren har maaske ikke tænkt over, at Luften 
sluger lovlig meget af hans konkave, ottesidede Spir paa Fronttaarnet; i vore Dage 
foretrækker man de let svulmende Spir med deres Kraft og Trods fremfor de hulede. 
Hvor Walther, som ved Sidekapellernes Absider, har føjet noget nyt til, mærker man 
en vis Forsagthed, der er ret naturlig; ogsaa i vore Dage vover man ofte ikke rigtig 
at tale fra Leveren, naar man skal bygge noget i gammel Stil til det virkelig ægte 
gamle. Afgjort uheldig har dog Walther været paa et Punkt, hvor han hverken 
kunde eller vilde være Fagmand: med Hensyn til den maleriske Udsmykning af

Domkirkens Indre. Man 
kan tvistes om, hvorvidt 
den trøstesløse graa Tone, 
der breder sig over det 
meste af Langhuset, virker 
synderlig opløftende; i Ko
ret er den trængt mere til
bage af det hvide, dog 
hviler der endnu som en 
Taage oppe under Hvæl
vingerne. Om de malede 
Ornamenter kan Menin
gerne formodentlig være 
mindre delte; de har kun 
meget lidt med virkelige 
romanske Ornamenter at 
gøre, thi dengang de blev 
udførte, kendte man ikke 
tilstrækkelig dertil. Ganske

KORKAABER FRA DEN KATOLSKE TID. Fot. af Fabrik. L. Andersen.

utvivlsomt er det endelig, at Kirken aldrig nogensinde før har set saadan ud ind
vendig, som den gør nu; Peder Vagnsens Kirke var sikkert ogsaa indvendig en 
Murstenskirke, den gotiske Kirke maatte overhvidtes, for at Sporene af Ombygningen 
kunde skjules; de hvide Flader afbrødes kun af Indskrifter og Kalkmalerier. Efter 
Reformationen blev ogsaa disse Spor af Katolicismen overhvidtede, og de talrige 
Epitafier er aabenbart udførte med et hvidt Kirkerum for Øje. Da den nuværende 
Dekorations kunstneriske Værdi er meget problematisk, og da den savner enhver 
historisk Forudsætning, bør man, naar den engang forfalder, resolut overhvidte 
hele Kirkens Indre, naturligvis med Undtagelse af de middelalderlige Billeder.
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Man vil da se, hvor let og luftigt Rummet vil komme til at virke, og hvor smukt 
alle de gamle Epitafier og Gravmæler, hele det rige Inventar vil gøre sig gældende.

Den Tid ligger langt tilbage, da Aarhusbispen sad som en Fyrste i Stiftsstaden, 
og da Domkirken var Byens eneste aandelige Centrum; nu er der flere saadanne 
Midtpunkter. Længe er det ogsaa siden, at Adelige, Gejstlige og rige Borgere ud
styrede Kirken med kostbare, veltalende Mindesmærker. Men den gamle Domkirke 
er dog derfor ikke noget dødt Mindesmærke, som den levende Tid gaar forbi. Inde 
i Landemodesalen, hvor man tidligere paa Biskop Braems Portræt kunde læse Kunst
nersignaturen H. C. Willrich, hænger en Række andre Bispeportræter. Nogle har 
ganske vist hverken kunstnerisk eller historisk Værdi, men et Par giver dog gode Op
lysninger om den Eckersberg’ske Malerskoles Forløb. Skønt Jørgen Roed's Portræt 
af Biskop P. H. Mønster kun er en Gentagelse, Kunstneren har udført 1882 efter 
det Portræt, han havde malet 1828, da Mønster var Amtsprovsti Ringsted, faar man 
dog gennem det en smuk Forestilling om Skolens gode Egenskaber; Opfattelsen er 
saa fin og spillende, det lille Format kommer saa godt til sin Ret, og Farvesansen 
er saa ren. Ogsaa Roed’s Portræt af den 70-aarige Biskop Jens Paludan-Müller vir
ker smukt med sin milde Gyldentone, der passer til den lærde Olding, dog mærker 
man tydelig, at Roed mindre sikkert behersker Figuren i Legemsstørrelse. Endelig 
viser Portrætet af Biskop Fog, hvorledes al Farveglæde og Farvesans i Tidens Løb 
er tappet ud af den Eckersberg’ske Skole, saa at kun den pedantiske Tegnelærer er 
blevet tilbage. Naar denne Række Portræter af Aarhusbisper fortsættes, vil man 
utvivlsomt sørge for, at Portræterne kommer til at vise Højdepunktet af kunstnerisk 
Evne i Danmark, ikke Lavmaalet.

Tiden gaar ikke ligegyldig udenom den gamle Domkirke. Det er selve Tiden, 
en dybt bevæget Tid, der paa Marmortavlerne i det nordre Sideskib har indridset 
Navnene paa de Aarhus-Mænd, der er døde for Fædrelandet i de to slesvigske Krige. 
Og det hænger smukt sammen med det 17. Aarhundredes gode. Borgeraand, naar 
rige Aarhusborgere i vore Dage tænker paa at smykke Korvinduerne med kostbare 
Glasmalerier. Sikkert vil de vekslende Tider ogsaa fremdeles aflægge Besøg i den 
gamle Domkirke.

FRANCIS BECKETT.

I 3. Udgave af Trap’s Danmark findes under Beskrivelsen af Aarhus Domkirke en fuld
stændig Kildefortegnelse. Hertil kan føjes: Høyens Notitsbøger i Antikvarisk-topografisk Arkiv 
og Zeitschrift für bildende Kunst. 1901. S. 55-60.
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FRUE KIRKE OMKRING 1870.
Efter Akvarel af daværende Sekundl. Bodenhoff.



FKUE KIKKE OG KLOSTEK.

AAR . man staar paa store Torv foran Domkirketaarnet, ses 
Frue Kirkes lille, graciøse Spir hæve sig over Hustagene, 
beskedent og tilbageholdende, ligesom bange for at vise 
sig alt for stærkt frem. Man skal da ogsaa være hus
kendt for at finde Kirken. Den ligger ikke som Dom
kirken paa Alfarvej og behersker ikke Byen ved sine Mur
masser. Som det sømmer sig en Klosterkirke ligger den 
gemt bag andre Huse og tildels mellem grønne Træer 
som for at unde de Sjæle, der var trætte af Verdens 
Færden, saa meget større Ro og Fred.

Frue Kirke hører da heller ikke som Domkirken til de 
kendte Monumenter. Den er som Købstadskirker er flest,

beskeden i Ydre og Indre, men maaske netop derfor for den, der lærer den nærmere 
at kende, saa meget mere tiltrækkende. Blev den end i Forholdet til „store Kirke" 
(Domkirken) i Folkemunde aldrig kaldt for andet end „lille Kirke", saa blev der 
stedse noget mere fredsælt, hyggeligt ved den end ved Katedralens mægtige Rum, 
hvor man altid forsvandt under de høje Hvælvinger. Og de, der hørte til Frue 
Sogn, vidste altid at finde et eller andet, der efter deres Hu var langt bedre end 
det tilsvarende i Domkirken. For de ældre, der søgte Kirken om Søndagen, var det 
de langt bedre Lydforhold, og for Drengene, der Klokken 12 og 7 eller om Søn-
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GAMMEL LIGSTEN 
I SKIBETS VESTMUR.

dagen hjalp Ringeren med at svinge Klokkerne, var det vor Frues renere Toner, der 
var bedre end „Langemarens“ dumpe Brummen. For dem, der saa paa Frue Kirke 
som arkitektonisk Mindesmærke, blev vel Domkirken nok ved at staa som det betyde
ligste og rigeste Monnument fra Middelalderen, men ogsaa de fandt dog et eller 
andet ved Vor Frue, der var værd at lægge Mærke til og fremhæve for andre. Det 
er det samme, vi vil prøve paa i de efterfølgende Linjer.

Der, hvor Frue Kirke nu ligger, byggedes i Slutningen af det 11. Aarhundrede 
- en gammel Beretning vil vide 1087 - en Granitkirke, indviet til Hellig Nicolaus, 
og som sandsynligvis gjorde Tjeneste som Katedralkirke indtil Biskop Peter Vagn- 

sen paabegyndte Opførelsen af den nuværende Domkirke i Be
gyndelsen af det 13. Aarhundrede.

Efter al Sandsynlighed blev denne Kirke, der 1203 skæn
kedes til Domkirken - overladt til Dominikanermunkene, da de 
holdt deres Indtog i Aarhus.

Hvornaar dette er sket, vides ikke med Bestemthed, men 
det er efter al Rimelighed foregaaet ret snart efter Ordenens Ind
vandring til Danmark, saa meget mere som at den Broder 
Salomon, der indførte Ordenen herhjemme, skal have været fra 
Aarhus.

Efter en gammel Beretning indtraadte han i Aaret 1220 
som Munk i Verona. Hans Agt var at gaa til Ungarn, men 
han naaede kun til Kårnthen, hvor han blev Prior for et Kloster. 
1221 var han tilstede ved det almindelige Koncilium, som den 
hellige Dominicus holdt i Bologna. Derfra blev han sendt med 
Breve fra Paven og Dominicus til Danmarks Konge Valdemar 
og Erkebisp Andreas i Lund. Rejseruten gik over Cøln og Paris 
og derfra til Flandern, hvor han fandt et Skib, der gik til Dan
mark. Da han kom ud paa Søen, rejste der sig et svært Uvejr 
og en tæt Taage, saa at Skibet sejlede forbi Danmark og efter 
mange Dages Forløb kom til Norge, til Egnen om Trondhjem. 
«Her maa det ikke forbigaas", fortæller den gamle Beretning, 
«hvorledes Hjælperen i Nøden trøstede sin Tjener, da han trængte 
til Trøst. Da nemlig Skibet kastedes omkring i Havet og skjultes 
af Bølgerne, og alle, fordi menneskelig Hjælp var ude, ventede

Døden og paakaldte Gud af ganske Hjærte, saa Broder Salomon den hellige Dominicus, 
som netop i samme Aar gik til de himmelske Boliger, løfte Skibet op og holde det 
i sine Arme».

Fra Norge kom Broder Salomon ved Skule Hjarls Hjælp efter mange Besvær
ligheder til Kjøbenhavn, hvor han traf Erkebispen. Efter at denne havde læst Pavens 
og Dominicus’ Breve, tog han venligt imod ham. Paa samme Tid var Cardinalen 
Gregorius de Crescentia pavelig Legat i Danmark. Han fik fat paa Broder Salomon, 
som var dannet og veltalende og brugte ham som Tolk ved sine Prædikener.

Antagelig har Broder Salomon ogsaa vidst at gøre sig yndet af Kongen og 
Erkebispen, og vi tager næppe Fejl i at antage, at det skyldes hans Paavirkning, at
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det første danske Dominicaner-Kloster oprettedes i Lund 1221. Rimeligt er det at 
antage, at Broder Salomon, heller ikke har glemt sin Fødeby Aarhus, men har gjort, 
hvad han kunde for at faa det derværende Kloster oprettet. Hvornaar dette er sket, 
vides ikke nøje. Der antages 1227, men i hvert Fald var det i Virksomhed ved 
Aarhundredets Midte, idet der 1246 ligesom fra de andre Dominicanerklostre sendes 
Munke derfra til Lifland.

Det er ikke ret meget, vi ved om Dominicanernes Færden og Virksomhed 
herhjemme. At de imidlertid ikke har sparet sig selv, synes den Omstændighed at 
tyde paa, at de nordiske Riger i Aaret 1239 paa Generalkapitlet i Paris blev en 
selvstændig Provins under Navnet Dacia, der styredes af en Provincialprior og sendte 
to Valgmænd til Generalkapitlet. Herhjemme stod de enkelte Klostre i livlig For
bindelse med hinanden. Der holdtes med faa Aars Mellemrum Kapitler, hvor der 
toges Fællesbeslutninger for hele Provinsen, saaledes Aaret 1291 i Aarhus. Hvor 
streng Disciplinen iøvrigt var i Dominicanernes Klostre, kan man se af nogle af de 
Beslutninger, der er optegnede fra disse Møder. Priorerne skulde sørge for, at Brø
drene passede deres Studier, yngre Studenter skulde i den Henseende skaanes for 
Kloster-Bekymringer; før de unge Munke udsendtes som Prædi
kanter, skulde de prøves, og de, der viste gode Evner, sendtes 
til de berømte Højskoler i Udlandet for at gaa videre i Studierne.

Viste nogen Broder sig forsømmelig eller syndede han 
mod Klostertugten, var Straffen streng. De bevarede Optegnelser 
taler om Vand og Brød fra 1 til 10 Dage, Hudfletninger o. s. v.

Hvilken Andel, Sortebrødreklostret
i Aarhus og dets Munke har haft i deres 
Ordensfællers almindelige Arbejde, ved 
vi saa godt som intet om. Det er ogsaa 
kun saare lidt, vi erfarer om selve 
Klostret og dets Historie i de godt 
tre Hundrede Aar, det eksisterer som 
saadant.

At de Aarhus Munke har vidst at 
gøre sig gældende, kan man slutte af 
forskellige Omstændigheder. 1255 var
Prioren for Klostret med i den Kommis- enkeltheder fra 
sion, der skulde undersøge Rygterne om 
Kongesønnen Niels’ Hellighed. 1267 var Prioren endvidere Dommer i den Strid, 
der herskede mellem Biskoppen i Aarhus og Øm Kloster.

Trods den Indflydelse, Munkene har haft, har de imidlertid ikke altid forstaaet 
at holde Tilliden mellem sig og det menige Borgerskab ved Lige. Til Tider synes 
Forholdet endogsaa at have været yderlig spændt. Saaledes i Aaret 1438, da det 
synes, som om Aarhus Borgere har tvunget en Mand ved Navn Hans Guldsmed ud 
af Klostret. Striden blev dog bilagt, og den 28. Oktober udstedte Prioren, Broder 
Oluf, et Brev, hvormed han siger Foged, Borgmestre, Raad og al Almue i Aarhus
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fri for al Skyld, Del og Trætte, som havde været mellem dem og Klostret for denne 
Sags Skyld. Se de Side 9 afbildede Segl.

Om Klostrets Formuesforhold ved vi heller ikke meget. At det imidlertid 
allerede tidligt har besiddet noget Jordegods rundt om, kan man se deraf, at Klostret 
Aar 1300 solgte sin Andel i en Kro i Aarhus. At det er blevet betænkt i Testa
menter ved vi positivt, det skete nemlig 1268 og 1456. En Del Gods har Klostret 
sikkert ogsaa faaet for at synge Sjælemesser for afdøde. En saadan maatte saaledes 
Jens Nielsen Løvenbalk til Avnsbjerg forpligte sig til at lade afholde for den af ham 
dræbte Jens Jensen Brock til Clausholm, der laa begravet i Klostrets Kirke.

Foruden den Kilde til Berigelse, som Jordegodset har været, har Klostret sikkert 
ikke haft saa faa Indtægter ved de Indsamlinger, som dets Munke foretog paa deres 
Rejser, og at disse har strakt sig viden om, har vi et indirekte Vidnesbyrd om i det 
kendte Digt fra Reformationstiden: Samtalen mellem Peder Smed og Adser Bonde. 
Der spottes deri over det Overhæng, Samtiden havde af de forskellige Munkeordeners 
Tiggerier, og af følgende Vers

„Af Randers komme Munke, de vaare graa, 
her komme af Aars de sorte og saa.
Af Horsens kommer der, Korset bær
saa kom Hr. Anders af Morskær,
her komme og flere, hvor de have hjemme . . ."

kan man se, at de Aarhus Munke ikke har skyet at udstrække deres Vandringer saa 
langt som til Sallingland, den Egn, hvor Digtets Handling foregaar.

Naar det er nævnt, at Sortebrødre Klostrets Munke hyppigt skiftede Opholds
sted, hvorom nogle Optegnelser fra det 13. Aarhundrede bærer Vidne, er paa det 
nærmeste alt fortalt, hvad vi ved om det, saalænge det var Kloster.

Da Reformationsideerne trængte herop, kom der en trang Tid for Klostret og 
dets Munke. Borgerne var næsten alle stemte for de nye Tanker og har sikkert ikke 
optraadt særlig blidt overfor Munkene. - Men ogsaa indenfor disses egen Kreds har 
der været Gæring. En af Munkene, Jens Andersen, hvis Historie har megen 
Lighed med Hans Tavsens, gik over til Reformationen og blev en ivrig Forkæmper 
for den. Vistnok 1530 forlod Munkene Klostret, der alt 1529 af Frederik I var 
bleven skænket til Biskop Ove Bilde og hans Efterfølgere paa Bispestolen i Aarhus, 
„om saa sker, at Sortebrødrene i Aarhus forlader deres Kloster«.

Efter Reformationens endelige Indførelse gik Klostret over til Kronen og blev 
1541 indrettet til et Hospital, det, der er i Virksomhed den Dag i Dag.

Benævnelsen Frue Kirke paa Kloster Kirken skriver sig muligvis allerede fra 
Middelalderen, medens det dog ikke er udelukket, saaledes som Overretssagfører Kier 
har gisnet, at Navnet er overført paa den fra den ældre Frue Kirke, som laa paa 
Brobjerg (Frederiksgade), men blev nedbrudt 1541.

Den St. Nicolai Kirke, som Sortebrødrene fik overdraget ved deres Ankomst 
til Aarhus, har sikkert kun været en uanselig Bygning, uagtet den, inden St. Clemens 
Kirke blev opført, gjorde Tjeneste som Kated ral kirke. Der har hersket nogen Menings
forskel om, hvorvidt den har været opført af Sten, men efter de seneste Under-
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søgelser, der er foretaget, kan der næppe være Tvivl om, at dette har været Tilfældet. 
Saavidt man kan skønne, bestaar den nuværende Frue Kirkes nordre Skibsmur nem
lig for en stor Del af den gamle Nicolai Kirkes nordre Mur. Den er opført af raa, 
ukløvet Kamp uden Sokkel; hist og her har der været indblandet Fraadsten, hvad 
der navnlig ses i det nordøstlige Hjørne af Muren, der er tilgængeligt ovenover 
Hvælvingerne paa den bevarede Rest af Korsgangen.

Efter al Sandsynlighed h 
fleste jydske Granitkirker fra 
Slutningen af det 11. eller Be
gyndelsen af det 12. Aarhun- 
drede, den Tid, hvorfra den 
rimeligvis stammer. Om dens 
Udseende kan vi naturligvis 
ikke have nogen Forestilling, 
men den har næppe adskilt sig 
synderlig fra andre Granitkirker 
fra samme Tid. At den ikke 
har svaret til de Krav, der 
maatte stilles til en Stiftskirke, 
er der al Grund til at tro, og 
man forstaar derfor ogsaa godt, 
at Bisp Peter Vagnsen besluttede 
at opføre en ny Stiftskirke, den 
nuværende Domkirke, der blev 
helliget til St. Clemens.

Heller ikke Sortebrødrene 
har i Længden kunnet nøjes 
med den gamle Granitkirke.
De trængte til en ny og større 
samt til Klosterbygninger med 
Celler og øvrige Rum for 
Munkene.

Der skulde dog hengaa
omtrent et Par Menneskealdere, inden Munkene kunde faa deres Ønsker opfyldte, og 
først henimod Slutningen af det 13. Aarhundrede har de kunnet begynde paa at 
virkeliggøre deres Planer.

Opførelsen af en ny Kirke med tilliggende Kloster er dog kun gaaet stykkevis 
og meget langsomt for sig, og sandsynligvis har ingen-af de Munke, der var med 
til at lægge den første Grundsten, set Bygningen helt færdig. Der er sikkert gaaet
det meste af et Hundredaar, inden alt var i brugbar Stand. Ikke blot skulde der
jo bygges Kirke, men ogsaa opføres tilstødende Klosterbygninger, som skulde slutte 
sig til den. Det var altsaa et betydeligt Stykke Arbejde, der krævede Tid og Penge,
og af den sidste Vare har Klostret næppe besiddet ret meget.

Nicolai Kirke næppe været meget større end de

RESTER AF FRISE OG VINDUE 
I FRUE KIRKES OPRINDELIGE SKIBS SYDMUR.
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ENKELTHEDER FRA KORVINDUERNES 
INDVENDIGE SØJLER.

ENKELTHEDER
FRA KORVINDUERNES SØJLER.

Det første Skridt til Planens Virkeliggørelse har bestaaet i at fjærne den gi. 
Nicolai Kirkes østre Ende, hvor man vilde opføre den nye Kirkes Kor*).

At man først er begyndt paa denne Del af Bygningen fremgaar deraf, at det 
afgjort er denne, som har det ældste Præg. 
Den er opført i Overgangsstil og gør sig 
navnlig gældende ved sine karakteristiske to- 
og tredelte lange og smalle Vinduer, hvoraf 
Gavlvæggen mod Øst har et tredelt og Side
væggen mod Syd et tredelt og et todelt.

At Bygmesteren dog ikke endnu havde 
tilegnet sig den gotiske Stils Formsprog viser 
de ind- og udvendige Trekvartsøjlers Baser og 
Kapitæler, der har Former, som ogsaa findes 
i de ældre danske romanske Murstens Kirker.

Vi finder saaledes baade Tærninge- og Trapezkapitælet, men udførte med en langt 
finere og delikatere Formsans end de fleste andre Steder.

Naar man undtager Østgavlens Blendinger, der maaske er noget yngre end 
Vinduerne, er de nævnte Vinduesgrupper med deres Søjler de eneste Prydelser, der 
udmærker Koret. Granitsokkelen har kun en simpel Skraakant og Gesimsen paa den 
søndre og nordre Mur bestaar alene af nogle Skifter udover hverandre ragende 
Munkesten, skiftevis lagte med Længdesiden og Smalsiden udad Kun til femte 
Skifte er der benyttet en særlig tildannet
Formsten.

Koret har rimeligvis staaet færdig ved 
Udgangen af det 13. Aarhundrede. Der skulde 
imidlertid hengaa endnu nogen Tid, inden 
Kirkebygningen fortsattes med Paabegyndelsen 
af Skibet, og i dette Mellemrum har man sand
synligvis maattet lade sig nøje med det, der 
stod tilbage af den gamle Kirke. Det er først, 
da man - sidst i det fjortende Aarhundrede - 
gik til at opføre Skibet, at denne reves ned.
Kun af den nordre Mur lod man staa et Stykke, 
der gik ind som en Del af det nye Skibs nordre 
Mur. Naar man har ladet dette Stykke gammel 
Mur blive staaende og indskrænket sig til at 
forhøje det ved at bygge ovenpaa med almin
delige Mursten, saa er Grunden hertil rimeligvis 
den, at man fra først af har tænkt sig, at denne 
Del af Kirkemuien skulde dækkes af Kloster-
gaardens Korsgang. Samme Aarsag skyldes det sikkert ogsaa, at Korets Nordmur er 
bleven opført af gule Mursten, medens der ellers til den øvrige Del af Kirken er

•) Fra den gamle Nicoiai Kirke stammer rimeligvis den tidligt romanske Ligsten, der nu findes indmuret i 
Skibets Vestmur.
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anvendt røde Mursten. At det nye Skib er opført adskilligt senere end Koret frem- 
gaar af hele dets arkitektoniske Præg. Dets sydlige Mur er tildels helt forsvunden, 
da de nuværende tre Kapeller, der aabner sig ind lil Skibet, opførtes. For at danne 
sig et Begreb om, hvorledes den har set ud, maa man op ovenover de nævnte Ka
pellers Hvælvinger. Her er imidlertid heldigvis saa
meget bevaret af den oprindelige Mur, at man kan faa 
en tydelig Forestilling om, hvorledes Skibet har set ud 
fra først af.

I Stedet for de slanke Vinduesgrupper, som er 
anvendt i Koret, har det haft store spidsbuede Vinduer, 
omtrent som dem, der indsattes i Domkirkens Midt
skib, da dette ombyggedes i gothisk Stil. Gesimsen 
er, som man vil se paa Snittet i Billedet Side 171, 
ogsaa langt kraftigere, og under den har der løbet en 
smuk Kløverbladsfrise. Denne minder stærkt om den, 
som findes over Domkirkens Midtskibsvinduer, hvad 
der berettiger til at antage, at Opførelsen af Frue Kirkes 
Skib og Ombygningen af Domkirkens Skib er sket 
nogenlunde samtidigt, altsaa sidst i det 14. eller først 
i det 15. Aarhundrede*). Det, der har givet Skibet 
sit Præg, har været den mere udviklede Murstenstek
nik, som raadede i det 14. Aarhundrede, og den ud
prægede gothiske Stils Lyst til at virke ved større Vinduer og rigere Profiler og 
Friser end i Overgangstiden.

I Skibets Vestgavl fandtes Hovedindgangen, men hvorledes denne Gavl ellers 
har set ud, kan man vanskeligt vide nu, da den er stærkt forstyrret ved senere 
Forandringer.

Nogenlunde samtidig med Skibet har man sandsynligvis taget fat paa Taarnet 
ved Østgavlens nordre Hjørne. At det er bygget senere end Koret fremgaar af, at 
den Stræbepille, der oprindelig har staaet paa dette Sted, og som svarer til den, der 

findes paa det sydlige Hjørne, er gaaet med ind i Taarnets Mur- 
masse. At Taarnet er bygget samtidigt med Skibet, synes at 
fremgaa af, at der til Rosetterne midt paa Taarnet er anvendt 
de samme Formsten som i Frisen paa Skibets Sydmur.

Vil man danne sig en Forestilling om, hvorledes Kirken 
har set ud udvendigt i. sin første færdige Skikkelse, maa de nu
værende tre Kapeller med deres Gavle tænkes borte. Ligeledes

maa man borteliminere Øst- og Vestgavlens Aftrapning, der ogsaa skyldes senere Til
føjelser. Noget helstøbt Præg har Kirken ved den Forskel, der herskede mellem 
Skib og Kor, næppe haft, men i. al Almindelighed tør det nok siges, at den har 
virket ret anselig. Hver for sig maa baade Kor og Skib betragtes som smukke

•) Ved Sammenligning mellem Frue Kirke og Domkirken fristes man til et Spørgsmaal, nemlig, om ikke de 
Rester af en ældre romansk Kirke, der er anvendt ved Opførelsen af det nuværende Kor til Domkirken, 
kunde hidrøre fra det da nedrevne St. Nicolai Kirkeskib.
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Arbejder, baade i arkitektonisk og kunstnerisk Hen
seende, og begge Dele har kunnet hævde sig ved 
Siden af den meste anden danske Murstensarkitek
tur fra det 14. Aarhundrede.

Hvad det Indre angaar er det tvivlsomt, 
hvormeget der heraf maa regnes til det oprindelige. 
For at rekonstruere dette, maa man først tænke 
sig de tre Kapeller borte og erstattet af de tre 
store spidsbuede Vinduer i Skibets Sydmur, men 
et stort Spørgsmaal bliver det, hvorvidt Overhvælv- 
ningen er den oprindelige Dækning. Efter Karak
teren af de Dværgsøjler, som bærer Ribberne, at 
dømme, skulde man tro, at Hvælvingerne skrev 
sig fra en forholdsvis tidlig Periode. Ser man 
imidlertid paa selve Hvælvingerne, faar man det 
Indtryk, at de maa tilhøre en meget sen Tid. 
Ribberne er magre og karakterløse og svarer slet 
ikke til det Præg, Sideskibets Arkitektur ellers har. 
Nu er det ingenlunde udelukket, at man vel fra 
først af har tænkt sig at overhvælve Kirken, men 
ikke har haft Raad til det lige straks. Man har 
derfor maattet indskrænke sig til at indbygge

ENKELTHEDER
FRA KORETS DVÆRGSØJLER.

Dværgsøjlerne og saa foreløbig dækket 
Kirken med Træloft.

Umuligt er det naturligvis heller 
ikke, at Kirken har været overhvælvet fra 
først af, men at disse Hvælvinger ved 
Ildsvaade eller paa anden Maade er 
faldne ned.

Som de ældste Bygningsled inde i 
Kirken bliver da kun tilbage Trekvartsøj
lerne mellem Korets Vinduer, Indgangen 
fra Koret til Sakristiet og de Dværgsøjler, 
der bærer Hvælvingsribberne. Det er 
imidlertid ogsaa i dekorativ Henseende 
interessante Ting.

Kapitælerne og Baserne paa Vin
duessøjlerne er ligesom paa de udven
dige Sider udført med stor Finhed. Kapi
tælerne er afvekslende tærning- eller tra- 
pezformede og med udmærkede Forhold INDGANG FRA KORET TIL SAKRISTIET.
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ENKELTHEDER 
FRA KORETS DVÆRGSØJLER.

mellem de forskellige Led. - Medens man i disse Søjler væsentlig mærker Efter
klangen fra den romanske Stil, saa har Gotiken faaet mere Raaderum i de Dværg
søjler, der bærer Korets Hvælvingsribber.

Særlig bemærkelsesværdige er de i Hjørnerne anvendte, der har kronede Hove
der som Kapitæler, og hvis Skafter ender i Kragsten, der er prydede med ud
huggede Vinblade og Vinranker. Trods Overkalkning og Forvitring kan man endnu 
beundre det sirlige Arbejde, der udmærker dem, og som sikkert maa henregnes til 
noget af det bedste, der er bevaret fra denne Tid.

Nydelige er ogsaa de Dværgsøjler, der bærer den midterste Gjordbue og de 
til dem løbende Ribber. Skaftet bestaar af et Søjlebundt paa tre Rundstave, der 
foroven og forneden er samlede af flere Lag vulstformede Dækplader.

I Skibets Dværgsøjler med deres Tærningekapitæler faar den romanske Karakter 
atter Overvægten. De staar i et underligt uorganisk Forhold til de Ribber, de 
bærer, hvad der yderligere bestyrker den foran frem
satte Anskuelse om, at de nuværende Hvælvinger er 
af en senere Datum.

Endnu staar tilbage at nævne den smukke Por
tal, der fører fra Koret ind i Sakristiet. Ogsaa den 
tilhører med sine Halvsøjler og skønne Profilering den 
Overgangsstil, der er raadende i Kirkens ældste Dele.

1 sin første Skikkelse har Kirken vistnok staaet 
færdig ved Slutningen af det 14. eller Begyndelsen af 
det 15. Aarhundrede. Det har sikkert været et smukt 
Rum at se til. De faa, men fine dekorative Skulptur
arbejder, har staaet friskere end nu, og rundt om paa 
Vægge og Hvælvinger har Freskobilleder, hvoraf der 
endnu er bevaret smaa Rester fra den senere Middel
alder, livet op. Gennem de store spidsbuede Vinduer 
i Skibet har Lyset strømmet rigt ind paa Væggene og 
det tavlede Gulv, der maa tænkes blottet for Stolestader 
og andre Møbler.

Saaledes har Kirken sikkert staaet et Hundredaar 
til henimod Slutningen af det 15. Aarhundrede. Paa 
denne Tid er den undergaaet meget store Forandringer.
Skibets sydlige Mur er bleven gennembrudt med de 
tre store Spidsbuer, og de tre nuværende Kapeller op
førte i Tilslutning dertil. Sandsynligvis har der i hvert 
af disse Kapeller været Altre for forskellige Helgener, 
men for hvilke ved vi nu intet om. Den forskellige
Profilering af Kapellernes Vinduer kunde lade formode, at de ikke er opførte ganske 
samtidigt, men hvorledes det nu end forholder sig hermed, saa staar det dog fast, 
at der ikke kan være noget stort Spring mellem dem. Blindingerne paa Gavlene 
er ganske ens og minder stærkt om dem, der findes paa mange samtidige Landsby- 
kirketaarne, hvis Opførelse for de flestes Vedkommende netop falder paa denne Tid.
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Samtidig med Tilbygningen af de tre Kapeller har Skibet rimeligvis faaet nye 
Hvælvinger, ligesom Korgavlen mod Øst og Skibets Gavl mod Vest blev forsynet 
med de nuværende Kamme.

I denne Skikkelse har Kirken i alt væsentligt staaet indtil nu. Der er natur
ligvis i Tidernes Løb repareret hist og her og forandret lidt, snart i den ene Ende 
snart i den anden. Saaledes stammer Spiret paa Taarnet sikkert først fra det 17. 
Aarhundrede.

I 1865-66 blev Kirken restaureret indvendig under Ledelse af Bygningsin
spektør Walther. Ved denne Lejlighed blev det vestligste af de tre Kapeller ind
rettet til Forhal. 1870 restaureredes Kirken udvendigt.

GAMMELT BILLEDE FRA DEN ÆLDSTE DEKORATION 
PAA KORETS HVÆLVINGER.



KLOSTERGAARDEN.

XII.

EDENS Kirken endnu staar vel bevaret og i al Fald ikke 
er undergaaet væsentlige Forstyrrelser, siden Munkene 
forlod den, saa kan dette desværre ikke siges om Klo
sterbygningerne. Alene Overgangen fra Kloster til Hos
pital og Fattiganstalt maatte medføre Forandringer i det 
Indre, Forandringer, der Tid efter anden helt maatte 
forstyrre den oprindelige indre Rumfordeling. Men 
ogsaa i det Ydre har Klosterbygningerne ved gentagne 
Restaureringer lidt meget - desværre ikke mindst - ved 
den 1876 foretagne delvise Ombygning, hvorved en 
stor Del af det oprindelige er bleven til intetgjort.

Imidlertid - saa meget er dog endnu heldigvis tilbage, at vi kan danne os en 
Forestilling om det oprindelige Anlæg.

Bedst kan vi se dette, naar vi gaar ind i Klostergaarden. Med Undtagelse af 
den østre Fløj, der er helt ny, er de oprindelige Bygninger her nogenlunde bevarede. 
Vender vi os mod Syd, har vi da først Kirkefløjen for os med en Rest paa fire 
Hvælvingsfag af Korsgangen, der endnu staar tilbage. Efter Karakteren af Hvælvin
gerne og Profileringen af Bueaabningerne ud imod Gaarden synes de at stamme fra 
Slutningen af det 14. Aarhundrede. At Korsgangen er bygget senere end Koret 
fremgaar ikke blot af disse Bygningsdeles forskellige Stilpræg, men ogsaa deraf, at 
Korsgangen har dækket for et todelt Vindue, der er bleven tilmuret ved dens Op
førelse, samt at en Stræbepille, der har støttet en af Qjordbuerne inde i Kirken, er 
bleven reven ned ved samme Lejlighed. Om der nogensinde har eksisteret mere 
end disse fire Hvælvingsfag faar staa hen. Paa Kirkemuren, til hvilken den maa

Aarhus 12
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have støttet sig, kan intet ses paa Grund af det tykke Pudslag, der delvis dækker 
den, og de mange Vinduesgennembrud, som har fundet Sted i en senere Tid. At 
det fra først af har været Meningen at føre Korsgangen helt hen langs Kirkemuren 
maa imidlertid betragtes som sikkert Af tilmurede Bueaabninger, som fandtes paa 
den i 1876 nedrevne østre Fløj synes det at fremgaa, at Buegangen har strakt sig 
langs denne Fløj, ligesom Spor af tilmurede Bueaabninger paa den nordre Fløj lader

SKIBETS INDRE, SET FRA DE SYDLIGE KAPELLER.

formode noget lignende for dennes Vedkommende. Det maa dog bemærkes, at de 
Buer, der har været der, slet ikke passer i Størrelse sammen med Sydfløjens. Paa 
den vestre Fløj er der ikke fundet Spor, der kunde tyde paa Tilstedeværelsen af 
nogen Buegang.

Hvornaar Klosterbygningerne er opførte lader sig desværre ikke sige med noget 
bestemt Aarstal. Sandsynligheden taler for, at de - ligesom det har været Tilfældet 
for Kirkens Vedkommende - er bievne opførte Tid efter anden, naar Klostrets Mid
ler har tilladt det.
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Skal man dømme efter de Rester, der staar bevaret, bliver den sandsynligste 
Tid for Opførelsen sidste Halvdel af det 14. Aarhundrede.

Ældst er vistnok den vestre Fløj, hvor Refektoriet endnu er bevaret med to 
smukke Rækker

Hvælvinger, hver 
paa tre Fag. Hvæl

vingsbuerne er 
kun ganske svagt 

tilspidsede og 
bæres midt i

Rummet af to 
meget smukke 

Søjler af huggen 
Sten. Søjleskafter
ne, der er runde, 
hviler paa ualmin
delig kraftige fir
kantede, temmelig 

raat ti Id an nede,
Baser. Kapitæler
ne er forskellige 
paa hver af Søj
lerne. Den nordre 
er smykket med 
kraftigt udhugget 

Bladværk under 
Dækpladens Hjør

ner, hvis Tryk 
motiverer Bladen
dernes Sammen

rulning. Selve 
Stenhuggerarbej

det er ganske for
trinligt udført, og 

Bladværket med 
dets spænstige 

Krusning og dybe
Indskæringer, der

, KOR OG SKIB, SET FRA ALTERET. TEGNET 1897.
ligesom vokser ud
af Søjlen, er gjort med fin Forstaaelse for det levende hos Planten. Ogsaa den 
anden Kapitæl er et godt Stykke Arbejde, men paa denne er Stenhuggerarbejdet 
mindre detailleret. Bladværket er kun antydet og ruller sig under Dækpladen 
sammen til fire Knopper. Forneden mod Søjleskaftet afsluttes Kapitælet af en 
kraftig Rundstav, hvis Profil dog er svagt tilspidset. Dækpladen er ved tvende Hul-

12*
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kehlinger delt i tre Led af forskellig Bredde og danner en kraftig og værdig Afslut
ning paa Søjlen og et solidt Støttepunkt for de Gjordbuer og Ribber, den bærer. 
I det hele hører disse to Søjler til noget af det bedste, der er bevaret af dansk 
dekorativ Skulptur fra Middelalderen.

Udover nogle overhvælvede Rum i Fløjens søndre Ende byder den vestre Fløj 
forøvrigt intet af Interesse, gen nem restaureret og forandret som den er fra den ene 
Ende til den anden, baade udvendigt og indvendigt.

Heller ikke den nordre Fløj byder noget bemærkelsesværdigt, fraregnet en smuk 
Døraabning, der nu er tilmuret. Den østre Fløj er ny og uden særlig Interesse.

Derimod fortjener Klostergaarden som Helhed stor Opmærksomhed. Trods det, 
at de omgivende Fløje har mistet ikke saa lidt af deres gamle Præg, hviler der dog 
over de gamle røde Mure en egen dyb og alvorlig Stemning. Klosterfreden lever 
endnu her uden Forstyrrelse; gamle Træer breder deres Kroner langt ud over 
Gaarden, og Stilheden afbrydes kun nu og da af Taarnurets Slag, eller naar et af 
de gamle Hospitalslemmer møjsommelig rokker hen over Gaarden.

DEN BEVAREDE REST AF KORSGANGEN.



XIII.
Sammenligning med Domkirken er Frue Kirkes Inventar 
desværre ikke meget righoldigt. Medens man i den første 
kan følge Dekorationens Udvikling gennem Tiderne og 
finde typiske Prøver paa alle de vekslende Stilarter, saa 
rummer Frue Kirke kun ganske faa Genstande af virkelig 
Interesse.

Kirkens Hovedpryd er Altertavlen, der stammer fra 
Tiden mellem 1520 -30 og sandsynligvis er udgaaet fra 
den berømte Claus Bergs Værksted i Odense*). Den 

bestaar af et Alterskab med to ydre, ubevægelige Fløje
med Malerier paa Indersiderne og to bevægelige Fløje, der tjener til at lukke for 
Midterskabet og har Malerier paa Ydersiderne.

Naar dens Fløje lukkes, dække de Altertavlens Hovedbillede, Korsfæstelsen. 
Paa den højre faste Fløj ser man da den hellige Anna med en Art Turban paa 
Hovedet Hun har Kristusbarnet paa Armen. Ved Siden af hende staar Maria med 
Krone paa Hovedet og udslaaet gult Haar. Barnet rækker efter hende, og hun gør 
en Bevægelse for at tage imod det. Hendes Dragt er Datidens almindelige med 
langt udhængende, poseformede Underærmer,, der er trukne stærkt frem ved Albuen. 
Paa Overarmen har hun et stramtsiddende rødt Ærme og paa Underarmen et lig
nende, forbundet med det første ved Hjælp af sorte Baand eller Snore.

*) Claus Berg var en lybsk Kunstner af patricisk Slægt. Han indkaldtes til Danmark vistnok i Slutningen af 
15. Aarhundrede af Hans’ Dronning Christine, som ønskede at stifte en Altertavle i Graabrødrekloster i 
Odense. Claus Berg var ikke straks villig til at komme, men tilsidst gav han dog efter og kom til Odense 
med 12 Svende, der „ginge udi Silkeklæder paa gammel Vis bundne tilsammen med Silkebaand". Svendene 
udskar den af ham tegnede Altertavle, paa hvilken han selv „intet arbejdede". Claus Berg blev efter Fuld
endelsen af dette Arbejde boende i Odense, hvor han endnu levede 1532 og fra hans Værksted er der foruden 
Odense Tavlen og den her omhandlede Altertavle i Frue Kirke udgaaet en Mængde andre Arbejder, hvorom 
henvises til Dr. Fr. Becketts indholdsrige Værk om Middelalderens Altertavler i Danmark.
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Paa det øverste Afsnit ses i 
hvilken er ophængt et mørkt Tæppe

JV
r

PLAN AF KLOSTER OG KIRKE FØR 
RESTAURERINGEN.

Lige over for paa den venstre faste Fløj ses Hellig Olaf med Fjerbaret paa 
Hovedet. Hans Skæg er langt og kløftet, i højre Haand holder han Øksen og i 
venstre Rigsæblet. Over Rustningen, der bestaar af Brystharnisk, Benskinner og 
Stridshandsker, bærer han en Purpurkaabe med blaat Foer. Ved Siden har han et 
stort Slagsværd. Fødderne sætter han paa en Drage med kronet Mandshoved og en 
Guldring om Halsen.

De to indre Fløjes Ydersider er ved et bredt forgyldt Baand tværs over begge 
Tavler delte i to Afsnit. Baandet har sorte Grotesker men hvid Skraffering samt 
røde og grønne stiliserede Blomster og Frugter.

Lidten en Tronstol af hvidt Alabaster, bagved 
ned Guldblomster. Tilhøjre - paa den venstre 
Fløj - troner Kristus med Korsglorie om Hove
det, Hænder, Fødder og Siden er mærket af 
Landsestikkene; hans Skuldre og Skød dækkes af 
en Purpurkaabe. Med den højre Haand velsig
ner han Moderen, Jomfru Maria, der har Plads 
ligeoverfor paa den højre Fløj og er fremstillet 
som Himmeldronning med Krone paa Hovedet. 
Fødderne hviler paa Jordkuglen, der er af Kry
stal og har gyldent Baand om Midten.

Tilhøjre for Jomfru Maria sidder Maria 
Magdalene og løfter Laaget af sin Salvekrukke. 

Til venstre for Kristus har Johannes Døberen 
Plads, klædt i det traditionelle Vilddyrskind. 
Han peger paa Kristus, medens Lammet læg
ger Forbenene paa hans Skød.

Baggrunden for Figurerne, til begge Sider 
af det bag Tronstolen ophængte Tæppe, er 
som sædvanlig i den Tids Billeder, Bjærge, 
hvorpaa findes en Borg og Byer med Taarne 
og Tinder.

I det nederste Afsnit ses længst tilhøjre
den hellige Lavrentius med Fødderne stillet paa Risten. Paa Skødet har han en Bog, 
fra hvilken han ser tankefuldt op. Ved hans Side tilvenstre kommer den hellige 
Kristoforus vadende gennem Strømmen med Kristusbarnet, støttende sig til en Træ
stamme som Stav. Endelig har man helt til venstre den hellige Barbara foran sit 
Taarn. Af sin Bog synes hun at forklare den hellige Katharina af Aleksandria, der 
staar ved Siden af hende til højre, noget. Katharina har paa Skødet liggende en 
aaben Bog, i Haanden holder hun det Sværd, hun blev henrettet med, og Hjulet 
ligger sønderbrudt for hendes Fødder. Baggrunden for disse Billeder er en By, 
omgivet af Ringmur, med røde Tage og et smukt gothisk Taarn.

Intet af disse Billeder har nogen Kunstværdi, og adskiller sig ikke fra de al
mindelige nordtyske Arbejder fra Begyndelsen af det 16. Aarhundrede. Det er al
mindeligt nordtysk Værkstedsarbejde, gjort med en vis ydre Rutine, men ellers uden
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nogen dybere Sans for Form eller Indhold. Figurerne er yderst ubehjælpsomt givne, 
næsten latterlige i deres Stillinger og Ansigterne savner saa godt som ethvert Præg 
af, at Maleren har tænkt paa, hvad han fremstillede. Bedst er den hellige Annas 
Hoved, der - som Dr. Fr. Beckett har fremsat - har en ganske portrætagtig Karakter. 
Det er bedst foroven, afrundet forneden, har en lille Mund med fyldig Underlæbe 
og en bred Næse.

Naar de bevægelige Fløje 
slaas tilbage, ses Hovedbilledet 
og Fløjenes Indersider med de 
mange rigt udskaarne Figurer 
og talrige Ornamenter. I Mid
ten har man Korsfæstelsen.
Kristi Legeme ses hængende 
mellem de to Røveres. Vilde 
man imidlertid borttage de tre 
korsfæstede Skikkelser, er der 
intet, der tyder paa, hvilken 
gribende Handling det er, der 
foregaar. Scenen underneden 
de tre Kors kunde snarest 
tænkes at forestille et Marked 
i en By, saa groteske er Figu
rerne opfattede og gengivne.
Der mangler hverken Lands
knægte i Slagsmaal, fulde Mænd 
eller smaa, piftende Drenge
skikkelser. Den Tid, hvor 
denne Fremstilling blev til, 
havde forlængst forladt den 
tidligere Middelalders strænge] 
og højtidelige Stil, og de reli
giøse Æmner var ikke som 
forhen selvskrevne til kunstne
risk Behandling. De Kunst- det iNDre Af refektoriet, nu hospitalskirke/;
nere og Kunsthaandværkere,
som virkede i det 15. og 16. Aarhundredes Købstæder, var ikke længere Præster 
eller Munke, de levede midt i Datidens bevægede Borgerliv og lod sig inspirere af 
de Mennesker og de Ting, der omgav dem. De malede med større Forstaaelse en 
drukken Landsknægt end en Helgens Martyrhistorie. Paa de religiøse Billeder fra 
denne Tid, er det da heller ikke de hellige Personer, der har været Genstand for 
Malernes Opmærksomhed. De fremstilles ganske traditionelt, hvorimod al deres Kunst
nerglæde og Skabertrang kommer Bipersonerne til Gavn. I dem rører hele Datidens 
Virkelighedstrang og Kærlighed til det daglige Liv sig, og det er ved at fremstille 
dem, at Kunstneren viser os, hvad der har ligget ham paa Hjærte.



ALTERTAVLEN I FRUE KIRKE.
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DØBEFONTEN.

Saaledes netop med den her omhandlede Altertavle.
Kristusskikkelsen er ganske traditionelt opfattet, men saa ofte havde Datidens 

Billedskærere øvet sig paa at gengive den korsfæstedes Skikkelse, at det næsten altid 
lykkedes at faa noget godt frem i den. Ogsaa her er Kristus paa Korset bleven et 
forholdsvis godt Stykke Arbejde. Den magre Krop er lykkedes udmærket, Armene 
er en lille Smule for træagtige, hvorimod de lange, tynde Ben med de opsvulmede 
Aarer er fortræffeligt udførte. Det lidende og forpinte kommer særlig godt frem, og 
der er med Undtagelse af det alt for stærkt flagrende Lændeklæde en Ro og Vær
dighed over Figuren, der staar i en skærende Modsætning til Altertavlens øvrige 
Fremstilling. Til Foden af Kristi Kors klamrer Marie Magdalene sig, medens to 
andre hellige Kvinder, klædte i Datidens Borger
konedragt, staar bedende ved Siden af. Under
neden er Maria sunken om i Johannes’ Arme, 
medens en af de hellige Kvinder bøjer sig over 
hende, og en skadefro Mandsperson staar og gotter 
sig over hendes Smerte. Naar man undtager disse 
Figurer, som efter Overleveringen hører med til 
Korsfæstelsen, er næsten alle de andre rene Genre
figurer, og selve den segnende Maria kunde for 
saa vidt lige saa godt forestille en Kone, der faar 
ondt paa Gaden af al den Støj og Spektakel, som 
omgiver hende. Overmaade groteske er saaledes 
de to Røvere fremstillede. Deres Stilling paa 
Korset f. Eks., der vel for Kunstnerens Bevidst
hed særlig har skullet udtrykke Smerte, ligner 
snarere et Par Akrobaters, der sno sig rundt i en 
Reck. Den gode Røver er fremstillet i hvid 
Skjorte som Tegn paa hans Salighed, ved hans 
Side flyver en Engel bort med hans Sjæl. Den
onde Røver hænger derimod i fuld Landsknægtdragt med opslidsede Klæder. Venstre 
Arm og Ben har han slynget sammen om Korsets Tværtræ, Kroppen hænger ud til 
Siden og Hovedet samt højre Arm og Ben nedad. En Djævel, der flyver bort med 
hans Sjæl mangler nu, men Mærkerne, hvor den har siddet, ses tydeligt. I Baggrun
den, under hans Kors, slaas tre Soldater, et Slagsmaal, der er gengivet særlig drastisk. 
Den ene Soldat er kastet til Jorden og prøver paa at værne sig mod Angriberens 
kvælende Haandtag ved at tage fat om dennes Næse. Angriberen anfaldes bagfra 
af en tredie, der griber ham i Haaret med venstre Haand, medens han svinger en 
Stok eller et Sværd i højre. Ved Siden af denne Gruppe mellem Kristi og den 
onde Røvers Kors bæres en saaret Mand med et af frygtelig Smerte forvrænget 
Ansigt bort paa en Baare. Pladsen paa den anden Side optages, foruden af en 
bedende Kvinde, af en Gruppe paa tre Mænd, der indbyrdes samtaler, og længst til 
venstre ses to Mænd i Slagsmaal samt en grædende Moder med sit Barn paa Skødet. 
I Forgrunden til venstre ses en Negerfamilie, Mand, Kone og Barn dragende ind 
paa Scenen. Drengen, der stikker Fingrene i Munden og piber, er sikkert et ypper-
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DØBEFADET. Fot. af Fabrik. L. Andersen.

ligt Eksemplar af en Gadedreng fra Datiden, en Figur, greben lige ud af Livet. 
Dette gælder ogsaa om den lille Krøblingefigur, der er anbragt til højre for Maria 
og de Personer, som omgiver hende. De unaturlig korte og forvoksede Ben slæber 
han efter sig, medens han bevæger sig frem paa Hænderne. Ansigtet er forvrænget 
til en hæslig Grimace. En lille Hund sidder foran ham og kløer sig med det ene 
Bagben. Ligeledes er de to Mandsfigurer til højre, der synes lige ved at ryge i 
Haarene paa hinanden overordentlig levende. Et mere alvorligt Udtryk er det lykke
des Kunstneren at faa frem i tre Rytteres Ansigter. Figuren længst tilvenstre fore
stiller Longinus, medens de to Ryttere tilhøjre uden Tvivl skal være Pilatus og den 
troende Høvedsmand. Pilatus har Turban paa Hovedet og holder en Hellebard - i 
højre Haand; han holder i Samtale med Høvedsmanden, der med betænksom Mine 

løfter Haanden for bedre at demon
strere det, han fremfører.

Hele Fremstillingen indrammes af 
to udskaarne og gennembrudte Søjler, 
paa hvis Kapitæler findes Baldakiner 
med Helgenindestatuetter. Fra begge 
Søjlekapitæler udgaar til Siderne Grene 
med stærkt kruset gotisk Bladværk, 
som danner Afslutningen foroven.

Figurerne paa Tavlen er af per
spektiviske Hensyn af forskellig Stør
relse og mer eller mindre rundt ud
skaarne eftersom de staar i Baggrunden 
eller Forgrunden. Farverne er ud
mærket bevarede. Der er til Drag
terne anvendt hvidt, blaat, rødt og 
grønt i lysere eller mørkere Toner. 
Hist og her er der paasat Guld. Fi

gurernes Hudfarve er for Kvindernes Vedkommende lyserød, for Mændenes rødbrun, 
Negrenes er mørkebrun, medens den Figur, der spotter Jomfru Maria, er gjort gul. 
Baggrunden er forgyldt med et fladt Mønster af Egegrene med Agern og Blade. 
Omkring Altertavlens og Fløjenes tre Sider løber en blaa Hulkehl, besat med støbte 
og forgyldte Rosetter. Saavel Midtertavlen som Fløjenes Sider er indvendig forsølvede.

Endelig kommer vi til Fløjenes Indersider. De er begge ved et Baand over 
Midten delte i to Afsnit, hvoraf hvert igen ved Søjler falder i fire Felter med hver 
sin Figur. Denne Inddeling havde krævet en stræng arkitektonisk Holdning hos 
Figurerne, men denne Fordring har Kunstneren ikke brudt sig om at fyldestgøre. 
Tværtimod vrider og vender Figurerne sig, som om de forsøgte paa at sprænge 
deres Indramning, og forsaavidt passer deres Bevægelser godt til Hovedtavlens stærke 
dramatiske Handling. Det kan dog ikke siges, at denne spores i Figurernes Miner, 
hver for sig er Skikkelserne rene Genrefigurer, tagne fra Gaden og iklædte den for 
hellige Figurer traditionelle Dragt, hvis Folder slynges og snoes i dristige Knæk, 
svarende til Figurernes kraftige Kropvridninger. Stod der ikke skreven under hver
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Figur, hvilken Helgen den skulde forestille, vilde man forsværge, at der var tænkt 
netop paa denne. I øverste Række paa højre Fløj, regnet fra Midtertavlen, findes 
Billeder af Biskop Nicolaus af Myra, Kirkens Skytshelgen, Apostlene Peter, Paulus 
og Johannes. I nederste Række ses Thomas fra Aquino, Dominicanernes store Lære
mester samt Jacob den ældre, Philip og Bartholomæus. Paa venstre Fløj findes i 
øverste Rækk? Dominicus i sin Ordensdragt og med en Hund med en Flamme i 
Munden ved sin Side, endvidere Jacob den yngre, Andreas og Simon*). I nederste 
Række endelig Dominicanermartyren den hellige Petrus i Ordensdragt, Mathias med 
Øksen, Thomas med Spydet og Marcus med Evangeliebogen.

Den nuværende Predella er ikke den oprindelige. Denne blev i Aaret 1820 
afgivet til Kommissionen for Oldsagers Opbevaring og findes nu paa Nationalmuseet 
i København. Den har rimeligvis været be
nyttet som Gemmested for de hellige Kar.
Paa Fløjenes Ydersider saas oprindelig Kirkens 
fire store Lærere; Figurerne paa højre Fløj er 
imidlertid helt overmalede med mørke Farver, 
hvorpaa er malet med forgyldte Bogstaver fra 
ca. 1600 en Indskrift paa Latin dels af Davids 
22. Salme: »Min Gud, min Gud, hvorfor har 
du forladt mig? .... Vore Fædre forlod sig 
paa Dig, de forlode sig paa Dig, og Du frelste 
dem, men jeg er en Orm og ikke et Menneske,
Menneskenes Spot og Folks Foragt. Alle de, 
der se mig, spottede mig; de vrængede Mund 
og rystede paa Hovedet" og dels af Esajas 53.
Kap.: »Visselig, han haver taget vore Sygdomme 
paa sig og baaret vore Smerter .... han er 
saaret for vore Overtrædelser, knust for vore
Misgærninger ... vi har faaet Lægedom ved ALTERKANDE. Eot af Eabrik. L. Andersen.
hans Saar". Paa venstre Fløj ses endnu de
siddende Figurer Pave Gregor, i hvis Skød Bogen ligger, og Biskop Augustinus, 
holdende det af Pilen gennemborede Hjærte i højre Haand, Krumstaven i venstre; 
en hvid Seddel slynger sig om hver af dem, men Indskriften er nu ulæselig. Paa 
den røde Grund staar de gulmalede Glorier bag deres Hoveder. Ogsaa tværs over 
denne Fremstilling er med gyldne latinske Bogstaver i den protestantiske Tid malet 
et latinsk Sprog af Skriften, Kristi Svar til Nikodemus (Joh. Evang. III 16-18): 
»Saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, at hver den, som 
tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Thi Gud haver ikke sendt 
sin Søn til Verden, at han skal fordømme Verden, men at Verden skal frelses ved 
ham. Hvo som tror paa ham, skal ikke fordømmes, men hvo som ikke tror, er 
allerede fordømt, fordi han ikke tror paa Guds enbaarne Søns Navn."

*) Underskrifterne Jakob og Simon ere vistnok fejlagtige. Jakobs Attribut er en Valkestok og ikke en Sav, 
Simons er en Sav, medens han her holder en Kølle (jfr. Fr. Beckett: Altertavler i Danmark fra den senere 
Middelalder S. 135).
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Paa hver af Fløjenes Indersider sidder to Dominicanerhelgener, iført Ordens
dragter, i Samtale; bag deres Hoveder staar gyldne Glorier. Indholdet af deres Sam
tale antydes ved de Genstande, de holder i Hænderne*). Paa højre Fløj er det en 
mandlig og en kvindelig Dominicaner; hun bærer Kristi Tornekrone over det hvide 
Hovedslør, Blodet løber hende ned ad Pande og Kinder, og i hendes højre Side 
ses Spydgabet; hun er altsaa et levende Billede paa den Korsfæstede. I højre Haand 
holder hun en Nagle, i venstre et Hjærte. Det er Kristi store Kærlighed og Betyd
ningen af hans Lidelse, hun demonstrerer, medens Dominicaneren peger paa den 
aabne Bog, han holder i Skødet, mindende om Kristi Kærlighed og Vælde, thi paa 
dens venstre Blad er malet Kristus paa den yderste Dag, iført Purpurkjortel, staaende 
paa Regnbuen og med tvende Sværd udgaaende fra sin Mund, og paa dens højre 
Blad staar Initialet A (Begyndelsen).

Af de to Dominicanere paa venstre Fløj holder den ene et Hjærte frem, i 
højre Haand holder han en Flamme, den anden, der har den aabne Evangeliebog i

OoiAT-BøSSE
FRA-

•Fre/E Kirke- 
LMRHVS •/AONOGRAA- 

•INDENI LAAGET-

1® Z'VERK.E-
VNDERGVNDEN-

*DEME ADI2D BØS HØRWORERVESØG/CFØLCK-T/L'WDI-AARHVS'ØC-ERGJØKTAFDEN’
__ SØLFKAND-SØZl-SALl(r-KNVD-/l/CKELSEN- SCKENCK-ÆJRCKENHVJUZKEN-BLEF
FRA'K/RCKEN-5TrAALEN7«5'53*0C-/GIEN- FVMDEN' J5 9 5 *

OBLATBØSSE.

Skødet, holder en Korsstav i venstre Haand, og forneden ved ham ses Djævelen. 
Det er Troens Udbredelse og den kristne Kirkes Kamp mod Vantroen, der er Emnet 
for deres Samtale.

Disse Predellabilleder, der forøvrigt er tørt malede og snarere ringere end 
Fløjenes Malerier, henvender sig ligesom de tilsvarende i Aarhus Domkirke, paa 
Grund af deres mystiske Indhold, i snævrere Forstand til Gejstligheden, medens de 
udskaarne Fremstillinger mere taler til Foiket**).

•) Der kan for Mændenes Vedkommende maaske være tænkt paa de samme tre Dominicaner-Helgener. som ere 
fremstillede paa Hovedtavlen, medens der med Nonnen maaske ei tænkt paa Katharina af Siena, død 1380, 
kanoniseret 1461
Beskrivelsen af Predellaen er taget efter Fr. Beckett Altertavler i Danmark.
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LYSEKRONE I VAABENHUSET.

Altertavlen er selvfølgelig Kirkens for
nemste Pryd og den, der først og fremmest 
tiltrækker sig Opmærksomhed, opstillet som 
den er i Baggrunden af Kirken, hvor den 
med sin Forgyldning og sine rige Farver 
maa drage alles Blikke paa sig. Alligevel 
vilde det dog være Synd at forbigaa det 
øvrige Inventar, blandt hvilket der findes 
adskillige Ting, der fortjener at betragtes 
med Interesse.

Prædikestolen er saaledes et smukt 
Stykke Billedskærerarbejde fra Christian den 
IV’s Tid. Noget Kunstværk kan man vel 
ikke kalde den, men der er gode Forhold i 
den, og Arbejdet er udført baade godt og 
omhyggeligt af en Mester, der forstod at 
haandtere sit Værktøj.

Højt over almindeligt Haandværker- 
arbejde staar derimod Døbefonten. Selve 
Fonten bæres af et Smedejærnsstel fra Chri
stian den IV’s Tid. Foden dannes af tre 
Drager, hvis Haler samles i en Ring om
kring den bærende Søjle. Fra denne løber dekorative Led, udskaarne som en Slags 
hornede og skæggede Satyrhoveder, op til Stellet. Dette er udtakket og ender i 
snoede Spiraler. Der, hvor Stellet samles om Søjlen, findes ligeledes smedede Spi
raler og Bladværk, alt ordnet med stor dekorativ Sans og udført med fortrinlig 
teknisk Dygtighed.

Døbefadet, der er af Sølv, er ældre; det stammer fra den sent gothiske Tid, 
omkr. ved 1480 og har i Midterfeltet en Engel der holder to Vaabenskjolde, hvis 
Billeder i Tidens Løb er forsvundne paa Grund af Pudsning. Omkring Midterfeltet 
findes en nu næsten udslettet Indskrift og der uden om igen en Gren med store 
udtandede Blade. Ogsaa dette Arbejde er et fortrinligt Stykke Kunsthaandværk, der 

(‘I fortjener at bevares med Omhu, saa at det ikke skal
blive mere slidt end det allerede er.

JX Forinden vi forlader Koret bør endnu nævnes
Alterkanden og Oblatbøssen, begge af Sølv.

Alterkandens Beholder er tykbuget med stort 
Haandtag, Laag med drevne Bladorna
menter og endende i en Vindrueklase. 
Tuden dannes af et skællet Uhyre med 
Næb. Foden har drevne og ciselerede 
Bladornamenter. Paa Beholderen findes 
en Indskrift, der ogsaa fortæller Kandens 

LAMPET VED PRÆDIKESTOLEN. Historie:
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EPITAFIUM OVER BORGMESTER HANS PEDERSEN. Fot. af Fabrik. L. Andersen.

„Dricher det er Jesv Blod. I Jesv Christi Nafen Kierligheden af Gvds 
Bennedidelse oc Naade gifver oc skienker Johannes Jensøn oc Anna oc Katrina denne 
Sølf Kande Evindelig at broges I Herrens Hellige Nador. Gvd til Ære oc alle tro 
Christelig Medbrødre oc Søstre, som nv er eller kommendis worder I Wor Frve Sogen 

til Gafns oc for
byder wi paa 

Gvds Wegne alle 
Ihvem som helst 
di. er hellerWerre 
kand for di hel
lige Samfvndis 

Kande herfra at 
tage eller i nogen 
anden Maade at 

brvges Wnder 
Gvds egen 

Wrede oc Straf 
som det skiede 
Hellidorvs Balta- 
zar. Gvds Ord 
er sandrv ja oc 
Amen ocmercher 
det hvem som 
wil daa slåer det 
hannem aldrig 

feil Anno Domini 
1572. Den første 
gammel Kande 

weyet 59 Lod 
nv haffver Wor 
Frve Sogne Mend 
lade den omgiøre 
oc lagt der til af

Kierchens Penger 43 Lod oc weyet saa til hobes 102 Lod Anno Domini 1667 er 
denne Kande nv atter omgiort oc tillagt af Kierchens Penger til Gvld 30 Rix Daaler 
noch Sølf 26 Lod weyer saa tilhobis 132 Lod?'

Af Lysekronerne fortjener den, der nu findes i Forhallen, særlig at bemærkes. 
Stellet bestaar af en aaben Baldakin, hvorunder den hellige Georg med Dragen er 
anbragt. Dekorationsmotiverne til Stellet er hentede fra gotisk Stenhuggerarbejde, 
medens Armenes Forbillede er Grene med korsformede, dybt udskaarne Blade. For
neden ender Kronen i et Dyrehoved, i hvis Gab en Ring og foroven er anbragt en 
Ørn med udslaaede Vinger.

Et smukt Stykke Metalarbejde er endvidere den ved Prædikestolen anbragte 
Lampet. Den er skænket 1630 af Arendt Altholt og Alheid Hansdatter. Selve
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EPITAFIUM OVER PROVST CHRISTEN NIELSEN FRIIS. 
Fot. af Fabrik. L. Andersen.

Lampetten bestaar af en spiralformet Gren, baaret af en knyttet Haand, der udgaar 
af Munden paa et paa Væggen anbragt fantastisk Hoved, udhamret af en Metalplade. 
I Spiralslyngningerne findes Bebudelsen fremstillet. Mellem de to Grene, der bærer 
Lysene, staar en lille Figur, forestillende en Landsknægt. Alt meget dekorativt og 
virkningsfuldt anordnet.

De øvrige Lysekroner er med Undtagelse af en nyere fra det 17. Aarhundrede. 
Den, der hænger i det vestligste Kapel er skænket 1638 af Borgmester Hans Pedersen 
og hans Hustru Kirsten Lawersdatter. Lysekronen i Nabokapellet er fra 1648 og 
har Indskriften: Si Deus pro nobis,
quis contra nos. Endelig stammer 
Korets Lysekrone fra 1643 og er 
forsynet med følgende Indskrifter: An 
Gottes Segen ist alles gelegen.

Orgelet paa et Pulpitur i det 
vestlige Kapel er opsat 1866.

Af Epitafier og Ligstene har 
Frue Kirke bevaret flere udmærkede 
Exemplarer fra det 17. og 18. Aar
hundrede. Nævnes kan saaledes 
Borgmester Hans Pedersens fra Ko
rets nordlige Væg. Det er en stor 
pragtfuld Trætavle i Rennaissancestil 
med Ornamenter i Rulleværk. I Mid
ten af Tavlen findes en Gruppe 
Familieportrætter, forestillende Borg
mester Hans Pedersen og Hustru 
Kirstine Lavridsdatter, deres 
to Børn samt Hustruens anden Mand 
Doctor Peder Hegerfelt. Alle Figu
rerne er fremstillede knælende med 
foldede Hænder og er klædte i Da
tidens borgerlige Dragt. Noget Kunst
værk er Billedet ikke, men hele En
semblet virker ganske pompøst og giver et godt Eksempel paa, hvorledes en Matador 
fra det 17. Aarhundrede mindedes.

Langt betydeligere og ædlere er det Epitafium, der hænger ved Siden af. Det 
minder om forhenværende Sognepræst ved Frue Kirke Christen Nielsen Friis. 
Den værdige Prælat, der døde som Præst i Ning Herred 1664, er afbildet med sin 
Hustru, begge Figurer knæler med foldede Hænder. I Baggrunden deles Skyerne og 
et Crucifiks kommer til Syne. Billedet giver en nydelig og troværdig Skildring af 
et Par Præstefolk fra det 17. Aarhundrede. Præstens Skikkelse er bred og værdig; 
hans Ansigt fortæller om en selvbevidst Mand, der var lærdere end de fleste af hans 
Kaldsfæller; han har et energisk Drag om Munden, og hans Øjne er dybe og aand- 
fulde. Der er noget overlegent, næsten bydende i hans Væsen, og man ser paa ham,
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EPITAFIUM OVER BASBALLESLÆGTEN. 
Fot. af Fabrik. L. Andersen.

at han har været af de Præster, der var virkelig Hyrde for Menigheden, hvis Ord 
har staaet fast, fordi de er bleven sagt med Myndighed og personlig Vægt. Hustruens 

Skikkelse er ikke mindre karakte
ristisk. Hendes bløde, udvidskede 
Træk fortæller om den brave, ikke 
meget begavede Kvinde, som har 
været helt ud Hustru og Moder, 
og, som det sømmede sig en ret 
og from Præstekvinde, sin Mand 
lydig og underdanig i alle Ting. 
Der er noget stilfærdigt, ærbart i 
hendes brede Matroneskikkelse; 
man kan næsten se paa hende, 
hvor stille hun har gaaet og 
puslet i Hjemmet om Mand og 
Børn og ordnet og styret alt 
indenfor Husets fire Vægge. Ind
ramningen i Barokstil er kraftig 
og virkningsfuld, uden Overlæs
ning og fortrinlig udført. Det er 
i det hele et af de bedste og 
værdifuldeste Gravminder fra det 
17. Aarhundrede.

Smukt og værdifuldt er og- 
saa det tredie Epitafium paa samme 
Væg fra Begyndelsen af det 18. 
Aarhundrede over Jens Christen

sen og Christen Jensen Basballe. Det savner Portrætter og bestaar af en bred Konsol 
i Barokstil, i hvis Midte Slægtens Bomærker og Vaaben er fremstillet. Paa Konsollen 
hviler tvende ovale Tavler med Indskriptioner. De holdes af en Engel i Midten og en 
ved hver Side. Englene er mindre heldigt modellerede, hvorimod selve det dekorative 
Skulpturarbejde er godt udført.

Uden kunstnerisk Værdi er det andet Epitafium over Basballeslægten, fra sidste Halv
del af det 17. Aarhundrede, der hænger i Sakristiet. De fire Portrætfigurer giver imidler
tid en interessant Fremstilling af en Patricierfamilie fra det 17. Aarhundrede. Se S. 56.

Foruden de her nævnte Epitafier rummer Kirken endnu en Del andre, deraf flere 
med Portrætter. Fraregner man det Epitafium med udmærkede Portrætter af en Mand 
og Kvinde i det 17. Aarhundredes Dragt, men ellers uden Indskrift, der hænger 
paa den østlige Væg i det østlige Kapel, er der dog ingen af dem, der har særlig 
Interesse.

R. BERG.



XIV.

DOVER Domkirken, Frue Kirke og enkelte Kælderrester er 
der i Aarhus absolut intet bevaret af Bygninger fra Middel
alderen. For en stor Del ligger dette naturligvis i, at de 
allerfleste borgerlige Bygninger ikke har været videre anse
lige, lige saa lidt som nogen af dem har været saa solidt 
byggede, at de har kunnet trodse Tidens Tand gennem 
Aarhundreder. Naar man undtager saadanne Bygninger som 
Bispens Borg, Klostret paa Brobjerg og maaske endnu et 
Par andre nu forsvundne Huse har sikkert kun faa af det 
middelalderlige Aarhus’ Bygninger været opført af andet 
Materiale end Ler og Tømmer. Mursten var i ældre Tid

et dyrt Materiale, som det ikke var Hvermands Sag at skaffe sig.
Vi er da ude af Stand til at give noget troværdigt Billede af det ældste Aarhus, 

men vi tager næppe Fejl i at gaa ud fra, at Byen i meget har lignet en Landsby, 
baade hvad Udseende af Bygninger og deres Indretning angaar. Vaaningshuset maa 
man saaledes tænke sig ikke mod Gaden, men inde i Gaarden, ligesom den samlede 
Række af Huse i Gadelinje hører en noget senere Tid til.

Landsbyfysiognomiet har Aarhus sikkert beholdt hele Middelalderen igennem og 
maaske endda et godt Stykke ind i den nyere Tid, saaledes som saa mange andre 
danske Byer. Det er først med det betydelige Handelsopsving i det 16. Aarhundrede, 
at der blev Raad til at opføre nye og anseligere Bygninger. Det er da ogsaa fra 
denne Tid, at de ældste bevarede borgerlige Bygninger i Aarhus skriver sig.

Det er Bindingsværksbygningerne, her er Tale om. Det, der er det 
karakteristiske ved disse Bygninger, er ikke saa meget selve Bindingsværkskonstruk
tionen, som det ejendommelige dekorative Udstyr, de fik. Sandsynligvis er Stødet

Aarhus. 13
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GAMMEL KÆLDER MED KRYDSHVÆLVINGER, STORE TORV 3. 
I Følge Traditionen gik herfra en Løngang under Torvet til Domkirken.

til hele denne Udsmykning kommen fra den Skare af tyske Haandværkere, der i 
Midten af det 16. Aarhundrede strømmede ind i Landet. Selv om der hurtigt ud
dannede sig særlige lokale Former, saa er der dog ingen Tvivl om, at de fleste Ud
smykningsmotiver er hentede fra tydske Byer, en Mængde af dem kan da ogsaa 
paavises baade her og der.

Det mest paafaldende ved Bindingsværkshusene er deres Tømmerskelet, der 
bestaar af Fodstykker, Stolper, Remme, Bjælker, Sparrer og Fyldetømmer. Dette 
Skelet rejstes først og udfyldtes da med Ler eller Mursten.

Som Regel var Bindingsværkshusene ikke meget dybe og det var sjældent, at 
der i dem var Plads til mere end een Række Værelser. For at bøde herpaa forsynedes 

ikke faa af dem med 
Karnapper ud mod Ga
den og indad mod 

Gaardspladsen med 
Halvhuse og Svaler. 
Som Regel var disse 
sidste aabne Gallerier, 
men de forekommer 
dog ogsaa som lukkede 
Gange.

Paa de fleste Hoved
facader sprang det øver
ste Stokværk frem ud
over det nederste, som 
Regel dog ikke udover 
en Bjælkes Bredde. 
Overgangsfoden, det 
Stykke Tømmer, der 
danner Forbindelsen 
mellem Stokværkerne, 
er især paa disse Dele 
men paa de anseligere

Huse fandtes det ogsaa paa Stolper, Port- og Dørhamre, samt paa Skraastiver og 
Lønholter i de øverste Stokværk.

Aarhus kan ikke rose sig af, at dets Bygninger har været særlig rige paa deko
rativt Udstyr. Med nørrejydsk Sans for det nødtørftige har man som Regel holdt 
sig til det nødvendige og gemt sine Penge til andre Formaal.

Det er væsentligst kun Overgangsfoden og Knægtene, der er bievne smykkede 
med Udskæringer, hist og her har ogsaa Portoverliggeren faaet en Indskrift, men 
ingen af dem har noget særlig poetisk Sving.

Den ældste eksisterende Bindingsværksbygning i Aarhus er Badstuegade 2 
(Markus Becks Gaard, se S. 23), opført 1593 af Raadmand Poul Pedersen Skriver, 
hvis Bomærke og en Sild, er udskaaret over Porten. Den er i alle Henseender typisk 
for Tidens Bygninger, baade hvad Konstruktion og Udsmykning angaar, og hører,

bares af Bjælkehoveder, støttet af ,, Knægte" (Konsoller). Det 
af Tømmerværket, at den dekorative Udstyrelse er anbragt,
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INTERIØR FRA MARKUS BECKS GAARD, 
BADSTUEGADE 2.

13’

trods sit faldefær
dige Udseende, til 
de bedst bevarede. 
Facaden ud mod 

Badstuegade er 
saaledes meget 

lidt forstyrret, der 
er hist og her 

indsat nogle nye 
Vinduer, men alt 
i alt staar den som 
en udmærket Type 
paa det 16. Aar- 

h und red es Byg
ninger. Knægtene 
er prydede med 

Akanthusblade, 
udmærket fyldigt 
og bredt udskaar- 
ne, saaledes som 

Rennaissancens 
Billedskærere for
stod det. Karak
teristisk for denne

og et Par andre af de ældre endnu bevarede Bindingsværksbygninger er den Mindelse 
om Gotiken, de bevarer i de paa Overgangsfoden og Mellemstykket udskaarne Stave, 
der ikke findes paa de yngre aarhusianske Bygninger.

Ved Siden af Markus Becks Gaard indtager Gaarden paa Hjørnet af Lille Torv 
og Immervad en hæderlig Plads. Desværre er den nu stærkt forstyrret. Ikke alene 
er de oprindelige Vinduer forsvundne og erstattede med moderne, men hvad der er 
det væsentligste, hele det
oprindelige øverste Stok
værk er nedtaget (1787), 
saaledes, at Gaarden nu 
kun præsenterer sig med 
to Etager.

I sin ældste Tid 
har den med alle tre 
Stokværk, det ene ra
gende ud over det andet, 
uden Tvivl været Byens 
stateligste Gaard. Den 
opførtes 1597 af Raad-
mand Niels Christensen enkeltheder fra store torv i i.
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MEJLGADE 30.

Skriver, hvis Navn tilligemed hans Hustrus, Cizele Pedersdatters, staar udskaarne 
over Porten og over en Dør i Gaarden, se S. 25.

Af andre bekendte Ejere kan nævnes Mag. Bunde Nielsen, Sognepræst til Frue 
Kirke i Midten af det 17. Aarhundrede, Borgmester Jacob Michelsen, hvis Arvinger 
1678 solgte Gaarden til Borgmester Jens Rasmussen Laasby. Fra ham kom den til 

hans Søn Borgmester 
Peder Laasby, saa man 
ser, at Gaarden stedse 
har været i gode 
Hænder.

Er den udvendig 
set berøvet en Del 
af sit oprindelige Ud
seende, har den der
imod i Gaardpartiet 
bevaret ikke saa lidt 
af det gammeldags 
hyggelige Præg. De 

aabne og lukkede 
Svalegange ere smuk
ke Repræsentanter for 
Fortidens Gaardarki- 
tektur.

Af andre mer eller 
mindre velbevarede 
Typer paa ældre Bin
dingsværkshuse maa 
nævnes Ejendommen 
Nr. 15 paa Skolegade 
fra 1642 (se S. 30) 
med et interessant 
men noget forstyrret 
Portparti. I dekorativ 
Henseende er For
merne ikke saa gode 
som paa de to foran 
nævnte Huse. Knæg

tenes Udskæringer
med Motiver, hentede fra Smedejærnsbeslag (en Udsmykning, der ogsaa fandtes paa 
det nu nedrevne Hus, Store Torv Nr. 11), er langt fra saa friske som Bladværket 
paa Markus Becks Gaard.

Smukt Billedskærerarbejde fandtes derimod paa det nu desværre ogsaa nedrevne 
Hus Mejlgade Nr. 30, der med sine gotiske Elementer i Overgangsfoden i Alder 
kom op ved Siden af Markus Becks. Interessant var dette Hus ogsaa, fordi det i
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øverste Stokværk havde bevaret en Række af de op
rindelige, blyindfattede Ruder.

I den sidste Menneskealder er foruden dette 
Hus desværre forsvunden en Mængde karakteristiske 
Bygninger. Enkelte staar vel endnu, omend stærkt 
forvanskede og forstyrrede.

Hvorledes deres Udstyrelse i det indre har 
været, ved vi saa godt som intet om. Ikke blot den 
oprindelige indre Udsmykning er forsvunden, men i 
de fleste Tilfælde ogsaa den ældste Ruminddeling.
Fra Huset Skolegade Nr. 15 findes endnu i Museet 
opbevaret den her afbildede Dør, der giver en god 
Prøve paa, hvor smukt de gamle Huse i deres første 
Skikkelse og Udstyr maa have taget sig ud.

De Partier af de gamle Gaarde, der er nogen
lunde uforstyrrede, er Gaardsrummene. En stor Del 
af de gamle Købmandsgaarde kan endnu findes med 
Svaler, Skure og Halvhuse, interessante, ikke saa 
meget ved deres arkitektoniske Værdi som ved deres 
maleriske Virkning. Hvilken Forskel paa et af disse 
store Gaardsrum med deres morsomme Spil mellem 
Lys og Skygge, med deres Vrimmel af smaa Ruder, 
af Trapper og Svaler, fyldt med Tøj i alle Farver, 
der hænger til Tørring eller Soling, med Poster og 
Vandtrug, med Husenes gamle uregelmæssige, halvt 
mosgroede Tage, Gaardspladsens toppede Brolægning, 
furet af dybe Rendestene, befolket med en Vrimmel 
af Ænder og Høns, fyldt med Vogne og alskens
disse moderne Gaarde, hvor alting er lige og i Vinkel, men hvor der ellers ingen 
Fest er for Øjet.

Det var ogsaa Husenes morsomme Linjespil, der gjorde Fortidens Gader male
riske. Der var ingen Uniformitet, hver Gaard og hvert Hus var et Væsen for sig, 
der hævdede sin Ret til at være, trods al Avtoritet. Der var Kviste og Gavle, Trappe- 
og Karnapfremspring, et stadigt op og ned og ud og ind, der gjorde Gadelinjen 

levende, munter og frisk. 
Og regn saa hertil, at 
de gamle Gader og 
Stræder ikke som Nu
tidens var udstukne efter 
en Snor. De krummede 
og snoede sig gennem 
Grundene, saadan som 
de kunde faa Plads til 
og saaledes, at man snart

DØR FRA SKOLEGADE 15.

Slags Redskaber, og saa en af
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DØR FRA GRAVEN 19.

saa hele Facaden af et Hus og snart kun 
et Hjørne. Hist og her afbrød en Have, 
et grønt Træ eller nogle Buske Husrækken 
og forøgede Lys- og Skyggespillet, nu og da 
kom en lille Smøge med faldefærdige Rønner 
og grønne, frodige Haver, — den rene Idyl.

Dette maleriske Præg over Huse og 
Gader beholdt det gamle Aarhus længe, og 
har tildels bevaret det endnu i afsides lig
gende Gyder. Hvor herligt er det f. Ex. 
ikke at gaa gennem den smalle Smøge fra 
Søndergade til Fredenstorv, hvorfra man ser 
over Fiskergades smaa røde Tage og de 
frodige Baghaver med Hylde- og Frugt
buske, medens Domkirken kroner det hele 
med sine Murmasser, og hvor smukt var 
det ikke endnu for nogle Aar siden at staa 
paa en af de smaa Broer, der førte over 
Aaen og se paa Fiskergades morsomme 
Smaahuse og de grønne Træer og Buske, 
ludende udover Vandspejlet. Og endnu 
mere idyllisk var Partiet i ældre Tid. Hvor 
meget smukt er her ikke bleven fjernet, vist
nok en Smule unænsomt.

Fra det 18. Aarhundrede har Aarhus ogsaa bevaret en Del Bindingsværks
bygninger, men de er alle mindre karakteristiske end det 17. Aarhundredes. Det 

øverste Stokværk fik nu 
kun en ganske svag Ud
ladning og i Midten af 
Aarhundredet forsvandt 

den ganske. Samtidig 
kom Moden og forlangte, 
at Bygningerne skulde 

dækkes med Puds. Det 
var ikke længere fint nok 
at vise Bjælkeværket frem. 
Dermed forsvandt Bin
dingsværkets Tilværelses
ret. Det fortrængtes af 
Grundmur helt op igen
nem Væggene, i hvert 
Fald da for Hovedbyg
ningens Vedkommende. 

wrsTOFTs oaard paa studsgade. Facaderne ud til Gaden
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DØRPARTI FRA WISTOFTS GAARD. 1798.

mistede derved deres tidligere livlige Præg. De blev for Størstedelen kedelige og 
glatte. Et Par Lisener hist, en Gesims her, en Smule Forsøg paa at efterligne Rustique- 
kvadre, det var alt, hvad man havde til at live op i Ensformigheden. En god Type er 
Wistofts Gaard paa Studsgade, opført 1798 af Hans Friderich og Ellen Marie Raae. 
Bygningen er ikke uden en vis statelig Virkning og dens uforholdsmæssige Længde 
brydes heldigt af et Par Halvsøjler eller Lisener i hver Ende. Men havde Bygnin
gen ikke det fine og gratiøse
Dørparti i Ludvig den 16.
Stil, vilde den alligevel kom
me til at virke kedeligt. Dør
fløjene udmærker sig ved 
smukt Billedskærerarbejde og 
hjælper med til at give hele 
Dørpartiet et fornemt, næsten 
aristokratisk Præg, der mere 
minder om Indgangen til en 
Herregaard end til en Køb
mandsbod.

I Modsætning til Kjøben- 
havn og andre Købstæder 
synes der forøvrigt i Aarhus 
at være ofret forholdsvis lidt 
paa Udsmykning af Husene 
i det 18. Aarhundrede. Der 
findes hist og her et Par 
Initialer og Ornamenter ud- 
skaaret over Porte eller Døre, 
men i Sammenligning med 
de Levninger af lignende Art, 
vi har fra det 17. Aarhun
drede, er de meget tarvelige.
Interessant er det forøvrigt 
at lægge Mærke til, med hvil
ken jydsk Sejghed, man har 
bibeholdt dekorative og or
namentale Former længe efter,
at de er gaaet af Mode andet Steds. Til langt ned i det attende Aarhundrede dyr
kede man endnu Baroken og Rokokoen. Vidnesbyrd herom afgiver den afbildede 
Dør fra Graven Nr. 19, der stammer fra sidst i det 18. Aarh. Endnu de første 
Aartier af det 19. Aarhundrede holdt man fast ved Ludvig den 16. Stil i Døre og 
Porte, da Hovedstaden for lang Tid siden havde givet sig Empiren i Vold.

Tiderne var for daarlige og man fulgte for lidt med til at være moderne. 
Som Regel blev Husene opførte slette og rette uden nogen som helst Udsmykning 
og uden noget Forsøg paa individuel Smag.
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LILLE TORV 1831. Tegnet af F. W. OTTO. Orig. i Museet.

I denne Samling af tarvelige Gaarde og Smaakaars Huse har det af Købmand 
og Justitsraad Meulengracht i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede opførte Hus paa 
Lille Torv med dets statelige Halvsøjler paa Facaden derfor ogsaa virket rent monu
mentalt og længe staaet som Typen paa en stor og fornem Bygning.

Længe, meget længe varede det, inden Aarhus fik Bygninger, der kunde maale 
sig med denne, og lige ned til vor Tid vedblev Aarhus med i det ydre at bære 
Præg af det, den i lange Tider havde været - en Smaakøbstad.

HJØRNET AF MUNKEGADE 
OG GRØNNEGADE.



AMTtJND
STÆNDER

NÆRINGS'
FORHOLD

xv.
AAR man til Fulde vil forstaa Livet, saaledes som det 

udfoldede sig i det gamle Aarhus baade i social og 
økonomisk Henseende, er der især en Kendsgærning, 
man maa drage frem, og det er den isolerede Tilværelse, 
Byen og dens Indbyggere førte.

Vel laa Byen ved Havet og havde for saa vidt 
let Adgang til at komme i Forbindelse med Yder
verdenen, men det var dog kun i forholdsvis ringe

Grad, at Lejligheden benyttedes. Handelslivet var jo i ældre Tid stadig lidt udviklet, 
og selv om Byen til Tider ejede saavel en dygtig Handelsstand som Handelsskibe, 
saa blev Forbindelsen med Omverdenen alligevel - sammenlignet med vor Tids - 
kun ringe, alene af den Grund, at det kun var forholdsvis lidt, der var at handle 
og sejle med.

Men end yderligere indskrænket var Forbindelsen med Omverdenen til Lands. 
Rent’fraset den Omstændighed, at Byen afgrændsedes med Volde og Grave, maa 
man huske, at Veje saa godt som slet ikke fandtes. Læg saa hertil, at Transport
midlerne vare mere end tarvelige, og man vil forstaa, at det kun var med den nær
meste Omegn, at Byen kunde staa i et nogenlunde jævnt og stadigt Samkvem. Følgen 
af’denne isolerede Stilling var imidlertid den, at Byen i økonomisk Henseende blev 
afhængig af sig selv og det nærmeste Opland. Byen og dens Opland supplerede 
hinanden. Fra Oplandet leveredes de fleste Næringsmidler, til Gengæld for hvilke 
Byen leverede Handels- og Haandværksprodukter. Det var ogsaa af denne Grund, 
at Landbrug og Kvægavl lige ned i det 19. Aarhundrede vedblev at være en Faktor af 
Betydning i Byens Næringsliv. Om Tilførsel andet Steds fra var der kun sjældent
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Tale, allerede af den Grund, at Transporten maatte blive dyr og kun kunde betale 
sig for de mere kostbare Artikler. Det var som Regel kun ved de store aarlige 
Markeder, at der mødte Kræmmere andet Steds fra, og kun ved saadanne Lejligheder 
kunde man faa mere raffinerede Ønsker opfyldte. Til daglig maatte man nøjes med, 
hvad Stedet formaaede. Heraf fulgte imidlertid, at de Handlende og Haandværkerne 
som Regel sad inde med et faktisk Monopol. Konkurrencen kunde aldrig blive stor, 
og den, der var, søgte man saa godt som mulig at holde sig fra Livet. Ikke saa 
underligt da, at der i den Tids Handelsret efterhaanden udviklede sig den Lære, at 
en Bys Opland var noget, der ubetinget hørte den til, og som ingen fremmede havde 
Lov til at bemægtige sig. At herske økonomisk over Oplandet hørte til Byens aller 
umisteligste Privilegier, og var ensbetydende med hele dens Tilværelse. Kun Stadens 
Indvaanere maatte drive Handel og Haandværk. Ingen maatte opkøbe Varer direkte 
af Bønderne uden netop Købstæderne, og i Landsbyerne maatte kun de Haandværkere 
nedsætte sig, som var absolut nødvendige. Man vil derfor ogsaa kunne forstaa, at 
Byerne stadig søgte og ogsaa altid fik Kongernes Stadfæstelse paa denne Ret. Den 
bekræftes saaledes i Kong Christoffer af Bayerns Stadsret for Aarhus af 2. Juli 1441, 
hvor det forbydes enhver at købe eller sælge „i nogen ulovlig Havn, som ligger hos 
eller omkring fornævnte vor Købstad Aars under Fortabelse af det Gods, han køber 
eller sælger, halvt til Kongen og halvt til Byen."

Det er den samme Tanke, der gaar igen i Kong Hans’ Brev af 19. November 
1505, hvorved han „til Hjælp og Trøst for vore kære Borgere og Undersaatter i 
Aarhus" giver dem følgende „Naader og Privilegier", at ingen fremmed Købmand 
herefter skulde have Lov til at handle med Bønderne i de Landsbyer, som laa uden
for en Kreds af fire Mil om Aarhus. Heller ikke maatte Præster eller gode Mænd 
(Adelsmænd) drive Forprang med Bonden, d. v. s. at man ingen udenbys Mellem
handlere taalte udenfor Borgerstanden. Til Bedste for Byens Borgere fastsattes der 
endvidere, at enhver, der søgte Byens Havn og ikke havde hjemme i Aarhus, skulde 
betale Havnepenge i Forhold til Skibets Størrelse. 3 Skilling for hvert Skib paa 
10 Læster eller derover, 2 Skilling for mindre Skibe og 1 Skilling for Baade. Lige- 
saa skulde udenbys Kræmmere, der opslog deres Boder paa Gaden ved de aarlige 
Markeder, betale 4 Skilling i Stadepenge. Handelen var da, som man vil se heraf, 
helt grundlagt paa Privilegier. I Princippet kunde vel en Købmand sejle og handle 
over hele Riget, men han skulde vel vogte sig for at komme saadanne Steder, hvor 
særlige Rettigheder gav de paagældende Beboere en faktisk Eneret paa Handelen. 
Naar f. Eks. Christoffer af Bayern i Stadsretten af 1441 giver Aarhus Borgere Told
frihed over alt i Kongeriget Danmark, saa er det et Spørgsmaal, hvormeget denne 
Begunstigelse er værd, da Skaane Marked „og andre vore Fiskelejer“, altsaa netop de 
Steder, hvor der var noget at gøre i den Tid, udtrykkelig blev undtagne.

I Kong Hans’ ovennævnte Brev tages der ligeledes en Reservation overfor de 
Privilegier og Friheder, der var givne Borgerne i Aarhus, Randers og Grenaa. Noget 
stort Indpas har disse Byer vel ikke kunnet volde Aarhus, men at man dog ingen
lunde altid var gode Venner med dem, fremgaar tydeligt af den Overenskomst, som 
afsluttedes mellem Borgmester og Raad i Randers og Aarhus 1542 angaaende det 
gensidige Besøg paa de to Byers Markeder, henholdsvis paa St. Anna Marked i
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Aarhus og St. Ludvigs Marked i Randers. Der tales i Overenskomsten om den 
Trætte og Tvedragt, der hidtil havde været mellem de to Byers Borgere for de 
nævnte Markeders Skyld. Den skulde nu ganske være død og magtesløs og for 
Fremtiden skulde Borgerne have Lov til uhindret at komme til hinandens Markeder.

At denne Overenskomst dog kun har været en Slags tvungen Fredsslutning er 
sandsynligt, og man tager næppe Fejl i at antage, at Striden mellem de to Byer har 
rejst sig, fordi de begge har villet være eneraadige over Tilbudet paa Markedet. Det 
synes da ogsaa, som om Aarhus har opnaaet et Kongebrev for, at Markedet skulde 
ophøre, men saalidet betød et Lovbud fra Centralmagten den Gang, at Markedet 
alligevel fortsattes. 1553 træffer vi imidlertid et af Christian III. udstedt Kongebrev, 
hvorved St. Anna Marked i Aarhus endeligt ophævedes, fordi Borgmestre og Raad 
havde berettet, hvorledes det var dem og de menige Indbyggere „storlig til Hinder 
og Skade og Næring og Bjærgning med det St. Anna Marked, som aarlig holdes i 
Aarhus." Den, der brød dette Bud, skulde miste sine Handelsvarer til Deling mellem 
Kongen og Byen og desuden straffes som den, der „vore Breve og Bud ikke 
agte ville."

Om St. Anna Marked efter dette virkelig er bleven afskaffet, faar staa hen. 
Man skulde tro, at Byen kunde have nok i St. Olufs Marked, der var Byens største 
og mest besøgte Handelsstævne.

Det er en lignende Strid for det lokale Markeds Bevarelse, som Aalborg førte 
1553 med Aarhus og Randers. Aalborg klagede over, at det stred mod dens Privi
legier, at Borgerne fra Aarhus og Randers brugte Handel og Fiskeri i Limfjorden 
for Moe Birk og Hals Sogn, der laa indenfor Aalborg Byes Interessesfære. Sagen 
blev ved Mellemkomst af nogle Rigsraader forligt saaledes, at Aarhus og Randers 
skulde have Ret til at bringe deres Handelsvarer til Fiskelejerne efter Fastelavns Søn
dag. Den 25. Marts maatte de aabne Handel og Vandel og fortsætte den til Pinse
dag, men efter denne Dag maatte de ingen andre Varer have paa Oplag i Fisker
byerne end Salt og Træ. Spørgsmaalet har rimeligvis ikke været let at afgøre og 
den hele Sag synes afgjort i Mindelighed, „paa det begge Parter maa blive ved deres 
Næring og Bjærgning og Indbyggerne herudi Riget maa handle og vandle med 
hverandre."

Rimeligvis har Meningerne om Markederne været stærkt delte. Medens nogle 
Næringsdrivende kan antages at have holdt paa deres Skadelighed, har andre været 
interesserede i dem, paa Grund af den store Menneskemasse de trak til Byen og 
den forøgede Omsætning, de var Aarsag til.

Det synes da ogsaa at være omsonst at et kgl. Reskript af 11. August 1685 
afskaffede St. Olufs Marked og erstattede det med to andre Markeder, der skulde 
holdes henholdsvis den 22. Februar og den 12. Oktober*), thi faa Aar efter, 1696, 
ser man af en Magistratserklæring, at det kgl. Reskript kun havde bevirket, at der nu 
holdtes tre Markeder; om St Olufs Marked hedder det, at det varer i 14 Dage, 
hvorimod de to andre (altsaa de nye) var Fæmarkeder og ikke til stor Nytte. Hvor 
delte Meningerne i Virkeligheden var om Markederne faar vi at vide af en Ansøg-

*) Dette Marked kaldtes til langt hen i det 19. Aarhundrede „Hvide Ras’ Marked", i Henhold til Overleveringen 
efter en Forbryder, „Hvide Ras" kaldet, der blev henrettet 1635, første Gang, Markedet holdtes.
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ning af 1697, hvorved en Del Haandværkere andrage om at faa alle Markederne 
afskaffede, fordi Udenbyes førte saa meget ind i Byen til Skade for de her boende 
Haandværkere, hvis „Tilstand hos de fleste er ganske slet, og over alt saadant, ej 
kan svare naadigst paabudne Skatter og Byens Udgifter som tilforn og endnu gærne 
vilde".

Men herimod erklærede, som foran anført, 29 Borgere, for Størstedelen Køb
mænd, at Markederne var meget gavnlige for Byen, og at de ønskede, at Hs. Majestæt 
vilde forunde Byen flere saadanne Markeder, „thi" - som det hedder i deres Udsagn 

„hvor noget sælges fejler ikke noget igen hos en og anden købes." I samme 
Aand gik Magistratens Erklæring. Enden paa det hele synes at være et kgl. Reskript 
af 19. Oktober 1706, hvorefter St. Olafs Marked, „som blev afskaffet 1685", igen 
maa holdes og søges. Som man ser gaar Reskriptet ud fra, at Markedet havde været 
nedlagt, hvad dog efter det oven anførte sikkert ikke har været Tilfældet. Det ved
varede fra da af ned til vor Tid, indtil det ophævedes 1897.

Hvad enten nu Stemningen var for eller mod Markederne, saa var det imidlertid 
i begge Tilfælde i det lokale Markeds Interesse, man kæmpede.

Det, der fra Datidens Styrelse kunde indvendes og ogsaa theoretisk blev ind
vendt mod den stærke Beskyttelse af det lokale Marked var den Monopolfortjeneste, 
som Indehaverne let kunde erhverve sig paa deres Medborgeres Bekostning. Der 
blev faktisk ogsaa forsøgt at sætte en Stopper for en altfor stærk Udbytning. Der 
blev sat officielle Priser baade paa Fødevarer og Haandværksprodukter, men sjældent 
med videre Held.

Denne Tendens til at regulere Priserne maa forstaas ud fra den Tids økono
miske Anskuelser, der, gennemsyrede som de var af Kirkens ideale Syn, i Hoved
sagen var disse: Mennesket er fra Guds Haand skabt som et selskabeligt Væsen. 
Det kan kun eksistere sammen med og i Samarbejde med andre. Det er derfor 
ethvert Menneskes Pligt at arbejde for derved at hjælpe sine Medmennesker. For 
dette Arbejde tilkommer der ham imidlertid kun den Løn, som er nødvendig til et 
sorgfrit Udkomme. Søger han at skaffe sig Fordel herud over, overskrider han de 
berettigede Grænser for sin Stilling i Samfundet. Men ligesom ethvert Menneske er 
forpligtet til at arbejde, saaledes har det Ret til at forlange Arbejde og derigennem 
Underhold.

Med andre Ord at sørge for, at ingen havde for meget og ingen for lidt, det 
var den ideale Ordning af det økonomiske Liv, man i ældre Tid ønskede at oprette. 
Det ses imidlertid, at man ud fra et saadant Grundsyn umuligt kunde overlade til 
den enkelte selv at drage Grænserne for sit Erhverv. Det maatte blive Øvrighedens 
Sag. Dens Pligt var det at holde enhver paa sin Plads og sørge for, at han passede 
sin Bestilling, en Tankegang, der vedblev at raade til Midten af det 18. Aarhundrede, 
da de liberale Ideer begyndte at slaa Rod.

Det var dette Syn, der laa til Grund for Indordningen af Erhvervslivet under Lav.
Udenfor Hovedstaden lykkedes det dog i ringe Grad at faa Handelen lavsbunden.
I Aarhus kunde enhver Købmand handle med, hvad han vilde. De større og 

mere kapitalstærke af dem drev da ogsaa Forretning med saa godt som alt, hvad 
Datidens lokale Handel gav sig af med. De holdt aaben Bod, handlede baade i
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stort og smaat med Korn og Tømmer, de bryggede og solgte 01, havde Jærn, Fisk, 
Tran og alle andre grove Varer paa Lager, solgte Alenvarer og holdt Værtshus, 
havde Skibe i Søen, kort sagt, de havde al den Slags Handel forenet, som nu er 
udspecialiseret paa mange Hænder. Deres største Forretning skete med Omegnens 
Bønder. Af dem købte de Handlende alle Landbrugsprodukter, for hvilke de gav 
Købmandsvarer i Bytte. Det var Tuskhandel i stor Stil, kontante Penge saas sjældent, 
men for Købmanden var Forretningen god og lidet risikabel. Det var som Regel 
ham, der bestemte Prisen baade paa sine egne og Bondens Varer. Alligevel var der 
mellem Køber og Sælger et gensidigt Tillidsforhold, som sjældent svigtedes, og som 
kunde holde fra det ene Slægtled til det andet, men Købmandens Forhold til de 
Bønder, som søgte ham var som oftest mere end et blot Forretningsforhold. Køb
manden var Raadgiver i stort og smaat for Bonden, og naar Vognene de store Torve
dage holdt Række paa Række i Købmandens Gaard, saa faldt der mangen lun Passiar 
af baade om det ene og det andet, naar Bonden beværtedes i Købmandens Stue.

Det er givet, at de Købmænd, der raadede over den største Kapital, ogsaa 
kunde skaffe sig den største Forretning. Nu og da kom der da ogsaa Ønsker frem 
om at specialisere Handelen i Lav. Det vilde, som de 24 Mænd udtrykte sig 1735 
skaffe mere Lighed i Handelen.
„De som have Capital balan
cere," hedder det, „eller fortjene 
Penge derved (ved Handels
friheden), men forknytte den I
fattigere og derfor kan ingen 
Egalitet blive eller noget derved 
fuldføres, saalænge de ikke det 
vorder befalet."

Disse Ønsker om at lavs
binde Handelen blev dog ikke 
imødekommet.

Helt anderledes blev det 
derimod for Haandværkets Ved
kommende. Det blev meget 
tidligt lavsbundet, saaledes at 
hvert Fags Udøvere fik Eneret 
paa deres specielle Haandværk.

Det var Borgmestre og 
Raad, der raadede over Næ
ringslivet og havde Indseende 
med, at Haandværkerne holdt 
sig de Regler efterrettelige, som 
blev givet for Udøvelsen af de 
forskellige Fag. I Praksis udfor
mede denne Ret sig imidlertid 
saaledes, at Borgmester og Raad

GAMMEL
KØBMANDSGAARD 
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stadfæstede de Regler, som Haandværkerne af de forskellige Lav selv vedtog. Disse 
Regler samledes i „Skraaen" (o: hvad der er opskrevet) som ethvert Lavsmed
lem var forpligtet til at lyde. Der er desværre ikke bevaret nogen aarhusiansk 
Lavsskraa fra Middelalderen, men vi kan med Sikkerhed gaa ud fra, at Lavenes Ord
ning i Aarhus har været den samme der som i alle andre danske Byer.

I Middelalderen har der næppe været mange Lav i Aarhus. Sandsynligvis kun 
Skomagernes og Smedenes, hvilket sidste dog omfatter adskillige andre Haandværk, 
der ikke har været stærke nok til selv at danne Lav. Efterhaanden kom der dog 
ikke faa selvstændige Lav frem og i det 18. Aarhundrede var de fleste Haandværk i 
Aarhus lavsbundne.

I Spidsen for hvert Lav stod en Oldermand, der ledede Lavets Anliggender 
med Bistand af en eller to Stolsbrødre. Som Tilsynsmand for Raadet beskikkedes 
desuden som Regel en Bisidder, der holdt Øje med, at alt gik ordentligt til.

Grundtanken med Lavsvæsenet var at sikre Samfundet godt og solidt Arbejde. 
Derfor kunde heller ingen blive Mester uden efter Aflæggelsen af en Prøve. Men 
ved Siden heraf skulde der ogsaa skaffes Haandværkeren et nogenlunde sikret Ud
komme. I mange Byer sattes der af denne Grund en bestemt Grænse for Antallet 
af de forskellige Fags Udøvere. Ligesaa fastsattes der Bestemmelser, hvis Hensigt 
var at holde samtlige Udøvere af samme Fag paa nogenlunde samme økonomiske 
Trin. Ingen af dem maatte holde mere end et vist bestemt Antal Svende. Ingen 
maatte gribe ind i den andens Arbejde eller underbyde den anden. Havde et Lavs
medlem gjort et heldigt Indkøb af Raamaterialier, skulde han give sin Lavsbroder 
Part deri o. s. v.

Til Gengæld for disse indskrænkede Bestemmelser fik hvert enkelt Lav Eneret 
til at udøve Faget. Kun den, der havde lært Faget og forstod det, havde Adgang 
til at blive Medlem af Lavet. Hovedreglen i Næringsretten blev: Enhver skal nære 
sig af sit Embede, en klar og bestemt Modsætning til vor Grundlovs Bestemmelse 
om fri og lige Adgang til Erhverv.

Lavet var Rammen om de Næringsbrug, Samfundet havde Brug for, og de 
Personer, der optoges i Lavet, havde Pligt til at sørge for Samfundets Tilfredsstillelse 
med deres særlige Arbejde, det var deres »Embede«, som det kaldtes.

Det gaar derfor ikke an at sammenligne Lavene med vor Tids faglige Organi
sationer. Man kan snarere betragte dem som en Del af den offentlige Myndighed, 
da Lavets Styrelse i Forbindelse med Øvrigheden havde at paase, at alt Arbejde blev 
ordentligt udført, og at ingen uberettiget gjorde Indgreb i Lavets Rettigheder.

Det ligger imidlertid i Sagens Natur, at naar en Gruppe Haandværkere først 
havde faaet Eneret paa at udføre et bestemt Slags Arbejde, vil den gøre alt muligt 
for at holde Konkurrencen borte og blive saa faa som muligt om Fortjenesten.

Jo mere grundfæstet Lavsvæsenet blev, jo stærkere lagde det derfor Vægten paa 
sin Eneret. Adgangen til Lavene indskrænkedes. Indgangspengene blev dyrere, 
Mesterstykket sværere. Lavene kom paa denne Maade i Konflikt med den kontrol
lerende Øvrighed, der navnlig blev skarp, efterat Kongemagten havde faaet større 
Styrke og begyndte at interessere sig for det økonomiske Liv i Samfundet.

Gang paa Gang søgte Regeringen at hindre Lavenes Overgreb og deres Forsøg
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paa at hævde Lavenes Monopol, rnen det endte efter kort Tids Forløb altid med, at 
alt blev ved det gamle.

Det synes især at have været Skomagerne, som var Foregangsmænd i denne 
Henseende; og saa begærlige synes de at have været, at Kong Hans ved en For
ordning af 21. Novbr. 1507 saa sig nødsaget til at hæve alle bestaaende Skomager
lav i Riget og gøre Skomageriet til fri Næring, „fordi den menige Mand tit og ofte 
har kært og klaget over dem af Skomager Embede, saa at de have sæt og gjort 
uredeligt Køb paa Sko." Stormen mod Skomagerne synes dog forholdsvis hurtigt 
at være trukken over, thi ganske kort Tid efter, ser vi den samme Konge udstede 
nye Lavsskraaer for Skomagerne i forskellige Byer. At de andre Haandværk imidler
tid ikke har været bedre end Skomagerne, synes at fremgaa af Frederik I.s Brev af 
4. December 1526, hvorved alle Lav hæves, fordi de ofte voldede „stor Tvedragt og
Ulydelse blandt Almu
en." For Fremtiden 
skulde alle Byens Be
boere være i Lav og 
Gilde med Borgmestre 
og Raad, hvem det paa
lægges hvert Aar paa 
St. Valborg Dag at fast
sætte Prisen paa de for

skellige Haandværks- 
frembringelser.

Hvorvidt det er 
lykkedes Kongen at faa 
Lavene ophævede ved 
denne Forordning er 
vist tvivlsomt, men hvis 
saa er, er de dog snart 
opstaaede igen. Det har 
da aabenbart heller ikke

CARL BERTELSENS GAARD, GRAVEN 3.

været Meningen at indføre Frinæring; det laa langt fra Tidens økonomiske Tanke
gang, der netop fremfor noget gik ud paa, at alt skulde være lovbundet og reguleret. 
Alene af den Grund har Lavene ikke kunnet undværes, og naar det i den nævnte 
Forordning hedder, at Haandværkerne skulde undersøge, om en ny tilkommende 
Haand værker „er god for sit Embede," saa gav man her en Finger, som sikkert 
snart er bleven benyttet til en ny Lavsdannelse eller til at genoplive den ophævede 
gamle. Lavene hørte med til Tidens økonomiske Organisation, og man ser dem 
derfor ogsaa snart i fuld Kraft igen.

Da Christian III.s Reces udkom 1558, bestod alle Lav som forhen, og Kongen 
klager over, at naar en ung Haandværker, „som sit Haandværk lært haver", vil ned
sætte sig som selvstændig, da bliver han af de gamle vægret ved at komme i Lavet, 
med mindre han gør et Mesterstykke, og hindres med Gæstebud og anden stor Be
sværing, hvorfor der her i Riget findes faa Haand værksfolk, som noget kunne. Den
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gamle Bestemmelse gentages da: „Derfor ville vi, at ingen Haandværker herefter 
skal besværes med Mesterstykke at gøre; han skal ikke udi Haandværket give mere 
end 1 Gylden og maa ikke forhindres at komme udi Haandværket, om han er god 
for det.“

Hvorledes de Aarhus Haandværkere har taget denne Bestemmelse, savner vi 
desværre Efterretning om. Sandsynligvis har de baaret’sig ad som deres Fæller an
det Steds, nemlig ganske rolig ladet som om der aldrig var udstedt noget Kongebud.

Af Aarhus Smedelavs Protokol ser vi, at de i hvert Fald i Aaret 1592 fordrede 
Mesterstykke. I dette Aar lovede nemlig 3 Mestre at opvise deres Mestergærning til 
en bestemt Tid eller ogsaa at give to Tønder 01 istedetfor 1 Tønde og alligevel 
forfærdige sit Mesterstykke. Ikke alene heraf, men ogsaa af flere andre Vedtagelser 
ser vi, at de kgl. Forordninger var frugtesløse. 1609 hedder det om Skomagerne 
i Aarhus, at de „tilfordrister sig for en meget ulidelig og ubillig Værd og Pris at 
sælge og afhænde Sko, Støvler og andet deres Arbejde.“ For at afskaffe deres 
Uskikkelighed i denne Henseende fik alle uden- og indenlandske Skomagere Lov til 
to Gange om Ugen at falholde deres Arbejde paa Torvet. Om denne Forøgelse af 
Konkurrencen har virket paa de Aarhus Skomagere, hører vi desværre ikke noget 
om. I Begyndelsen af det 17. Aarhundre syntes Christian den IV at have villet en 
Ende paa Kampen, idet han 1613 befalede at alle Lav skulde ophæves, „fordi de 
paa det højeste besværer vore Undersaatter med hvad de hos dem skulle lade gøre."

Det synes imidlertid, som om denne skrappe Forordning ikke har hjulpet stort 
mere end alle de foregaaende. Saa meget er i hvert Fald vist, at en Mængde Lav 
ganske rolig vedblev at bestaa uden at bekymre sig om Kongen eller hans Bud.

Efter al Sandsynlighed har de Aarhus Haandværkere fulgt deres Fællers Eksempel 
og fortsat deres Liv i den gamle Skure.

Et Par Eksempler paa, hvorledes et Lav udøvede sin Eneret kan her gives 
efter Bagerlavets Protokoller.

1634 vedtager Lavsbrødrene saaledes, at ingen maa falholde Brød ved Mindet 
eller andre Steder, uden ved Borgeporten eller i Borgeporten og i deres Huse, und
tagen paa almindelige Markedsdage. 1650 enedes man endvidere om at afskaffe al 
Ombæring af Brød i Kurve fra Gade til Gade, ja Bagerne gik endog saa vidt, at de 
uddelte Næringstilladelser, som naar de 1665 bevilgede 2 Mænd af Byen at maatte 
bage Rugbrød og Smaabrød (Sigtebrød), at falholde i deres Huse og et vist Sted 
paa Gaden mod 2 Rdlr. „i Straf" til Lavet. 1667 giver det endog hele 5 Personer 
Tilladelse til at bage Grovbrød alene til Salg i deres Huse og „at staa i Gaden" 
mod en Betaling af 2 å 4 Mark- aarlig til Lavet.

Foruden i deres Huse solgte Bagerne ogsaa, som man kan se af ovenstaaende, 
deres Brød fra Stader samt ved Ombæring i Husene. Antagelig har det været van
skeligt at regulere Brødsalget, saaledes, at Fortjenesten blev nogenlunde jævnt fordelt, 
og det er rimeligvis Grunden til de mange forskellige Bestemmelser, Bagerne har 
truffet indbyrdes. 1668 naaede man ret vidt i Retning af Frihandel. Man vedtog 
da, at enhver kunde gøre sit Bedste med at afsætte sit Brød og bage, hvor mange 
Slags, han vilde. Man behøvede ikke at sidde stille paa et Sted paa Gaden, men 
kunde lade Brødet ombære, dog maatte hver Mester kun holde en Pige dertil og
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ingen maatte give mere end 3 Hvedebrød for 1 Skilling. De af Bagernes Folk, som 
gik om med Brød eller sad i Borgporten, maatte ikke forulempe hinanden med 
Skældsord under Straf af 8 Sk. til Lavet.

Denne Bestemmelse har dog sikkert efter Bagernes Mening givet Konkurrencen 
for slappe Tøjler, thi 1685 enes man om, at ingen maa have mere end et Stade og 
en til at gaa om med Brød. 1719 indskærpes Vedtægten saaledes, at Bagerne 
„aleneste maatte have en Taske" til Udsalg af deres Brød og stadigvæk kun en til 
at bære Brød om.

At den sidste Bestemmelse var et temmelig skrapt Indhug i den enkeltes Ret 
til at udøve sin Næring siger sig selv. Den blev da heller ikke holdt i Længden. 
Det oplyses saaledes 1829, at en enkelt Mester var naaet til at holde 6-7 Koner 
til Ombæring. Man enedes nu om, at ingen maatte holde mere end 2, og ingen 
give større Provision end 2 Sk. paa Marken.

Alle disse Bestemmelser er typiske for Lavsvæsenet. Førte dette end et vist 
Sammenhold med sig, saa avlede det paa den anden Side en gensidig Misundelse og 
Frygt for, at den ene skulde faa mere end den anden. Hertil kom, at Manglen paa 
Konkurrence indlullede Mestrene i Søvn, hindrede enhver faglig Udvikling.

Naar blot en Haandværker kunde lave sit Mesterstykke, saaledes som der var 
bleven lavet Hundreder før hans, saa var alt godt. Mesterstykket blev fuldgyldigt 
Bevis for, at Haandværkeren forstod sit Fag og havde tilegnet sig den rette Fag
dannelse, var Haandværker med Ære og Anstand.

Fagdannelsen, det vil sige den strikte Gennemgaaen af alle Fagets Rangklasser, 
fra Dreng til Svend og fra Svend til Mester, den strikte Oplæring i alle Fagets 
Finesser, det blev den ægte Lavsmesters Stolthed, hans væren eller ikke-væren.

Ulykken var imidlertid, at Fagdannelsen stivnede i Former, der ikke passede 
til Tiden. Lavsmesteren trak sig som en forskræmt Snegl tilbage i sit Hus, hver 
Gang der var Tale om Forandringer eller Fremskridt i hans Fag. Saaledes som det 
havde været fra Arilds Tid, saaledes som han havde lært det af sin Mester, og som 
han atter lærte det fra sig til sin Dreng, saaledes skulde det vedblive at være.

Endnu en Aarsag til Haandværkernes Mangel paa Udviklingsevne laa i de 
sociale Forhold. Standen rekruteredes næsten udelukkende fra de laveste Lag, der 
baade økonomisk og aandeligt var ganske forkomne. En Snæversynethed og uhyre 
Mangel paa Frisind og Forstaaelse af Standens og Samfundets Tarv blev Følgen. 
Haandværkerne forstod kun en Ting, og det var, at Retten til at udøve Erhverv var 
hans, og at ethvert nok saa ringe Indgreb var en Forbrydelse, som burde straffes. 
Han havde intet Syn for, at en stakkels aftaklet Soldat kunde tjene sig selv og 
Samfundet bedre ved at arbejde i et Haandværk end ved at ligge Samfundet til 
Byrde. Med alle Midler bekæmpedes den Slags Fuskere, alligevel uden noget Re
sultat. Og heller ikke hjalp det noget til at hjælpe Standen fremad, at de enkelte 
Fag levede i indbyrdes Kiv og under gensidig Mistanke til hinanden. Remmesnidere 
og Sadelmagere, to meget beslægtede Fag, der nu er forenede, havde stadig nok at 
gøre med at udspionere hinanden og passe paa, at det ene Fag ikke greb over i 
det andets Arbejde. Følgende lille Uddrag af Smedelavs Protokollen (Remmesnidere 
og Sadelmagere hørte til Smedelavet, fordi de ikke var talrige nok til selv at danne

Aarhus 14
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et Lav) giver en god Illustration til det her anførte: »1665 den 9. December frem
kom Enevold Sadelmager og Christen Sadelmager for aaben Lade og lode oplæse 
en skriftlig Klage over Matthis Remmer og hans Svend Hans Meier, som var faldne 
i Sadelmager Haandværket. - Der afhørtes to Vidner, And. Mathisen og David Suabe, 
Sadelmagersvende, som vidnede, at de den 8. December sidst havde været med Ene
vold Hansen i Matthis Remmers Hus, og der havde set 3 Sadelbomme, og en Karl, 
der stod og arbejdede paa den ene, og Enevold spurgte ham, om han var Mester 
eller Gesel, hvortil han svarede: Mester. Saa tog Enevold den Bom, han stod og 
arbejdede paa, og slog den mod Jorden, saa den gik i Stykker. Herimod fremstod 
Matthis Remmer og tog Bisidderen Jens Hansen, Raadmand, Oldermanden, hans 
Hossiddere og Enevold Sadelmager i Haand og lovede og forpligtede sig: »herefter 
ikke at gøre nogen ny Sadel eller holde nogen derpaa at arbejde under Strafpenge 
10 Rdlr. Og dermed skal al forrige Klage herom være kasseret og magtesløs.«

Som man vil se, fik Klagerne dog et Resultat paa deres Klage, men under
tiden fik de kun Spot og Skade for deres Ivrighed. Galt gik det saaledes 
Smedenes Oldermand, Anders Sporemager, der i Aaret 1663 havde ladet Lavet 
sammenkalde for at fælde Anders Sørensen for nogle Laase, der ikke var saa 
godt gjorte, som de efter Oldermandens Mening skulde være. Bisidderen (en af 
Magistraten) skulde dømme, men han sagde: »Hvad er dette, er her nogen af I 
Dannemænd, Hossiddere eller andre, som byder sig til Anders Sørensen og beviser 
hannem noget over, eller jeg befatter mig intet hermed ? Hvortil Anders Sporemager 
stod op med stor Trodsighed, eftersom han var ganske fuld, sagde: Nu saa ser jeg, 
at jeg maa ingen Ret ske, saa vil jeg ej heller holde nogen Lavsrettighed.« Det 
skulde han imidlertid ikke have sagt, thi Enden paa Historien blev, at han blev afsat 
fra Oldermandsbestillingen og idømt en Mulkt paa en Rdlr.

Der kunde drages endnu mange flere Exempler frem, men de anførte er til
strækkelige til at vise Arten og Karakteren af Haandværkernes økonomiske Syn, og 
til at forklare, hvorfor Haandværkerne maatte blive noget for sig. Omgærdet paa 
alle Sider af Fordomme og Baand kunde Standen aldrig hæve sig til noget betyd
ningsfuldt indenfor Bysamfundet, og omend den ikke kan kaldes heltud fattig, saa 
naaede Størsteparten af den dog aldrig til at tjene mere end fra Haanden til Munden. 
Det var Købmandsstanden, der paa Grund af sin større Omsigt og mindre bundne
Stilling blev den ledende 
standen toges Borgmester 
der prægede Byens Liv 
var den, der byggede de 
og i det hele var den 
Mellem Købmanden og 
i økonomisk Henseende et 
skal i det følgende Afsnit se, 
ogsaa socialt satte dybe
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i Byen. Fra Købmands- 
og Raad og den var det, 
udadtil og indadtil. Det 
store og anselige Gaarde 
købedygtige Stand i Byen. 
Haandværkeren var der da 
temmelig dybt Svælg. Vi 
hvorledes denne Adskillelse 
Mærker i Bysamfundets Liv.
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EN Afsondrethed, der var betingende for Udviklingen af Nærings
vejene har ogsaa spillet en stor Rolle i hele det oprindelige 
Bysamfunds Tilværelse og for de Vilkaar, det levede under.

Thi ligesom Byens Befolkning i det store og hele var 
nødt til at stole paa sig selv, hvad Erhvervslivet angik, 
saaledes var den ogsaa henvist til at forlade sig paa egne 
Kræfter for at klare sig i alle Livets andre Forhold. Ingen 
Centralstyrelse tog sig af Samfærdselsvæsenet, ingen over
ordnet Ledelse greb ind og gav Regler for Bysamfundets 
Ordning, og gjorde det til Led i en stor Statsmekanisme.

Byen og dens Beboere, det var et Hele for sig selv uden nogen særlig levende 
Sammenknytning med Samfundet udenfor. De maatte selv værge sig- mod Fribyttere 
til Søs og Røvere til Lands, selv ordne alle Forhold indbyrdes. Ser vi da nærmere 
paa dette lille Samfund, der saaledes var overladt til sig selv, saa synes det ved første 
Øjekast underligt, at det manglede alle de Indretninger, vi nu anser for uomgængeligt 
nødvendige i et Samfund, der skal befinde sig vel. Den Organisation af de offentlige 
Anliggender, som vi nu kalder Kommunen, var kun i sin Vorden. De allerfleste 
Anliggender, som nu hører under det offentliges Forsorg, saasom Hygiejne, Brolæg
ning, Brandvæsen, Vandvæsen og hundrede andre Væsener mer, det var Privatsager, 
som det slet ikke faldt nogen ind at blande sig i. Indenfor sit Hus og sin Grund, 
der var Hvermand ret Herre og kunde indrette sig efter eget Tykke. Ingen Bygge
love foreskrev en Grundejer, hvor højt han maatte bygge, eller hvor stort et Areal, 
der skulde ligge hen, intet Sundhedspoliti kom med Forskrifter om Renovation eller 
Gadefejning. Man skulde da synes, at Fortidens Borger maatte have været en ander
ledes fri Mand end Nutidens. Men det er dog langtfra Tilfældet. Thi man maa 
huske paa, at var der end ingen Øvrighed, der kunde stille Krav, saa var der heller

14’
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ingen Øvrighed, der kunde yde Beskyttelse. Der var ingen Hospitaler, der kunde 
yde Pleje, naar der kom Sygdom paa, intet Fattigvæsen og ingen milde Stiftelser, 
der aabnede Portene for den fattige eller nødlidende. Ingen Alderdomsunderstøttelse 
ventede Oldingen, intet Brandvæsen rykkede ud, naar Ildsvaade hærgede; vilde man 
have en Tyv afstraffet, var det paa egen Bekostning, og intet Steds kunde man hen
vende sig for at forsikre Liv eller Gods.

Men netop Manglen af alle beskyttende Institutioner gjorde, at den enkelte ikke 
kunde staa saa frit som Nutidens Individ kan. I Masser af Tilfælde var han afhængig 
af, hvad hans Nabo vilde, og i de fleste af Livets Kaar kunde han ikke røre sig 
uden i Samkvem med sine Bysbørn. Han levede og maatte leve „i Fællig« med 
dem. Hvor skulde han søge hen, naar der kom Sygdom og Nød paafærde, andet 
Steds end til sine Fæller, hvem skulde hjælpe ham, naar han manglede nu et og nu 
et andet, end netop hans Fæller. Og med hvem skulde han raadslaa om alle 
de mange smaa og store Spørgsmaal, der kan komme for i Livet, end netop dem, 
han byggede og boede sammen med. Dem kunde han slet ikke undvære, han vilde 
simpelthen være gaaet til Grunde uden deres Bistand. Man forstaar derfor ogsaa, at 
Fortidens Bysamfund maatte blive en hel lille Organisme for sig, der netop blev 
stærk og levedygtig ved sit Sammenhold, men hvor den enkelte forsvandt. For nogen 
Individualisme var der ikke Plads. Bysamfundet blev som en stor Familie, hvis 
enkelte Lemmer delte godt og ondt med hverandre.

Det er denne Samfundstilstand, der fandt sit Udtryk i Gilderne. Navnet 
plejer jnan at udlede af geldan, gyldan, gelten — betale (Medlemmernes Pligt 
til at yde Bidrag) eller af gie ld, gi Id i, kelt Offer (af Drikkelagenes Forbindelse 
med de hedenske Ofringer). Inden Kristendommens Indførelse havde hvert enkelt 
Bysamfund selvfølgelig ogsaa sin fælles Gud og sin fælles Gudstjeneste eller Ofring 
for at tilvende sig dennes Bistand. Efter at Kirken havde faaet Magten, ombyttedes 
den hedenske Guddom som Regel med en Helgen; det oprindelige Offergilde gik 
derved mere og mere over til et Drikkelag, der dog vedblev at beholde sin højtide
lige Karakter.

Vi kender kun saare lidet til de Gilder, der har været i Aarhus i ældre Tid; 
men vi kan dog sikkert gaa ud fra, at deres Formaal har været det samme som de 
Gilders, vi kender andet Steds fra, nemlig at yde Gildebrødrene Hjælp og Under
støttelse i alle Tilfælde, hvor de kunde trænge til den. I hvor omfattende en Grad 
Hjælp kunde paakræves, faar vi et levende Indtryk af gennem Læsningen af de gamle 
Gildeskraaer. Havde en Gildebroder slaaet en Mand ihjel, skulde de andre hjælpe 
ham i Livsvaade og sørge for, at han kom bort, de skulde hjælpe ham med at betale 
Mandebod, om han ikke selv formaaede det. Blev en Gildebroder slaaet ihjel af en, 
som var udenfor Gildet, da skulde de andre Gildebrødre hjælpe hans Arvinger til 
at faa Mandebod, og hvis Drabsmanden ikke betalte, sørge for at hævne ham. En
hver Gildebroder var forpligtet til at hjælpe sin Medbroder i alle Retssager som. 
Mededsmand og i det hele bistaa ham i alle Tilfælde, hvor det var nødvendigt.

Det var, som man ser, Forbindelser, der havde vidtrækkende Betydning, navnlig 
i Tider, hvor Retssikkerheden kun var lidet udviklet, men ogsaa i andre Henseender
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spillede de en betydelig Rolle - nemlig som Samlingspunkter for de enkelte Lag af 
Byens Befolkning.

Fra først af har der sikkert kun været eet almindeligt Gilde i Byen, men efter- 
haanden, som Erhvervsforholdene specialiserede sig, opstod der flere forskellige Gilder, 
hver for sig omfattende forskellige Lag af Befolkningen.

I Aarhus fandtes i Middelalderen i det mindste tre Gilder, nemlig St. Gertruds, 
St. Sebastians og Jomfru Maries. Det sidste omfattede Købsvendene. Sandsynligvis 
har dog ogsaa Haandværkerne haft et Gilde, som vi rimeligvis genfinder i det senere 
Smedelav; om de to første ved vi, at de har ejet faste Ejendomme, og om Jomfru 
Marie Gildes Omsorg for sine Brødres aandelige Vel har vi et Vidnesbyrd i et Brev

INTERIØR FRA MEJLOADE 82.

fra 1418, hvorved Prioren for Sortebrødrene i Danmark tilsiger Brødrene i dette 
Delagtighed i alle Ordenens gode Gærninger.

Det er alt, hvad vi med Sikkerhed ved om de middelalderlige Gilder i Aarhus. 
Til Resten maa vi slutte os. Der er dog ingen Tvivl om, at deres Organisation og 
Formaal har været i Overensstemmelse med de andre danske Gilders. I Spidsen for 
dem har der staaet en Oldermand, der ledede Gildets Anliggender. To eller flere 
Gange om Aaret har der været holdt Stævne. Over disse hvilede der altid en særegen 
Højtidelighed; de var som Regel forbunden med en Messe for alle afdøde og levende 
Gildebrødres og Gildesøstres Sjæle. De levende ofrede Lys til Alteret i Kirken, og 
enhver var under Bødestraf forpligtet til at give Møde. Ovenpaa Messen fulgte et 
Gilde, til hvilket man som Regel forberedte sig længe i Forvejen ved Indkøb af Byg
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til Brygning af 01. Ogsaa Gildet skulde overværes af samtlige Brødre, og kun Syg
dom eller Bortrejse gjaldt som gyldig Fraværelsesgrund. Der var sat meget strenge 
Straffe for at bryde Gildestævnets Fred. Ingen maatte møde med Sværd eller Kniv 
end sige da bruge saadanne Vaaben mod sine Medbrødre. Lige saa lidt maatte han 
begegne dem med Ukvemsord eller med Slag. For Gildets Sømmelighed var der 
draget Omsorg ved Forbud mod upassende Opførsel. En Bestemmelse som denne 
fra Købsvende Lavet i Randers er typisk for Middelalderens Gildeskraaer, og har 
sikkert heller ikke været savnet i Aarhus Skraaerne: „ Hvilken Broder eller Søster, 
som spyr i Gildehus af Drukkenskab eller i Gaarden eller gør Husbonden eller 
Husfruen eller Tjenestefolkene Umage, skal bøde for hver Gang en Mark Voks." 
Karakteristisk for Sæderne er ogsaa Bestemmelser som disse: »Hvo som bryder Gildets 
Stole med Forraad (brækker Stole itu med Forræderi), han skal bøde en halv Tønde 01." 
»Hvem der kvæder »Bænkeviser" skal bøde en Grot (en Møntsort) til Lavet." Det 
ejendommelige ved Gilderne og det, som gav dem deres Eksistensberettigelse, var dog 
Pligten til gensidig Hjælpsomhed. Vilde nogen drage paa Pilegrimsfærd, eller led han 
under Ildsvaade eller anden Ulykke, var Brødrene forpligtede til at yde ham en Skærv. 
Blev en Broder syg, skulde de andre vaage over ham, og døde han, var det deres 
Pligt at ledsage ham til Graven og deltage i en Messe for hans Sjæl. Karakteristisk 
for Sammenholdet er ogsaa Bestemmelserne om, at ingen Broder maatte anklage en 
anden for Retten. Alt, hvad der kunde være to Brødre imellem, skulde først behandles 
og om muligt forliges indenfor Gildet. Paa samme Maade, hvis en Broder var i 
Gæld til en anden og ikke kunde eller vilde betale. Sagen skulde da først for i Gildet, 
inden den kom for noget andet Forum. Man vogtede ogsaa strængt over Gildets 
Anseelse. Enhver, der mistede sin Ære og blev berygtet, kunde ikke mere tilhøre det.

Det fornemste og rigeste Gilde i Byen har været Købmændenes. Om det 
falder sammen med et af de fornævnte Gilder faar staa hen, men sikkert er det, at 
Købmændene i alle Byer dannede den mest ansete og indflydelsesrigeste Del af Be
folkningen, og det var derfor ogsaa ganske naturligt, at de sluttede sig sammen i et 
Lav for sig selv.

Grunden til at Købmændene kom til at staa i første Række blandt Byens Ind- 
vaanere maa naturligvis søges i den store Rolle, som Handelen og Markedslivet kom 
til at spille i Købstæderne, og som ret egentlig blev Aarsagen til deres Blomstring. 
Denne falder nogenlunde sammen med Valdemarernes Tid. De store Markeder, som 
i ældre Tid holdtes rundt om paa forskellige Steder i Riget, synes paa hin Tid at 
være forsvundne, og de lokale Købstadmarkeder at være traadte i Stedet.

Det er da let forstaaeligt, at den Klasse af Befolkningen, der søgte sit Erhverv 
ved Handelen, snart maatte faa en fremragende Stilling. Alle andre Næringsveje 
betød saa uhyre lidt ved Siden af den. Om Haandværkere var der endnu slet ikke 
Tale. De kom først frem som en Klasse for sig i det 14. Aarhundrede.

Naar Købmændene baade socialt og økonomisk har kunnet hævde deres Over
magt, laa dette i den faktiske Eneret, de havde paa Handelen i Byen og dens Om
egn; det bør dog ikke glemmes, at Købmændene foruden deres Kapitalmagt sikkert 
ogsaa 'har siddet inde med andre Betingelser for Styret. De havde baade Tid at 
ofre og Indsigt i Byens Sager; og ’hjemmehørende i Staden gennem flere Slægtled,
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som mange af dem var, har de sikkert ogsaa haft ikke saa lidt bypatriotisk Følelse. 
Vist er det i hvert Fald, at baade i egne og de andre Bybeboeres Tanker er de 
bleven anset for selvskrevne til at styre Byen og dens Sager. Det faldt næppe nogen 
ind, at der var noget uretfærdigt i, at Haandværkere, ikke blot ifølge Sædvane, men 
ogsaa ved udtrykkelige Lovbestemmelser, udelukkedes fra Plads i Byens Raad. Nu 
maa man ganske vist erindre, at det at sidde inde med en Borgmester- eller Raad- 
mandsplads, var noget helt andet, end det er bleven til i vor Tid. Fordi man blev 
Borgmester, blev man ikke kongelig Embedsmand, nej vedkommende beholdt sin 
borgerlige Syssel ved Siden af. Borgmesterhvervet var et borgerligt Tillidshverv, 
som ganske vist gav Magt og Indflydelse, men som i hvert Fald i Aarhus næppe 
har været synderligt vel aflagt. At bestride det krævede megen Tid, og den kunde 
Hvermand ikke ofre.

Man fandt det derfor ganske naturligt, at det var de rige Købmandsslægter, 
der styrede Byens Sager. Gennem Aarhundreder var det dem, der prægede Byens 
Liv, baade udad- og indadtil. Deres Indflydelse strakte sig saa meget videre og 
dybere, som det i Virkeligheden var dem, der ejede den halve By. Den Tids Rig
dom bestod nemlig ikke saa meget i kontante Penge som i Grundejendom. Besiddelse 
af Hus og Jord var den eneste Maade, man kunde gøre sin Kapital frugtbringende 
paa. At sætte Penge paa Rente i en Tid, hvor Sikkerheden for Liv og Gods var i 
høj Grad omtvistelig, og hvor der ingen Pengeinstituter eksisterede, var en vovelig 
Sag. Man ser da ogsaa, at de rige Slægter i Aarhus netop har sat deres Kapital i 
faste Ejendomme, og hvor stort et Omfang, Besiddelsen heraf kunde faa, giver den
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Side 38 meddelte Fortegnelse over Huse og Gaarde, Købmanden Rasmus Thestrup 
har efterladt sig, et interessant Eksempel paa.

Hvor megen Grundejendom, der kunde samles paa Enkeltmandshaand faar vi 
endvidere et talende Vidnesbyrd om i en Fortegnelse fra 1747 over Borgmester 
J. C. Basballes Ejendomme. Endskjønt Opregningen kan virke noget trættende, gives 
der dog her et Udtog af den, for at man kan se, i hvor høj Grad en enkelt Mand
kunde være interesseret i saa godt som alle Hjørner og Kroge af Byen.

*
1. En Gaard paa Vestergade med Vand og Gaardsrum til, grundmuret ud til Gaden, to 

Loft høj. 2. En Vaaning næst ved samme Gaard, bygt udi Linie med, to Loft høj. 3. En 
Vaaning tvært overfor Hr. Gehejmeraad Bentzon, indrettet til 2de Familier, bestaar af 15 Fag, 
et Loft høj, med 3de Kvister til Gaden og Kirkegaarden saa og Fællesbrønd. 4. Tvende Vaa- 
ninger beliggende mellem Jacob Darmsteds Bo paa den ene og Kirke Risten paa den anden 
Side, bestaar af 13 Fag, to Loft højt Hus med Kælder under i den vestre Ende saa og Pompe 
Brønd indrettet til 2de Familier. 5-10. Seks Boder i Garvergyden, bestaaende af 27 Fag, et 
Loft høj, med Haveplads og Fællesbrønd. 11. Trende Boder mellem Niels Stubs Gaard paa 
den ene og salig Borgmester Kjærsgaards Enke tilhørende Bleghave paa den anden Side, bestaar 
af 10 Fag, et Loft høj Hus med Have-Plads og Fællesbrønd. 12. En Vaaning paa Broberg 
imellem Niels Poulsen Hjulmand og Lauritz Tømmermand, indrettet til 2de Familier, bestaar 
af 6 Fag, et Loft høj med Havejord. 13. En Vaaning beliggende paa Hjørnet af Fiskergaden 
og Broberg, indrettet til 2de Familier, bestaar af 14 Fag Hus, et Loft høj, med Kælder under 
og Brønd samt Gaardsrum. 14. Trende Boder paa Fiskergade næst ved bemeldte Vaaning, 
bestaar af 9 Fag, et Loft høj Hus. 15. Seks dito Boder, 18 Fag. 16. En Rytterbarakke i Linje 
med forberørte Boder, bestaar af 9 Fag et Loft højt Hus. 17. Trende Boder endnu paa Fisker
gade, bestaar af 9 Fag med Haveplads og Fællesbrønd. 18. Endnu 4 Boder paa Fiskergade, 
bestaar af 10 Fag med Havejord og Fællesbrønd. 19-21. Nok trende Boder paa Fiskergade, 
bestaar af 11 Fag et Loft høj med Havejord og Fællesbrønd. 22. Endnu 6 Boder paa Fisker
gaden, bestaar af 18 Fag, et Loft høj, med Havejord. 23. Trende Boder imellem Mogens Ras
mussen og Mindeporten, bestaaende af 11 Fag, et Loft høj med Halvtag og lidet Gaardsrum. 
24. Tvende Boder ved Aaen, bestaaende af 4 Fag et Loft høj med Haveplads. 25. Trende Boder 
ved Aaen, bestaar af 8 Fag, et Loft høj, med Haveplads. 26. Fire Boder ved Aaen, bestaar af 
12 Fag, et Loft højt Hus. 27. Et Pakhus ved Aaen imellem Byens Vaaninger og Inimervad 
beliggende, bestaar af 12 Fag, et Loft højt Hus, med lidet Gaardrum. 28. En Gaard paa 
Hjørnet af Kannikegade, bestaar af 12 Fag ud til Kannikegade, 2 Loft høj med Kælder, 14 Fag 
langs med den saakaldte Smul, og 12 Fag til Stentrappen. 20 Fag, et Loft høj, bag udi Gaar- 
den. Udi samme Gaard er indrettet 6 Boder af 12 Fag, et Loft høj med videre af Gaardsrum, 
Pompevand. 29. En Gaard paa Lille Torv imellem Sr. Peder Mullers Gaard og Badstuegade 
beliggende, bestaar af 12 Fag Grundmur med Kældere under og 2de Loft høj. 21 Fag indtil 
Badstuegaden og 11 Fag vester i Gaarden med grundmuret Kælder og Gaardsrum. 30, 31, 32. 
Fem Boder paa Rosensgade, bestaar af 16 Fag, et Loft høj med Haveplads og Fællesbrønd. 
33, 34, 35, 36. Fire Boder paa Mejlgade næst ved Peder Ulsøes Enkes Vaaning, bestaar af 12 
Fag, et Loft høj med Havepiads og Fællesbrønd. 37, 38, 39, 40. Fire Boder paa Graven, be
staar af 11 Fag, et Loft høj med Haveplads og Fællesbrønd. 41, 42, 43. Trende Boder paa 
Graven, bestaar af 7 Fag, et Loft høj og et Baghus af 3 Fag, med Haveplads og Fællesbrønd 
samt Kælder under. 44, 45, 46, 47. Fire Boder paa Mejlgade, bestaar af 12 Fag, et Loft høj 
med Haveplads og Fællesbrønd. 48. En Vaaning paa Studsgade, næst ved Anders Sørensen i 
Bækken, bestaar af 6 Fag, et Loft høj med en stor Have til. 49. En Vaaning paa Guldsmed
gade, bestaaende af 4 Fag, et Loft høj med Kælder under, Gaardrum, fælles Brønd. 50. En 
Gaard bag Klostret, bestaar af 8 Fag Stuehus, 3 Fag Halvtag, 10 Fag Baghus, alle Fag 2 Loft 
hoj, med Gaard og Haveplads til. 51. En Vaaning paa Rosensgade. 52. En Gaard paa Hjørnet 
af Fiskergaden ud til Aaen. 53. En Gaard i Inimervad med Gaardsavl dertil, købt for 805 
Slettedaler 2 Mark, halvt Sedler. 54. En grundmuret Gaard paa Dom kirkegaarden med Frugt
have til. 55. En Vaaning paa Graven, et Loft høj, med Haveplads og Fællesbrønd. 56. En 
Kornhave udenfor Brobergs Port med tilliggende Engjord. 57. Et Stykke Engjord udenfor 
Brobergs Port. 58. En Frugthave mellem Graven og Rosenshave. 59. En dito paa Rosensgade. 
60. En dito paa Fiskergade. Hertil kom endnu Avlingen til 24 Gaarde i Aarhus, et Møblement 
til over 1000 Rdlrs. Værdi, Guld, Sølv og Juveler for over 10,000 Rdlr. Varer i Pakhuse for 
over 10,000 Rdlr. Udenfor Aarhus en Del Pantegods og udestaaende Kapitaler til over 50,000 Rdlr.

Selv om nu Basballes Rigdom ogsaa var enestaaende, saa vil man dog forstaa, 
at var der blot en halv Snes Mænd eller Slægter med blot en 1/i eller Vs af Bas
ballernes eller Thestruppernes Gods, saa skulde det nok mærkes, hvor Rigdommen
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og Indflydelsen var. Overalt, hvor man vendte sig hen i Byen, stødte man snart 
paa dennes, snart paa hins Navn; kom man i Kirken, var det dem, der sad i de 
fineste Stolestader, og fra Kirkevæggen fortalte rigt udskaarne og forgyldte Minde
tavler om de henfarne Slægters Anseelse og Rigdom.

De holdt nok af, de gamle Patriciere, at Efterkommerne skulde vide Besked 
om deres Slægt og om deres gode Gærninger. Det er saa heldigt, at vi besidder 
en Række Optegnelser af en af hine Matadorer, nemlig fra den flere Gange omtalte 
Rasmus Pedersen Thestrup. I disse Optegnelser faar vi et udmærket Billede af, 
hvorledes en Aarhus Patricier fra det 17. Aarhundrede levede og tænkte. Det, der 
især har ligget ham paa Hjærte, er at gøre Efterkommerne Rede og Regnskab for 
hans Forfædre, en Følelse, der er ret naturlig i en Tid, hvor Individet havde for
holdsvis lidt at sige, men hvor man netop var og betød en hel Del ifølge sin Her
komst. Vi faar endvidere meget omstændelig at vide, hvornaar hver enkelt af hans 
Børn fødtes, naar de kom i Skole, naar de tog Eksamen og blev gifte o. s. v. Det 
er, som han netop derigennem vil indprente, andre til Efterfølgelse, hvor regelmæs
sigt og ærligt, Slægten vedblev at opføre sig. Om en enkelt af dem, der ikke 
artede sig til Faderens Tilfredshed, ytrer han advarende i Anledning af, at han kun 
opnaaede den sjette Plads fra neden i Mesterlektien: „Maa derfor takke sin egen 
Ulydighed, om han det fortryder, naar han bliver gammel."

Rasmus Thestrups egne Livsdata har Interesse som typisk Eksempel paa en 
datidig Storborgers Opdragelse og Livsskæbne. Han fødtes 1587. 1599 sattes han
i den danske Skole for at lære at læse, skrive og regne. Der blev han i to Aar, 
da han kom i Skole hos Laurits Christensøn Duerigh og lærte „at skrive og regne 
hos hannem paa et Aars Tid." Derpaa sendes han til Lübeck, hvor han atter lærte 
at „skrive og regne" et halvt Aars Tid, hvad der vel sagtens vil sige saa meget som, 
at han er bleven grundig oplært i de Videnskaber, som ansaas for nødvendige for 
en Datids Borger af god Familie. Naar man senere hører - som foran nævnt - 
at en af hans senere Lidenskaber bl. a. bestod i at samle paa Bøger, tør man gaa 
ud fra, at Undervisningen i Læsning har været ret omfattende. 1603 døde hans 
Forældre, der boede i Thestrup i Maarslet Sogn, af Pest, og Rasmus, der efter at 
hans fem Søskende ligeledes var døde af Pest, var eneste Barn, vendte nu hjem til 
Fødebyen Thestrup. Der opholdt han sig to Aar til 1605, da han 17 Aar gammel 
flyttede til Aarhus og svor sin Borgered, og gav 6 Rdlr. i Borgerskabspenge. Aaret 
efter optoges han i Kræmmerlavet, i hvilket han til Igang gav 1 Td. 01 og en Skaal. 
Han beretter nu videre om sin Forlovelse og sit Giftermaal i sit 22. Aar med „ær
lige og gudfrygtige Kvinde" Maren Olufsdatter, og om de Tillidsposter, han efter- 
haanden kom til at indtage som Rodemester, Overrodemester, Oldermand for Kræm
merlavet o. s. v. altsammen med en Omhu og Omstændelighed, der tydelig viser, 
hvor megen Vægt, han lægger paa Stillingens Anseelse. I det hele taget betyder den 
ydre Anstand for ham alt. At være æret og agtet af Medborgerne, sparsommelig, 
sømmelig og anstandsmæssig i sin Optræden, have flittige og veloplærte Børn, i Be
siddelse af tilstrækkelig jordisk Gods, det er for ham det mest efterstræbelsesværdige. 
Hans Synspunkt er helt igennem det bestandigt borgerlige, han er bornert og solid, 
uden Pral, men dog saare glad ved sin fremtrædende Position. En Gang imellem
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stikker Parvenuen ret tydelig frem, som naar han med kendelig Tilfredshed beretter, 
at der var »130 af Adel« med ved hans Søns Bryllup. Som Købmand ved han 
fuldt ud, hvad Penge og Varer er værd. Midt i Sorgen over en af sine Sønners 
Død finder han en Trøst i Beretningen om hans Sparsommelighed i følgende naive 
Vending: »Han var et meget godt og lydigt Gemyt, havde sendt mig herhjem før
end han døde 700 Dir.« Han giver nødig Penge ud og korser sig nu og da en 
lille Smule over de Udgifter, han har, som naar han beretter om en Søns Begravelse, 
at »den kostede mig over 60 Rdlr.« Meget samvittighedsfuldt omtaler han de Lej
ligheder, hvor det er gaaet udover hans Pengepung. Betydningsfuldt for ham er 
det derfor ogsaa at berette, at han har ladet opsætte et forgyldt Epitafium over sine 
Forældre i Maarslet Kirke, eller at han har ladet sin egen Ligsten udhugge. Naar 
han et Sted beretter om et frygteligt Uvejr, saa sker det med Ord, hvorigennem man 
tydelig fornemmer, at det, der har gjort Indtryk paa ham, ikke saa meget er Stormens 
Rasen, som den Omstændighed, at han »finge Skade paa Huse og Tagsten for mere 
end 100 Rdlr.« Det er en Selvfølge, at han da ogsaa glæder sig særligt, naar der 
kommer et rigtig godt Aar. ‘ Han bliver da formelig veltalende og skriver: »Anno 
1653. Dette Aar efter den forgangen Dyrtid haver den gode Gud ladet vokse en 
stor Velsignelse af Jorden, baade af Rug, Byg, Hvede, Havre, Ærter, ja overflødig 
Nødder, Hør og endreflige Olden, baade paa Egen og Bøgen.« Eller lidt længere 
henne: »Var nu udi dette Aar saa god en Tid, som tilforne havde været en haard 
og ond Tid i mange Aar, saa at i forgangen Aaring der er givet for en Skæppe 
Rug 3 Mark 4 Sk. købtes nu til St. Olufsdag for 7 Sk. ja for 6 Sk., en Skæppe 
Byg for 6 Sk., en Skæppe Havre for 3 Sk. og en Skæppe Ærter for 12 Sk.«

Omvendt gaar naturligvis de onde Tider ham nær til Hjærte, og særlig klager 
han sig over al det Tab og anden Malheur, han maa lide ved de forskellige Besæt
telser af Kongens og Fjendens Krigsfolk, som fandt Sted under Trediveaars- og 
Svenskekrigene. Betegnende for hans Klage er det imidlertid, at det udelukkende er 
sine egne Tab, han begræder. Om den forfærdelige Tid for Land og Folk har han 
ikke et Ord. Følelse for Fædreland, for Konge og Folk i det hele, var endnu ikke 
vaagen hos Datidens Borger. Naar blot han havde sit paa det tørre og ellers ikke 
blev forstyrret, saa var han tilfreds. At sidde hjemme i sin Rede, passe sin Dont 
og svare Gud og Hvermand sit, det var nok for den Tids snævre Borgerbevidsthed. 
Hans Ærgerrighed gik aldrig udover at komme til at indtage en af Tillidsposterne i 
Byens Styrelse. Da Rasmus Thestrup 1650 er borte i 7 Uger til Herredag i Kjø- 
benhavn som Udsending for Byen, saa har han intet Udtryk for Æren af at repræ
sentere sine Bysbørn overfor Rigets Centralmagt, men vel for Bekostningen derved. 
Han ender derfor ogsaa betegnende nok sine Optegnelser om denne Rejse med Be
mærkningen: »Kost vel Penge«. Og dog maa man ingenlunde betragte Rasmus 
Thestrup eller hans Samtidige som gerrige. Det var de ingenlunde. De gav til 
Tider rundeligt til de fattige, og de var ikke bange for at spendere, naar det gjaldt 
om at hævde deres Anseelse. Hvad der skulde til for at hævde deres Stand, det 
gav de uden et Suk, men derudover kun nødigt.

Det Billede, vi faar af Datidens Bypatricier, er da dette, at han i det store og 
hele var en »velfornem og agtbar« Mand, der først og fremmest passede sin Forret-
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ning og sin By. En Mand med den dybeste Respekt for al Autoritet. En Mand 
med den rette Kirketro, hvem det aldrig faldt ind at tvivle om den mindste Tøddel 
i Luthers Katekismus, og som forøvrigt aldrig ulejligede sig med at tænke over, 
hvad der ikke kom ham ved. Værdig og adstadig, udadtil en god Borger, i sit Hjem 
en kærlig Familiefader og Ægtefælle, hvis største Glæde var en talrig Familie og et 
rigeligt Udkomme, men hvis Synskreds var saare indskrænket og saa godt som aldrig 
naaede udover Byens Grænser. En Mand med faa aandelige Interesser, som først 
og fremmest var Medlem af sin Slægl og derefter af sin Stand. Slægts- og Stands
følelse optager saa godt som al hans Interesse, først i anden Grad er han Borger i 
sin By og derefter, yderst lidt - tit sletikke - Patriot.

Men netop saaledes ser vi Patricieren for os, afmalet paa Epitafiet eller udhugget 
paa Ligstenen, med hele Familien, højtidelig og fornem, vel vidende, at som han i 
sit Liv var en Pryd for sin By, saaledes er hans Billede nu efter hans Død stadig 
til Sir og Pynt for Kirken. Ved Legater sørger han omhyggeligt for, at der stedse 
er Midler til Stede til Gravens og Mindets Vedligeholdelse, for at Eftertiden stedse 
kan være vidende om, hvor udmærket en Mand, han var. Med sirlige og velvalgte 
Ord sørgede han endvidere for, at ingen kunde forblive uvidende om hans Stand
og Betydning. Læs for Eks., hvad Christen Jensen Basballe lod skrive paa sin Faders
og sit Gravminde i Frue Kirke: „Staa gunstig Læser, har Du Lyst til at læse Grav
skrifter, saa læs og her, at her findes to som een, af et Blod, et Hus, et Embede,
et Liv og Levned, nogen Stund fra hinanden adskilte, nu uadskillelige, hver i sin 
Grav. En from Fader hos en elskelig Søn. Hvo er Faderen? Velædle og Velvise 
Jens Christensen Basballe, født 1637, død 1708, da han efterlod denne sin Søn, 
fordum højtbetroede Borgmester i Aarhus, oprunden af en af de fornemste Familier 
her i Byen, oplært ej alene i Byens Skoler, men endog paa fremmede Steder, hvor
ved han er fremvoksen i Gudsfrygt, Forstand og Erfarenhed, at blive det, han til 
Døden blev, en retskaffen Øvrighedsmand, en berømmelig Købmand .... o. s. v.«

Som man vil se, gaar alle Tillægsordene her paa de rent personlige og stands
lige Dyder. Her er endnu ikke Tale om det 18. Aarhundredes „Borgerdyd". Det 
er Familien og Standen, der regerer.

Hvormeget denne fremskudte Stilling betød baade socialt og politisk, giver 
Byens Historie adskillige Vidnesbyrd om.

En fornem Mand kunde tillade sig adskilligt mere end en fattig. Der var altid 
gode Mænd til at gaa i Forbøn, naar en af »Familien" var kommen i Konflikt med 
Lovene. Betegnende i denne Henseende er saaledes et af Winalt Clausen den 
13. December 1462 udstedt Dokument, hvori han erkender, at han havde forbrudt sit 
Liv for den Vold, han havde gjort mod Aarhus Byfred, men da Borgmestre og Raad- 
mænd og Menigheden i Aarhus havde gjort Naade med ham for Guds Skyld, for Hr. 
Erik Ottesens Skyld og andre gode Mænds Skyld og undt og givet ham hans Liv, saa 
lover han nu for sig og sine Arvinger aldrig mere at fejde eller arge Aarhus Borgere 
eller deres Tjenere.

Mod at udstede en lignende Forskrivning slap Peder Skram, Væbner, for videre 
Tiltale, fordi han en Dag tilføjede Jep Skomager, Borger i Aarhus, „Hug, Saar og 
Skade" i dennes eget Hus. Han lover i sit Brev at komme igen inden seks Uger
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efter at den Rejse er endt, han netop stod i Begreb med at udfore for Kongen, for 
at »tale Byens Minde«. Samme Tid vilde han sone Venner og Slægt til Las Seve- 
rinsen, som han og hans Svend desværre samme Tid kom til at slaa ihjel.

Har Ordsproget »De store Tyve lader man løbe, de smaa hænger man« nogen
sinde haft Gyldighed, saa var det den Gang. Det fik den stakkels Mikkel Andersen 
at bekende. Han havde stjaalet hist og her, et Sted et Par Lågen, et andet Sted et 
Par Hoser o. s. v., var bleven greben og i en Fart hængt. Den Slags Fyre gjorde 
man ikke lang Proces med. Efter at han var bleven hængt, synes der imidlertid at 
være kommen nogen Tvivl op, om det nu ogsaa var med Rette. Bytinget fik travlt 
med at skaffe Vidnesbyrd om, at Mikkel altid havde været en stor Tyveknægt, hvad 
der ogsaa lykkedes det, ja det fik endog en Udtalelse fra hans Morbroder om, at 
Mikkel tit og ofte havde gjort ham »Herrenskjed og Skalkhed« og at han vilde lade 
Fanden borge for ham. Sagen kom for Kongens Retterting, hvis endelige Dom lød 
paa, at Mikkel Andersen var hængt med Rette og burde blive i Galgen, indtil Doms- 
mændene med Lov og Ret kunde overbevises om, at Dommen var forkert, og til 
nogen kom for Kongen med bedre Beviser. Om Mikkel Andersen i sidste Tilfælde 
vilde have haft synderlig Glæde af de nye Beviser nævner Kongens Brev ikke.

Saadan gik det, naar man ingen havde til at gaa i Borgen for sig. Derfor 
kunde Mikkel Bornholm ogsaa bedre klare sig 1536. Han fik nemlig fire Mænd til 
at »love og visse for, at han inden 14 Dage skulde pleje Ret for sig/' fordi han 
havde slaaet Byens Vægter.

Saaledes kunde den, der havde Slægt og gode Venner altid klare for sig, ja, 
var det en Borgmester eller Raadmand eller en, der paa anden Maade var nøje for
bunden med de raadende, kunde han endog tillade sig adskilligt, som efter vore 
Begreber gik over Stregen.

Hvad skal man saaledes sige til, at Borgmester Christen Basballe omkring 1720 
overlod Consumtionsbetjent Jørgen Mogensen et af Byens Stræder, kaldet Hans Jensens 
Gyde, som førte fra Brobjerg ned til Møllen. Sagen blev paatalt af Hans Jensen 

Buchtrup, der be
skyldte Borgmesteren 
for ved denne Lej
lighed at have søgt 
sin egen Fordel,7da 

Jørgen Mogensen 
havde maattet give 
ham et belejligt Styk
ke Jord for den om
handlede Gyde. Nu 
er det ganske vist 
muligt, at H. J. Buch
trup kun klagede af 
pure Misundelse. Selv 
havde han ihvert Fald

KØBMANDSGAARD VED FREDERIKSPORT. (Tidl. kaldet Brobjerg Port.) ^ke rent Brød i Posen,
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eftersom han paa samme Tid var anklaget for paa egen Haand at have flyttet Bro
bjerg Port adskillige Alen udad, saa at hans egen Ejendom derved kom til at ligge 
indenfor Porten.

Selvom saadanne graverende Tilfælde blev draget frem og paatalt, kan man 
være sikker paa, at der var meget, som gik i Svang, der aldrig kom for Dagens 
Lys. Det hørte nu en Gang til Overleveringen, at det var Overklassen, der herskede, 
og den vidste at faa de fleste Sager drejet, som den vilde. Endogsaa i Domsafsigelser 
blandede den sig og fandt som Regel ingen Modstand.

Naturligvis afhang Indflydelsen i de enkelte Tilfælde i høj Grad af Personlig
heden, men uden at tage meget fejl kan man sige, at det var Købmandsklassen, der 
forøgede Byens Liv paa de fleste Omraader. Naar dette kunde vedvare lige ned til 
vor Tid, saa ligger det i, at Sansen for offentligt Liv i det Hele taget var yderst 
ringe udviklet. »Den menige Almue" blandede sig kun sjældent i Styrelsens 
Anliggender og havde ogsaa for lidt Almensans til at bryde sig derom. Heller ikke 
Regeringen tog sig synderligt af Byer
nes indre Anliggender. Den havde 
vel sine Tilsynsmænd, først i Lens- 
mændene senere i Stiftsbefalings- eller 
Stiftamtmændene, men heller ikke de 
blandede sig paa nogen generende 
Maade i Byens Sager.

Slægt efter Slægt har da den 
gamle Købmandsstand kunnet herske 
uforstyrret. Og hvad enten man nu 
vil mene, at Styrelsen var god eller 
slet, et er vist, den gav en vis Ens
artethed og Ro i Udviklingen. Og en
Ting til, de gamle Slægter - hvad enten det nu var Thestrupper, Basballer, Gyldinger, 
eller de Navne, som kendes endnu af vor Tid, Meulengracht, Herskind, Schandorff, 
Faurschou, Gjeding, Lottrup, Langballe, Raae o. s. v. - de hørte Byen til og holdt 
af den. De gav med deres Velstand Byen et Præg af grundmuret Soliditet og 
urokkelig Hæderlighed.

Men yderst konservative og jydsk-stædige var de ved Siden af. Bratte For
andringer yndede de ikke, og de foretrak at holde paa det, de kendte, fremfor at 
vove sig paa noget nyt. Med en vis Forsigtighed saa man ethvert nyt Ansigt, der 
vilde trænge sig ind i Kredsen. Den var stænget, indtil vedkommende havde vist, 
hvad han duede til.

Karakteristisk for den Forsigtighed, som er en Borgmesterdyd, er det i denne 
Henseende, naar Raadet 1550 vedtager, at ingen kunde blive Borger i Aarhus, med 
mindre han tre Aar i Forvejen havde tjent en Mand og Borger i Byen og derefter 
givet 6 Daler »og intet mindre i Borgerskabspenge". Ligesaa betegnende er dog 
den Tilføjelse, der blev gjort til denne Bestemmelse, og hvormed man aabnede en 
Dør for sine egne. Den tillader nemlig dem, som er formuende og »fanger et

KØBMANDSFAMILIEN SCHANDORFF. 
Orig. tilh. Propi. P. Schmidt, Skjæringmunkgaard.
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Giftermaal her i Byen" at blive Borger, naar der betales „mere efter Borgmester og 
Raads Vilje og Samtykke."

At de gamle Slægter ogsaa rent selskabeligt set var yderst eksklusive med deres 
Omgang og Familieforbindelser er en Selvfølge. Ægteskaber sluttedes altid indenfor 
Kredsen, og i Købmændenes Lav og selskabelige Sammenslutninger modtoges ingen 
udenforstaaende. Heller ikke da det mere moderne Klubliv skabte en noget mere 
tvangfri Selskabelighed, holdt man af at optage Folk, der ikke var standsfähige i 
Omgangen.

Og denne stærke Omgærden af Stand og Familie indskrænkede ikke blot det 
selskabelige Liv. Den blev til Vedtægt og Regel overalt udadtil, i det offentlige som 
i det private Liv. I Kirken havde Patricierne deres Pladser for sig, blev en af dem 
begravet, saa blev der ringet med alle Kirkeklokker, og Liget fik sin Plads indenfor 
Kirkens Mure. At blive begravet udenfor, paa Kirkegaarden, det var kun for maade- 
ligt Standsfolk. Forskellige Bestemmelser ordnede hvormange Retter, Standsfolk 
maatte diske op med til Bryllup, hvilken Slags Klæder, de maatte bære, og saaledes 
videre. Overalt stødte man paa Skranker, der skilte de store fra de smaa, de fine 
fra de simple. Det var dog ikke blot Købmændene, der værnede deres Stands
interesser og havde deres Standsfordomme. Hvert Lag havde sine og ikke mindst 
den Klasse, som vi nu kommer til - Haandværkerne.

FRA DET GL. MILITÆRE SYGEHUS, FREDERIKSGADE 15. Orig. i Museet.

Ved Siden af de store Købmandsgaarde med deres rummelige Gaardspladser 
og anselige Bygninger - fornemme og velhavende at se til som de Standspersoner, 
der boede i dem, - laa de smaa Huse - Boder paa faa Fag, kun et Loft høje, med 
lave, uanselige, lerklinede Vægge -. I disse Huse boede Haandværkere og andre 
Smaafolk, i Sammenligning med Matadorerne tarvelige Smaaeksistenser, hvis Fortjeneste 
kun var fra Haanden til Munden og som var uden de riges Slægtsforbindelser og 
Indflydelse.

Hvoraf kom denne Forskel i Stand og Kaar? Dertil var der flere Grunde. 
Først den, at det legemlige Arbejde aldrig havde staaet højt i Ry, og dernæst den, 
som er den mest afgørende: Umuligheden for Fortidens Haandværker og Smaakaars- 
mand at blive andet end den tarvelige Arbejder, der ved egne Hænders møjsomme
lige Slid maatte fortjene det nødvendige til Husly og Føde for sig selv og Familie.

Først lidt efter lidt havde Haandværket løsnet sig ud af Husflidens Svøb; og 
udformet sig til et selvstændigt Erhverv.

For at danne sig en Forestilling om, hvorledes Udviklingen er gaaet for sig, 
kan man som Sammenligningspunkt tage vor Tids kvindelige Erhverv. I vore Bedste
forældres Tid hørte al kvindelig Syssel til indenfor Hjemmets fire Vægge. Der 
syede og broderede man, og tit vævede man ogsaa det Stof, der skulde omdannes
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til Klæder. Arbejdets Deling og den voksende Teknik førte imidlertid efterhaanden 
med sig, at mange Kvinder, der hidtil havde været henviste til at tjene Brødet som 
Tyende, fandt deres Regning ved at paatage sig Syarbejde snart i et Hjem, snart i 
et andet. Dermed var „Syjomfruen« som socialt Fænomen bleven til. Hendes Stil
ling er for saa vidt bedre end Tyendets, som hun er Herre over sig selv og sin 
Tid, hendes økonomiske og sociale Anseelse er dog endnu forholdsvis ringe. Hun 
har kun sine Hænders Arbejde at sælge og er endnu ikke naaet op i Principalernes 
Række. Et Fremskridt foregaar der i det Øjeblik, „Syjomfruen« føler sig stærk nok 
til at blive hjemme i sit eget Hus og modtage Kunderne der. Selv om hun endnu 
i alt væsentligt kun forarbejder de Materialier, Kunderne bringer hende ind ad Døren 
og altsaa endnu maa henregnes til Lønarbejdernes Klasse, saa har hun dog Foden 
under eget Bord, og dermed er Vejen aaben for nye Fremskridt De kommer, naar 
hun har erhvervet sig saa megen Kapital og Dygtighed, at kun selv kan skaffe sig 
Lager, maaske endogsaa Medarbejdere, og udføre færdige Klædninger og andre Ting 
til Udvalg for Kunden. Naar dette Trin er naaet, har vi den selvstændige Nærings
drivende.

Paa samme Maade, som det er gaaet og for den Sags Skyld endnu gaar med 
det kvindelige Arbejde, er det gaaet med det mandlige. Fra først af udførtes næsten 
alt i Hjemmet, saa kom Lønarbejder-Standpunktet og til sidst den selvstændige Haand- 
værker. Dette sidste Trin naaede Haand værkerne i de danske Byer i Slutningen af 
det 14. og Begyndelsen af det 15. Aarhundrede. 1 dette Tidsrum dannes Haand- 
værkslavene. Men Haandværkerne var mærket af deres Oprindelse. Overfor Byens 
Købmænd og de ældre Befolkningslag i Staden kom de til at staa som en Klasse 
Næringsdrivende af lavere Rang. Hertil kom, at de allerfleste Haandværkere var 
indvandrede og altsaa savnede det Rygstød, som de i Byen opvoksede og fra gammel 
Tid hjemmehørende Familier gav for deres Slægt og Venner. Ingen Haandværker 
optoges som Broder i de ansete . Mænds Gilde, medmindre han et Aar forinden 
havde afsvoret sin Haandtering, og ingen Haandværker kunde - som vi foran har 
bemærket - blive Medlem af Byens Raad. Vi har af det foregaaende set, hvor ilde 
stedt den Mand var, som stod ene i Fortidens Bysamfund, og vi forstaar derfor 
ogsaa godt, at Haandværkerne paa deres Side blev nødt til at slutte sig sammen til 
gensidig Hjælp og Underholdning. Det har de da ogsaa gjort i Aarhus. Desværre 
kender vi ikke noget til de aarhusianske Haandværkeres Gilder, saaledes som de har 
udformet sig i Middelalderen. Til deres Organisation og Formaal maa vi slutte os 
ved at hente Eksempler fra andre Byer.

Ret mange Haandværkergilder har det middelalderlige Aarhus sikkert ikke haft. 
Sandsynligvis kun for Skomagere og Smede. Det sidste har imidlertid været sær
deles omfattende, og indenfor dets Rammer var saa godt som alle da eksisterende 
Haandværk repræsenteret. Vi træffer i hvert Fald i det 16. Aarhundrede foruden 
alle de forskellige Afarter af Smedehaandværket saasom Grov- og Klejnsmede, Gryde
støbere, Sværdfegere, Bøssemagere, Kandestøbere, Guldsmede og Sporemagere baade 
Sadelmagere, Remmesnidere, Feldberedere og Stenhuggere. Foruden at virke for 
Lavsbrødrenes faglige Interesser, var det ogsaa Lavets Sag at danne et Midtpunkt for 
Medlemmernes selskabelige Samvær. Fire Gange om Aaret, 14 Dage før St. Hans-
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dag, 14 Dage før Mikkelsdag, 14 Dage før Jul og 14 Dage før Fastelavn, naar der 
holdtes Stævne, mødtes alle Lavsbrødre med deres Koner i festligt Skrud til et Maal- 
tid med paafølgende Drikkelag. Ved denne Lejlighed blev der ikke sparet Man 
drak ikke blot den Vin og det 01, som Lavets Kasse spenderede, men ogsaa det 
Kvantum, som de enkelte Brødre var bievne skyldig paa forskellig Maade, enten som 
Indtrædelsesafgift eller som Bøde for Forseelser mod Lavsskraaen. Hvor stor en 
Rolle dette Drikkelag spillede, kan man se deraf, at Lavet saa godt som altid ejede 
sine egne Drikkekar, mer eller mindre pragtfuldt udstyrede, alt efter som der var 
Raad til, og som Brødrene var gavmilde til. 1588 ejede Smedelavet i Aarhus saa- 
ledes een stor Skaal og fem „passelige Skaale". At denne Beholdning imidlertid 
maa have været usædvanlig ringe, kan man se deraf, at Mester Gert Aaret efter 
alene for sin Part, foruden de ordinære Indtrædelsespenge, forærede Lavet 6 
Skaaler, ligesom dette samme Aar ogsaa kan møde op med en „Messing Oldermands- 
Kedel". Hvor tit der iøvrigt var Anledning for de gode Lavsbrødre til at tage sig 
et Bæger, giver Lavsbogen os mange Eksempler paa. 1594 var Per og Jakob Guld
smed saaledes bievne uenige. Lavet forligte dem og tilføjede i Dommen: „og hvilken 
som opripper denne Trætte igen skal give ‘/s Læst 01 uden al Naade." Utallige 
er de Tønder 01, som er bievne givne for at komme for sent, for usømmelig Op
førsel, for ikke at møde ved Begravelser o. s. v. Men der skulde rigtig nok ogsaa 
meget til, og at adskillige af Brødrene var i Stand til at sætte et antageligt Kvantum 
til Livs giver Protokollen os flere Beviser paa. 1613 fortælles f. Eks. om „gammel 
Jens Guldsmed", at han 14 Dage før Pinse drak tre Mands Bægeret ud „med tør 
Mund". En Gang imellem synes man ogsaa at have haft Skrupler og at have villet 
sætte en Grænse for det, der maatte drikkes. Man vedtog saaledes 1613 at der i 
Pinse Helligdagene kun skulde drikkes 3 Tdr. 01 paa Lavets Regning, og at de, 
som drak mere, end der var indbaaren, og uden at det skete med menige Lavs
brødres Samtykke, skulde betale efter, hvad de drak.

At der kunde være god Grund til at se lidt inde 
med, hvad der blev fortæret, er nu vist nok. Thi det 
hændte meget ofte, og Lavsbogen har Side op og Side ned 
af Historier derom, at Øllet steg Brødrene til Hovedet, 
saa at de sagde og gjorde Ting, de hellere skulde have 
ladet være med. 1623 sagde Niels Bjørnskov - for at 
tage et Eksempel - til Lauritz Feldbereder, at han var den 
Karl, han ikke vilde drikke af Potte sammen med, førend 
han havde svaret paa den Udfordring, han havde givet 
ham. Lauritz Feldbereder havde nemlig kaldt ham for en 
Tyv; samme slemme Ord havde han brugt overfor Knud 
Ibsen og desuden sagt til ham, at han skulde give ham 
„en rød Klædning for den Klædning, han skulde have 
givet ham." Et andet Eksempel. 1612, 14 Dage før Faste
lavn, „som vi havde en Tønde 01 at drikke", kom Gert og 
Hans Kandestøbere i Trætte, „siden Vaaben og Værge var 
oplyst". Gert blev sigtet for at have en Kniv paa sig og SMEDELAVETS BÆGER. 

Orig. i Museet.
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maatte trække sine Klæder af; fire Mænd undersøgte dem uden at kunne finde nogen 
Kniv. Sagen blev naturligvis paadømt indenfor Lavet saaledes, at enhver, der rippede 
op i den, skulde give en Tønde 01 i Bøde uden al Naade.

Det var ikke blot denne Slags Tvistemaal, der blev afgjort indenfor Lavet 
Alle Sager af hvilken som helst Art skulde foretages og paadømmes af Lavets Doms- 
mænd, uden at de maatte føres for Øvrigheden. Man vil forstaa, at Lavet herigennem 
fik stor Betydning, og at det ikke blot var en Klub,
hvor man kom sammen for at more sig.

Oprindelig var det vistnok her som i de 
fleste andre Lav Oldermanden, der sammen med 
Bisidderen afgjorde alle Sager. Senere udviklede 
der sig imidlertid en særlig Institution i de saa- 
kaldte ,,8 Mænd", der synes at have faaet den 
dømmende Myndighed overdraget. Naår en Sag 
skulde drøftes af dem, gik de udenfor Døren for 
i Ro at overlægge, hvad der skulde gøres i et 
eller andet foreliggende Tilfælde. Det maa siges, 
at deres Domme som Regel var salomonisk vise, 
eftersom de saa godt som altid gik efter Formlen:
Se at forliges I Skabhalse. Ligesaa blev Bøder og 
Omkostninger smukt fordelt mellem Parterne, saa
ledes at hver betalte lige meget. Et karakteristisk 
Tilfælde er det efterfølgende. Feldbereder Niels 
Bjørnskov havde kaldt Laurs Sadelmager for en 
Tyv og hans Kone for en Hore. Adspurgt i Lavet, 
om han vilde forlige sig med Laurs Sadelmager, sva
rede han, „at han bad Djævelen fare i hans Liv den 
Dag, han lod sig forlige med Laurs Sadelmager."
Alligevel tog dog Parterne, rimeligvis paavirket af de 
andre Brødre, hverandre i Haand og „bekendte den- 
nem at være venligen forligt om al hvis Tvistighed 
dennem til denne Dag haver imellem været, saa de 
ikke ved andet med hver andre eller deres Hustruer 
end det som ærligt er i alle Maader."

Til Tider kunde det ganske vist knibe med at 
faa Bøderne inddrevne, som i 1613, da man krævede 
Peder Sværd feger for 5 Sk. i Bidrag til en Tønde 01.
Peder Sværdfeger sendte nemlig Bud til Lavet med den Besked, at han vilde give 
dem syv Tusind Djævle.

En saare vigtig Forretning for Lavet var at sørge for, at afdøde Lavsbrødre 
eller deres Paarørende kom standsmæssigt og sømmeligt i Jorden. Enhver Lavsbroder 
var forpligtet til at give Møde ved Begravelser i Sørgeklæder og hjælpe til ved 
Bortbærelsen af Liget. Udeblev nogen, var han sikker paa sin Mulkt. Det var en 
stor Betryggelse for den enkelte at vide, at han ikke behøvede at sørge for at
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komme i Jorden. Det skulde hans Lavsbrødre nok drage Omsorg for, og det maa 
siges til deres Ære, at der ikke foreligger noget om, at de har svigtet i denne Hen
seende; selv i farlige Tider som i Pestens Tid, stillede Brødrene og bar den Døde 
bort. Lavsbogen beretter helt rørende om, hvorledes man udtrykkelig i Aaret 1584 
„i denne farlig Tid" lovede hinanden og hver for sig gav Oldermanden Haand paa 
at ville »indgange at følge deres døde og afgangne Brødre og Søstre til deres sidste 
Lejested med deres Svende, Piger og Børn. Svigtede nogen skulde han bøde en halv 
Tønde 01 uden Naade."

Saaledes levede da Haandværkerne Livet for sig med deres Glæder og deres 
Sorger. Ligesom Købmændene gik op i deres Standsinteresser, gjorde Haandværkerne 
det i deres. Man var først og fremmest Medlem af sit Lav og saa i anden Række 
af det almene Borgerskab. Hvad der især bidrog til at holde Standsfølelsen oppe 
var det herskende Næringssystem med dets Eneretsbestemmelser for de enkelte Fag. 
Derved blev de enkelte Fagfæller nemlig i éndnu højere Grad, end det maaske ellers 
vilde have været Tilfældet, tvungen til at holde sammen for at paase, at ingen uberet
tiget greb ind i deres Næring. Det var dog ikke blot de ufaglærte - Fuskerne og 

Bønhaserne - man vendte Vaabnene imod, men i 
det Hele taget mod saa godt som enhver, der kunde 
antages at ville blive Medbejler til dem. Vi har foran set, 
hvorledes Mesterstykket udnyttedes i denne Retning; 
men ikke nok hermed, man opfandt i Tidens Løb 
et helt System af kunstige Skranker, som enhver, der 
vilde være Lavsbroder, maatte overstige. Ingen uægte
født, ingen, der var Barn af uærlige Forældre — Rak
kere, Skarprettere o. lign., ingen, der var gift med 
uhæderlige Kvinder, kunde optages. Enhver, der ikke 
havde lært Haandværket et vist Antal Aar, eller ikke 
opført sig vel som Lærling eller Svend, blev holdt 
udenfor. Men hertil kom endnu i Begyndelsen af 
det 17. Aarhundrede Forlangendet om Efterlevelsen 
af en hel Række Vedtægter og Udførelsen af en 
Mængde Ceremonier, der i endnu højere Grad gjorde 
Haandværkerne til en Kaste for sig. Det var Zünf
tigheden (af tysk Zunft = Lav). Zünften kom hertil fra 
Tyskland sammen med den store Mængde tyske Ar
bejdere, der i Løbet af det 17. Aarhundrede nedsatte 
sig i Danmark. I Tyskland var Zünften Udtryk for 
den Række Regler og Ceremonier, som de forskellige 
Haandværksfag havde indført i deres Kamp for Til
værelsen, dels som Værn udadtil mod andre Fag og 
dels som et Baand, der bandt de enkelte Fagfæller 
sammen til en ubrydelig Enhed. Zünften udformedes 
efterhaanden til et fuldstændigt Frimureri, der bredte 
sig fra By til By, saaledes at Haandværkerne af de
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forskellige Fag tilsidst fra smaa Lav i den enkelte By blev forenet til store Samlag 
med et vist internationalt Præg.

Det var særligt Svendene, der havde været virksomme for denne Udvikling af 
Zünften, hvad der hang naturligt sammen med, at det var dem, der var Haandvær- 
kets bevægelige Element Efterhaanden som Mestrene spærrede Lavene af for Til
gang, blev det nemlig nødvendigt for Svendene at vandre fra By til By for at søge 
Arbejde, og denne Vandring, der oprindelig blev indført af Nødvendighed, blev efter
haanden sat fuldstændig i System, saa at det tilsidst blev en Fordring, der stilledes 
til enhver Svend, at han skulde have vandret paa Haandværket et vist Antal Aar for 
at blive anerkendt som en ærlig Svend. Men for at Svenden kunde udføre Van
dringen uden at gaa til Grunde, var det nødvendigt for ham at finde Understøttelse, 
hvor hen han kom, og hvad var da naturligere end at søge den netop hos sine 
Fagfæller.

Rundt om i de forskellige Byer havde de forskellige Fags Svende derfor ogsaa 
deres Herberge eller Kro, hvortil enhver rejsende Svend kunde ty, enten for at faa 
Besked om Arbejde eller ogsaa for at faa Natteherberg og Understøttelse til sin videre 
Vandring. Vilde Svenden have Arbejde, skulde han, saasnart han var kommen til 
Herberget, sende Bud efter „Ørtengesellen" (af Yrte = Kro), og denne skulde da gaa 
rundt med Svenden hos hver enkelt Mester i en bestemt Rækkefølge („efter Wallen«) 
i Reglen fra den ældste til den yngste for at spørge, om de havde Brug for nogen 
Svend. Denne Forespørgsel, der kaldtes Omskikningen eller Omskuningen, var et 
Udslag af den Lavene iboende Lighedsfølelse, idet ingen Mester ved Tilbud om Ar
bejdskraft maatte foretrækkes fremfor den anden.

Fik Svenden paa denne Maade Arbejde, maatte han give et vist Bidrag til 
Stedets Svendelag, i hvis følgende Møde han endvidere maatte gøre Rede for, om 
han paa sin Vandring havde truffet paa noget, der stred mod Fagets Ære og Anseelse.

Var Svenden derimod ikke saa heldig at faa Arbejde, saa maatte han videre 
paa Rejsen, men forinden var dog alle hans Fæller pligtige til at give ham en Skærv 
(„Geschenk") til at bestride Rejseudgifterne med.

Man vil forstaa, at der paa denne Maade blev en betydelig Forskel paa For
tidens rejsende Svend og Nutidens Arbejder.

Den vandrende Svend, der stod uden Familie, var ikke bunden til noget bestemt 
Sted, men altid beredt til at tage Vandringsstaven i Haanden og spænde Kaarden om 
Livet, og stod ingen anden Udvej ham aaben, kunde han altid lade sig hverve som 
Landsknægt i en af de mange Herrers Armeer, som stedse lod Hververtrommen gaa. 
Datidens Arbejder blev saaledes fremfor noget en farende Svend, hvis hele Tilværelse 
var beregnet paa Vandringslivet, indtil han faldt til Ro og slog sig ned som Mester, 
helst det Sted, hvor et Par Pigeøjne havde fængslet hans Hjærte til at blive.

Det er da ogsaa med Vandringslivet som Forudsætning, at vi maa forstaa alle 
de Skikke, som efterhaanden indførtes, og som med et fælles Ord kaldtes „Hand
werksgewohnheiten «.

For den vandrende Svend var det en Nødvendighed at kunne legitimere sig 
for sine Fæller i fremmede Byer og Lande. Kunde han ikke det, fik han ingen 
Geskænk eller anden Hjælp. Af denne Nødvendighed opstod „Grussen", en ofte i

15’



228

SKOMAGERNES 
OPKLAPPERSTOK. 

. F F S B . 1700 . 
Orig. i Museet.

nogle Verslinjer affattet Hilsen, som den vandrende Svend afleverede i Herberget, 
det Sted, hvorhen han først rettede sine Skridt, naar han kom til en By, hvor der 
holdtes Haandværks Skik og Brug.

Til Grussen føjede der sig efterhaanden et meget vidtløftigt Ceremoniel, der 
ikke kan have været mere indviklet ved selve det spanske Hof. Der gaves Regler 
for, hvorledes den vandrende Svend skulde banke paa Døren, hvilken Stilling, han 
skulde indtage, naar han kom ind, hvormange Knapper, der skulde være knappede i 
hans Frakke, og i hvilken Rækkefølge og Form Spørgsmaal og Svar skulde falde, 
altsammen for at faa godtgjort, til begge Parters Tilfredshed, at den ankommende 

var, hvad han gav sig ud for, og de modtagende ærlige efter 
Haandværks Skik og Brug.

Indenfor de tre nordiske Lande og Tyskland var disse Regler 
vistnok med faa Undtagelser ens. Og saa omhyggelig var man for 
at følge Skikkene nøjagtigt, at man for at være ganske sikker, ved 
Køb eller paa anden tilforladelig Maade skaffede sig bekræftede Af
skrifter af de Regler, der fulgtes paa anerkendt zünftigt Sted.

Det var den samme Tankegang, der ledte Mestre til at søge 
Optagelse i en anden Bys Lav, naar der i hans egen By ikke 
fandtes nogen anerkendt zünftig Sammenslutning.

Af zünftige Lav fandtes i Aarhus i det mindste Smedenes, 
Skrædernes, Feldberedernes, Snedkernes, Skomagernes og maaske 
flere andre.

Zünftige vil her sige, at de fulgte de paagældende Fags Skik 
og Brug, og at de modtog Svende, «f rigav" Lærlinge med den 
Virkning, at de anerkendtes for gyldige af andre zünftige Lav.

Det var overordentligt vigtigt for et Lav at være i Besiddelse 
af Retten til at udøve Haandværks Skik og Brug, da man i modsat 
Fald udsatte sig for ikke at kunne faa Svende, eller at de udlærte 
Drenge ikke kunde faa Arbejde andet Steds, forinden de havde

»staaet i Forbundt" i 3A Aar.
Som Regel var det vel Svendene, der gjorde mest af Zünftigheden, fordi de 

paa deres Vandringer havde stærkest Brug for den, men ogsaa for Mestrene fik den 
ikke ringe Betydning, fordi den paa mange Maader indgik som Led i Lavenes 
almindelige Afspæringsregler.

Omkring de forskellige Lav skabte da Zünftigheden et broget System af Cere
monier, af forskellige Skikke og Vedtægter, der altsammen bidrog til, at Haandværket 
i Haandværkernes Øjne fik et Skær af Højtidelighed og Ærværdighed, der ligesom 
gød en Glans over de enkelte Lavsbrødre og hævede dem i egen og andres Bevidsthed.

Naar Lavet og Haandværket omtaltes i Zünftsproget, skete det med en Ærbødig
hed og Zirlighed, der var velegnet til at vække Respekt. «Det ærbare og vidtberømte 
Lav", «vort højlovlige Haandværk", «det retskafne og kunstelskende Amt" o. s. v. 
hed det, Udtryk, bag hvilke man mærker Kærligheden til Faget og den vaagnende 
Selvfølelse. Man kappedes om, hvem der kunde tilskrive sit Haandværk den største 
Alder og dermed den største Fornemhed.
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Snedkerne førte deres Kunst tilbage til Babylon, 
Verdens ældste By, Malerne deres til den græske Maler 
Apelles, Bundtmagerne til Adam og Eva. Ingen over
gik dog i den Retning Skrædderne, som gjorde Vor 
Herre selv til deres Haandterings Ophav.

Mange Fag havde ogsaa deres særlige Helt, som 
f. Eks. Skomagerne, den berømte Skomagersvend Hans 
von Sagan, der i sin Tid havde kæmpet saa tappert i 
Slaget ved Rudau 1370, hvor han mistede det ene Ben, 
at Kejseren gav ham og alle Skomagere Ret til at føre 
Dobbeltørnen som Vaabenmærke; paa mangfoldige Sko
magerskilte har man derfor lige ned til vor Tid set Dob
beltørnen. Selve Hans von Sagan blev ogsaa tit Gen
stand for Afbildning. Han ses saaledes paa Laaget af 
Aarhus Skomageres Velkomst. De wienske Bagersvendes 
fordums Tapperhed var ogsaa Grunden til, at Bagerne 
fik Ret til for stedse at føre en kronet Kringle som Skilt.

I Overensstemmelse med denne Tendens er det 
da ogsaa, naar alle Lavsforsamlinger blev omgærdede 
med en Række Ceremonier og hemmelige Fiksfakserier, 

som kun 
de ind
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„Velkomsten", den Pokal, hvormed ny- 
optagne Lavsbrødre blev tildrukne, skulde 
saaledes ikke blot helst være af Sølv og 
saa kostbart forfærdiget som muligt, men 
den skulde ogsaa zires med Skuemønter, 
eller smaa Billeder og Modeller af Gen
stande, vedkommende Haandværk for
færdigede. Skomagernes Velkomst blev 
saaledes overhængt med smaa Sølvstøvler, 
Hattemagernes med Hatte o. s. v.

Laden, den Kasse, hvori Lavets Pa-
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pirer og Kostbarheder opbevaredes, blev endog Genstand for særlig Kultus. Naar 
den blev aabnet, skulde alt gaa sømmeligt og ordentligt til. Ethvert Brud paa god 
Orden „for aaben Lade« blev strængt straffet. Ingen maatte drikke eller skændes, 
og ingen maatte sige usømmelige Ord eller afbryde Oldermandens Tale.

Vi kan følge denne Udvikling indenfor Smedelavet i Aarhus. Medens dette 
endnu i det 16. Aarhundrede er saa temmelig uberørt af Zünften og hvad dens er, 
saa er det tydeligt at se, hvorledes den lidt efter lidt trænger igennem i Løbet af 
det 17. Aarhundrede. Møderne begynde at blive holdte »for aaben Lade«, og der 
noteres flere Gange Straffe for usømmelige Udtalelser, der var faldne inden Laaget 
var lukket til, saaledes 1653, da Christen Jørgensen med Rette fik en Bøde paa 2 
Mark, fordi han sagde til Anders Kleinsmed, »at han skulle blæse i hans R . . «.

I samme Tidsrum ser man ogsaa, at Lavsinventaret fornyedes. 1668 forærede 
f. Eks. Bartholomæus Jacob Stur, der var Guldsmed, sammen med 5 andre Mænd 
»en Velkom« af Tin, der med Materiale og Arbejdsløn kostede 4 Rdlr. for at »alle 
ærlige Embedsbrødre som herefter indtræder for en fuldkommen Lavsbroder, denne 
Velkom af Oldermanden at præsenteres og den at gøre Beskeden af tre Drikke under 
tilbørlig Straf.« Til at indvie denne Velkomst med gav han desuden 1 Tønde 01.

Vi ser ogsaa, at Lavets aarlige Flytning fra den ene Oldermand til den anden 
foretages med stor Højtidelighed. Der udkaares Mænd til at bære Lavsskiltet, Laden, 
Skrinet og Velkomsten, og der blev givet Bøder til alle, der ikke gav Møde ved 
denne Lejlighed. Den gamle Oldermand skulde beværte alle Deltagerne med Ost 
og Kringler, og at den nye ogsaa maatte traktere, er en given Sag.

Endnu stærkere kommer dog Zünftigheden frem indenfor Felberederne, der ved 
Midten af det 17. Aarhundrede synes at have udskilt sig af Smedelavet og dannet 
et særligt Lav, hvor deres specielle Haandværksskik kunde blive plejet som det sig burde.

At det imidlertid ikke altid var let for Feldberederne at pleje den rette Zünf- 
tighed, vil man forstaa deraf, at de var delte i saakaldte »Vandringsskaber«, der ikke 
stod særlig venligt overfor hverandre. Aarhus Feldberedere var »Büdeler«, medens 
det københavnske og flere andre Lav hørte til det rheinske Vandringsskab. Svende 
fra det ene Vandringsskab maatte nødigt tage Arbejde hos Mestre, der hørte til det 
andet; Krage skulde søge Mage. Dette var nu ikke altid lige let, og vi ser derfor 
ogsaa Lavet i Aarhus vedtage 1684, at naar en Mester ikke kunde faa Svende af 
»vores liflige Bydeler Haand værk,« saa maatte han vel tage en Svend fra et andet 
Vandringsskab, men kun indtil han kunde faa en »af vores egen Svende.« Havde 
han Brug for begge de paagældende Svende, maatte han dog beholde dem, men han 
var stadig forpligtet til at give »den fremmede, som ikke er af vores Svende først 
Forlov.« At holde to Svende af forskelligt Vandringsskab var dog ikke saa lige en 
Sag, eftersom den ene Slags som Regel ikke vilde arbejde med den anden, og der 
opstod af den Grund et evigt Spektakel. 1734 søgte Regeringen at sætte en 
Stopper herfor ved at paabyde, at der ikke maatte tages Hensyn til denne Forskel 
samt at alle beutelske Mestre skulde lade sig indskrive i det københavnske Lav, der 
var reinisk.

Herimod søgte de Aarhus Feldberedere, der som ovenfor anført var Beutlere 
at protestere. De betragtede Forordningen som en Forretning for de københavnske
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Mestre. Disses Lav fik nu alle Leverancer, og i Aarhus, hvor man før kunde afsætte 
aarlig «1000 Rund Væderskind til Rytterbuxer«, solgtes nu slet ingen. Og saa kom 
Svendene desuden kun sparsomt til Byen. „Her hos os/' hedder det, «anmelder sig 
faa af de reiniske Svende, som søge heller at fornøje dem paa store Steder, hvor 
deres Lavsartikler lader dem større Friheder, end paa de smaa Steder, hvor de maa 
være i større Tvang og arbejde baade Dag og Nat om Brødet skal erhverves og 
Udgifter skal betales.«

Var Forholdene strenge for Svendene, var de det ogsaa for Mestrene, hvad man 
vil faa et Begreb om ved at læse Art. 4 i Lavsartiklerne. Den lød saaledes: «Der
som nogen Mester efter denne Dag forser sig imod vores Haandværk, da at være 
afskaffet fra vores Haandværks Rettighed og ej mere at have med os at bestille enten 
med vores Svende at have i Arbejde ej heller sine Drenge at antage eller løsgive 
for vores Beutler Haandværk.«

Hvad dette vilde sige, fik Jacob Christensen at vide 1663. Han havde over- 
traadt et af Lavet givet Tilhold og som Straf derfor, blev hans Værksted ham «for
lagt«, det vilde sige, at ingen Svende maatte arbejde hos ham, og at hans Drenge 
ikke kunde blive anerkendte for rigtige Svende. Jacob Christensen svarede ganske 
vist de to udsendte Mestre, «at han intet agtet os og at han vilde sk ... i os,« 
men trods denne Udtalelse maatte han dog nogen Tid
efter give Køb.

Det samme maatte Thomas Iversen, der havde 
dristet sig til at beholde en Hvidgarver Svend og lade 
«vor ærlig Svend Christian von Witzenhausen« vandre.
De to Svende, der sendtes til ham for at paatale For
seelsen fik det Svar, «at han gav os Djævelen tilhobe 
og ikke han vilde komme i den ældste Mesters Hus i 
hans Dage og svarede, at vi ikke skulde prakke hannem 
nogen Pending af.« Selvfølgelig gik denne Formaste
lighed ikke upaatalt hen. Thomas Iversen maatte af 
med sin Bøde.

Naar Zunftigheden saaledes blev overholdt indtil 
de mindste Enkeltheder for at hævde Haandværkets Ære, 
saa vil heller ingen undre sig over, at den Anskuelse 
efterhaanden fæstede Rod, at der for at blive Medlem 
af saa udmærket en Stand, behøvedes en særlig Indvielse.

Det var ud fra denne Betragtning, at ikke saa faa 
Haandværk indførte en særlig Optagelsesceremoni for 
de udlærte Drenge, naar disse skulde optages i Svende
nes Tal.

Kærnen i de fleste af disse Ceremonier synes at 
have været den, at den unge Svend i sin Læretid havde 
været som et umælende Dyr og af et raat og uciviliseret
Væsen, hvilket nu altsammen gik af ham ved Optagelsen murerlavets velkomst. 
i det hæderlige Lav. Anno 175O.
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Dette var i hvert Fald Tankegangen i Bogtrykkernes Postulering, i Snedkernes 
Behøvling o. fl. a.

Behøvlingen er vel nok den Handling, der er bleven tiest nævnt og ogsaa den, 
der har slaaet dybest Rod. Endnu gælder jo Benævnelsen „ubehøvlet" i daglig Tale 
om en raa og udannet Person. Da Behøvlingen tilmed er bleven udøvet i Aarhus 
efter alle Kunstens Regler, skal dens enkelte Led nærmere omtales her.

Handlingen begyndte med, at Mestrene førte deres Udlærte, som kaldtes „Ko
haler", fremfor Svendene og løsgav dem samt begærede, at de maatte blive behøvlede 

og antagne blandt de andre Svende, hvorefter Lade
svenden (Formanden for Svendenes Lav) paa Bordet 
tegnede et Mærke, som kaldtes „Kuhschwantz" med 
Begæring til Ungsvenden om at udslette det med 
Haaret. Dertil svarede den Udlærte, at hans Mester 
havde lært ham at arbejde med Hænderne og ej med 
Haaret, hvorpaa han slettede det ud med Haanden.

Ovenpaa dette fulgte en „Høvleprædiken." Denne 
indeholdt altid tre Dele, om Kohalen, Arkitekturen og 
Vandringsskabet, og var vistnok de fleste Steder temme
lig ens. Det overlodes dog til den talendes Talent 
selv at forme Prædiken nogenlunde efter fri Vilje. I 
Talens første Del skildredes Kohalen som den raa 
Gast, han indtil denne Tid havde været, og den Skræk, 
han nu nærede for at blive gjort til et ordentligt 
Menneske.

Derefter foreholdtes det den unge Svend, hvor 
ærværdig og fin en Kunst Snedkeriet er, hvorpaa fulgte 
Talens andet Afsnit om Arkitekturen med en Beskri
velse af de fem Søjleordener. Efter at de* agerende 
havde drukket Vin, fulgte til Slutning et Afsnit om 
Vandringen, der er saare karakteristisk for Svendenes 
Syn paa Livet. Taleren fingerer en Slags Beskrivelse
af sin Vandring som ung Svend. Hans Mestre skildresREBSLAGERNES VELKOMST. & &

Orig. i Museet. f. Eks. i nogle Taler i følgende pietetsløse Linjer:

„Als ich auszog zu wandern 
von einer Stadt zu andern 
da zog ich auch in Oesterreich, 
da macht' ich sieben Meister reich. 
Der eine ist gestorben, 
der andre gar verdorben, 
der dritte liegt im Hospital, 
der vierte hat nichts überall,

der fünfte musste Haus und Hof verkaufen, 
der sechste musste zum Thor hinaus laufen; 
Grossgünstige Meister und Gesellen 
habt Ihr nicht vernommen,
wo der siebente sey hingekommen?
Ich hab mir lassen sagen vor wenig Tagen, 
er lieg in Venedig in Kraut-Garten, 
thut auf die andern warten."

I Skildringen af Vandringens 
Kvinden:

videre Forløb forekommer følgende Vers om
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„Ich bin gewandert in Sachsen,
wo die Jungfrauen auf den Bäumen wachsen,
hätte ich daran gedacht,
so hätte ich dir eine mitgebracht.
Ich habe mich aber anders besonnen,
es seynd solche in - - - — auch noch zu bekommen, 
sie seyn hier zu Lande sehr wohlfeil, 
sie geben das Schock um ein Strohseil."

Talen endte med en Henvendelse til Kohalen 
med en Del Regler og Visdomsord.

Efter Talen blev der atter drukket Vin, og saa 
fulgte „Behøvlingen"; denne synes at være foregaaet 
noget forskellig de forskellige Steder og til de for
skellige Tider. Hovedgangen i Handlingen var dog 
denne: De agerende fik opgivet en eller anden Søjle, 
som det forhaandenværende raa Stykke Tømmer (det 
vil sige Kohalen) skulde omdannes til. Dette blev 
lagt ned paa Gulvet, hvorefter der med en Træcirkel, 
paa hvis ene Ben var stukken en Pensel med sort 
Farve, blev gjort et Rids paa Offeret, hvorefter Til
dannelsen skulde ske. Naturligvis blev Tegningen 
erklæret for daarlig og maatte laves om, hvad der 
havde til Følge, at den ulykkelige Synder tilsidst 
blev malet ganske sort i Ansigtet. Offerets Arme 
blev derefter sat i Vinkel, og saa fulgte Behandlingen 
paa en Høvlebænk med alle Slags Snedkerværktøj 
af Træ.

Talen holdtes af „Pfaffen", der ved selve Hand
lingen assisteredes af to Faddere (Pathen) og en 
Klokker.

REBSLAGERNES POKAL.
Orig. i Museet.

Vivat! es leben die Repschleger 
Brüderschaft!

Franz Möller aus Wismar, Oldgesell
Peter Guhl aus Kopenhagen, Comjan. 

Aarhuus d. 24. Juni 1847.

At der under Behøvlingsakten er foregaaet ad
skillige Drøjheder, er udenfor al Tvivl. Hertil hørte 
f. Eks. den saakafdte Knastafhugning.

Naar Behøvlingen var færdig, var „Kohalen"
Svend, og under Valdhornenes og andre Instrumenters 
Klang blev han ført ind i Svendenes Kreds, hvor han, 
efter at der var bleven klappet trende Gange op og
spurgt, om nogen havde noget at klage over, maatte drikke af Velkomsten og blev 
undervist Haandværkets Skik og Brug.

Forud for Behøvlingen eller nogle Steder bagefter, blev der ogsaa foretagen 
en Slags Daab, hvormed der var forbunden en Navnegivning. Det Navn, den nye 
Svend fik, havde han at huske, hvorhen han kom, tilligemed Navnet paa sine to 
Faddere. Foruden Daab og Behøvling er der ogsaa sine Steder foretaget en Slags 
Kroning med en Krans.

Ligesaa synes en Art Kortspil at have udgjort en Del af Handlingen. Sand-
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synligvis har man dermed symbolsk villet antyde for den unge Svend, hvor syndig 
en Gerning, Kortspil var. Hos Pungemagerne saavelsom hos andre Fag blev der i 
dette Øjemed anskaffet Ris, hvormed den unge Svend blev slaaet over Fingrene, hver 
Gang han vilde tage et Stik hjem.

Som man vil se, var hele Handlingen næsten fuldstændig blottet for Alvor. Den 
er imidlertid betegnende for Tiden og Standen og giver os et interessant Billede 
af det Standpunkt, Haandværkerstanden indtog.

Hvor megen Vægt Lavene rundt om i de forskellige Byer virkelig lagde paa 
at faa Ret til at udføre Behøvlingen, giver Aarhus Snedkere os netop et godt 
Eksempel paa.

Før 1724 havde deres Lav nemlig ingen Behøvlingsret, men uden denne var 
det ikke zunftigt. Naar dets udlærte Drenge kom ubehøvlede til Steder, der havde 
Behøvlingsret, maatte de staa i Forbundt. Naar behøvlede Svende kom til Aarhus, 
turde de ikke arbejde hos en Mester længere end i 14 Dage, hvis de ikke vilde 
udsætte sig for Straf, naar de kom til en fuldt zunftig By.

En Del Snedkermestre ansøgte derfor Kongen om at faa Behøvlingsret og fik 
den ogsaa, uagtet Magistraten erklærede sig derimod. Sagen var imidlertid den, at 
man havde set sig nødsaget til at genindføre Behøvlingsretten i Kjøbenhavn, efter at 
den havde været afskaffet nogle Aar, fordi det viste sig umuligt paa anden Vis at 
holde Svendene ved Arbejdet. Derfor var man nu ogsaa nødt til at give efter for 

Aarhus’ Vedkommende, da Lavet der ellers vilde være kom
men fuldstændig i Miskredit.

Hvorledes Behøvlingen foregik i Aarhus sidst i det 
18. Aarhundrede, er der bevaret os en interessant Meddelelse 
om i de Optegnelser, som den senere Skolelærer Poul Poul
sen Erslev skrev om sit Liv. Han beretter her, hvorledes 
det gik til ved hans Broders Behøvling i Aarhus.

»Der var lejet et stort Værelse, med et Galleri over Vinduerne, 
til Udførelse af denne Svendefesthghed. Drengene havde anmodet 
en Del Piger til at bivaane Behøvlingen, som det kaldes her . . . 
En af de 6 Drenge satte sig paa en Bænk med det ene Been langs 
hen ad Bænken, ved hvis Ender to ældre Svende var placeret. En 
ældre Svend, som havde reist Tydskland igjennem, tog nu en Høvl 
og under Trompeters Lyd høvlede han, proforma, hen ad Drengens 
udstrakte Lem, raabende: »Geschvindt, geschvindt! Der Meister 
komt!" Bænken blev nu omvæltet, med samt Drengen, af de tjenst- 
gjørende Herrer. Drengen satte sig atter fra den anden Side af 
Bænken og udstrakte det andet Lem henad Bænken. Nu brugtes 
en Sang af Oldgesellen og ved Trompetternes Lyd raabtes: »Ge
schvindt o. s. v.“, og Bænken med Drengen blev atter omkastet, og 
Drengen, sprang som før til den anden Side, og Handlingen gjen- 
toges, som tilforn, med et andet Stykke Snedkerværktøi. Ved denne 
Omstyrtning af Bænken bleve Drengene ofte ilde forstødte, især naar 
Svendene, som tage fat i Enderne af Bænken, havde Nag til Dren
gen og derfor blev siden den Uskik ved Behøvlingen afskaffet. Man 
brugte ogsaa ved denne Lejlighed endeel raa Udtryk, der ikke pas
sede til Kulturens Fremskridt; thi Hensigten med denne Sammen- 
skraben af Pigerne paa Galleriet skulde udvise, ved et vist Spørgs- 
maal af Oldgesellen, hvem af Drengene, der havde den største Yndest

rebslager broder- hos Qvindekjønnet. Thi efter mange Gjentagelser, af det brugte
skabets sant hans Værktøj, lagdes Drengen henad Bænken paa sin Ryg, hvorpaa

bæger. 1848. Svenden tog et bredt Huggejern af Træ, som han huggede flere
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Steder med paa Drengen. Endelig raabte han: »her er en stor Knast! den maa afhugges, med 
mindre een af de smukke Piger paa Galleriet beder mig om at lade den urørt!" En eller Flere 
raabte da: »jeg beder!" og En Pige var saa ivrig, at hun raabte: »jeg beder for dem allesam
men!" Ved denne Ledighed havde min Broder Hans ikke de færreste Stemmer; thi han var 
en smuk lille Krabat og var meget yndet af de kjønne Piger i Aarhuus. Dog maa jeg tilføje, 
at denne Ytring af Pigerne var mere en Følge af Naivitet, end Letsind; thi unge Menneskers 
Omgang ved Glædesfester var mere bygget paa uskyldig Glæde end i nærværende Tider. For 
at vise, hvor underligt Tonen var i de Tider,. nemlig i 1780, vil jeg fortsætte min Fortælling 
om denne Behøvling. Drengene bleve nu stillede paa Rad under en Retskee, som holdtes af 
samme gamle Svende og nu traadte Oldgesellen hen og bød dem, En efter den Anden springe 
i Veiret mod Retskeen, for at vise deres Raskhed, idet han raabte: »spring for alle Snedker
mestre!" Drengene sprang nu op mod Retskeen. Nu lød Ordet: for Mad™, for Døttrene, for 
alle smukke Piger! og endelig for alle Byens Horer! men her dreiede Drengene sig foragtiglig 
rundt. Men nu lød Raabet: »spring høit for jere Kjærrester!" og da gik Springningen løs! 
Min Glæde, ved at see min Broder Hans springe var endnu større, end ved Pigernes Raab: 
»Jeg beder! jeg beder!" Den gamle Svend tog nu en Pokal med Viin, traadte dermed hen for 
Drengene og spurgte dem nu: om de vilde vise sig som gode og flinke Kamarater, hvorpaa 
han erklærede dem for Junggeseller og bød dem ei forglemme, at hvis de vilde have et ærligt 
Rygte maatte de reise. Han gav nu hver af dem en Øredask, med Ordet: »tag det af mig, 
men af ingen Anden! herpaa drak han deres Skaal i alle Mestres og Svendes Navn! og nu 
endtes Ceremonien, med mange Hurraer og Trompetskrald. Der var mange af Byens Borger
skab nærværende og jeg troer at ingen fandt noget anstødeligt i denne Ceremonie."

Om en anden Svendeoptagelsesceremoni, nemlig Feldberedernes, er der opbevaret 
os Efterretning i Hübertz Samling af Aktstykker vedrørende Staden og Stiftet Aarhus. 
Hübertz havde optegnet Handlingsgangen efter en Feldberedersvends Fortælling og 
gengiver den saaledes: »Naar en Dreng skulde gøres til Svend, kom han paa Her
berget (om ikke Handlingen foregik i Mesterens Hus), hvor Oldgesellen kaldtes 
„Vater", den næste Svend »Pater", den 3die »Pfaff und Küster". Den vordende 
Svend valgte sig en Pige til »Kränzjungfer", der maatte være »noget saa nær" en 
Mø, og som Siden kom med til Gildet. Hun
malede ham først en sort Knebelsbart, hvorpaa Old
gesellen satte en Krone paa hans Hoved, hvilken 
almindelig var af Buxbom, men naar Svenden havde 
noget mod Drengen, da af tornede Blade af Ilex 
aqvifolium. Derpaa kyssede Pigen ham og tog 
Kronen bort, og satte en Krans »Jungferkranz" 
istedet. Derefter holdt Oldgesellen følgende Tale:
»Also mit Gunst! will ich dir einen Degen an 
deine Seit’ verehren den selbigen sollst du tragen 
unser Handwerk zu ehren; ehe ich dir aber 
diesen verehre so leidest Du dieses von mir, her
nach aber von keinem andern mehr." Derpaa 
gav hin harn 3 Ørefigen, saa kyssede Pigen ham, 
vadskede Knebelsbarten af ham og tog Jomfru
kransen af hans Hoved, hvorpaa »Vater" hængte 
ham Kaarden ved Siden. Dernæst blev der drukket 
Broderskab med »Vater", »Pater", »Pfaff und Kü
ster", men ikke med de andre tilstedeværende Svende.
Ved denne Lejlighed holdt Oldgesellen atter en 
Tale, saalydende: »Also mit Gunst! Hier bringe 
ich dir zu unsere hochlöbliche Bruderschaft; den

UR AF CASPELLER I AARHUS. 
Orig. i „Dansk Uhrmusæum".

Det er et 8 Dages Stueur med Messingskive 
og Hjørneforsiringer af Bronce. Skivens 
øverste Parti er forsynet med et Oliemaleri 
visende Aarhus Bugt med Byen og Marselis- 
borg i Baggrunden. Paa Bugten ses et Skib, 

der bevæges ved Urets Gang.
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Meister sollst Du Er’zen und den 
Gesellen Du’zen, und hat er ein 
Bart bis auf die Schuh, so heisst 
es: Bruder Du und Du.«

Ved den Slags Skikke afson
drede Haandværkerstanden sig 
selvfølgelig i meget stærk Grad 
fra de andre Befolkningslag. 
Men hvad Zünftigheden ikke 
gjorde, det gjorde det herskende 
Næringssystem. Det spærrede 
sin Mand inde i sin bestemte 
Baas, ud fra hvilken han ikke 
kunde slippe, saalænge han levede. 
Lavsvæsenet bandt Individet til

CASPELLER-UR 
fra 1777.

UR FRA 1777, LAVET AF CASPELLER.
Originalen tilhører Mægler Robert Smith. den Haandtering, han en Gang 

Lige over for ses Urel i Kasse. j sjn tjd)jge Ungdom var s]aaet
ind paa. Han kunde ikke tage fat paa noget andet uden at 
begynde forfra som Læredreng. Den faglige Uddannelse blev 
den gamle Haand værksmesters Et og Alt. Uden den var man 
en Fusker, der ikke var ærlige Folks Agtelse værd.

Men paa denne Maade løb Tiden fra Haandværkerne. De saa efterhaanden en 
Mængde Ting blive unddragne deres Arbejdsomraade. Fabrik paa Fabrik opstod og 

pressede Haand værkets Arbejdsfor

GAMMEL AARHUS HAANDVÆRKER VED SIT ARBEJDE. 
(Skomagermester P. J. Kruse).

Malet 1874 af J. Hansen, Aarslev. Orig. tilh. Malermester L. Kruse.

tjeneste ned til et Minimum. Haand- 
værkerstandens Svar paa denne 
Bevægelse var en stedse stærkere 
Hævden af deres Lavsmonopol og 
en stedse stærkere og stærkere 
Fordring om Indskrænkning af 
Næringsfriheden.

Netop paa Grund af sin Oplæ
ring Aarhundreder igennem paa 
et ensidigt Grundlag, kom det 
gamle Haandværks Udøvere aldrig 
ud over Kasteaanden. For dem 
faldt det som det eneste rigtige og 
naturlige, at Lovgivningen indrette
des for deres bedste. De forstod
ikke, at der udenom var opvokset 
andre Klasser, og de fattede ikke, 
at det gamle lokale Markeds Ukræn
kelighed ikke kunde bevares i det 
uendelige.
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Men ved Siden af denne Indskrænkethed havde den gamle Haandværker ogsaa 
sine gode Sider. Nøjsom som han var i sine Fordringer til Livet, brød han sig i 
Grunden ikke om stort andet end at faa Lov til at sidde uforstyrret og svare 
Gud og Hvermand sit Hvad der skete udenfor hans Værksteds dunkle Ruder var 
ham en ligegyldig Sag. Han lod „de store" passe Byens Styrelse uden at blande 
sig i, hvad de fandt for godt. Alt hvad Byens naturlige Talsmænd gjorde, fandt 
han vel gjort og fulgte med Glæde den Parole, de udstedte. Men sit Haandværk, 
det forstod han sig paa, og det elskede han. Fra tidlig Morgen til Aften sent 
kunde han sidde paa sit Værksted og glæde sig over, hvor Arbejdet skred frem og 
hvor godt, det blev udført. Og naar det saa stod fuldendt, saa kunde han hæge og 
pudse om det og knap nænne at bringe det ud af sit Hus. Mangen Haandværks- 
mester bevarede sit Mesterstykke til sin Dødsdag, det var et Stykke af ham selv, en 
Skat, som ikke maatte komme i fremmed Eje.

Hvad Under da, at Ordsproget: Skomager bliv ved din Læst, fik en særlig 
Gyldighed indenfor Haandværkerstanden, Søn efter Fader blev ved den samme Profes
sion og tragtede sjældent eller aldrig efter at komme udenfor Standen. Dette er en af 
Grundene til, at det sociale Liv kunde bevare sig Aarhundreder igennem saa temmelig 
uforandret. Det var først da den moderne Individualisme sprængte de gamle Skranker, 
at den sociale Lagdeling forandredes. Men Beretningen herom hører til det moderne 
Aarhus’ Historie, som vi senere vil komme til at beskæftige os med.

BAGERSKILT FRA 1805. HUGGET I STEN. 
Orig. i Museet.

Købmændene og Haandværkerne dannede tilsammen det egentlige Borgersam
fund, det, der følte sig hjemme i og sammenvokset med Byen. Ved Siden af disse 
to Klasser dannede der sig imidlertid flere særlige Lag, som kun undtagelsesvis og 
for enkelte Personers Vedkommende slog Rod mellem de egentlige Borgere. Det 
var hele den Skare af over- og underordnede Embedsmænd, der snart i den ene og 
snart i den anden Egenskab bosatte sig i Byen, snart hørende til Gejstligheden, snart 
til en af de andre Etater, der som Toldvæsenet, Militæret, Retsvæsenet, Skolevæsenet 
o. s. v. efterhaanden fik sine Repræsentanter i Byen.
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For den ældste og ældre Tid kan man kun i uegentlig Forstand tale om Em- 
bedsmænd. Byens Styrelse varetoges jo af de blandt Borgerskabet dertil udsete. 
Borgmester- og Raadmandsskab, Rodemesterbestilling og hvad alle de enkelte Hverv 
nu kaldtes, var altsammen borgerlige Ombud, og de Mænd, der varetog de dermed 
forbundne Hverv, vedblev - som foran bemærket - at passe deres borgerlige Dont.

Helt udenfor Borgersamfundet stod i ældre Tid egentlig kun Gejstligheden. 
I den katolske Tid var dette da navnlig i høj Grad Tilfældet med Bispen og de til 
Domkapitlet hørende højærværdige Herrer.

Paa sin store grundmurede Borg Nord for Domkirken, forbunden med denne 
ved en særlig lukket Buegang, boede Bispen som en Potentat, højt hævet over alle 
de Smaaborgere, der havde bygget deres Huse omkring hans Gaard og hans Kirke.
I Rigdom og Anseelse, i Magt og Indflydelse overgik han langt selv den rigeste 
Borgermand, og hans Interesser var højt hævede over de Smaating, der kunde optage 
Byens Folk. Deres Sager blandede han sig i det hele taget ikke i. Bispens Tragten 
gik som oftest langt videre og vi ved, hvilken betydelig Indflydelse, Bisperne og den 
høje Gejstlighed havde paa Land og Rige.

Men var Bispernes Virkefelt saaledes langt videre og betydningsfuldere end 
Borgernes, saa følger dog ikke deraf, at deres Tilstedeværelse og Handlemaade var 
uden Betydning for Byen. Tværtimod. Den Omstændighed, at Aarhus var en Bispeby, 
og at Stiftets Domkirke løftede sine vældige Murmasser op over Borgernes Gaarde 
og Huse, det gav Byen Ære og Anseelse. Bisper som Peder Vagnsen og Jens Iversen 
har for stedse gjort sig fortjente af Aarhus og kunde ved Lejlighed nok fortjene et 
Mindesmærke. Men ogsaa paa anden Maade skaffede Bispernes Nærværelse Byen 
Fordel. Den store Mængde Gejstlige i høje og lave Stillinger gav direkte og ind- 
direkte mange af Byens Borgere en god Fortjeneste, og sad Gejstligheden ogsaa inde 
med store Forrettigheder fremfor de almindelige Borgere, saa fejlede det dog ikke, 
at Byen i det store og hele kunde være veltjent med at huse det høje Cleresi inden
for sine Volde.

Det er gennemgaaende ikke stort, vi ved om de Aarhus Bisper. Adelige fra 
Fødslen af har de naturligvis alle delt deres Stands Anskuelser og i det store og, 
hele vel ogsaa ført den samme Levevis som deres Fæller. Vi kan mellem dem finde 
alle Typer paa Middelalderens Gejstlige. Der er den tapre Bisp Eskild fra Valdemar 
den Stores Tid, der efter den store Absalons Eksempel er lige saa meget Kriger 
som Bisp, og som ogsaa ender sit Liv paa et Tog mod Venderne (1165 eller 1166). 
Der er den fromme Ebbe, der sammen med Valdemar Sejr, deltager i det berømte 
Tog 1219 til Estland og sammen med Bisp Niels af Slesvig understøtter Ærkebisp 
Anders Sunesøn i at bede Himlen om Sejr for Kong Volmers Hær. Det var ved 
denne Lejlighed, han trængte ind paa Kongen og i Nødens Stund fik ham til at 
gøre Ret og Skel mod den hellige Niels af Aarhus, hvis Offer, Kongen havde tilegnet 
sig. Ivrig, som han var for sin Kirkes Fremvækst, oprettede han to nye Præbender 
ved Domkapitlet og afstod en Del af de bispelige Indkomster til Underhold af de 
paagældende Kanniker. Da han delvis havde mistet sit Syn, søgte han om sin Afsked 
og fik den 1224 af Pave Honorius III med den Tilføjelse, at der skulde tilstaas ham
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en Del af Stiftets Midler til sit Underhold, fordi han havde Ord for at have fore- 
staaet sit Embede med Berømmelse.

Blandt Valdemar den Stores og Absalons samtidige paa Bispestolen træffer vi 
ogsaa Svend, ligeledes Kriger og Præst i en Person. (Se S. 107). Paa Toget 1164 
var det ham, der sammen med Absalon og Buris holdt det nys erobrede Wolgast 
besat. Ivrig i sin Kamp mod de vendiske Hedninger var han ogsaa med til Rygens 
Erobring 1169, og da Karenzboerne efter Byens Fald maatte slæbe de store Gude
billeder ud af Templet, stillede han sig triumferende ovenpaa dem. Ene blandt 
Jyderne sluttede han sig 1170 frivillig til Absalon, da denne skulde blive tilbage ved 
Rygen med en Flaade. Men kunde Svend føre Sværdet, var han ogsaa begejstret 
for Aandens Sag. Han grundlagde Øm Kloster og tænkte lang Tid paa at indtræde 
deri som Munk. Han naaede dog ikke at virkeliggøre sin Tanke, men maatte nøjes 
med at blive begravet i Klostret.

Vi har endvidere den viljefaste, energiske og hensynsløse Tyge (1260- 1272), 
berømt for den Kraft og Halsstarighed, hvormed han satte sin Vilje igennem paa 
alle Omraader. (Se S. 6). Som trofast Tilhænger af Kongen i Striden med Ærkebisp 
Jakob Erlandsen, nægtede denne sidste at stadfæste hans Valg til Bisp, men satte 
udenvidere den formentlige Kongemorder Arnfast paa Aarhus Bispesæde. Heri fandt 
Tyge sig ikke. Han rejste lige til Rom, til Pave Urban IV, og saa stor har hans 
personlige Magt og Evne til at gøre sig gældende været, at han ikke blot vandt 
Paven for sin personlige Sag og blev anerkendt som Bisp, men endog fik Paven 
over paa Kongens Parti. Urban IV sendte en Nuntius, Gerhard, herop og denne 
bandlyste Ærkebispen, og Tyge blev fra nu af den kirkelige Fører i Kampen mod 
Jakob Erlandsen, samtidig med, at Paven overdrog ham flere betydningsfulde Tillids
hverv; han blev saaledes sat i Spidsen for Korstogsindsamlingen og fik Ret til at 
løse og binde. Ogsaa i den hæftige Strid, Tyge førte med Munkene i Øm Kloster, 
fik han Pave Urban paa sin Side. Mere end noget andet viser Tyges Adfærd i 
denne Strid hans hensynsløse og voldsomme Sind. I Spidsen for en Skare beredne 
Svende trængte han med Magt ind i Klostret, der nægtede ham Gæsteri efter gammel 
Skik. Munkene klemtede paa Klokken for at samle Folk sammen til Modstand, og 
Bispen maatte ride derfra i Vrede. Saa fulgte en lang Retstrætte, hvor Bispen og 
Abbeden efter Tur bandlyste og løste af Band Klostrets Undergivne. Den Voldgifts, 
dom, som Bisperne i Slesvig og Ribe afsagde, satte Tyge sig ganske udover og 
tiltvang sig Gæsteri i langt højere Grad end tidligere. Saa blussede Striden op paany, 
men tog nu en for Tyge ugunstig Vending. Pave Urban var død, og Kardinal 
Guido, der var Cistercienser og dermed Ørn-Munkenes naturlige Forbundsfælle, blev 
pavelig Legat i Danmark. Tyge blev bandlyst for sine Overgreb og fordi han trod
sigt udeblev fra Retsmødet 1267. Bandlysningen brød Tyge sig dog fejl om, han 
havde Magten og førte tilsidst igennem, at Munkene faldt til Føje. Tyges Troskab 
mod Kongen fik Betydning for Aarhus derigennem, at han fik udstrakte Privilegier 
for Domkirken. Tyge oprettede 1266 Kantorembedet. Han døde paa Samsø 1272. 
Til Efterfølger fik han Peder Aaby, der i Kirkestriden havde været Tyges og Erik 
Glippings mest betroede Mand.

I skarp Modsætning til disse krigerske Bisper, der ligesaa ofte, eller oftere, førte
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JENS IVERSEN LANGES 
jERKEDEGN-SEGL. 

1440.
s’. magistri iohannis yvari. 

Efter Henry Petersen: 
Danske gejstl. Sigiller.

Sværdet som Krumstaven, staar en saa smidig og besindig Statsmand som Peder 
Jensen Lodehat, Dronning Margretes kloge og formaaende Kansler. (Se S. 112). I Mod
sætning til tidligere Bisper, der saagodt som altid i første Række tænkte paa deres 
egen Stands Magt og paa at bevare den, er Peder Jensen Lodehat helt ud Konge
dømmets fortrolige Tjener. Havde de tidligere Bisper færdedes ude i Felten og med 
Iver og Lyst taget personlig Del i Kampen, saa var det netop Peder Jensens Lyst at 

ordne og organisere Styret. Han tilhører i denne Henseende en 
nyere Type indenfor den højere Gejstlighed, den velstuderede, 
boglærde Klærk, der føler sig højt hævet over sine tidligere 
Fællers sportslige Kraftpræstationer, men som med Klogskab og 
Lempe forstaar at trække i Traadene, saa at alt gaar i Lave 
efter Ønske. Han blev Bisp i Aarhus 1386, men hans Livs- 
gærning kom til at ligge andetsteds, selvom han ogsaa som 
Stifter af Hellig Korses Alter i Domkirken erhvervede sig Krav 
paa dennes Taknemmelighed. Han døde som Bisp i Roskilde 
1416.

Med hans Efterfølger i Aarhus, Bisp Bo, synes Byen ikke 
at have staaet sig særlig godt, ja det synes endog en Tid lang

at have været Fjendskab i den Grad mellem Bisp og Borgerskab, at Gudstjenesten i 
Domkirken blev indstillet. Om Aarsagen hertil ved vi dog intet.

Til samme Type som Peder Jensen Lodehat hører Jens Iversen Lange, der 1449 
kom paa Bispestolen i Aarhus. (Se S. 9 og 116). Han var Jyde, Søn af Ridderen 
Iver Thomesen Lange, og det jydske-sejge og stædige
gaar igennem al hans Færd. Som Statsmand spillede 
han en betydelig Rolle under Christian I, men man 
kender kun lidet til hans særlige Evner i den Retning.
Derimod er vi ganske godt underrettet om hans Færd 
som Bisp. Som saadan følte han sig helt ud som 
virkende waf Guds Naade". Med en Stædighed uden 
Lige holdt han paa sine Bisperettigheder og gjorde 
i den Henseende, hvad han selv tyktes bedst. Helt 
heldigt slap han ikke altid fra det. Da han saaledes 
i Aaret 1459 mod Kongens Forbud havde ladet en 
„Fetaljebroder", Esbern Jyde, slippe ud af Aarhus 
Havn, saa at han kunde gaa paa Fribytteri, blev 
Aarhus By, som Bispen paa denne Tid havde i Pant 
af Kronen, tildømt Kongen igen, og det paagældende
Pantebrev erklæret for ugyldigt. Nogen Tid efter har Bispen dog atter faaet Byen i 
sit Værn, eftersom han 1469 kvitterer for Modtagelse af Byskatten.

Med Borgmester og Raad førte Biskop Jens ogsaa mange Trætter, fordi han altfor 
stædigt hævdede Kirkens Rettigheder. Fra 1461 har vi saaledes en Overenskomst, der 
gaar ud paa, at for Fremtiden skulde en Del nærmere betegnede gejstlige Gaarde betale 
Forskud til Byen, hvad Bispen havde modsat sig, ligesom at ingen Præst eller Klærk 
maatte købe eller tage i Pant nogen Borgergaard uden Samtykke fra Borgmester eller Raad.

JENS IVERSEN LANGES BISPE-SEGL. 
1449-82.

s’. iohannis dei gracia episcopi arusiensis. 
Efter Henry Petersen:
Danske gejstl. Sigiller.
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Bittrest var dog den Tvist, der førtes af Biskop Jens om Byens Mark. Det 
synes, som om Bispen, efter at han fik Byen i Pant, har yppet nogen Trætte om de 
rette Grænser mellem Byjorden og Bispens Jord, og at han har ladet sætte nye Skel. 
Som det fremgaar af Akterne, har de gode Aarhus Borgere dog heller ikke ladet sig 
byde ret meget ustraffet, thi da Bispen lod sin Foged tilsaa Marken, saa lod Borgerne 
ganske rolig deres Fæ æde den spirende Sæd af. Saavidt vi kan se, har Bispen 
ogsaa i denne Sag maattet gøre et Tilbagetog, eftersom der 9. Aug. 1470 sluttedes 
Forlig mellem ham og Borgmester og Raad om, at Grænserne skulde blive, som de 
havde været tilforn, og at de Skelsten, som Hasleherreds Sandemænd havde sat, 
skulde optages igen. Hvor megen Anledning, Bisp Jens saaledes kan have givet 
Byen til at være vred paa sig, saa maa det siges, at hvad han end kan have for
skyldt, saa har han gjort det mangefold godt igen ved at rejse det store Taarn og 
ved at skænke Domkirken Bernt Notkes pragtfulde Altertavle.

Under Bisp Jens’ Efterfølger, Eiler (se S. 151), blussede den gamle Markstrid 
forøvrigt op paany, og 1484 maatte Kong Hans dømme, at den Laghævd, som Bisp 
Eiler havde ladet gøre paa en vis Del af Byens Jord,
Hr. Marqvards Løkke, skulde være død og magtesløs.
Markskellene paa Skove, Forte og Fægang skulde 
vedblive at være de samme, som de havde været 
fra Dronning Margrethes Tid og af Arild. Først 
1485 - Aaret efter - opnaaedes der imidlertid 
en Overenskomst imellem Bispen og Byen om, at 
Hr. Marqvards Løkke skulde lægges aaben til fri 
Forte og Fægang for Borgerne. Al Tvist om Marken 
var dog ikke hævet dermed, hvad man kan slutte 
deraf, at Borgerne 1486 erhvervede Kong Hans’ og 
Rigens Raads Brev paa, hvor Byjordens rette Græn
ser var, samt at der samme Aar sluttes Forlig mellem 
Bispen og Byen ved Landsdommeren i Nørrejylland,
Anders Christensen af Kvelstrup, om Byjorden. At
Striden har været ret bitter, kan man se af den Tilføjelse, det paagældende Forligs
dokument har om, at hvis nogle af Bispens Tjenere skulde fornærme nogen af Bor
gerne eller Borgerne nogen af Bispens Tjenere, saa skulde begge Parter sætte deres 
Undergivne i Rette derfor. Men heller ikke med dette Forlig blev der sat Grænse 
for Tvistighederne, thi i Aaret 1488 maatte Biskop Eiler love at bøde og bedre den 
»Forfang og Skade", som tre af hans Svende havde gjort mod Borgere og Borger
sker, og give 60 Mark i Faldsmaal for dem, hvis de atter skulde forse sig. Desuden 
maatte Bispen gaa ind paa, at Kornkøb og alt Salg med Præster eller andre af Bispens 
Tjenere, der rimeligvis hidtil havde gaaet Borgerne i Næringen, for Fremtiden skulde 
være aldeles forbudt. Trods dette Forlig, har Striden dog vedblivende ulmet mellem 
Parterne, hvad der fremgaar deraf, at Borgerne havde fundet det nødvendigt hen
holdsvis 1488 og 1489 at erhverve et andet, tredje og fjerde Dombrev og endelig 
1490 Kongens Laasebrev paa Marken. Hermed synes Sagen foreløbig at være bleven 
bilagt. Nogle Aar efter synes der dog atter at have været Markstridigheder. Skel-

BISKOP EILERS SEGL. 1483-98. 
sigillum eleri dei gracia episcopi arusiensis. 

Efter Henry Petersen:
Danske gejstl. Sigiller.

Aarhus. 16
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stenene var opbrudte og bortførte, men hvem der havde gjort det, var der ingen, 
der kunde sige noget om. At det er Bispen, der atter havde været fremme paa Val
pladsen, er dog det sandsynligste. Mellem Borgmestre og Raad og Biskop Niels 
Clausen synes der nemlig at have bestaaet en Kontrakt om Benyttelse af en Del 
Jord paa Bymarken, som Bispen paastod hørte til Domkirken. Parterne mødte for 
Herredagen, hvor Borgmester og Raad indrømmede, at der vel bestod en Kontrakt, 
men at denne ikke kunde holdes i Henhold til de Adkomster, de besad, deriblandt 
det føromtalte kongelige Laasebrev. Bispen paastod, at dette Laasebrev havde de 
erhvervet paa hemmelig Maade, saa at ingen havde kunnet gøre Indsigelse derimod, 
men Resultatet blev alligevel, at Herredagen dømte, at Laasebrevet skulde staa ved 
Magt, og Byen med Rette at være i Besiddelse af sin Jord, uden at nogen havde 
Ret til at gøre Indsigelse derimod. Dermed var denne lange Strid endelig tilende, 
og siden den Tid har Byen haft sin Jord i Besiddelse ukært og upaaklaget i alle 
Maader.

Om den sidste katolske Bisp i Aarhus, Ove Bilde, kan der ikke berettes ret 
meget, hvad hans Forhold til Byen angaar (se S. 17). Det er sandsynligt, at han 
har anstrængt sig efter Evne med at holde paa Katolicismen, trofast som han var i 
alle Forhold. Magtmidler har han dog ikke benyttet, og Reformationen synes at være 
bleven indført nogenlunde fredeligt i Aarhus.

Da den sidste katholske Biskop rykkede ud af den gamle Gaard Nord for Dom
kirken, afløstes han af de adelige kongelige Lensmænd, der som Kongens og Stats
magtens Repræsentanter skulde se paa, at alt gik som det skulde ude i Provinserne. 
Det var et Forsøg, som Kongemagten gjorde for at faa bedre Haand i Hanke med 
Forholdene. Men endnu var der langt igen. Administrationens fuldstændige Ord
ning laa endnu i Svøb, og Folket udenfor Styrelsens Centrum var fra gammel Tid 
altfor vant til at styre sig selv og til at lade alt gaa, som det havde gaaet fra Arildstid, 
til at dette administrative Mellemled kunde faa nogen Betydning. Hertil kom, at 
Lensmændene — selv de, der sad inde med Lenet som et Regnskabslen, og for 
hvilket de altsaa skulde gøre Kongen Regnskab, - aldrig naaede til at opfatte sig 
selv som Repræsentanter eller Organer for Kongemagten. De vedblev at være de 
store Herrer, Krigere og Adelsmænd, der passede deres Gaarde og deres Jagt og 
vel nok overholdt den Forpligtelse, de havde paataget sig til at sørge for deres Del 
af Rigets Forsvar, men som ellers aldrig blev Embedsmænd i den Betydning, vi for- 
staar dette Ord. Selv efter at det ved et kgl. Brev af 1547 var bleven paalagt 
Lensmændene at have „Tilsyn" med Byerne - det vil sige at vaage over, at Øvrig
heden ikke forurettede Borgerne, at Kronens Rettigheder ikke forsømtes, at Byskatten 
hvert Aar blev indbetalt til Rentekammeret, samt at Byfogeden aflagde Regnskab for 
Hofmesteren, Rentemesteren eller hvem, der ellers maatte blive beskikket dertil - 
blev deres Stilling ikke væsentlig forandret, og det synes heller ikke at have hjulpet 
synderligt, at et nyt Kongebrev fra 1561 gentog Ordren. Centralstyrelsen vænnedes 
desuden aldrig til at benytte Lensmanden som Led i Forvaltningsmaskineriet. Den 
udstedte snart Breve, der angik Byen, direkte til Borgmester og Raad, og snart be
nyttede den Lensmanden som Mellemled. Nogle af Lensmændene var naturligvis 
ivrigere end andre og tog sig omhyggeligt af deres Hverv. Lensmand Karl Bryske
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synes dog at have været altfor nidkær i Tjenesten, i hvert Fald efter de Aarhus 
Borgeres Dom; 1607 fandt han saaledes opslaaet paa Kirkedøren, hvad han i sin 
Indberetning kaldte en „lastelig Skandskrift«, hvori han til Forklejnelse for sit Rygte 
beskyldtes for at opføre sig tyrannisk og uforsvarlig mod dem, Kongen havde givet 
ham i Forsvar. Sagen blev efter hans Anmodning undersøgt af en Kommission, 
men dens Udfald er ikke kendt Da Karl Bryske blev siddende som Lensmand, tør 
man antage, at han er bleven den sejrende Part

Vi kender Navnene paa en hel Række Lensmænd i Tiden fra 1536- 1660, 
ialt 17 - men kun faa af dem tegner sig tydeligt for os. Vi kan ogsaa gaa ud fra, 
at de, hvad Byen angaar, ikke har udrettet synderligt for den eller i det hele taget 
har blandet sig meget ind i dens indre Forhold.

En af de Lensmænd, vi kender bedst, er den berygtede Erik Grubbe til 
Tjele. Han beskyldtes for at være Aarsag til den Række Ulykker, der overgik Biskop 
Morten Madsen og hans Familie. Det fortælles nemlig, at Erik Grubbe var forelsket 
i Bispens Datter, der var gift med Sognepræsten ved Domkirken Mag. Christen Budtz, 
men da han ikke kunde faa nogen Magt over hende, besluttede han at ramme 
Forældrene. Han lod da udbrede det Rygte, at Bispinden stod i et utilladeligt For
hold til sin Svigersøn Mag. Christen, og at Frugten af dette var et Barn, der var 
bleven født i Dølgsmaal og gravet ned paa Kirkegaarden. Erik Grubbe førte en 
Mængde Vidner for Retten, der bekræftede Beskyldningen, og ved Underinstanserne 
blev Bispinden dømt til Livsstraf for Blodskam med sin Svigersøn. Først langt om 
længe lykkedes det Bispinden at rense sig, og ved en Herredagsdom af 24. Juni 
1649 blev hun fuldt frifunden for de Beskyldninger, der var rettet mod hende. Ved 
Processen for Herredagen viste det sig, hvor letfærdigt der i det hele taget var gaaet 
frem mod hende. Vidnerne var indbyrdes modsigende og tildels tvungne til at op
træde mod den anklagede, almindelig Bysnak var benyttet som fuldgyldige Vidnes
byrd, kort sagt, den hele Proces vidner om, hvor ilde stedt, et Menneske kunde være 
for de lavere Retter, naar Dommerne var forud indtagne mod ham. Ganske vist 
synes baade Bispinden og Mag. Christen at have været meget fortrolige i deres 
Omgang og derigennem at have givet Rygterne noget at løbe med, men der er dog 
ingen Grund til at tro, at Forholdet har været af strafskyldig Natur. En Ting kunde 
Dommen ikke gengive Bispinden, nemlig hendes Formue; i de mange Aar, Pro
cessen stod paa, blev Boet totalt vanrøgtet, saaledes at det mistede 30,000 Rdlr. i 
Værdi.

Af andre kendte Lensmænd, der sad paa Aarhusgaard, kan endnu nævnes 
den lærde Folmer Rosenkrantz samt Manderup Parsberg, en af de Rigs- 
raader, der styrede Riget under Christian IV.s Mindreaarighed, men heller ingen af 
dem traadte i nærmere Forhold til Byen eller dens Borgere.

Helt anderledes blev det med de af Enevælden 1662 oprettede Stiftsbefalings- 
mænd, eller som de senere kaldtes Stiftamtmænd. Disse blev virkelige Embedsmænd, 
og deres Indflydelse paa Bystyrelsen forøgedes stadigt, saa at tilsidst saagodt som alle 
Sager af Betydning enten afgjordes af Stiftamtmanden eller passerede gennem ham 
til og fra Regeringen.

Samtidig med Oprettelsen af Stiftamtmandsinstitutionen omdannedes Lenene til
16*
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Amter, der hver forestodes af en Amtmand. Det nuværende Aarhus Amt bestod af 
Havreballegaards (eller Aarhusgaard) Amt, (Hasle, V. Lisbjærg og Ning Herreder), 
Skanderborg Amt (Sabro, Framlev, Vor, Thyrsting, Hjelmslev og noget af Gjern 
Herreder), Stjernholm Amt (Nim Herred, til Amtet hørte ogsaa Bjærge og Hatting 
Herreder); og Silkeborg Amt (Vrads og det meste af Gjern Herred; det sidste lagdes 
1793 helt til Skanderborg Amt). Ved Resolution af 4. Septbr. 1793 og 14. Juni 
1799 oprettedes Aarhus Amt af disse Amter, men ved Resolution af 4. Marts 1824 
udskiltes atter af dette Skanderborg Amt med de under dette hørende 6 Herreder; 
ved Resolution af 27. Juli 1867 forenedes de dog igen til et, dog saaledes, at de 
vedblivende danner to særskilte Amtskommuner (gamle Aarhus Amt og gamle Skan
derborg Amt). Ved denne Lejlighed flyttedes Amtmandsresidensen til Skanderborg.

Af den lange Række Stiftamtmænd, der siden 1662 har haft Indflydelse paa 
Aarhus, kan kun nævnes ganske faa, som direkte har interesseret sig for Byen og 
dens Kaar. De følte sig allesammen som de overordnede Embedsmænd, der 
skulde lystres, og havde formeget at tage Vare til at kunne lade sig optage af de 
Smaaspørgsmaal, der havde Interesse for Borgerne. Næsten allesammen hørte de 
tilmed til den høje Adel, og havde alene paa Grund heraf vanskeligt ved at forstaa 
Smaafolks Tarv. Særlig fremtrædende kan heller ingen af dem kaldes, og den 
interessanteste i hele Rækken - Povl de Løvenørn - var kun saa kort Tid knyttet til 
Byen (1727-30), at han næppe har lært den synderligt at kende. Som den fattige 
Bedemands Søn fra Horsens har han sikkert haft Betingelser for at forstaa, hvad der 
kom frem i de jævnere Lag. Hans Liv er et helt Eventyr. Som ung Student -- 
Vendelboe kaldet - døjede han i Kjøbenhavn baade Nød og Sult, og det er højst 
sandsynligt, at han kun vilde være bleven en maadelig Præst, hvis ikke Lykken havde 
ført ham til Rusland. Her vandt han hurtigt - ung, smuk, dristig, velbegavet som 
han var - Czarens Gunst, blev Officer og steg hurtigt gennem de forskellige Grader 
til Oberstløjtnant og Generaladjutant. Han var medvirkende til, at Carl den 12.s 
Hær kapitulerede efter Slaget ved Pultava, og kom derfor i høj Grad i Yndest hos 
Czaren. Af denne blev han brugt som Afsending til Frederik IV, der ogsaa blev 
indtaget i ham og fik ham til at gaa i dansk Tjeneste. Det var 1711. Ogsaa i 
Danmark steg han hurtigt gennem Graderne, blev adlet med Navnet Løvenørn, var 
i længere Tid Gesandt og endte tilsidst som Overkrigssekretær (Krigsminister), Ridder 
af Elefanten m. m.

Blandt Stiftamtmændene maa ogsaa nævnes den tidligere Statsminister Ove 
Høegh-Guldberg, der efter Paladsrevolutionen 1784, blev flyttet til Aarhus. (Se Side 
76 og 77). Her erhvervede han sig stor Anseelse og virkede meget for Byen, noget 
hans Slægt, der siden har været knyttet til Aarhus, er vedblevet med.

Med den protestantiske Gejstlighed kom der en ny Art Præsteskab til Byen. 
De lutherske Bisper og Præster var ikke store Herrer, som de katholske Prælater. 
Som Regel fødte indenfor Borger- eller Bondestanden stod de Menigmand adskillig 
nærmere og havde ikke saa lidt mere Forstaaelse af og Indflydelse paa det religiøse 
Liv, end deres Forgængere nogen Tid havde haft eller blot tænkt paa at skaffe sig. 
Der dannedes nu først en rigtig Menighed, og Præsterne tog sig med Iver af at
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forkynde den rene Lære. Nidkære som de fleste af dem var, for de ofte ret krast 
frem og var aldrig bange for ordentligt at læse Folk Teksten.

Den ældste lutherske Biskop Mads Lang var en af Nørrejyllands Reformatorer. 
Han var vistnok ikke præstelærd, men har sikkert været under Paavirkning af Hans 
Tausen. Af Rigshofmester Mogens Giøe blev han kaldet til Randers, som den første 
lutherske Præst der, og at han virkede godt, har man et Vidnesbyrd om i et 
Stridsskrift af Poul Helgesen, hvori det hedder, at Randers J 530 »lod sig forføre og 
forvandle fra den menige Kristendoms Tro og Lærdom af trende ulærde Mænd og 
ulærde Skalke", en Graamunk, Broder Niels, og »en selvgjort Præst", Mads Lang. 
Som Superintendent virkede han i Aarhus i 20 Aar, fra 1537, tildels under vanske
lige Forhold.

Ogsaa hans Efterfølger Laurids Berthelsen hørte til den Kreds, der havde staaet 
Reformatorerne nær, og i sin Optræden udmærkede han sig ligesom disse ved Djærv
hed og Frygtesløshed i sine Udtalelser, navnlig overfor Adelen.

Det følger imidlertid af sig selv, at den fremtrædende Stilling, som de katholske 
Bisper havde siddet inde med, umuligt kunde hævdes af de lutherske. De hørte for 
det første ikke til de ledende Klasser og holdtes dernæst stedse i en vis Afhængighed 
af Centralstyrelsen, hvis første egentlige Embedsmænd de blev. Har der end siddet 
mange fremragende Mænd paa Bispestolen i Aarhus, saa har dog ingen af dem 
grebet bestemmende ind i Byens Skæbne.

Det samme kan siges om hele den Række Præster, der i Løbet af de svundne 
Aarhundreder har staaet paa Prædikestolen i Domkirken og Frue Kirke. Mange af 
dem har vist stor Nidkærhed og passet deres Embede med Omhu og Trofasthed, 
men store Personligheder har ingen af dem været.

Til Gejstligheden maa endnu regnes Rektorer og Hørere ved Kathed ralskolen 
og dennes Disciple, forsaavidt som nogle af dem forrettede Tjeneste som Degne. 
Skolens Disciple var desuden som Sangere delte mellem Byens to Sognekirker, hvor 
de forestod Menighedens Sang under Ledelse af Lærerne. Ogsaa ved Ligbegængelser 
skulde de synge, eller rettere sagt havde de Ret til at synge, idet den Betaling, der 
gaves herfor, blev brugt til Stipendier. Af andre kirkelige Embedsmænd maa end
videre nævnes Kantorer, Organister, Kordegnen, Klokkeren o. s. v.

Med alle disse forskellige Embedsmænd og Funktionærer kom Befolkningen i 
ældre Tid i langt større Berøring, end det nu er Tilfældet, særlig fordi de fleste 
kirkelige Embedsmænd fik deres Løn saagodt som udelukkende i tvungne eller fri
villige Ofre. Helt behagelig var denne Lønningsmaade ikke for nogen af Parterne; 
der var ofte Utilfredshed med det modtagne og Mangel paa Villighed til at give. 
At adskillige af de of fer berettigede var opfindsomme i at skaffe sig Biindtægter er nu 
vist nok. Om den bekendte Regnemester Hans Christian Cramer, der tillige var 
Klokker ved Domkirken, berettes det saaledes, at han indførte den Skik, at alle, der 
vilde deltage i Altergangen skulde give Degnen Tegnepenge. At Cramer kom paa 
denne Ide, vil man dog billige, naar man erfarer, at han for at faa sine »uvisse 
Indkomster" hidtil hver Helligaften sammen med Organisten, Stadsmusikanten, Byens 
Trommeslagere, Dag- og Natvægtere, Kvæghyrder osv. maatte gaa rundt i Husene 
for at modtage »Menighedens Erkendtlighed."
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HANS CHR. CRAMER. 
1699-1754.

Orig. tilh. Maskinfabrikant 
L. Christensen, Volden 28.

„Forfatter til den bekendte Regnebog, 
„Arithmetica tyronica eller grundig 
Vejledning, practice at lære al for
nøden Huus- og Handelsregning" 
(Kbh 1735, og senere mange Gange 
oplagt), stod først ved Garden til
hest, hvorfra han fik sin Afsked, og 
nedsatte sig 1721 som Skoleholder i 
Aarhus. 1728 blev han Student ved 
Kjøbenhavns Universitet og 1741 an
sat som Klokker ved Domkirken i 
Aarhus." (Nord. K. Leksikon).

I økonomisk Henseende var de fleste Embedsmænd 
yderligt slet stillede, næsten allesammen lønnede med 
„Sportler", som det ikke altid var let at faa ind; det 
faldt dem derfor ogsaa tit vanskeligt at hævde sig socialt, 
særlig naar de skulde skaffe sig en Del, maaske den 
den allerstørste Del af deres Indtægter ved en Art finere 
Tiggeri. Man kan derfor ikke undre sig over, at de 
Embedsmænd, der kunde komme af Sted dermed, skaffede 
sig Biindtægter, baade per fas og nefas, noget som Be
folkningen som Regel var fuldt vidende om, men som 
den fandt sig i, fordi den med en vis Retfærdighedsfølelse 
indsaa, at leve skulde Embedsmændene, og at de maatte 
tage deres Levebrød det ene Sted, naar de ikke kunde 
faa det det andet. Bestikkelser var heller ikke nogen 
ukendt Indtægtskilde for Embedsmænd, særlig da for de 
lavere stillede, af hvilke mangen nærsoin Mand skaffede 
sig et ret anstændigt Tillæg til Lønnen. Heller ikke i 
aandelig Henseende var der ret mange Embedsmænd, der 
hævede sig over det menige Borgerskab. Naar man und
tager Præsterne, der selvfølgelig havde studeret ved Uni
versitetet og taget deres Attestats derfra, var der ingen 
Embedsmænd, der hørte til den studerede Stand. Men 
selv om de, der hørte til den lærde Stand, kan man som 
Regel ikke sige, at de gik foran i Dyd og gode Sæder. 
Naturligvis kan man ikke regne den stakkels Præst i 
Holme, der omkring 1650 blev tvungen til at tage en 
Kapellan paa Grund af sin Svaghed (rimeligvis Delirium),

som han i en Erklæring siger at have forøget med „umaadelig Drikken af Tobak, 
01 og Brændevin samt utilbørlig Nattevaagen." Han blev, trods Kapellan og Er
klæring, aldrig rask og dømtes fra Kaldet for Drukkenskab, voldelig Overfald, Hujen 
og Skrigen paa offentlig Gade m. m. Det var dog sikkert ikke, som man skulde 
tro, Drukkenskaben, der havde fældet Hr. Søren. De fleste af den Tids Præster 
fandt intet anstødeligt i at sidde paa Knejpe og drikke omkap med Gæsterne. Der 
var som Regel heller ingen, der tog dem den Ting fortrydelig op, naar de ellers 
passede deres Embede og forrettede deres Prædiken „vel og skikkelig".

Men naar den Stand, der var nærmest til at give et godt Eksempel, gennem- 
gaaende ikke var anderledes i Sæder og Skikke end den almindelige Almue, hvad 
skal man saa sige om de andre. De var ogsaa derefter.

Noget helt andet blev det, da Embedsstanden, efter Enevældens Indførelse, efter- 
haanden skilte sig ud som et Lag for sig, der betragtede sig som Kongens og Rigets 
Repræsentanter i Modsætning til den øvrige Befolkning. Endogsaa Magistraten, der 
dog længe havde været Udtryk for det højere Borgerskabs Interesser, blev tilsidst i 
egen Følelse Centralstyrelsens tro Stedfortrædere. I endnu højere Grad styrkedes 
denne Følelse af at staa udenfor eller endog over det egentlige Borgersamfund, da
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PRINS FR. FERDINANDS DRAGONER. 1831.
Efter et Billede af F. W. OTTE i Grosserer Borgens Samling.

Embedsstanden ved Universitetsuddannelse og Eksaminer, ved sin Kultur og Kund
skabsmasse, faktisk fik en Særstilling, der uvilkaarlig maatte forøge baade dens Selv
tillid og det menige Borgerskabs Respekt for den.

Til den akademisk uddannede Embedsklasse sluttede sig efterhaanden hele den 
Skare af universitetsdannede Folk, der i Egenskab af Læger, Prokuratorer, Adjunkter 
o. s. v. dannede sig som en særlig Klasse i Byen til Afløsning af den Masse halv
studerede Røvere, der hidtil havde fusket som Læger og Jurister.

Helt udenfor det egentlige Borgersamfund og tillige uden Berøring med andre 
Klasser i Befolkningen stod Militæret. De Individer, som i ældre Tid stod under 
Fanerne, var næsten altid hjemløse Fugle, uden særlige høje Moralbegreber, og aldrig 
bange for at tage med Vold, hvad de ikke kunde faa med det gode. Drukkenskab, 
Raahed, Usædelighed var Egenskaber, der hæftede saavel ved Officerer som Menige. 
At faa en saadan Skare i Indkvartering var selvfølgelig Borgernes Skræk, af hvilken 
Grund den ogsaa hyppigt brugtes som en Straf. Slagsmaal, Uorden hørte til Dagens 
Orden, hvor Militæret havde Standkvarter. En Grund til, at Militæret ikke faldt 
rigtig sammen med Borgerskabet, var den, at de fleste Soldater var Udlændinge og 
kun i ringe Grad forstod Sprog, Sæder og Skikke i det Land, de var komne til. De 
fleste Soldater, der hver-
vedes, var Udskud af alle 
Folkeslag, og det, at en ung 
Mand tog mod Haand- 
penge, betød for den ældre 
Tids Opfattelse det samme, 
som for en Menneskealder 
siden at blive sendt til Ame
rika. Officererne mang
lede desuden den Dan
nelse og humane Aand, der 
skulde have gjort sit til, 
at de kunde leve sammen 
i god Forstaaelse med de TROPPESAMLING VED AARHUS. 1831. 

Efter et farvelagt Billede i Museet.
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andre Lag i Byen. Hertil kom endelig, at de Regimenter, der laa i Garnison i Byen, i 
ældre Tid vekslede meget hyppigt og i Grunden aldrig blev andet end Fremmedkolo- 
nier, der med Koner og Børn
dannede en Trup for sig 
uden Berøring med de bor
gerlige Elementer*). Selv 
efter at Hæren i Hovedsagen 
blev rekruteret af Landets 
egne Børn ved at Værne
pligten paalagdes Bønderne, 
blev den ingen velset Insti
tution. De store klodsede 
Bønderkarle, der ikke for
stod at bære en Uniform, 
var altfor forskellige fra By
samfundet til at blive hjem
me deri, og hertil kom, at

PRINS FERDINAND I SIT DRA
GONREGIMENTS UNIFORM. 

Ungdomsportræt. Samtid. Litografi.

Hærens faste Bestanddele, 
Officererne og Underoffi
cererne i lange Tider ved
blev at være et fremmed 
Element, som ingen Forstaa- 
else havde for det civile 
Samfund. Ogsaa overfor det 
Menneskemateriale, Befa- 
lingsmændene fik at gøre 
med, stod de som Regel 
ligesaa uforstaaende. De 
fleste Officerer tilhørte gamle 
Ætter, mange af dem var 
af Fødsel slet ikke indfødte,
og kun ganske faa stammede 

fra danske Borger- og Bondeslægter. Dette bidrog selvfølgelig ikke til at fremme 
Tillidsforholdet mellem Officerer og Mandskab. Men endnu mere isoleret blev deres 
Stilling derved, at de dannede en Kaste for sig, der saa at sige havde sine egne 
Love og i hvert

miet, opdroges vedFald besad en an
den Moral og helt 
andre Æresbegre
ber end dem, man 
vil finde mellem 
Nutidens danske 
Officerer. Saa godt 
som alle bestemte 
til Krigerstanden 
fra Barnsben af, 
blev deres Opdra
gelse allerede i 
Drengeaarene for
skellig fra al anden 
Ungdoms. I en 
Alder af 11-12 
Aar anbragtes de 
paa Kadetakade- JYDSK DRAGON. 1829.

Efter H. C. Hyllesteds «.Danske Uniformer.“

en Kombination af 
Prygl, Sult, jærn- 
haard Militærdis
ciplin og aandløs 
Lektielæsning af de 
militære Videnska
ber, saaledes at der 
allerede tidligt hos 
dem blev lagt 
Grunden til en 
særegen Opfattelse 
af deres Kald. In
gen af dem fik 
noget Begreb om 
en højere Dan
nelse, og kun saare 
faa havde nogen

•) Først med Frederik Ferdinands Dragonregiment (opkaldt efter Fr. Ferd., Christian VIII.s Brodér; fik Aarhus 
en Gainison, der blev hjemme i Byen. Regimentet, der blev oprettet 1807, kom efter Felttoget i Frankrig 
til at ligge i Aarhus, hvor det vedblev at være hjemme lige til 18*35, da det opløstes og smeltedes sammen 
med 6. Dragonregiment. Prins Fred. Ferdinands Dragonregiment fik 1842 Benævnelsen 3. Dragonregiment,

ader efter 1865 gik over paa det forhenværende 6. Dragonregiment.
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Forstaaelse af Betydningen af at erhverve sig Kundskaber udenfor de strengt nødven
dige. Komne ud i Kadrene som Officerer, blev de fleste heller aldrig andet end Dres
sører. De Prygl, de havde faaet som Kadetter, dem uddelte de nu, det var deres 
Tur, af et godt Hjerte til deres Undergivne, ligemeget om det var menige eller 
Underofficerer. Denne sidste Klasse af militære Befalingsmænd adskilte sig lidet 
fra Officererne, kun havde de endnu et Par Grader mer af Raahed og Brutalitet. 
Deres ringe Løn strakte saagodt som aldrig til et anstændigt Underhold af Kone 
eller Børn, hvorfor de maatte paatage sig al Slags Arbejde, der egentlig ikke passede 
for Standen, ligesom Konerne maatte bidrage deres til Fortjenesten ved at vadske og 
sy for Folk. I en Egenskab kom dog saavel Officerer som Underofficerer i Berøring 
med Borgerskabet, nemlig som Lærere i Ridning, Gymnastik og Dans, og ældre Aar- 
husianere vil vist kunne mindes mange interessante Typer af denne Art Lærere.

Det var først efter 1848, at Hæren rigtig blev yndet af Folket, og at dens Be
falingsmandsklasser fik Tilgang fra dettes Midte. Derved blev Arten og Typen selv
følgelig ogsaa af en hel anden Støbning, men Skildringen af denne Forandring hører 
vor Tid til. J

Sammen med det egentlige Borgerskab hører alle de i det foregaaende skildrede 
Typer med til det fuldstændige Billede af det sociale Liv i det gamle Aarhus. Hver 
af de skildrede Klasser havde sin særlige Maade at leve Tilværelsen paa og saa paa 
denne med sine Øjne. Nogen virkelig Enhed, et Samfund, der havde fælles Inter
esser, kom der ikke ud af Sammenspillet mellem de enkelte Kræfter, men hver for 
sig bidrog de til at give Livet ved daglig og ved Søgn noget af den særlige Karakter, 
som hører til „de gode gamle Tider«.

PORTOVERLIGGER FRA DYNKARKEN 39-41.
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M Aarhus Bys ældste Forfatning ved vi intet Sandsynligheden 
taler dog for, at den ikke har skilt sig synderlig fra den, 
vi senere træffer i vore Landsbyer; Befolkningen har 
rimeligvis dannet et Lav, hvis Medlemmer i Fællesskab 
afgjorde alle Kommunens Anliggender. I Spidsen for 
dette Lav har der staaet en eller to Oldermænd eller 
Seniorer, som Benævnelsen er paa de bevarede ældste 
Segl fra Viborg og Randers, i hvilke der er afbildet to 
Figurer, siddende i en Bygning. Da det ældste bevarede 
Segl fra Aarhus (afbildet Side 2) næppe er meget 
nær ogsaa at tyde de under Portaabningen anbragte to 
eller Oldermænd.

Men hvorom alting er, saa har den ældste Forfatning for Aarhus sikkert kun 
passet for primitive Forhold, og vi se da ogsaa, hvorledes den - i Lighed med, hvad 
der har været Tilfældet i alle andre danske Købstæder - er veget for en ny Ord
ning. Efter denne lededes Byens Styrelse af tvende Borgmestre og en Del Raad- 
mænd, hvis Mængde er højst forskellig til de forskellige Tider. Sandsynligvis er 
Forbilledet for denne Styrelsesform hentet fra de .tydske Byer, men der kan dog 
næppe være Tvivl om, at den ogsaa maa have svaret til en vis Forandring i Byens sociale 
Forhold. Som foran anført toges Borgmester og Raadmænd udelukkende af de 
bedste og fornemste Borgere, det vil sige Købmændsfamilierne, og noget kan derfor 
tale for, at det er disse, der har gennemført Forandringen, for at de lavere Lag, 
hvortil den stærkt voksende Haandværkerstand hørte, ikke skulde.faa for meget at 
sige. Herved fik Bystyrelsen, som tidligere omtalt, et stærkt aristokratisk Præg, der
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yderligere styrkedes derved, at Raadet supplerede sig selv i Tilfælde af Afgang. 
Nogen formel Ret til enevældig at styre Byens Sager havde Raadet i Virkeligheden 
ikke, da det menige Borgerskabs Ret til at faa en vis Indflydelse paa Byens Sager 
var uomtvistelig; en Gang imellem har Raadet maaske ogsaa kaldet den „menige 
Almue" sammen til et Raadhusmøde, naar der laa særlige vigtige Sager for, men i 
Praksis blev det Raadet, der uden Indblanding sørgede for Byens Ve og Vel. Nogen 
indbringende Post var det ikke at være Medlem af Raadet, det har snarere været en 
Æressag at sidde der, og Indflydelse har det vel ogsaa nok givet. Af og til kunde 
der dog ogsaa falde nogen Fordel af til Raadsmedlemmerne, som i 1575, da Frede
rik II. gav dem Tilladelse til at indtage 2 Stykker Jord paa begge Sider af Adelvejen 
udenfor Brobjerg, som kaldtes Bispens Løkke, (det ene Stykke indtages nu af den 
gamle Kirkegaard) fordi de underdanigst havde givet tilkende, „hvorledes de dag- 
ligen havde stor Umage og Besværing saavel paa vores Vegne som paa Byens og 
de derimod ingen Fordel eller Rente have som udi andre Købstæder, men derover 
lide stor Forsømmelse paa deres Næring og Bjærgning." Helt at foragte var heller 
ikke det Privilegium, som samme Konge 1582 gav Borgmestre og Raad til at holde 
Vinkælder, saaledes at ingen anden der i Byen maatte sælge Vin i Kande, Stob eller 
Pottemaal ud af Huset Privilegiets Begrundelse, paa hvilken Raadet sikkert ikke 
har været uden Indflydelse, er
den, at fremmede Folk, der kom 
til Aarhus, ikke kunde faa god 

• Vin for deres Penge, fordi den .
Vin, der fandtes, var forfalsket.

Raadets Forretninger deltes ' f
nogenlunde mellem de. enkelte 
Raadsmedlemmer, dog saaledes, 
at Afgørelsen af vigtigere Sager 
er taget af Raadet i Fællesskab.
Raadet dannede efter den Tids 
Skik en Art Gilde, der holdt 
deres Forsamlinger paa almindelig 
Gildevis. I Aarhus synes det at 
have været ved Fastelavnstider, 
at Raadet har holdt sin „Kost".
1586 faar saaledes Anders Kok 
Borgerret for 1 Mark, hvormed 
han fritages for yderligere Ud
gift, paa Betingelse af, at han 
lavede Fastelavns Kost for Raadet, 
naar de sagde ham til med 14 
Dages Varsel. At Raadet imidler
tid heller ikke sad med tørre 
Munde de andre Tider af Aaret, 
kan man se af Kæmner Regn-

VESTERGADE 56. 
„Schrivers Gaard".
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skabet for 1636, efter hvilket 
der Juleaften er spenderet til 
Borgmestre og Raad til 2 Pot
ter Mjød 24 Skilling og til 
Kringler 4 Skilling.

Efter alt, hvad vi ved om 
Raadets Virksomhed i Middel
alderen, synes det at have 
indtaget sin ledende Stilling 
uantastet Hen i det 16. Aar- 
hundrede er der imidlertid 
Tegn paa, at det menige Bor
gerskab har fundet det pas
sende ogsaa at have et Ord

med i Laget. Vist er det i hvert Fald, at der paa denne Tid opstaar en Slags Borger
repræsentation, et Borgerudvalg paa 24 Mand, der er bleven taget paa Raad med 
ved vigtigere Sagers Afgørelse. Den almindelige Benævnelse paa dem er „de 24 
Mænd", og da man ser denne Institution opstaa i næsten alle danske Købstæder, er 
der Grund til at sætte den i Forbindelse med en vis social Selvfølelse hos Bybefolk
ningen, der uden Tvivl hidrører fra de forholdsvis gode Tider, som Byerne da havde. 
Under disse Forhold er det rimeligt, at Borgerne ikke har kunnet finde sig i at 
være uden al Medvirkning i Byens Sager. Hvorvidt „de 24 Mænd" i Aarhus er 
fremtraadt efter Raadets Initiativ, eller deres Tilstedeværelse skyldes en Slags borgerlig 
Revolution, ved vi nu ikke noget om. En bestemt Regel for, hvornaar de 24 Mænd 
skulde høres, gaves vistnok ikke, men at de er bievne tagne med paa Raad, naar der 
var vigtigere Sager for, synes givet. De ses saaledes at have været med i 1550, da 
der toges Beslutning om Betingelserne for Borgerskabsmeddelelse, og de har ogsaa 
i Aarene 1584 og 1610 deltaget i Valgene af Delegerede til Hyldningen henholdsvis 
af Christian IV. og den udvalgte Prins Christian.

Ved Siden af de 24 Mænd ses ogsaa hele „Menigheden" nu og da at være 
bleven hørt. Dette er f. Eks. Tilfældet 1581, da Borgmester, Raad og Menighed 
„oplader og under" Severin Madsen Skriver et Stykke af Byens Jord.

Hverken „de 24 Mænd" eller Menighedens Deltagelse i Styrelsen ved enkelte 
Lejligheder var dog Tegn paa, at der raadede demokratiske Tendenser indenfor By
befolkningen. Selv om der blandt de 24 ogsaa er kommen Haandværkere med, saa 
har de sikkert hørt til, hvad Tiden kalder de „bedste og fornemste" Borgere. Nu 
som før er det derfor det øvre Lags Anskuelser, der har været de herskende, og 
det tør derfor antages, at Borgmester og Raad har hørt paa deres Meninger uden 
større Forargelse. Det er givet, at Bystyrelsen under saadanne Forhold ikke altid 
har været lige god, og at den navnlig ikke altid har været lige retfærdig. Det var 
i egentlig Forstand et Klasseregimente, der førtes, og det har næppe kunnet undgaas,

PORTOVERLIGGER FRA VESTERGADE 56.
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at det nu og da er gaaet ud over de smaa i Samfundet, som ingen havde til at 
varetage sine Interesser.

Dette blev den opvoksende Kongemagts Sag. Ligesom den saa sin Mission i 
at gribe ordnende ind i Næringsforholdene, saaledes fandt den sig ogsaa berettiget 
til at udjævne Standsmodsætningerne, saa vidt det stod i dens Magt. At dette har 
været Motivet til den Reform i Købstadvæsenets Styrelse, som skete ved Christian IV.s 
Forordning af 7. April 1619 fremgaar tydelig af Indledningen, der lyder saaledes: 
»Eftersom vi tit og ofte haver med synderlig Flid betragtet og overvejet, ved hvad 
Middel og Maade Købstæderne udi vore Riger Danmark og Norge kunde saavel 
som udi andre fremmede Kongeriger og Lande med mere og større Næring, Handel, 
Trafik tiltage og sig forbedre saa som og bedre Justits, Ordning og Politi udi dennern 
kunde erholdes, end som hidindtil sket er, da haver vi Tid efter anden noksom 
erfaret og fornummet sligt til des at være forhindret meget af den Aarsag, at nogle 
enkelte faa udi hver Købstad Øvrighedsbestilling betjenendes den ganske Næring, 
som sammesteds falder, sig allene tilegner og den gemene Mand ved adskillige Pra- 
tiker derfra holder og Almuen fast efter deres eget Tykke regerer og under sig 
haver. Da paa det saadant Inconvenient og Misbrug udi Tide kan remedieres og 
forekommes, haver vi for godt anset denne efterskrevne Forordning derom at lade 
udgaa."

Det, Kongemagten vilde opnaa, var til den ene Side større Kontrol med de 
lokale Styrelser og paa den anden Side større Indflydelse for Borgerskabet. Mærk
værdigt nok lades de 24 Mænd ganske uomtalt; man skulde have troet, at der igen
nem denne Institution kunde have været opnaaet, hvad Kronen ønskede, men maaske 
har man netop fra højeste Sted betragtet baade det gamle Raad og de 24 Mænd 
som to Udslag af det Klikeregimente, man vilde tillivs. De 24 Mænd vedblev vel 
at øve deres Indflydelse, men hvorvidt denne rakte, ved vi intet om.

De Forholdsregler, der tages for at faa en anden Gænge i Tingene, bestod i 
en Slags Decentralisation af den i Raadet hidtil samlede Myndighed. Selve dettes 
Sammensætning blev saagodt som uforandret. Der skulde som forhen være en eller 
to Borgmestre og et efter Forholdene afpasset Antal Raadmænd. Udnævnelserne 
skulde ske af Kongen eller Lensmanden. Ny var derimod den Omveksling, der 
paabødes, og som gik ud paa, at intet Medlem af Raadet kunde blive siddende paa 
samme Post længere end et Aar. Den, der f. Eks. havde været 1. Borgmester det 
ene Aar, skulde det næste indtage den yngste Raadmands Plads, indtil Turen igen 
kom til ham atter at indtage Sædet som ledende Borgmester og saaledes videre. 
Derved vilde man opnaa større Friskhed i Ledelsen og desuden en vis Kontrol der
ved, at det ene Medlem fik Indblik i det andets Forretningsførelse.

Hvad der havde været langt væsentligere: at faa helt nyt Blod ind i Styrelsen, 
opnaaede man imidlertid ikke. Raadet vedblev at være en permanent Forsamling af 
de samme paa Livstid valgte Personer, der sikkert meget sjældent har desavoueret 
hverandre. Omskiftninger skulde ske hver Fastelavn, hvoraf Benævnelsen Fastelavns
borgmestre. Det viste sig imidlertid ret snart, at denne Foranstaltning ingen Betyd
ning fik. Man opnaaede tværtimod kun, at den der havde med Ledelsen at gøre 
under den Forudsætning, at han var færdig i Løbet af et Aar, ingen Energi anvendte
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paa sit Forretningsomraade, men snarere skubbede det hele fra sig. I Aarhus satte 
Raadet sig da ogsaa ganske rolig ud over den kongelige Forordning og undlod at 
foretage de befalede Omskiftninger. Lensmanden Erik Grubbe fik 1641 Befaling 
til at drage de skyldige til Ansvar, men om det er sket, faar staa hen. Vist er det 
imidlertid, at selv Kongen blev ked af Fastelavnsborgmestrene, og ved et kongeligt 
Brev af 26. Juni 1649 blev de afskaffede for Aarhus Bys Vedkommende.

Lige saa ringe Betydning fik det, at Forordningen ikke satte nogen Grænse 
for, hvem der kunde vælges til Raadsmedlem, men synes at gaa ud fra, at denne 
Værdighed kunde opnaas af enhver Borger. At Kongemagten her er stødt paa den 
gamle passive Modstand, der gjorde saa mange af hin Tids Kongebud virkningsløse, 
maa vistnok betragtes som givet.

Hvad der derimod var af større Vigtighed, var Indførelsen af en Række nye 
Bestillinger. Der skulde saaledes hvert Aars 2. Januar udnævnes en eller to Kæmnere 
blandt de fornemste Borgere, der skulde tage sig af Byens Regnskabs- og Lignings
væsen.

Hvert Aars 3. Januar skulde hele Borgerskabet vælge et Antal Takser borgere, 
der den første Søgnedag i Februar skulde ligne Byens Skatter. Dette er en Nyskab
ning af stor Rækkevidde, naar man husker, at Borgerne herigennem fik Lejlighed til 
at tale med om Skatteansættelserne, istedetfor at disse hidtil ensidigt var fastsatte af 
Raadet. Der skabtes endog en Slags Overligningskommission, bestaaende af Lens
manden, en Borgmester og to Raadmænd, til hvem Klager over Skatteansættelsen 
kunde rettes.

Af nye Institutioner skabtes endvidere Overformynderne, der skulde have 
Tilsyn med Forvaltningen af umyndiges Midler. Deres Tal var to, valgte blandt 
Byens „fine og fornemme Borgere, som temmelig ere til Alders og vel ved Formue." 
Atter her ser vi en Formindskelse af Raadets Myndighed, idet Skiftevæsenet tidligere 
helt havde hørt under dette. En ny Post var ogsaa Overkøbmandens. Dennes 
Opgave bestod i en vis Mæglervirksomhed. Hver Dag paa en nærmere bestemt Tid 
skulde han være tilstede for at være Opmand i de Handelstvistigheder, der mulig 
kunde opstaa mellem tvende uenige Købmænd.

Der er ingen Tvivl om, at Christian IV.s Forsøg paa en Omordning af For
holdene var velmente, men nogen videre indgribende Betydning fik de ikke. I det 
store og hele vedblev det gamle Klasseherredømme at bestaa, fordi de nye Poster, 
ligesom Raadet hidtil, fortrinsvis besattes med Mænd af Overklassen. En anden Sag 
er det, at Overklassens Sammensætning nu var en anden, at den var talrigere og 
rummede ikke faa Dygtigheder, der var vel egnede til at deltage i Styrelsen, saaledes 
at denne alligevel fik et andet Præg end det, Middelalderens Faamandsvælde havde.

Saafremt de gode Tider havde holdt sig, kunde Købstæderne under den nye 
Styrelse maaske ogsaa havde udfoldet et helt nyt Liv. Ulykken var imidlertid den, 
at de mange Krige bragte en Række daarlige Aar over Byerne, specielt da over 
Aarhus. Alt, hvad der hidtil havde været i Fremgang, navnlig Næringslivet, fik et 
Knæk, det ikke forvandt et Aarhundrede igennem. Paa Bystyrelsen havde denne 
økonomiske Tilbagegang forsaavidt Indflydelse, som den Indtægt, der var forbunden 
med at være Borgmester eller Raadmand, nu i mange Tilfælde fik Betydning for
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PORTEN TIL VESTERGADE 6.

Ihændehaveren. Fra at være et Æreshverv blev Borgmester- og Raadmandsbestillingen 
paa den Maade til et Bierhverv. Naturligvis var det som Regel ikke ret store Ind
tægter, der var forbundne dermed, men for at forøge Indkomsterne for Raadsmed- 
lemmerne kom man efterhaanden ind paa den Trafik at lægge de enkelte Poster og 
deres Indtægter sammen, saaledes at Antallet af Raadsmedlemmer som Følge deraf 
blev færre og færre.

Denne Indskrænkning af Raadsmedlemmernes Antal faldt godt i Traad med 
Enevældens Ønsker om at ophæve det gamle Selvstyre og erstatte dette med virke
lige Embedsmænd. Saaledes ser vi da for Aarhus Bys Vedkommende, hvorledes 
denne Sammenhobning i Løbet af 150 Aar efterhaanden indskrænker Magistraten fra 
2 Borgmestre, 3 Raadmænd, 1 Byfoged
og en Byskriver i 1682 til i 1847 kun 
at bestaa af 1 Borgmester og Byfoged 
og 1 Byskriver og Raadmand eller siger 
og skriver to Personer.

I Samklang hermed staar det, at 
den gamle Institution, „de 24 Mænd", 
ganske forsvinder. Den nævnes i Aar
hus sidste Gang 1680, da der klages 
i Byens Vedtægts Bog over, at der ikke 
var mødt saa mange Borgere, at der 
kunde udtages 24 Mænd, især da det 
var de allersimpleste, der var komne.

Hele Ledelsen skulde nu foregaa 
fra oven. Derfor ser vi ogsaa, at Tilsyns
myndighedernes Kontrol udvides paa alle 
Omraader. Intet Skridt kunde foretages, 
medmindre det blev stadfæstet af Stift
amtmand og Kancelli. En Følge af 
dette Formynderskab blev ganske natur
ligt den, at Befolkningen blev vant til 
gaa i Ledebaand, at den fuldstændig 
kom til at mangle alt Initiativ. Det
blev Regeringen, som maatte foreskrive hver enkelt Ting, der skulde foretages udenfor 
Byerne. Hvor nødvendigt dette nu end kunde være i den Slappelsestilstand, der 
raadede i al Byliv, saa havde denne Tilstand dog den Ulempe, at Bystyrelsen efter
haanden fra at være Kød og Blod af Borgerne selv, blev en fremmed Magt, som 
man paa flere Maader kom til at staa i et vist Modsætningsforhold til, et Modsæt
ningsforhold, der yderligere skærpedes, efterat Embedsstanden ved Paabud om 
Eksaminer og Uniform var bleven en Klasse for sig, der ikke mere som fordum 
hørte hjemme blandt Byens Borgere, men som kom og forsvandt ved Magtbud fra 
den enevældige Konge, ham der alene vidste, hvad der tjente til Landets sande Vel. 
Raadhusforsamlingerne ophørte ogsaa ganske af sig selv. 1732 klager Magistraten 
over, at det uagtet Trusel om Bøde paa 1 Rdlr. til at give Møde til Raadhusfor-
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samling dog „efter Sædvane" kun var mødt ganske faa. - Nogen stor Betydning fik 
det under disse Forhold ikke, at Enevælden gjorde Forsøg paa at skabe en Slags 
nye Borgerrepræsentationer, de saakaldte eligerede Borgere, hos hvilke den øverste 
Myndighed kunde finde Raad og Vejledning og faa en Art Kontrol med Embeds
mandsstyret I Aarhus indsattes et saadant Borgerudvalg paa 6 Medlemmer efter 
Ordre fra Stiftamtmand Benzon af 19. December 1740. Valget foregik paa den 
Maade, at Borgerne foreslog 12, blandt hvilke Magistraten valgte 6, og disse fik da 
det Hverv „saa vel naar man agtede fornødent dem paa Raadstuen at lade opkalde 
for om en og anden forefaldende Affære at vedtales, sig at lade udfinde, som og 
at proponere i Fald de noget til Byens Gavn og Bedste kunde udfinde."

Helt tilfreds med denne nye Institution har Magistraten sikkert ingenlunde været. 
Den fik her en Myndighed ved Siden af sig, som til Tider kunde blive ubehagelig. 
At Borgerne nu og da virkelig havde god Vilje til at øve Kritik, kan man slutte 
af en Klage fra 1723 fra 4 Borgere, der havde revideret Kæmnerens Regnskab. Til 
dette havde de gjort forskellige Udsættelser over Udgifter, som de ikke mente havde 
været til Nytte, deriblandt en Post paa 40 Rdlr. til at løse kongelig Konfirmation 

paa Forbedring i Magistratens 
Salarium. Denne Indblanding 
gjorde Magistraten vred, saa 
at den kaldte de 4 Borgere 
for „stormodige og indbildske 
Mænd."

Den frisindede Bevægelse, 
der raadede i de danske Re
geringskredse i Midten af det 
18. Aarhundrede, kom paa 
flere Omraader dette bor
gerlige Element til Gode. 
Ved et Reskript af 2. Marts 
1787 fastsættes det, at der 
hvert Aar ved Samarbejde 
mellem Magistraten og de 
eligerede skulde udarbejdes

et Budget over de regelmæssige Indtægter 
og Udgifter, og dette Budgets Poster 
maatte Magistraten ikke overskride uden 
efter Approbation af de eligerede Borgere 
og Stiftamtmanden. De eligeredes Rettig
heder forøgedes yderligere de følgende 
Aar, og deres Betydning steg endnu mere, 
da Regeringen, trods de Modforestillinger 
Stiftamtmanden i Aarhus, Høegh-Guldberg 
gjorde, sluttede sig til den Betragtning,

interiør fra gaarden vestergade 6. (se S. 76- 77), „at de eligerede Mænd,



som i alle Tilfælde maa kunne anses som Borgernes Re
præsentanter og Talsmænd, bør vælges af Borgerne selv 
med den mindst mulige Indflydelse derpaa af andre.« I 
Overensstemmelse hermed fastsatte Reskript af 24. Marts 
1797, at Borgerne ved Vakance blandt de eligerede kunde 
udvælge tre Mænd, hvoraf da Magistraten og de eligerede 
med Stiftamtmandens Approbation valgte den, der skulde 
indtræde i den ledige Plads.

Noget forinden havde Spørgsmaalet om Raadhus- 
forsamlinger været paa Bane. I Overensstemmelse med 
hele den frisindede Tankegang, der raadede i Regerings
kredsene, fandt man det ganske naturligt, at Borgernes 
Indflydelse styrkedes saa meget som muligt. I et Reskript 
af 20. April 1791 paalagdes det derfor de eligerede at 
forhandle med Borgerne i vigtigere Sager. Uenighed 
mellem Magistrat, eligerede og Borgerne skulde afgøres af 
Kancelliet.

De frie Rørelser varede dog som bekendt ikke ret 
længe. Den almindelige Reaktion, som opstod rundt om 
i alle Lande omkring ved Aarhundredskiftet, naaede ogsaa 
os. Paa alle Omraader slog man Retræte, og naturligvis
ogsaa paa Bystyrelsens. Borgernes Ret til Valg af eligerede indskrænkedes saaledes 
ved Reskript af 30. Juli 1807 derhen, at det blev Magistraten, ikke Borgerne, der 
ved Vakance blandt de eligerede skulde foreslaa tre Mænd, hvoraf Borgerne saa 
kunde vælge en. Som man ser, var dette et betydeligt Tilbageskridt, idet Magistraten 
ved denne Valgmaade stedse havde det i sin Magt at faa valgt Personer efter sin 
Smag. I Aarhus synes man ganske vist en Tid efter 1807 at have fortsat paa den 
gamle Maade, men tilsidst trængte ogsaa den nye Ordning igennem der.

Under disse Forhold foregik Styrelsen af Byerne ligetil 1837, da de nye Tider 
krævede nye Ordninger i Overensstemmelse med den mere liberale Tankegang, der 
atter var bleven raadende. Denne Forandring bør imidlertid helst ses i Forbindelse 
med Udviklingen af alle de andre nye Forhold, og vil derfor først komme paa Tale 
i Afsnittet om det nye Aarhus.

Efter at vi nu har gjort os bekendt med de ydre Former for Raadets Optræden, 
vil vi gaa over til at betragte dets Myndighedsomraade og se lidt nærmere paa de 
Arter af Virksomheder, der faldt ind under det.

Ligesom nu var dets Hovedgerning selvfølgelig den at styre Byens almindelige 
Sager, at sørge for Vedligeholdelse af Gader og Veje, offentlige Bygninger, forvalte 
Byens Pengesager, opkræve Skatter, gennem Politiet at sørge for Ordenens Opret
holdelse, for Næringsvæsenet o. s. v. Naturligvis kunde Udførelsen af disse For
retninger under Fortidens smaa og primitive Forhold ikke kræve noget stort Arbejde, 
særlig da Forretningerne - som foran omtalt - i hvert Fald i ældre Tid var fordelt 
mellem indtil ti Raadsmedlemmer. Noget mere blev der ganske vist at gøre, da 
Raadets Medlemmer udgjorde et ringere Antal, men heller ikke da kan Ger-

Aarhus. 17
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ningen have været synderlig anstrængende. Særlig hurtigt har dette Raad næppe 
arbejdet, og saa vidt man kan se, har Ordsproget: Hvad man ikke kan naa i Dag, 
kan man naa i Morgen, været stærkt praktiseret. Heller ikke skulde Forretningerne 
fremmes derved, at de enkelte Raadsmedlemmer tit var alt andet end kollegiale i 
deres indbyrdes Samvær. Til Tider var der endog ganske artige Rivninger som i 
Aaret 1739, da tre af Magistraten, nemlig Borgmester Chr. Basballe, Viceborgmester 
Søren Mikkelsen Gylling og Raadmand Andr. Stæhr nægtede at arbejde sammen med 
2den Borgmester Chr. Laasbye, som efter deres Mening ikke havde rent Mel i Posen 
i en Skifteaffære, han havde haft at gøre med paa Embedsvegne. Stiftamtmanden 
dekreterede, efter at have undersøgt Sagen, at de ikke var berettiget til at nægte 
Laasbye Sæde mellem sig, og denne indfandt sig derfor paa Raadstuen som forhen. 
Men de trende Raadsherrer brød sig fejl om Stiftamtmandens Befaling, men lod 
Laasbye vide, at der var en højere Lov end den, Stiftamtmanden gav.

Naturligvis kunde Stiftamtmanden ikke finde sig i at blive tilsidesat paa den 
Maade, og han udvirkede derfor en kgl. Resolution, der gik ud paa, at de tre Magi
stratspersoner «offentlig paa Raadstuen udi den øvrige Magistrats Overværelse, ej 
alene skal være pligtige at revocere deres fattede og selvraadige Slutning, men endog 
for deres Overhørighed imod din (Stiftamtmandens) Ordre at gøre Dig en tilstrækkelig 
Deprecation."

Stiftamtmanden fik derhos Ordre til underhaanden at betyde Laasbye, at han 
selv frivillig skulde afholde sig fra alle Embedsforretninger, indtil han ved Dom var 
bleven befriet for den Mistanke, der hæftede ved ham.

Naturligvis fik Magistraten ikke noget at vide derom, og de tre Magistrats
personer maatte nu til at gøre deres Undskyldning, noget de saa meget hellere var 
beredvillige til, som »deres Samvittighed frikendte dem for den Beskyldning at have 
tenteret noget imod Deres Excellences høje Charge."

Stiftamtmanden kunde blot selv sige, hvorledes han vilde have Undskyldningen 
affattet. Dette sidste ønskedes især af Borgmester Chr. Jensen Basballe, »der for
medelst med behæftede Hoved-Svimmelser ej kan komme paa Raadstuen eller ud af 
mit Hus uden befrygtende Livs Fare ved paakommende Anstød" - en Oplysning, der 
er interessant som Bidrag til Vurdering af Magistratens Arbejdskraft paa de Tider.

Til Bistand ved Forvaltningen af Byens Sager raadede Magistraten naturligvis 
over en Del - dog ikke mange - Funktionærer. Den første blandt disse var By
skriveren, der undertiden var Medlem af Raadet. Hans Pligt var det at føre Bog 
over Raadets Forhandlinger samt at være Skriver ved Rets- og Tingforhandlingerne. 
Noget indbringende Embede var det ikke at være Byskriver, og man kan derfor 
ikke undres over, at der nu og da klages over, at det var vanskeligt at faa Rets
sager beskrevne, fordi Byskriveren betjente dem først, der betalte bedst. En af de 
værste i den Retning synes Byskriver Augustinus Miller, der virkede midt i det 
17de Aarhundrede, at have været. Der foreligger flere Klager over ham, der tyder 
paa, at han har været i Besiddelse af et vist Forretningstalent. Afholdt var han 
imidlertid ikke, og det er derfor forstaaeligt, at Raadet paa hans Anmodning om at 
»forunde ham et Stykke Træ i Risskov til at brænde" svarede, at de fik selv ingen
ting, derfor kunde han heller ikke faa noget, han havde jo desuden sin Løn, som
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han kunde købe for. Raadsmedlem Wulff Baltsersen føjede til for egen Regning, 
at han ikke vidste, hvorfor Augustinus skulde have den store Løn, han fik, siden 
han gjorde saa lidt for den, og Folk aldrig kunde faa deres Sager fra ham. Her
over blev Augustinus naturligvis vred og svarede, at de, der betalte ham for hans 
Umage, gerne skulde faa deres Breve. Til Wulff Baltzersen sagde han: „I har 
altid været efter mig, se til, at I løber ikke an en anden Gang." Saa tog det ene 
Ord det andet. Wulff sagde f. Eks.: „Jeg agter ikke meget, hvad Du staar og 
snakker; thi dine Ord gælder ikke meget, thi du er dømt udi Kongens Naade og 
Unaade." Derpaa svarede Augustinus: „Da er det ikke for nogen uærlig Sag, jeg 
haver ikke optinget for Tyveri, som I haver gjort, og I burde ikke at sidde paa 
Bænk hos de ærlige Mænd, I sidder hos. Og vil I have Raadstue Vidne derefter 
eller min egen Haand derpaa, vil jeg give Eder det beskreven. Og duter Eders 
Hund og ikke nogen ærlig
Mand - ", som man ser et
lille hyggeligt Interiør fra
det 17. Aarhundredes Raads-
møder.

Den Uvilje, der raa- 
dede mod Augustinus By
skriver, stammer rimeligvis 
fra en Retssag, kvorunder 
han havde nægtet at ud
levere en Person, som var 
tiltalt for Æreskænderi mod 
flere højagtede Borgeres 

Hustruer. Borgmesteren 
havde givet Tilladelse til 
vedkommende Synders Ar
restation, men Augustinus 
sagde nej. Han blev der
for 1647 sat under Tiltale som Rettens 
Foragter og synes at være bleven afsat.
1649 er han imidlertid igen Byskriver.
Derimod synes han ikke at have været det 
1651, da han klagede over, at Byfogden 
og hans Fogedsvend havde banket ham, 
da han havde været med at skrive ved 
Skiftet efter Søren Gylling ved Mindet - 
et Vidnesbyrd om, at Byfogderne ogsaa 
den Gang kendte Begrebet „den hurtige 
Retsforfølgning". Til sin Eftermand i Em
bedet, Jens Hansen, har han heller ikke 
altid staaet i det bedste Forhold. Det —T . INTERIØR FRA
nævnte Aar finder vi nemlig de to Rivaler vestergade 34-36.

17*
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paa Raadhuset, hvor de tog hinanden 
i Haand og lovede, at de skulde være 
hinanden „ubevaret i Hus og uden 
Hus, paa Liv og Lemmer.«

Foruden Byskriveren havde Raadet 
selvfølgelig et Par Bysvende og nogle 
Vægtere til Disposition. Stort Gavn 
gjorde de vistnok ikke, og i adskillige 
Tilfælde var Bysvende og Vægtere 
ligesaa meget Aarsag til Spektaklerne, 
som de var Ordenens Haandhævere. 
Hvilken Kvalitet de var af, have vi 
set foran S. 55. Et yderligere Eksempel 
paa deres moralske Vandel har vi i en 
Sag fra 1650, da to Aarhus Bysvende 
blev dømte i Kongens Naade og Unaade 
til at arbejde i Jærn paa Holmen, fordi 
de havde ladet en Billedsnider, der 
var arresteret og beskyldt for Bigami, 
bryde ud af Fængslet. Hvor liden 
Disciplin, der endnu et Aarhundrede 
efter herskede blandt de Aarhus Or
denshaand hævere, faar vi at vide af en 
Klage, som Byfoged Oluf Andersen i

Aaret 1730 sendte til Stiftamtmanden, hvori han besværer sig over at mangle Hjælp 
til at faa Forordningen om Søndagens Helligholdelse overholdt. „De 3 Vægtere," 
hedder det, „vil ikke, fordi de ikke faar noget for det. Byens Tjenere siger, at de 
er i Magistratens Ærinde. De tvende Klokkere, som ere Kirkens Betjentere og efter 
Forordningens 5. Art. skulle assistere med Tilsyn i Kirken under Gudstjenestens 
Forretning og paa Kirkegaarden, Stimen og Tumult og deslige at afværge, de er nu 
bleven antagen til at træde Orgelværkernes Bælger. Dermed vil de være fri." 1735 
klager samme Byfoged igen over Bysvendene, „som formedelst deres Liderlighed ikke
kunne assistere ham, det jeg og fornam i Gaar Aftes, da de.............skulde bruges,
ikke vare at udfaa, formedelst de laa saa fulde, at de ikke vidste, hvad de selv 
svarede." Sagen var, at Bysvende- og Vægterbestillingen ansaas for uhæderlig. Det 
var umuligt at faa ordentlige Folk dertil. Syn for Sagen havde man ogsaa herfor, 
hver Gang en saadan arm Person gik hen og døde og skulde begraves. Det var 
da saa godt som umuligt at faa nogen til at bære ham til Graven. Det fik Byfog
den, foruden flere andre Gange, at føle 1739, da han, som han siger, med stor 
Møje havde faaet to skikkelige Politibetjente fra Kjøbenhavn, paa Vilkaar, at de skulde 
blive holdte for ærlige Mænd. Det havde kostet Møje nok at soutenere dem. Nu 
var den ene af dem død, og Skræderne var tilsagt at bære ham, de mødte imidlertid 
ikke, men lejede noget „Rips-Raps, som under Grin og Latter tog Kisten ud Kl. 8A 
til tolv og løb afsted dermed, før Følget, 6 Par af de anseteste Borgere, hvoriblandt



Hr. Lodvig, kunde blive 
samlet."

Man forstaar, at med 
den Slags Hjælpere kunde 
Magistraten ikke komme ret 
langt. Heldigt var det der
for, at en hel Del Bestil
linger, som nu ganske 
naturligt udføres af kom
munale Embedsmænd, vare
toges som borgerlige Om
bud i Overensstemmelse
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KAPT. PER ALBRECHT 
i Livjægerkorpsets Kaptejnsuniforni. 
Efter et Billede tilh. Møller Weis. 

Under Billedet er skrevet med Blyant: 
»En Engel ligner den Mand paa en Prik."

neren, der havde hele Byens 
Regnskabs- og Pengevæsen 
under sig. Men foruden 
ham var der endnu Rode

med det Selvstyreprincip, 
der herskede i alle Byens 
Sager.

Det vigtigste af disse 
Ombud indehavdes af Kæm-

mestrene og Borgervæb
ningens forskellige Befa- 
lingsmænd: Høvedsmand, 
Høvedsmandsløjtnant, Fæn- 
nikedrager, Feldwebler og 
saa vid. Borgervæbningens 
Opgaver var i ældre Tid 
ingenlunde indskrænket til 
at forsvare Byen. Den kunde 
ogsaa i paakommende Til
fælde kommanderes - i al 
Fald delvis - udenbys. Fra 
1415 haves saaledes en 
Befaling til Raadet om ufor

tøvet at sende 30 Bevæbnede til Flensborg til Hjælp at forsvare Landet mod Her
tugen og Greven, der havde hele deres Styrke samlet og agtede at belejre Flensborg 
og Bjerget eller andre Slotte i Kongens Rige. Borgervæbningens Styrke var ingen
lunde ringe (se S. 24), og enhver Borger var forpligtet til at tjene i den. Efter- 
haanden som det blev Skik at leje fagmæssigt uddannede Soldater og endnu mere, 
efter at de staaende Hære var indført, tabte Borgervæbningerne selvfølgelig deres 
Betydning som Led i det almindelige Forsvarsvæsen, og spillede ogsaa efterhaanden 
en ringere og ringere Rolle indenfor Borgerne selv. Foruden de egentlige „Borger- 
kompagnier", hvoraf der fandtes to, det ene med blaa, det andet med gul Fane (i 
det 18. Aarhundrede) var
der til forskellige Tider fri
villige Korps, der navnlig 
optraadte ved festlige Lej
ligheder. Ved Christian 
VI.s Nærværelse i Aarhus
paraderede saaledes et Fri
skyttekorps, der bestod af 
frivillige „unge Karle", 22 
Personer. Deres Mondur 
var af brunt Stof, efter 
engelsk Snit, sorte Panta- 
lons, hvid Kokarde paa 
trekantede sølvgalonerede 
Hatte, hvide Bandolerer, 
hvori Patrontasken med 
Kongens Navneziffer af for-

gyldt Messing hængte. Des
uden hvide Støvletter bro-
derede med grøn Silke; 
hele Korpset havde Paryk
ker med Haarpunge i, Kaar- 
den var af Sølv.

Om endnu et frivilligt 
Korps er der bevaret os 
Efterretning. Det var det 
ridende Korps, der opret
tedes 1787 efter Opmunt
ring af Stiftamtmand Høegh- 
Guldberg i Anledning af 
daværende Kronprins Fre
deriks Besøg i Aarhus. Dets 
Opgave var at modtage

KAPT. PER ALBRECHT, 
autoriseret Stadsmusikanter i Aarhus. 

Efter en Medaillon i Museet.
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Kongen, naar han kom til Byen, en Mil udenfor Portene, og danne Eskorte for 
ham. Korpset bestod fra Begyndelsen af 24 Mand, og dets Mundering var af søgrønt 
Klæde, der senere forandredes til karmoisinrødt Klæde med store blanke Knapper, 
straagule Underbenklæder og rund Hat, besat med Snore. Af Stiftamtmandinde 
Høegh-Guldberg fik Korpset foræret en smuk Standart med det danske Vaaben, 
broderet med Guld, Sølv og Silke, paa den ene og paa den anden Side det jydske, 
holstenske og norske Vaaben. Det var, som man vil forstaa, ikke for Smaafolk at 
tjene i dette Korps. Dets første Chef, der kaldtes Ritmester, var da heller ingen 
ringere end Raadmand, By- og Raadstueskriver Risom.

I Begyndelsen af det 19de Aarhundrede fik Borgervæbningen en ny Æra, paa 
Grund af de truende Krigsudsigter. Det bestemtes, at der skulde være en Afdeling 
for alle vaabendygtige Borgere og en for de Indbyggere, som ikke var Borgere. 
Særlig fritagne var kun Embedsmænd. Væbningspligten strakte sig til det 50. Aar. 
Væbningen skulde kun bruges til Forsvar af Byen selv, og skulde staa under egne 
borgerlige Officerer, der udnævntes af Stiftamtmanden efter Forslag af Magistraten. 
Den øverste Officer havde dog Indstillingsret for de andre Officerer, ligesom det 
var ham, der udnævnte Underofficererne. Øvelser foretoges en Gang om Ugen, 
undtagen for dem, der allerede var vaabenøvede; de slap med et Par Dages Manøvre 
om Sommeren.

Aarhus Borgervæbning bestod baade af Infanteri, Jægere og Artilleri. De to 
sidste Vaabenarter var dog særlige frivillige Korps, der rekruteredes blandt de mere 
velhavende. Uniformerne var ganske fikse, hvad der derimod paa ingen Maade kan 
siges om de fleste Borgere. Figur havde de ikke allesammen, og der blev set meget 
gennem Fingrene med Uniformens Elegance. Lige saa langt fjærnet fra Idealet var 
Ekscercisen, som for det meste aldrig blev andet end Geværgreb og forskellige Evolu
tioner. Men trods alle disse Mangler hørte Borgervæbningen Byen til, og selv om 
man aldrig saa meget lo af N. N.s tykke Mave, saa var det dog med en vis Stolt
hed, man saa Byens egne Fædre troppe op med Musik og Tamburmajor i Spidsen 
for at gøre Øvelser paa Galgebakken. Derhen kom Mutter og alle Børnene, naar 
Øvelserne var forbi, med Madkurven, og saa endte den krigerske Færd med en 
hyggelig Familieidyl, og undertiden med en lille Svingom i det grønne. Og denne 
Borgervæbning havde desuden den Fordel, at den dannede Afløb for de gode Bor
geres honnette Ambitioner. Ærgærrige Sjæle kunde blive Officerer og flotte sig med 
Epauletter og Porte-épé, og hvor godt lød det ikke ved Siden af Benævnelsen paa 
ens borgerlige Erhverv at kunne sætte en Titel som Løjtnant eller endog Kaptajn.
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BRANDSKILT.

Skulde Byen værges mod ydre Fjendevold, var det dog endnu mere nødvendigt 
at værge den mod en for den ældre Tid endnu frygteligere Fjende: Ilden. I Grun
den var der efter den Maade, Fortidens Huse var byggede paa, ikke stort andet at 
gøre end at lade det staa til. Bestræbelserne gik derfor heller ikke saa meget ud 
paa at slukke, som paa at forhindre Ilden fra at brede sig. Naar der udbrød Ild, 
var det Hvermands Pligt at møde og hjælpe til, men det var først langt hen i Tiden, 
at der blev gjort Forsøg paa at organisere et egentligt Brandvæsen. I 1672 for- 

ordnedes det, at alle Mur- og Tømrermestre skulde 
være Brand mestre og tildeles visse Distrikter, hvori de 
skulde undersøge Skorstene, Kakkelovnsrør, Bagerovne, 
nedslaa de ulovlige og besørge Foder etc., som sad for 
nær ved Ildsteder, bragt bort, samt i Ildebrandstilfælde 
møde med deres Svende for at redde. Til Gengæld for 
denne Tjeneste skulde de to Professioner have Ret til 
at danne et Lav for at holde udenbys Mestre og andre 
Uberettigede fra at gaa dem i Næringen. Denne „Brand
ordning" blev dog vistnok aldrig ført ud i Livet. 1728

faar vi at vide, at Usamdrægtighed havde hindret dens Udførelse. Senere hen finder 
vi dog atter Brandvæsenet i nogenlunde Stand, dog vistnok kun som en Følge af 
det Kongebud, der udkom 1761, og som gav nærmere Regler for, hvorledes det 
hele skulde ordnes. Enhver By skulde have et vist Maal af Brandredskaber, der 
skulde opbevares i et „Brandhus", hvorhos éthvert Hus skulde være i Besiddelse af 
et i Forhold til dets Størrelse staaende Antal Brandspande. Større Gaarde skulde 
tillige have Brandstige og Brandhage. Til enhver Sprøjte hørte der en Brandmester, 
en Straalemester og en Assistent samt de for
nødne Antal Brandsvende til Pumpning, 2de 
Skomagere eller Sadelmagere, en Smed, en 
Bødker, 2de Mur- og 2de Tømrermestre, de 
første med Brækkestænger, de sidste med Økser.
Byfogden skulde være Brandinspektør, om han 
duede til det, ellers en af Stiftamtmanden ud
nævnt Borger. Udgifterne skulde udredes af 
en særlig Skat, der lignedes paa alle Beboere, 
ogsaa de privilegerede. Et Fremskridt havde 
man dog allerede nogen Tid forinden gjort i 
Aarhus, i det man 1733 havde ansat en Taarn-
vægter, trods den Modstand, Forslaget herom havde mødt hos Borgerskabet, der 
ønskede-at blive ved den gode gamle Ordning.

Naar Ild udbrød, skulde alle de, som var tilstede i det paagældende Hus, hvad
enten det var ved Dag eller Nat, straks gøre Anskrig til Naboerne, sende Bud efter 
Inspektøren, Assistenten, Brandmestrene, Fjerdingsmændene samt til Vægterne i Taarnet 
for at lade Stormklokken lyde. Taarnvægterne skulde under Livsstraf, hvis de ikke 
var aarvaagne eller af „Søvnagtighed forsømme", straks klemte med Stormklokken og 
om Natten udhænge en stor Lygte med Lys, om Dagen et Flag paa den Side i Byen,

ADGANOSSKILT TIL BRANDSTEDET.
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hvor Ilden var. Eftersom Ilden til- eller aftog, skulde Vægteren klemte stærkere eller 
svagere, indtil den var slukket. Gade Vægterne skulde under deres Bestillings For
tabelse eller anden alvorlig Straf, om de var forsømmelige eller fraværende, straks 
gøre Allarm, naar de mærkede Ild, vække Folk i alle Huse ved at banke paa Døren 
og desuden ved uafladelig at støde et aftalt Signal i en Fløjte og raabe: Brand! 
Brand! Tamburen skulde, saasnart Ild iagttoges, røre Trommen, først i de Gader, 
hvori Ilden var i Nærheden, og dernæst over hele Byen. Brandmesteren og Stråale
mesteren paalaa det hurtigst muligt at gøre Sprøjten klar, Magistraten, Byfogden og 
Inspektøren havde ligeledes at indfinde sig. Rodemestrene skulde paaskynde Vogn- 
mændene og andre at komme til Ilden samt samle alle andre tjenstdygtige Personer 
med Spande og andet tjenstdygtigt Redskab. Vognmændenes Pligt var det stedse at 
have en velbeslagen Vandtønde i Beredskab samt hurtigst muligt at ile til Brand
stedet med Vand og stedse holde Tønderne fulde, ligesom de skulde hente Brand
stiger og andre Ildslukningsredskaber. Den, der bragte det første Vand til Brand
stedet, fik en Belønning paa 2 Rdlr., den næste 1, og den 3die 64 Skilling. Bagere, 
Slagtere og Hyrekuske og hvem, der holdt Hest og Vogn, havde samme Pligter som 
Vognmændene. Alle Indvaanerne havde endvidere, naar der var Brand, hver at hen
sætte foran sin Dør et Kar paa mindst 1 Td.s Størrelse fyldt med Vand samt en 
Tragt og en Strippe. Karret skulde straks fyldes igen, hvis det blev tømt. I Vind
retningen, hvor der var Fare for, at Ilden kunde føres hen, skulde der holdes fyldte 
Spande i Beredskab paa Loftet, Tagrenderne tilstoppes og fyldes med Vand, Lofts
luger og Lemme holdes lukkede, Lygte hænges for Husene og Lys sættes i Vin
duerne, alt under Straf af 1 å 2 Rdlr. Borgervæbningen havde straks at begive sig 
under Gevær til Brandstedet for at holde Orden og paase, at ingen ørkesløse og 
unyttige Personer løb om paa Gaden. Ingen Karosse maatte under Ildebrand køre 
om paa Gaden, medmindre det var den brandlidtes nærmeste Venner, der ilede til. 
Der haves endnu en Række detaillerede Bestemmelser, der allesammen viser, hvilket 
Samfundsonde, en Ildebrand var i ældre Tider, og naar man erindrer, at det ikke 
var sjældent, at en Brand lagde hele Bydele i Aske, vil man forstaa Nødvendigheden 
af at bringe hele Byen paa Benene.

Det er en Selvfølge, at man under de smaa Forhold, der raadede i ældre Tid, 
kun finder faa af de Omraader i Virksomhed, som nu udgør saa væsentlig en Del 
af den kommunale Styrelse. Offentlig Hygiejne var der saa at sige intet, der hed. 
Enhver sørgede for sig selv, hvorfor det naturligvis ogsaa blev derefter. Renova
tionen var de paagældende Husejeres private Sag og lod meget tilbage at ønske. 
Den offentlige Rengøring stod paa et ligesaa primitivt Standpunkt. 1650 hører vi 
f. Eks. om en lille Gyde, som førte fra Torvet til Rosensgade, men i nogle og tyve 
Aar havde været tillukt og »forfyldt med Skarn«. 1668 beviste Vintapper Hans 
Bendixen med Tingsvidne, at Barbergyde var saa opfyldt med Skarn og Møg, især 
fra Thomas Andersens Gaard, at man ikke kunde gaa der og næppe køre, og den 
Gade, der løb fra Borgporten i Sønder til samme Gade (Maren Smeds Gyde) var 
ikke stort bedre, især var den hæslig tilflydt af Thomas Andersens Privet, der ud- 
tømte sig deri. Thomas Andersen maatte forpligte sig til at tilmure sit Privet og at 
lade begge Gader rense, men det hjalp kun for en Stund.



Aarhus Borgernæbning.
Jægerkorps. Artilleri. Jnfanteri.
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Vandvæsenet var ligeledes en privat Sag og indskrænkede sig for Byens Vedkom
mende til Vedligeholdelsen af et Par offentlige Pumper. Med Belysnings- og Bro
lægningsvæsenet var det ligesaa ilde bevendt.

Sundheds- og Hospitalsvæsen eksisterede slet ikke. Først 1805 oprettedes der 
en Sundhedskommission og 1806 paabødes Oprettelsen af Amtssygehuse.

STEN FRA DEN GAMLE KATEDRALSKOLE. Nu i Museet

Skolevæsen eksisterede nok, men nærmest kun af Navn. Det var egentlig kun 
dem, der skulde være Præster, der fik nogen Skoleundervisning, omend den var 
saare nødtørftig og nærmest drejede sig om at prygle saa megen Latin ind i de arme 
Drengebørn, som vel mulig. Det var kun de i social Henseende lavt staaende 
Klasser, der sendte deres Børn i Skole, hvis Stipendier nok kunde underholde en 
Del, men langtfra alle; Resten maatte saa leve af gode Folks Barmhjertighed eller et 
Slags maskeret Tiggeri. Velhavende Folk holdt altid Huslærer til deres Børn, naar 
de i det hele taget fandt det Umagen værd at lade dem lære noget, og dette noget 
gik sjældent ud over, hvad vi foran har set Rasmus Thestrup kalde Regning og 
Skrivning. Det Lærerpersonale, der raadedes over, var da ogsaa mere end tarveligt 
og kunde paa Grund af sin Mangel paa Kundskaber - til Tider endog de aller- 
tarveligste -- dets Fattigdom og dets fuldstændige Mangel paa Kultur, ikke bringe 
Skolevæsenet i Flor.

Selv Katedralskolen, der havde bestaaet fra den katolske Tid, og hvis Opgave 
det var at uddanne Eleverne til gejstlige Formaal, indtog til langt hen imod vor Tid 
et ringe Stade. Morten Børups Navn formaaede kun en kort Tid at kaste Glans 
over den. (Se S. 15.)

Det er yderst lidt, vi ved om Katedralskolen fra den ældste Tid. Vi ved ikke 
en Gang, naar den er stiftet, men der er en Sandsynlighed for, at den har eksisteret 
allerede 1280, da Biskop Tyge oprettede et Slags Legat „til Drik for fattige Disciple.« 
Det var i den katolske Tid en Kannik fra Domkapitlet, der ledede Undervisningen. 
Hans Titel var Scolasticus. Det er til en saadan, at Biskop Johannes 1303 henlagde
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Vellev Sognekald. At det alt i den Tid har været Smaafolks Børn, der søgte Skolen, 
kan man slutte af, at det 1380 i Statuta eccles. Arhusiensis paalægges enhver Kannik 
daglig at giver to Skolarer et Maaltid Mad.

Der var altsaa en Del, som kunde trække fattige Børn til. Det vides da ogsaa, 
at Skolen i den Tid har haft ikke saa faa Elever; efter Reformationen forandrede 
Forholdet sig imidlertid en Del. Skolen raadede ikke over saa mange Midler som 
tidligere, og Elevantallet tog af. 1681 klager Rektoren Niels Nielsen Krogh over, at 
„Disciplernes Antal er nu nuomstunder hel ringe mod forrige Tider-at regne, da in 
Classe Rectoris i forrige Tider haver været over 80 Disciple (nu 17 Disciple). Dog 
forhaabes at skulle tiltage, naar Forældrene kunde fornemme den christelige høje 
Øvrigheds faderlige Omhu for Skolerne at hjælpe paa Fode.« At det trods denne 
faderlige Omhu var svært at gøre noget for Skolerne, forstaar man, naar man læser

KATEDRALSKOLEN FØR 1849.

et af Christian V. 1699 udstedt 
Brev, hvori berettes, „at Ungdom
men udi Skolerne paa en Del Stæ- 
der udi vore Riger skal være hen
given til Drik og Dobbelhuse til 
adskillig Usømmelighed, hvorfra, 
naar de ved nogen alvorlig Disciplin 
kaldes, de da Skolerne skal forløbe, 
og sig enten uden Testimonia til 
andre Skoler begive, eller vore 
Riger undvige og deponere andre 
Steder, eller og lade sig under Mili- 
tien antage og Bogen slet forlade ...«

Det er, som man ser, ikke det 
mest flatterende Billede, man faar

af de studerende, men indrømmes maa det, at i ethvert Fald Skolen i Aarhus næppe 
kan have øvet stor Tiltrækning paa en videbegærlig Ungdom. I Aaret 1681 bestod 
hele Skolens Bibliotek af 9 Bøger, og da det ved Skoleforordningen af 11. Maj 1775 
befaledes, at enhver Skole skulde anlægge et Bibliotek, var Samlingen svunden ind 
til siger og skriver to Værker.

Den gamle Skolebygning fra før Reformationen, der benyttedes lige til 1762, 
var heller ikke tiltalende. Af nogle bevarede Regnskaber faar man det Indtryk, at 
det ene i Grunden svarede til det andet. Vinduerne hedder det, for at tage et 
Eksempel, var „ofte forhutlede og ilde medtagne.« De har aabenbart ofte tjent som 
Skive baade for Disciplenes og andres Stenkast. 1711 underrettes vi saaledes om, 
at Vinduerne i Skolen „ganske blev spolerede og udslagne en Aften ved en ubekendt 
Person, som red dertil og forrettede dette Arbejde, hvilket haver kostet 4 Rdlr. 2 Mk. 
5 Sk.« Gulvet var af Mursten, hvori Bænke og Borde, der bestod af Pæle, var fast- 
naglede. I det 18. Aarhundrede fik Skolen Bræddegulv, men at det ikke har bidraget 
til Hyggen, kan man maaske slutte deraf, at det kun gjordes rent een Gang om Aaret. 
„4 Mark til Skolegulvet og Vinduerne aarlig at lade to,« er en regelmæssig Udgifts
post, der senere forhøjes til 1. Rdlr. 4 Mk., men saa rigtignok ogsaa omfatter Ris,
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MORGENPASSIAR PAA SKOLEBAKKEN: 
Rektor Stougaard og Skolem ette. 

Tegnet af Stiftsfysikus Chr. Weis.

'jk. ■/

hvortil den største Part af Beløbet 
medgik.

I Midten af det 18. Aarhundrede, 
var den gamle Bygning saa brøst
fæld ig, at den ikke kunde staa læn
gere, men heldigvis havde Skolen 
paa dette Tidspunkt i Rektor, Pro
fessor og Justitsraad Jens Worm en 
Mand, der foruden at tage sig af 
Undervisningen og Disciplinen, og- 
saa forstod at sætte. Bevillingen til 
en ny Skole igennem. En saadan 
stod færdig 1766 og havde kostet 
5302 Rdlr. 2 Sk. Det var en solid 
grundmuret Bygning, der nu var 
bleven rejst, 72 Alen lang, 16 Alen

dyb. Ved en bred Korridor, som gik tværs igennem Bygningen, var den delt i to 
ligestore Dele, hvoraf den ene var indrettet til Læseværelser og den anden til Be
boelseslejlighed for 4 Hørere, som hver fik 3 Værelser. Der var kun to Klasse
værelser, den øverste eller Mesterlektien, adskilt fra det øvrige Rum ved et Panel, 
der var forsynet med dobbelte Glasdøre og to Vinduer, og hvori der stod et dobbelt 
Kateder. Det andet Klasseværelse var fælles for de fire underste Klasser. I hvert 
Hjørne stod et Kateder, hvorfra Høreren underviste sin Afdeling. At Undervisningen 
paa denne Maade ikke kunde drives med synderligt Udbytte er forstaaeligt. I Reglen 
indskrænkede den sig da ogsaa til aandløs Lektiehøring. Til alt dette sluttede sig - 
trods den nye Bygning -- Udstyrelsens Uhygge. Skille
rumsvæggene bestod kun af stampet Ler, uden Af
pudsning, men overstrøget med Kalk. Alle Værelserne 
havde kun enkelt Bræddeloft og manglede Kakkelovne, 
af hvilken Grund Undervisningen om Vinteren maatte 
foregaa i Hørernes private Lejligheder. Først 1791 
opsattes der Kakkelovne.

Og hvilken Undervisning! Fagene var Latin,
Græsk, Hebraisk, Religion, Historie og Geografi.
Levende Sprog, Aritmetik, Dansk, ja endog al mindelig- 
simpel Regning kendtes ikke. Lærerne var gennem- 
gaaende usle og uduelige. Undervisningen begyndte 
Kl. 7 Morgen om Sommeren, Kl. 8 om Vinteren.
Lidt før disse Tider samledes Drengene paa Skole
bakken eller i Skolegaarden. Duksen hentede da 
Nøglerne til Klassen hos Rektor og Konrektor, der 
kort efter ankom, hvorefter Duksene løb ind i Hø
rernes Lejligheder for at melde, at alt var parat.
Naar alle var samlede, begyndte Morgenandagten.

SKOLEMETTE. 
Pedel ved Katedralskolen.
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Fløjdørene til Mesterlektien aabnedes, og det gamle latinske Salmevers: Veni, sancte 
Spiritus (Kom, Gud Helligaand) blev sungen. En af Mesterlektianerne knælede saa 
ned i den aabne Dør og messede en latinsk Bøn: Deus, qui corda fidelium osv. 
(Gud, Du som de oprigtiges Hjerter osv.) Derefter knælede midt i Underklassernes 
Værelse en af Eleverne fra 4. eller 5. Lektie og fremsagde en latinsk Morgenbøn, 
som en af de to lavere Klasser gengav paa dansk. Dermed var Morgenandagten 
forbi, Dørene til Mesterlektien lukkedes, og Undervisningen begyndte. Om Formid
dagen læstes der fire Timer, om Eftermiddagen 3 (fra 2 — 5), ved Midvinter dog kun 
til det blev mørkt, da der aldrig blev brugt Lys paa Skolen. Naar Undervisningen 
skulde slutte for den Dag, gik Mellemdøren op igen, og alle Eleverne istemte Verset: 
Dapaeem, Domine, in
diebus nostris (Giv, 
Herre, Fred i vore 
Dage), hvorefter der 
sluttedes af med en 
latinsk Bøn *).

Al Elevernes 
Skolegang gik imid
lertid ingenlunde med 
til Undervisning. De 
var nemlig forpligtede 
til - som en Slags 
Vederlag for Stipen
dier - at gøre Sang
opvartning, d. s. v., at 
gøre Sangtjeneste ved 
Brylluper, Ligbegæn- 
gelser, Skriftemaals- 

og Altergangsdage. 
Man regner, at Vs af 
Elevernes hele Tid 
gik med til denne

JENS STOUGAARD.
Efter et Maleri i Katedralskolen.

S. er født d. 23. Novbr. 1761 i Ry (v. Skan- 
derb.) Dimitt. fra Aarhus Katedralskole 1783. Ansat 
samme Sted 1789 som Vice-Konrektor; udnævnt 1791 
til Konrektor og endelig 1805 til Rektor. Død s. 

Prof. og R. af Dbg. 1838. .

Tjeneste. Hertil kom 
endvidere den

tvungne Kirkegang. 
Mesterlektien og 5. 
Lektie hørte til Dom
sognet, de andre Lek
tier til Frue Kirke. 
Samtlige Lærere og 
Elever var forpligtede 
til at overvære Søn

dagsgudstjenesten,
■ baade ved Højmesse 
og Aftensang. Ele
verne skulde møde i 
Kirken, inden det 
ringede sammen. Og 
det gik ikke an at 
skulke. Der var nem
lig ansat en af de 
ældste Elever, der 
med Titel af »Skriver 
i Kirken«, havde at

passe paa, at alle mødte og at mulktere de udeblevne. Hans Løn var de Mulkter 
- fra 2-6 Sk. -, vedkommende Syndere maatte betale.

Mesterlektianerne havde Plads i de gamle Korstole, som de forlod, naar Præ
diken begyndte. Lærerne tog da Plads i de for dem bestemte lukkede Stole, medens 
Eleverne skulde staa i nordre Sidegang. Som Regel listede de dog af og tilbragte 
den Tid, Præsten var paa Prædikestolen, ude paa Kirkegaarden med Leg. Naar saa 
Præsten gik ned, fik Eleverne et Vink af Dørvogteren og listede sig da tilbage til 
deres Plads.

Men selv efter endt Gudstjeneste var de ingenlunde fri. Hele Skaren maatte

jfr. F. Rønning: Den giundtvigske Slægt. Kbhvn. 1904, hvor der gives en Skildring af N. F. S. Grundt
vigs Ophold som Discipel i Aarhus Katedralskole.
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da vandre over i Skolen, hvor Hørerne skulde overbevise sig om, at de havde hørt 
efter Prædikenen. Da Lærerne imidlertid som Regel var ligesaa ked af denne Slave
tjeneste som Eleverne, gik denne Overhøring saa godt som altid temmelig lemfældig 
for sig.

Saaledes gik Skolens daglige Liv til 1805, da Undervisningen reformeredes og 
den hidtilværende Konrektor Jens Stougaard blev Rektor. Som saadan afløste han 
den gamle Thure Krarup, der vel ikke var uden Fortjeneste, men som aldeles ikke 
havde magtet Ledelsen. Krarup var godt hjemme i Klassikerne, men kunde som 
Størstedelen af Datidens Lærere ved de lærde Skoler, intet udenfor dem. Han skildres 
paa sine ældre Dage som „en gammel snurrig Mand.« Disciplin kunde han ikke 
holde; det fortælles, at Spektaklerne en Dag blev saa slemme, at han opgav Ævret 
og med Taarer i Øjnene udbrød: »Hvad ondt har jeg gamle Mand da gjort Dem, 
at De vil behandle mig paa denne skammelige Maade.«

Af en hel anden Støbning var Stougaard. Han var stærkt 
interesseret i de mange nye pædagogiske Spørgsmaal, som stod paa 
Dagsordenen i Slutningen af det 18. Aarhundrede, og han indførte 
bl. a. Undervisning i Dansk og fornyede grundigt Undervisningen 
i de andre Fag.

Omtrent samtidigt blev Skolebygningen forandret, saaledes at 
de nederste Klasser fik hver sit Lokale. Saaledes stod Bygningen, 
indtil den nu sidst nedrevne Skole opførtes 1849, paa Grund af en 
ny Omordning af Undervisningen.

Fik saaledes den øverste Skole først i Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede en Undervisning, der kan kaldes anstændig, vil 
man forstaa, hvor meget ringere de andre Skoler var. I og for sig 
var der ingen Mangel paa Skoler, men ingen af dem duede. Deres 
Lærere var som Regel alle under Lavmaalet, hvad man i og for

KATEDRALSKOLEN VED AARET 1898.
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sig ikke kan undres over, naar man tager i Betænkning, at den Indtægt, tie fik for 
deres Arbejde var mere end ussel. 1728 beklager saaledes Skolelærerne H. Hansen 
og C. H. Cramer i Aarhus sig over, at de ikke kunde leve af deres Lønning. I 
Skoler, hvor der før var 130 Børn, er der nu kun 30, 40 eller 50, »hvis højeste 
Summe næppe kan indbringe 1 Rdlr. ugentlig; thi er der nogle, der give 3 å 4 Sk., 
saa er der flere, der giver kun 2 Sk. og en Del bliver formedelst Sygdom etc. 
borte." . . . „Den Godhed, som Forældrene tilforn har ladt se imod Skolemestrene, 
er næsten skreven i Glemmebogen; Markens Gave og Nyaars Gave (undtagen af 
Borgmester Basballe og et Par andre) aboleret; tilforn er givet 10 å 12 Sk. ugentlig 
for de største i Regningen, nu nægter os mange 4 Sk., saa at Lønnen er descenderet, 
endskønt Konsten er ascenderet, Lønnen forringet, endskønt Arbejdet formeret; thi 
nu kræves mere af et 10 Aars Barn, end tilforn af de, som var 14 Aar, og lader 
vi ringeste Misfornøjelse mærke, saa skal de til en anden, saa skal de fort, endskønt 
ofte sig selv til største Nachdel. De ansøger derfor om frit Hus, da de ellers maa 
blive „Stakler", eller om, at i det mindste „vi to maa blive hjulpne;" thi de andre 
tre (der var i alt 5 Skoler paa denne Tid) ere dels anderledes aflagte, dels „ere de 
kun lidet nyttige uden for Piger-Børn."

Først ved Skoleloven af 1814 fik Skolevæsenet en endelig Ordning, og først 
da indførtes Skoletvang. For hvert Amt oprettedes en Skoledirektion, bestaaende af 
Amtmanden og Amtsprovsten samt en Skolekommission, i hvilken, foruden Sogne
præsten og 1 af Magistraten, to eller flere Borgere fik Sæde.

I Aarhus indrettedes i hvert af de to Sogne en Borger- og Friskole, der fore- 
stodes af en ordineret Kateket. Denne Ordning bibeholdtes i det væsentlige indtil 
1847, da Byens Skolevæsen fuldstændig reformeredes.

Der oprettedes da en højere og lavere Borgerskole for Drenge med henholdsvis 
Heldags- og Halvdagsundervisning, en Borgerskole for Piger samt en Friskole. Her
ved indførtes en efter Tiden overmaade omfattende Undervisning, der endog for 
Friskolen ikke ubetydeligt oversteg de Pensa, Skoleloven krævede.

De to Borgerskoler og Borgerpigeskolen fandt Lokaler i Skolevæsenets Gaard 
paa Vestergade og Møllestien, hvor der opførtes en ny Bygning med for den Tid 
udmærket rummelige og luftige Lokaler, særlig i Sammenligning med dem, der hidtil 
havde været benyttet. Domsognets Borgerskole havde saaledes været til Huse i en 
lille Bindingsværksbygning paa Mejlgade 2. Frue Sogns Skole i den gamle Bygning 
paa Vestergade. (Se S. 15 forn.). Friskolen indrettedes i den ikke meget brugbare 
Bygning bag Klostret ud mod Munkegade, med hvilken den maatte nøjes indtil den 
nuværende smukke og gode Skolebygning i Paradisgade opførtes Aar 1862.

Ligesom Skolevæsenet først i en forholdsvis sen Tid blev Genstand for kom
munal Omsorg, saaledes var det ogsaa forholdsvis langt ned i Tiden, at et for vore 
Forhold saa vigtigt Led af det kommunale Liv som Fattigvæsenet fik nogen 
rationel Ordning. Det laa helt udenfor Rammerne af det gamle Bystyre at paatage 
sig andre Opgaver end dem, det havde haft fra Arilds Tid. Efterhaanden som Sam
fundsmaskineriet og Samfundsopgaverne udviklede sig, maatte der da ogsaa, beteg
nende nok, sættes den ene Lap efter den anden paa det gamle Forfatningsvæsen. 
Snart var det en Kommission for hint og snart en Direktion for dette, saa at der
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tilsidst ved Siden af og i liden Sammenhæng med den gamle Bystyrelse bestod en hel 
Række selvstændige Forvaltningsgrene, der først er -forsvunden sammen med vor Tids 
Omordning af Kommunalstyret. Herpaa er netop Ordningen af Fattigvæsenet et godt 
Eksempel.

Forsørgelsespligt og Forsørgelsesret var ukendte Begreber. Ikke fordi, der ingen 
trængende var. Dem var der Overflod af, og Prelleri og Betleri fra de fattiges Side 
var i Virkeligheden en sand Landeplage; thi uden Hus og Hjem, uden Evne til at 
tjene til Livets Ophold, havde Fortidens fattige ingen anden Udvej til at friste Livet 
end at leve af gode Menneskers Barmhjertighed. Overalt stødte den fattige, der 
vilde arbejde, paa Privilegier, der hindrede ham i at tage fat, og hvorhen han vendte 
sig, traf han kun Skranker, der ikke kunde overskrides. Han inaatte blive den, han 
var. Man forstod ikke, at Fattigdommen havde sin Rod i disse sociale Forhold, og 
at en virkelig Hjælp kun kunde ydes ved en Forandring af dem. Men at dette var 
umuligt, derom var alle overbevist; saaledes som Livet nu en Gang var indrettet, 
var det efter Guds uransagelige Visdom, den Menneskene ikke skulde give sig af 
med at rette paa. Fattigdommen var enten en Straf fra Gud eller en frivillig Bod, 
den fromme Kristne paatog sig for at hjælpe paa sine Synder. I den katolske Tid 
ansaa Kirken det for sin Pligt at tage sig af de fattige. For den middelalderlige 
kirkelige Betragtning var det at leve i Fattigdom endog til en vis Grad en For
tjeneste, der havde retfærdig Krav paa Belønning hinsides dette Liv. Vi ved, at 
denne Synsmaade dannede Grundlaget for Tiggermunkenes Ordensregler, selv om 
Tiggermunkenes Liv maaske ikke altid blev saa asketisk, som Ordensstifterne havde 
forudsat. Men selv den, der ikke levede i Fattigdom, følte det dog som en religiøs 
Pligt, der indskærpedes tidligt og silde af Kirken, at hjælpe de mange syge og saare 
Mennesker, der fandtes paa ens Vej. Tusinder er da ogsaa de Gaver og Stiftelser, 
der i den katolske Tid, til Bedste for Giverens Salighed, er skænket til Fordel for 
de fattige, og overalt var der Asyler og Hospitaler, hvor den nødlidende kunde 
søge hen.

I Aarhus fandtes saaledes et St. Karens Hospital, som maaske har tjent som 
Optagelseshjem for spedalske, en af Fortidens allerværste Landeplager. St. Karens 
Hospital har sikkert været ret godt doteret; det fik f. Eks. 1512 Bekræftelse paa en 
Kornafgift paa 3 Skæpper Korn af hver Indbygger i Ning, Hjelmslev, Sabro, Hasle, 
Framlev, Gjern og Houlbjerg Herreder.

Eksistensen af et saadant Hospital samt de talrige Almisser, som Kirken og gav
milde Mennesker stillede til Raadighed for de fattige, har naturligvis draget en Mængde 
Tiggere til, som i og for sig har været uværdige til Hjælp, og som vistnok har 
kunnet tjene til Livets Ophold, men Middelalderen tog ikke den Slags Hensyn. Der 
østes ud med rund Haand.

Følgen heraf var imidlertid, at da Kilden tørrede ind ved Reformationen, fandtes 
der en forholdsvis stor Mængde Mennesker, som havde været vant til at leve af 
Almisse. Naturligvis var der ogsaa blandt dem en Mængde syge og vanføre Stakler, 
der faktisk var ude af Stand til at sørge for sig selv. For dem maatte der drages 
Omsorg. Dette blev ogsaa meget tidligt indset af Kongemagten, men saa lidet var 
endnu Erkendelsen af det offentliges Forsørgelsespligt udviklet, at man ikke kendte
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andet Middel til de fattiges Underhold end den private Godgørenhed. Denne tog 
man da ogsaa sin Tilflugt til, kun søgte man at organisere den, saa godt som det 
nu en Gang lod sig gøre.

Det første Forsøg i den Retning gaar tilbage til Christian IL, der forbød Betleri 
undtagen af dem, der udsendtes fra de offentlige Hospitaler eller var forsynede med 
et af Øvrigheden udstedt Tegn. Tiggere, der var i Stand til at arbejde, skulde jages 
ud af Riget. Kirkeordinansen af 1539 gik et Skridt videre ad Organisationens Vej, 
idet den indsatte Bisp og Lensmand samt Bystyrelsen til at lede de fattiges Sager. 
I Byerne indsattes der Fattigforstandere, der skulde indsamle milde Gaver og uddele 
dem til de fattige. Orden blev der, trods dette, dog ikke meget af, idet Folk fore
trak selv at uddele deres Gaver til hvem, de havde Lyst til. For Aarhus Bys Ved
kommende foretoges der dog et Skridt af Betydning, idet Christian III. i Aaret 1541 
indrettede det tidligere Sortebrødrekloster til et almindeligt Hospital for fattige og 
syge i Aarhus, Randers og Horsens. Den Kornafgift, som blev afgivet af Bønderne 
i de foran nævnte syv Herreder til St. Karens Hospital, gik over til det nye Hospital, 

til hvilket der gennem de følgende Tider lagdes ikke saa lidt 
Jordegods. Af dettes Masse udskiltes dog senere, hvad der op
rindelig havde hørt til Hospitalerne i Randers og Aarhus, da disse 
Byer atter fik deres egne Anstalter for syge og fattige Mennesker.

Det var jo imidlertid kun et forholdsvis ringe Antal Menne
sker, der kunde optages i et saadant Hospital. Tiggeriet florerede 
derfor stadigt. Tiggernes Hær synes at have været en stor og 
broget Skare, der uden Hus og Hjem noget Steds drog gennem 
Land og By for at fægte sig til den Smule, de behøvede til 
Livets Ophold, snart et Par Smaamønter, snart et Maaltid Mad 
eller et Natteleje i en afsides Krog. Ofte var de betiende stakkels 
vanføre Krøblinger, vansirede af Saar eller nedbrudte af skrække

lige, smitsomme Sygdomme, der gjorde dem til en Skræk og en Plage, hvorhen de kom.
Der var slet ikke Tale om blandt denne evig skiftende Skare at skelne mellem 

værdige og uværdige, mellem fremmede eller forsørgelsesberettigede. Læs f. Eks. 
følgende Poster i Byens Kæmner Regnskab for 1622: Den 15. Juli antvordet Søren 
Bysvend til den Adelsperson, som var fangen i Tyrkiet, 2 Rdlr., 31. Oktober givet en 
Mand af Frankrig til hans Søn, som var fangen i Tyrkiet, 2 Rdlr. Den 18. Decbr. 
givet en Karl, som var fangen i Tyrkiet, 1 Slettedlr. Eller disse Poster fra 1656. 
Den 3. April til tvende fattige fordrevne Adelsmænds Bud at levere 2 Rdlr., som 
dennem paa Byens Vegne er foræret. Den 31. Maj til nærværende fattige, fordrevne 
Adelsmand 1 Rdlr. foræret paa Byens Vegne. Den 4. Decbr. til en fattig, fordreven 
polsk Adelsmand 1 Rdlr. Eller læs endvidere følgende Uddrag om uddelte Almisser 
af Bispens Regnskaber 1652. Af Else Marsvins Rentepenge: Hr. Bendix Sørensen, 
en afsat Præst, 2 Dir. Hr. Christen Nielsen, 1 Dir. 2 Mark. 1656 Maren Svenske 
ved Aaen (en klog Kone) 2 Mark. 1668 „ Desli geste som Catherine Folmers, der 
før haver været en fornemme Kvinde i Aarhus, SI. Apotekers Hustru, men nu sidder 
i stor Armod, er hende foruden hvis, hun før bekom af disse Penge, tillagt 2 Mark.« 
1669 Børre Nielsen en elendig, vanfør Dreng i Hænder og Fødder, som er Fader-

GAMLE
FRA HOSPITALET. 

Efter Tegn. af 
kgl. Fuldm. R. Nielsen.
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og Moderløs, og dog søger den latinske Skole, 2 Mark 
8 Sk. Trende Stakler, som idelig søger Morgenbøn og 
ere gamle, arme og syge å 4 Sk. er 12 Sk. 1671 Hr.
Kjeld Mogensen, en fattig afsat Præst, som er fra Sansen,
2 Mark. SI. Hr. Augustinus’ Enke (en klog Kone) . . .
1682 En vanfør Stakkel ved Navn Mette Poulsdatter, 
som gaar paa to Krykker og haver stedse været i Aarhus, 
til Hjælp til hendes Rejse til St. Helene Kilde 1 Mark 
8 Sk. 1687 SI. Peder Bondes Datter, elendig og meget 
fordærvet i Ansigtet.«

Man faar igennem disse faa Optegnelser et tydeligt 
Indtryk af Elendighedens Art og af den Omskiftelig
hed i Livets Kaar, som var langt hyppigere og brattere 
den Gang end nu til Dags. Derfor var Folk i Alminde
lighed ogsaa langt villigere til at give Almisse end i vor 
Tid. Fattigdommen kunde være i høj Grad uforskyldt, 
og ingen vidste, naar det kunde falde i hans egen Lod 
at tage Tiggerstaven i Haand. En Ildebrand kunde 
lægge Hus og Ejendom øde paa en Nat og forvandle 
en formuende Mand til en husarm fattig; en Sygdom
Kræfter og gøre et kraftigt Menneske til en krybende Stakkel. Og hvem kunde i de 
Tider sikre sig mod Fattigdommen. Der var ingen Assurance af nogen Art, ingen 
Alderdomsunderstøttelse, kun gode Menneskers Omsorg og milde Hjærter havde man 
at holde sig til, naar Ulykken kom.

Rørende var da ogsaa den Omsorg, der var til Stede, for at hjælpe fattige og 
forladte, syge og saare Mennesker, særlig dem, man saa om sig, og hvis Forhold, 
man kendte.

Lang er den Række af Legater og Stiftelser, velhavende Folk har oprettet. Det 
vilde blive altfor vidtløftigt at opremse hele Rækken her; der nævnes derfor kun et 
Par af dem, der endnu bestaar.

Christen Jensen Basballe (1611 - 1687) gav inden sin Død 4 Boder bag 
Klostret til Bolig for Fattige og et Stykke Jord til deres Vedligeholdelse. Boderne 
er solgte, men paa Jorden, »Hjeronimusbakken«, opførtes senere den nuværende 
Fattiggaard. (Se S. 56).

' 1695 oprettede Borgmester Jens Christensen Basballe (1632- 1708), ovennævntes 
Søn, Basballes Stiftelse, med 7 Boder, nuværende Matr. Nr. 1094 til 1101 i Kloster
gade, til Bolig for Fattige. En af Boderne er senere afhændet, men de tilbageværende 
giver den Dag i Dag fri Bolig for 11 Enker. (Se S. 192).

1696 oprettede Kammerassessor Jesper Nielsen Hutfelt 3 Boder Matr. Nr. 709 
i Rosensgade, til Bolig for 6 (nu 4) Enker.

1768 gav Raadmand Anders Stæhr et Hus i Møllestien (Nr. 25 og 27) til 
Bolig for 2 fattige Enker og 150 Rdlr. til dets Vedligeholdelse.

1804 kom hertil Enkeboderne paa Graven, stiftede af UrmagerSøren Buxlund, 
ombygget 1812, og 1810 Willadsens Stiftelse paa Graven, oprettet af Peter Willadsen

Aarhus. 18
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MØLLESTIEN. Huset i Forgrunden er Nr. 25-27.

og Hustru Bodil Kirstine Rasmusdatter med et Hus paa Graven, Matr. Nr. 719, til 
Fribolig for 2 Enker og 4 Gaardsavl til dets Vedligeholdelse.

Til disse Boliger slutter sig endvidere ikke faa Legater, hvis Renter uddeles til 
fattige i Aarhus.

Naturligvis forslog disse Stiftelser og Legater kun til en vis Grad. De hjalp 
en Del af Byens egne fattige, men de slog ikke til til den stadig store Skare af 
Tiggere. Det hjalp ikke meget, at man i Byen holdt Lister over de fattige, der var 
paa fast Almisse. Godgørenheden kunde ikke undværes, men organisere den, kunde 
man stadig ikke. Folk holdt mere af selv at give til dem, der kom og bad, end at lægge 
i Kirkeblokken og overlade Uddelingen til Fattigforstanderne. Naturligvis hjalp det 
da heller ikke det ringeste, at der blev udstedt og ofte gentaget Forbud mod Tiggeri.

De fattige blev ved at 
betle, og Folk blev ved 
at give, kritikløst og uden 
Hensyn til, om Almissen 
var til Nytte eller ej. 
Christian IV søgte vel 
ved Oprettelsen af Tugt- 
og Børnehuset at skaffe 
en Anstalt, hvor fattige 
Børn kunde optages og 
oplæres, indtil de kunde 

komme til et nyttigt 
Haandværk, men denne 
Indretning havde nær
mest kun Betydning for 
Kjøbenhavn.

I det øvrige Land flo
rerede Tiggeriet stadigt; 
„de fattige løbe omkring 
i Hobetal, " hedder det i 
Forordningen af 24. Sep

tember 1708 om Betlere i Danmark, „især Børn fra 6 til 15 Aar løbe omkring paa 
Landet, hvorved Landsbyerne, som ellers bør forsørge deres egne fattige, blive kede 
og fortrædelige til videre og fremdeles Plejning, og Betleri derover mere end forhen 
nu tager Overhaand, Landet og dets Indbyggere til ikke liden Besværing."

Dette skulde der nu ved den nævnte Forordning raades Bod paa. Alle gejst
lige og civile Betjente skulde aarlig give 1 pCt. af deres Lønning til de fattiges Kasse, 
og desuden skulde enhver Undersaat efter Evne og Vilkaar i en dertil gennemdraget 
og nummereret Bog selv indskrive, hvad han aarlig som en frivillig Gave vilde betale. 
Med Frivilligheden var det dog saa som saa, thi betalte vedkommende ikke, hvad 
han selv havde takseret sig til, blev hans Navn oplæst fra Prædikestolen, selv om 
han slap for Udpantning. Heller ingen kunde nu redde sig med, at han vilde „spise 
en eller flere fattige om Ugen," den „frivillige" Gave skulde alligevel betales. Til
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at vaage over disse Gaver og uddele dem indsattes de fattiges Inspektører (Sogne
præsten, en af Magistraten og to eller flere »fornuftige og redelige" Borgere). For
uden de mere regelmæssige Indkomster kunde Fattigvæsenet, thi om et saadant kan 
man efter Udstedelsen af denne Forordning nu tale, raade over en Fattigbøsse, 
der skulde ombæres til alle Bryllupper og Barsler, som holdtes i Byen; hos fornemme 
Folk skulde Ombæringen besørges af en af Fattiginspektørerne i egen Person, »paa 
det Gæsterne til des større Gavmildhed kan opmuntres."

Med de fattiges Arbejdsevne blev der nu ogsaa ført Kontrol; de, der kunde 
arbejde, skulde, »enten de vil eller ej," henføres til de Byer, hvor der var indrettede 
Manufacturer. (I Byerne Viborg, Stege og Odense indrettedes der senere »Tugthuse" 
i dette Øjemed).

Om fattige Drengebørns »Naturel" skulde Inspektørerne erkyndige sig vel og 
sætte dem, der havde Nemme og Lyst til Bogen, i den latinske Skole, hvor de skulde 
hjælpes af Legaterne. Andre Børn skulde sættes i Haandværkslære. Det er, som 
man ser, Merkantilismen med dens Doktrin om Udnyttelse af alle Kræfter til Fremme 
af Statens Vel, som her anvendes.

Betleri forbydes paa det alvorligste. Tatere skulde eftersøges og paagribes 
sognevis og sættes i Rasphuset for at fortjene deres Brød, og enhver fremmed Betler, 
som havde forstukket sig i Landet, skulde tages i Forvaring af Inspektørerne og 
underholdes med Vand og Brød, indtil der bød sig en bekvem Lejlighed til at faa 
ham sendt til Kjøbenhavn »til Militsen", om han dertil var bekvem.

For sin Tid var Loven et Fremskridt og i Virkeligheden ogsaa human. Men 
det var uhyre vanskeligt at komme Betleriet til Livs, thi Tiggerne var for Størstedelen 
ikke fromme, fattige Guds Børn, men det værste Udskud, der tænkes kunde.

Naturligvis skulde den Behandling, de fik, heller ikke bidrage til at hæve dem. 
Forstødte og forkuede, ringeagtede og kostede ved enhver Lejlighed, skulde der hos 
dem ikke blive nogen Selvagtelse eller Selvhævdelse tilovers. Man læse blot, hvor
ledes de i selve den nys omtalte Forordning skydes tilside som en Kaste for sig, 
den^anstændige Mennesker ikke kunde have nogen Omgang med. »Paa de fattiges 
Levned skal Inspektørerne vel give Agt, og findes nogle, som elske Drik og Fylderi, 
slaas og klamres, ere letfærdige med Banden og Sværgen eller anden uterlig Snak, 
skal de først alvorlig paamindes og i Præ
diken efter Tekstens Anledning straffes skarpt 
af Guds Ord; hjælper det ikke, da paa nogen 
Tid at miste deres Almisse. Er det og for
gæves, da at sendes til Kjøbenhavn, der at 
sættes i Pest- eller Spindehuset. Saa ofte 
Lejlighed gives, skal Præsten formane dem 
til Gudsfrygt og at sky alle Laster, især paa
minde de lemlæstede, at de paa Gaden og 
i Kirken, det meste muligt, skjule deres Bræk 
og Fejl. Fremvise saadanne fattige deres
lemlæstede Lemmer, for at erholde Almisse, borgporten.

n ■ ir ,i , , nn Efter et Billede, stukket af C. Piil.
skal de sættes 1 Hullet Og nogle Dage straffes Grosserer V. Borgens Samling.

18*
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paa Vand og Brød. Men andre fattige, som i Ansigtet have Flod og Kræft, skal i 
Hospitalet og andre fattiges Huse fremfor nogen anden indsættes, og maa ej lade sig 
se i andre Kirker end i Hospitals-Kirkerne, eller paa andet public Sted, at frugt
sommelige Kvinder ej derover skal forskrækkes. - De fattige skal indrømmes et vist 
Sted i Kirken, enten i Stolene eller paa Gulvet, hvor de skal have et Sted for sig 
selv, og paa Kirkens Bekostning gives en Foldestol, som de kan bære med sig, eller 
gøres Klapper, de kan sidde paa, paa det Præsten desbedre kan mærke paa deres 
Forhold under Prædiken; og skal Klokkeren hver Søndag give Agt paa dem, som 
ere borte, og reqvirere om Aarsagen til deres Udeblivelse, hvilket han skal give Præsten 
tilkende.«

Hvem kan fortænke de fattige i, at de saavidt muligt unddrog sig denne 
Kontrol, og at de ligesom før foretrak at sværme som løse Fugle gennem Land og 
Rige, trods det Straffens Sværd, der stedse svævede over deres Hoveder.

I de fleste Byer tøvede man ogsaa utilbørlig længe med en ordentlig Organi
sation af Fattigvæsenet, selvfølgelig ogsaa i Aarhus, hvor man i ældre Tid aldrig var 
synderlig hurtig i Vendingen, naar det gjaldt om at efterkomme en kongelig For
ordning, der fraveg ret meget fra det bestaaende. Det viste sig ogsaa meget snart, 
at man havde Besvær med at faa de frivillige Bidrag til Fattigkassen store nok. En 
kongelig Resolution af 5. Marts 1734 maatte da ogsaa tilsidst give Magistraten Ret 
til at ansætte dem i Fattigskat, som ikke selv tegnede sig for tilstrækkelige Beløb, og 
til at anvende Udpantning istedetfor Oplæsning paa Prædikestolen.

Om Fattigvæsenet i Aarhus erfarer vi 1732, at der af fattige af 1. Klasse (efter 
Forordningen deltes de fattige i forskellige Klasser efter deres Evne til at arbejde) 
var 14 Personer, af 2. Klasse 32, 3. Kl. 40, 4. Kl. 20, ialt 106 Personer, til hvis Under
holdning der medgik 828 Rdlr. 1 Mark 8 Sk.

Først i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede - ved Forordningen af 5. Juli 
1803 - indførtes Forsørgelsesretten. Det gjordes da til Pligt for de enkelte Kom
muner at forsørge de trængende, som havde haft fast Ophold der i 3 Aar. Til 
Dækning af Udgifterne skulde der udskrives Skatter hos Kommunens Beboere. Fattig
væsenet skulde som hidtil bestyres af Fattiginspektionen; denne ophævedes først ved 
Lov af 26. Maj 1868 om Købstædernes Styrelse, som lagde Fattigvæsenet ind under 
den almindelige kommunale Forvaltning. En særlig Lap paa Fattigstyrelsen kom i 
Stand ved Loven af 8. Marts 1856 om de fattiges Kasse, der bestaar den Dag i Dag 
som en Institution for sig under sin selvstændige Styrelse.

Fortidens værste Plage, Betleriet, kunde naturligvis ikke fjærnes ved Love. Det 
hørte til den bestaaende Samfundstjlstand og kunde først forsvinde sammen med denne.

Der har skullet helt andre Begreber, en hel anden Samfundsopfattelse, en hel 
anden Vurdering af Mennesket til for at komme Fattigdommen tillivs og ophæve det 
odiøse ved den for Mennesket. Heldigvis er vor Tid kommen et stort Stykke Vej i 
den Retning, selv om der endnu er langt igen til Maalet.

BJÆLKE FRA AAGADE 95.
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BRÆT FRA PORTEN I NR. 8 PAA GRAVEN.

Paa to Omraader beskæftigede den gamle Bystyrelse sig med Sager, som er 
ganske fremmede for moderne Kommunalforvaltning. Det ene var Omsorgen for 
Byens Mark og det andet for Retsvæsenet. Begge Dele har deres Rod langt tilbage i en 
meget primitiv Samfundsorden, nemlig den, hvor hver By eller hver Sammenslutning 
af Familier, der dannede en By, var et udadtil afsluttet hele; vi har foran set, hvor
ledes de fleste Forhold maatte begunstige denne lille Særorganismes Udvikling til 
noget for sig, hvorledes Næringsvæsenet, de sociale og økonomiske Forhold alle lade 
sig forklare af Byernes isolerede Liv. Deri maa vi ogsaa søge Forklaringen til, at 
Byen ejede Jord, og af den Maade, hvorpaa den dyrkedes, og det giver os 
ogsaa Nøglen til Forstaaelsen af, hvorfor Retsvæsenet laa hos Byens egne Bor
gere og ikke hos Dommere eller Embedsmænd, der beskikkedes af en udenfor 
staaende Magt.

Lad os tænke os en By helt overladt til sig selv. Fra Omverdenen ser den 
kun sjældent et Menneske. Ingen Levnedsmidler eller andre Varer tilføres; Transport
midler, der kunde sætte den i Forbindelse med Omverdenen, mangler næsten ganske. 
Hvad maa en saadan By gøre for at skaffe sine Indbyggere det fornødne Underhold? 
Den har intet andet Middel end at ty til den Jord, der ligger udenom, og at dyrke 
den paa bedste Maade.

Netop dette har det lille Samfund, der op
rindelig har slaaet
paa det Sted, der senere blev til Aarhus, gjort. De 
har bemægtiget sig Jorden rundt om og levet af 
dens Frugter.

Ved denne Bemægtigelse af Jorden var der 
imidlertid det særegne, at det ikke var en enkelt 
Mand eller enkelte Mænd, der hver for sig om
gærdede et Stykke Jord til deres egen private Brug, 
nej det var hele
det lille Samfund 
som saadant, der 
tog Jorden i Be
siddelse uden no
gen indbyrdes De
ling. Jorden laa 
„i Fællig«, som 
det hedder i det 
gamle Retssprog.

sig ned som de første Indbyggere

AARHUS. SET FRA SKOVTOFTEN. Efter Maleri af F. C. Kierschou.
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Der var ingen enkelt, som kunde skille sig ud og forlange en Part for sig. Efter- 
haanden som Agerdyrkning blev den almindeligste Form for Jordens Benyttelse, ud
viklede der sig ganske vist et Særeje til visse bestemte Lodder af Jorden, men disse 
Lodder laa ingenlunde samlede, saaledes at hver Mand havde sin Part liggende for sig.

Hele Bymarken var almindeligvis delt i tre Vange, der afvekslende benyttedes 
til Dyrkning af Vintersæd (Rug, Hvede), Vaarsæd (Byg, Havre) og til Brakjord. 
Denne Dyrkningsmaade kaldtes Trevangsbruget Hver enkelt Vang var saa igen 
inddelt i Aase, og af dem blev der tildelt hver Mand en Strimmel, alt efter God
heden og Beliggenheden. Paa den Maade kunde Andelshaveren faa sin Jord spredt 
paa en Mængde forskellige Steder, ja det var ingen Sjældenhed, at en enkelt Mand 
havde fra 50-100 Smaalodder rundt om paa Bymarken. Denne Fordeling umulig
gjorde selvfølgelig en rationel Dyrkning. Det var nødvendigt, at man enedes om 
en vis Plan for Udsæd og Høst; Arbejderne derved maatte gøres nogenlunde paa 
en Gang. Det var denne Dyrkningsmaade, der fandt sit Udtryk i det saakaldte 
Jordfællesskab.

Foruden den Jord, der var taget ind til Dyrkning, var der imidlertid en Mængde 
Jord, der stadig henlaa i Fællig. Det var Almindingerne, Foerter, Skove, Moser og 
Enge, hvorover ingen enkelt havde Ejendomsret, men som i Fællesskab benyttedes 
af alle Bymænd til Græsning.

Personlig Ejendomsret i fuldt Maal, saaledes, at Borgeren selv kunde bestemme 
baade Benyttelse og Tiden for de forskellige Markarbejder, havdes kun over det 
Jordstykke (Toft), der sluttede sig umiddelbart til Gaarden.

Saaledes var Forfatningen indenfor de allerfleste Landsbyer, indtil den ændredes 
ved de betydningsfulde Love fra det 18. Aarhundredes Slutning, og vi træffer i Køb
stæderne, derunder Aarhus, den samme Tilstand.

Naturligvis har Jord fællesskabet ikke betydet det samme for Aarhus som for 
en Landsby, men Benyttelsen af Byjorden spillede dog afgjort en saa betydelig Rolle 
for Byen, at dens Liv blev præget deraf i høj Grad. Hvad Jorderne betød for Aar
hus, kan vi ogsaa se af den aarhundredlange bitre Strid, der førtes om deres Be
siddelse med Bisperne.

Størsteparten af Byjorderne laa Nord for Aaen. Længst mod Øst kom først 
Riis Skov, og Vest for denne, adskilt af Vejen til Vejlby, nordligst Vorregaardsvang 
og sydligst Skovvang. Begge disse Vange var adskilte fra Møllevangen ved den gamle 
Foertevej til Randers, der forgrenede sig ind til Byen til Studsgadesport, Munkeport 
og Vesterport. Møllevangen begrænsedes mod Sydvest af Haslevejen eller Hasle- 
foerten. Syd for denne og ned til Aaen strakte den saakaldte Oldjord sig. Dennes 
østligste Spids ved Vesterport og Møllen hed Gaasemaaen og vest for den igen laa 
en lille Eng, kaldet Histrud.

Paa Vorregaardsvangen nær, har de her opregnede Jorder vistnok hørt til Byen 
fra Arilds Tid, og det er aabenbart deres Grænser, at Dronning Margrethe »red ind« 
sidst i det 14de Aarhundrede for at gøre vitterligt for alle, at saa langt gik Byens 
Jord. Vorregaardsvangen kom først til Byen 1542, i hvilket Aar Christian III. fore
løbig overlod den til Forlening i Anledning af to store Ildebrande, som havde hærget 
Byen, for at Indbyggerne wsaa meget des bedre maa komme til deres Næring og
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Bjærgning, og Købstaden saa meget des snarere maa blive igen opbygget og for
bedret« 1559 gik Forleningen over til en Gave, idet Frederik II. da bestemte, at 
Borgmestre, Raadmænd og menige Borgere maa have, nyde, bruge og beholde, pløje 
og saa den Mark, som de af os i Forlening have, og som kaldes Vorregaardsmark.«

Denne Gave har aabenbart foranlediget en større Forandring i Dyrkningsfor
holdene. Det hedder sig nemlig, at Mølle-, Skov- og Vorregaardsvangen i Aarene 
1559, 1568, 1578 og 1580 blev fordelt til Byens 270 Gaarde.

Det kunde synes underligt, at det kun var de Indbyggere, der havde Gaarde, 
og ikke ogsaa dem, der havde Huse, som fik Del i disse Jorder. Forklaringen 
hertil maa sikkert søges i den Omstændighed, at Byen fra først af kun har bestaaet 
af Gaarde, hvis Ejere var de egentlige Besiddere af Jorden. Efterhaanden som der 
ved Tilflytning af Haandværkere og andre Smaafolk blev Brug for Boder og Huse, 
udskiltes disse af
Gaardens Tofter, 
hvorved Byens Be
byggelse fik Køb
stadpræg, medens 

den tidligere 
næppe har skilt 
sig synderlig ud 
fra en Landsby i 
Udseende. De ny 
opførte Huse, der 

var udskilte af 
G aard ejernes pri
vate Toft, fik ingen 
Part i Byjorden, 
og dette hænger 
sammen med hele
den ældre Tids GRARUPS GAAPD» MEJLGADE 55. (Tidl. Kaserne). Tegn. af Prof. Chr. Blache.

Syn paa Jord fællesskabet. Thi selvom vedkommende Ejer havde nok saa megen Ret 
til sin Part af Byjorden, saa var han dog ikke Herre over at dele den i mindre 
Dele og sælge dem fra sin Gaard. Skete dette, vilde det nemlig til en vis Grad 
gaa ud over alle de i Fællesskabet interesserede, idet det saa kunde blive vanskeligt 
at bestemme, hvor stor en Andel, der tilfaldt hver Ejer af de Jorden paahvilende 
Pligter.

Der har maaske nok nu og da været Lyst hos enkelte til at udskifte deres 
Jord, men i saa Fald synes vedkommende altid at være bleven stoppet. I Aaret 1551 
erhverver Borgmester og Raad saaledes Christian III.s Stadfæstelse paa en Beslutning 
tagen af en Raadhusforsamling, i hvilken alle tilstedeværende „eendrægtelig vedtog 
og samtykte med os (Borgmester og Raad) som de ogsaa tilforn vedtaget og samtykt 
have i saa Maade, at paa det at Kronens og Byens Tynge ikke skulle blive forkortet 
eller formindsket, at ingen hele Borgergaarde her i Byen skulle deles eller skiftes 
udi to eller flere Parter, men blive hele og udelt og usplit, som de af Arilds Tid
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GAMLE HUSE'PAA STUDSGADE (VED SNÆVRINGEN).

maatte disse vel sælges eller skiftes fra Gaarden, naar blot 
ukrænket.

SMAAHUSE PAA STUDSGADE.

været haver, paa det 
man kan herberge og 
indtage Ko. Maist. vor 

kæreste naadigste 
Herres Folk og Heste 

med andre gode 
Mænds, naar de her 
til Byen komme, at 
de kunne fange gode 
Herberge, Staldrum 
og Gaardsrum."

For at opnaa 
dette skulde den Ar
ving, som havde den 
største Part i Gaar- 
den, udkøbe de andre.

Hvor der fandtes 
Renteboder (Leje

huse) op til Gaarden, 
denne ellers blev hel

Ligeledes vedtoges, at ingen øde Jord, der tidligere havde været bebygget'med 
Gaarde, maatte anvendes til Opførelse af Boder. Dén, som vilde bygge paa saadan 
Jord, havde kun Ret til at rejse en Borgergaard, i Lighed med hvad der tidligere 
havde staaet paa den.

Man tager næppe fejl i at antage, at Hensynet til Kongl. Majestæt og hans 
Folk ikke har været det overvejende ved den her anførte Beslutning. Det vilde ikke 
have lignet de gamle Borgere at være saa øm over Kongens Ret. Naturligvis kunde 
der være noget i, at man holdt paa, at Antallet af Borgergaarde ikke indskrænkedes, 
da der ellers ved Skatter og lign. vilde falde større Part paa dem, der blev tilbage.

Men den egentlige Grund til, at 
ingen Borgergaard turde for
svinde eller skilles, er dog snarest 
den, at derved opstod Ulemper 
af forskellig Art ved Jordfælles
skabet og med Hensyn til Fælles
byrdernes Fordeling.

At Beslutningen har været af 
stor Betydning, kan man slutte 
deraf, at den atter og atter et 
Aarhundred igennem er bleven 
oplæst paa Bytinget.

Maatte Jorden ikke udskiftes, 
var der imidlertid intet Forbud 
mod at lægge den sammen. Paa
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den Maade gik det til, at der efterhaanden paa enkelte formuende Mænds Hænder 
samledes ikke saa faa Gaardsavl. Vi erfarer saaledes, at den rige Borgmester C. J. 
Basballe havde ejet ikke mindre end 23 Gaardsavl. Værre var det dog for Byen, at 
mange Gaardsavl efterhaanden kom paa udenbys Hænder, og saa vidt skal den Art 
Afhændelser være gaaet, at der f. Eks. 1756 var en Tredjedel af Byens Markjorder 
til Eje og den største Del til Leje i udenbys Mænds Hænder. Allerede 1717 og 
1718 lod Magistraten i Anledning af denne formentlige Misbrug affatte en Specifika
tion over Ejerne af Byens Jorder, men først 1731 blev det bestemt af Rentekammeret, 
at kongelige Skatter af Jorder, som var i Brug under Amtet, skulde beregnes som af 
andet Bøndergods, „saalænge Avlingen af deslige Købstæd-Jorder ikke til Byen vorder 
indført og der consumeret.“ En stor Del af Jorderne vedblev ikke destomindre at bruges 
af Udenbysboende, men mange af disse var dog saa udspekulerede, at de kom frem 
med Attest for, at Kornet var
indført til Byen. Sandsynlig
vis har disse Attester ikke 
altid ” været særlig paalidelige, 
thi ved en Forordning af 
14de August 1741 blev alt 
Hartkorn erklæret for ufrit, 
naar det brugtes af andre end 
Byens Indvaanere, hvad der 
1742 af Rentekammeret yder
ligere fortolkedes i den Ret
ning, at det ikke var nok, at 
Kornet indførtes til Byen; det 
skulde ogsaa være produceret 
af en indenbys Mand. Man 
ser saaledes, hvorledes Ten
densen gaar i Retning af at 
føre Jorden tilbage paa Bor
gernes Hænder, men Rege
ringen gik endda adskilligt 
videre i saa Henseende. Den 
7. Oktober 1755 beklagede 
en Del Borgere sig til Kong 
Frederik V. over, at „Uved
kommende købe Byens Mark
jorder og oppebærer Afgrøden, 
uden at svare de Paalæg, som 
Byens Indvaanere båade i 
Steden for Tiender og i andre 
Maader til det almindelige maa 
erlægge.« Værre var det, at 
Prisen paa Jorderne og som

STORE TORV 11. Hj. af Maren Smeds Gyde.
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Følge deraf ogsaa paa dens Ydelser steg i Pris, hvad Borgerne fandt højst uheldigt. 
Et Reskript af 26. Marts 1756 kom Borgerne i Møde ved at forordne, at de Ejen
domme og Jorder, som var komne i Fremmedes Besiddelse, kun maatte gaa i Arv 
eller sælges til Byens Indvaanere, hvorhos det forbydes for Fremtiden at leje eller 
sælge Jorden til udenbys Mænd. Endelig befaledes det, at der skulde udarbejdes en 
ny Vedtægt om Markvæsenet. Denne »Aarhus Byes Vide og Vedtægt" udkom 1760 
og indeholder de Bestemmelser, hvorefter Byjorden for Fremtiden skulde styres.

Selvom der i dette Aktstykke er adskillige nye Bestemmelser og deriblandt den, 
at Markvæsenet skulde styres af en særlig Direktion paa 5 Medlemmer, saa siger det 
dog sig selv, at de fleste af dens Punkter kun er en Gentagelse af, hvad der havde 
været Sæd og Skik Aarhundreder igennem.

Ingen Indvaaner maatte drive nogen af de paa Byens Grund værende Jorder 
til halvs eller i Fællig med nogen Bonde eller udenbys Mand, under hvad Skin det 
end være kunde, »siden det i sig selv er en Slags Leje." Ikke heller maatte de leje 
Folk, Redskaber eller Kreaturer af Bønder eller udenbys i Pløje-, Saa- eller Høsttiden. 
Enhver, der havde Lyst og Evne til at bruge Byens priviligerede Jorder, skulde være 
pligtig til at dyrke og drive dem med egne Folk og Heste.

De tre Hovedvange skulde dyrkes skiftevis paa samme Maade som hidtil, dog 
tilkom det Markdirektionen at bestemme, »hvormange Aar Vangene skulde piøjes, og 
hvormange Aar udlægges til Fælled, enten 4 eller 3 Aar ligesom til Græsningens 
Forbedring tjenligst eragtes." Markdirektionen skulde endvidere paase, at Ingen 
»skødesløs eller forsætlig forsømmer" at pløje eller saa i rette Tid og derved for
anledige, at hans Afgrøde kom sildigere til Modenhed, i hvilket Fald hans Korn ikke 
kunde nyde Fred, naar det blev besluttet, at »Ævret skulde opgives," det vil sige, 
naar Hyrderne skulde drive Byens Kvæg paa Græs.

Ret til Græsning paa Bymarken havde i første Omgang de, som »beboer og 
vedligeholder store Gaarde" og de mest contribuerende af Borgerskabet. De havde 
Adgang for »6 store Høveder af Bæster og Kvæg." Alle de Borgere, »som var 
befalede i Vognmandslavet" og upaaklagelig befordrer de Rejsende efter Tur, naar 
de tilsiges, hver' »2 Hester," som faldt udenfor Delingen til Avlsbrug. »Alle andre 
Borgere, der drev Handel og Næring samt Professioner, der bebo og vedligeholde 
almindelige Gaarde og Vaaninger med Indkørsel, hvis Brug og Drift er at holde 
Haandværkssvende og Drenge," tillades 2de Køer paa Græsningen, men ingen Heste 
eller Hopper. Den øvrige Del af Borgerskabet, »som bebo smaa Vaaninger uden 
Indkørsel" fik Ret til Græsning for en Ko. De Borgere, som virkelig drev Avling 
paa Bymarken fik desuden Græsning til et nærmere bestemt Antal Heste efter Stør
relsen af deres Avlsbrug, dog ikke udover seks. De smaa Avlsbrugere med kun en 
Gaards Avl fik ikke Lov til at sætte Heste paa Marken. Med Hensyn til Antallet 
af de Køer, som de egentlige Avlsbrugere maatte faa Græsgang til, skulde der hvert 
Aar forfattes en nøjere Fordelingsplan.

»Faarhøveder, Geder, Svin, Gæs, Stude, Hingste eller Klaphingste" maatte ikke 
komme paa Marken, hvormeget der end blev betalt for dem i Græsningspenge.

Bestemmelsen om, at der ikke maatte græsses Faar paa Marken, gav forøvrigt 
midt i det 18. Aarh. Anledning til en hel lille Skærmydsel. Under den herskende
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KVÆGFOLD VED KLOSTERET.

Kvægpest døde paa den Tid 
ikke faa Kreaturer, og Avls
brugerne satte da Faar i Ste
det Dette vakle imidlertid stor 
Misfornøjelse hos de andre 
Borgere, fordi Faarene aad 
Græsset væk for Næsen af 
Køerne. Det blev saa forbudt 
at lade Faarene komme paa 
Marken, men i Overensstem
melse med gammel Praksis 
tog man det ikke saa nøje 
med et Forbud fra Øvrig
heden, naar det ikke passede 
at følge det. Faarene blev 
derfor vedblivende sat paa
Græs, og tilsidst opnaaedes det ogsaa, at Markdirektionen gav Lov til, at der i Stedet for 
1 Høved maatte græsses 2 Faar. Men nu tog de højere Autoriteter fat. Stiftamt
manden gav Markdirektionen en streng Irettesættelse og en kongelig Resolution af 
5. Oktober 1769 gav som Svar paa et Andragende til Fordel for Faarene, den 
Besked, at det kun var Heste og Køer, der maatte have Tilhold paa Marken.

Til at vogte Byens Kreaturer havdes to „Hjorrer" (Hyrder). Hver Morgen i 
Græsningstiden tudede de i deres Horn, og paa dette Signal kom saa Kreaturerne 
spadserende. De kendte Vejen allesammen og gik ud og hjem ganske af sig selv. 
Selvfølgelig bidrog disse Kreaturdrifter gennem Gaderne deres til at give Byen et 
fra vore Dage stærkt afvigende Præg. Renligt var det jo egentlig ikke, men den 
Slags Ting tog man nu ikke saa nøje i de Tider, selv om man var meget nøje
regnende med, at den Gødning, der tabtes paa Gaden, blev samlet op. Vedtægten 
siger derom følgende indtrængende Ord, ganske udtrykt i det 18. Aarhundredes 
„Nyttighedsaand". »Det er aabenbare og uimodsigeligt, at Gødning er Kilden til 
Byens Markers Frugtbarhed og Indvaanernes almindelige Nytte, baade saavidt Korn 
og Græs angaar, hvorfor hermed uryggelig fastsættes, at intet af den Gødning, som 
falder her i Byen, paa nogen Maade maa føres af Byens Jorder til omliggende 
Marker, eller overlades nogen uden Byen boende, under hvad »Pretext det end 
være kunde."

Foruden Græsningen paa de egentlige Vange henlaa de saakaldte Foerter til 
samme Brug. I Slutningen af det 18. Aarhundrede begyndte man dog saa smaat at 
beskære disse Arealer. 1779 bortlejedes saaledes et Stykke af Haslefoerten paa godt 
4 Tdr. Land og 1795 endnu 1 Stykke paa 7 Tdr., samt et Grundstykke af Foerten 
fra Munkeport til Galgebakken paa 3 Vi Tdr. Land. I 1828 tog man et Stykke af 
Vejrmøllefoerten og Brendstrupfoerten ved Galgebakken for at benytte det til Anlæg 
af Havekolonier, hvad der indbragte Byen en Tilkendegivelse af Hans Majestæts aller- 
naadigste Velbehag.

I Sommeren 1824 overlodes der Oberst Høegh-Guldberg de saakaldte »Fold-
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dumper« paa 25 Aar, de første 5 Aar afgiftsfrit, senere mod en Afgift, stigende fra 
16-24 Rdlr. aarlig. Paa dette Sted anlagdes det af alle Aarhusianere saa skattede 
wVennelyst«. (Se S. 86).

1-832 blev der stukket en Plads af ved Vesterport til Teglværk 6. s. v. Helt 
udyrket henlaa endnu Galgebakken, der tidligere benyttedes til Eksercerplads for 
Borgervæbningen og til Tøjringsplads for syge Kreaturer, ligesom der paa dette Sted 
blev reserveret Plads til de Møddinger, som ønskedes henlagte dertil.

De Stykker, som paa denne Maade udskiltes af Bymarken, blev naturligvis 
unddragne fra den almindelige Græsningsret. Tvivlsomt var det, hvorvidt de saa- 
kaldte „Kornhaver«, der laa umiddelbart udenfor Købstadgrunden, var underkastede 
Eftergræsningspligt. De paagældende Ejere hævdede naturligvis, at de ikke var det, 
men det synes dog at have været Skik og Brug, at Borgerne benyttede dem, ligesom 
de andre Jorder. Spørgs-
maalet løstes 1833 efter 
flere forudgaaende For

handlinger derhen, at 
Ejerne betalte en Afgift 
for at slippe for Eftergræs- 
ningen.

Den gamle Dyrk
nings- og Græsningsmetode 
gav iøvrigt Anledning til 

mange Ubehageligheder. 
Et Gaardsavl bestod som 
Regel af 5 - 6 Agre i hver 
Vang; en Mand, der drev 
fra 5 — 8 Gaardsavl, og det 
var Reglen, fik saaledes 
Sæd paa fra 25 til 48 Ste
der. Dette var selvfølgelig

POLITIMEST. JØRG. NIELSEN. 
Født i Egtved ved Kolding. 1825 
Politiassist. i Aarhus og Chef for 
Brandkorpset. 1844 Stænderdepu
teret for Aarhus. 1847 Byfoged, 
Politimester og Raadmand. Meget 
virksom ved kommunale Reformer.

en Ulempe. Man enedes 
derfor 1801 om en ny Ud
skiftning, som gik ud paa 
at faa hvert Gaardsavl sam
let paa 2 Steder, et Sted i 
Møllevangen og et Sted i 
Skov eller Vorregaardsvang. 
Lodsejerne deltes i to Klas
ser, saaledes at de større 
Lodsejere, som havde flere 
end tre Gaardsavl, fik en 
Ind- og en Udlod i hver 
Vang, de mindre derimod 
fik deres Lodder samlede 
midt i Marken, hverken 
længst fra Byen eller nær
mest ved den.

1827 og 28 blev der
gjort Forsøg paa at ophæve det Fællesskab, der bestod mellem Jord- og Græsnings
brugerne, men uden Resultat, først 1836 blev der efter Initiativ af daværende Pro
kurator, Politiassistent Nielsen fremsat et nyt Forslag. Der nedsattes en Komité til 
nærmere at drøfte Sagen. Den kom til det Resultat, at Forholdet mellem Gaardavls- 
brugernes og de Græsningsberettigedes Nytte af Jorden kunde sættes som 2 til 1. 
Jorderne burde altsaa derefter deles saaledes, Avlsbrugerne fik de to Tredjedele og 
hvad man kaldte „Græsningskommunen« den ene Tredjedel. Saaledes blev det, og 
dette er Grunden til, at saa stor en Part af Bymarken efterhaanden kom paa uden
bys Hænder. Hvis den Tredjepart, der tilfaldt de Græsningsberettigede, ligeledes var 
bleven udstykket, havde Byen ikke haft noget tilbage for sig selv. Ved den endelige 
Udskiftning, der gik for sig fra 1840-42, blev dog de Græsningsberettigedes Part 
efter Kancelliets Ordre lagt til Byen og ikke til de enkelte Græsningsberettigede. Ind-
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tægterne skulde gaa i Kæmnerkassen til Lettelse af den almindelige Skat paa Grund 
og Næring.

Med Bymarkens Udstykning forsvandt en Del af det, som havde givet Byen 
et gammeldags Præg. Den enkelte Avlsbruger kunde nu dyrke sin Jord efter det 
moderne Landbrugs Fordringer, og dette var selvfølgelig kun af det gode. Et andet 
Spørgsmaal er det, om der ikke ved Tabet af det Fællesskab, der ved Græsningen 
og Dyrkningen kom mellem Byens Borgere, gik noget af det gode gamle Borgersind 
og den gamle Borgerfølelse tabt, nogle af de Dyder, der bidrog til, at en Befolkning 
følte sig som en Enhed. Men Tiden maa nu en Gang have sin Gang.

Hvad Riis Skov, som fra Arilds Tid havde hørt Byen til, angaar, er for den 
ældre Tid kun at berette, at det Træ, der skovedes i den, for en stor Del gik til 
Udbedring af Havnens Bolværker. At Borgmester og Raad ogsaa fik sin Part er sand
synligt, selvom de ogsaa til Tider benægtede det. Man kan sikkert gaa ud fra, at Skoven 
i ældre Tider ikke passedes særlig rationelt, og at der blev hugget løs i den, baade 
af berettigede og uberettigede. Man havde nu en Gang den Opfattelse, at Skoven 
var givet til „menige Mands Brug og forfaldne Ejendommes Opbyggelse.« 1 Be
gyndelsen af det 18. Aarhundrede hedder det da ogsaa om den, at den i ældre Tid 
„tidlig haver været af større Begreb end den nu er og besat med tjenlig Træer til 
Bygnings Tømmer; men i de nyere Tider, da den, undtagen nogle gamle udgaaede 
Stopper, bestaar af ung Skov, som altsammen kan gøres fornøden til Byens Havns 
Vedligeholdelse, er det for gavnligt eragtet, at deraf alene bruges til forbemeldte 
Havns og Mindes Nytte og Tarv. Alligevel en og anden haver faaet nogle faa Træer 
til deres Bolværkers Reparation ud til Stranden. Den er for nogle Aar siden efter 
forrige Hr. Stiftsbefalingsmandens, Magistratens og de fornemste Borgeres Godt- 
befindende bleven omgrøftet og med Dige indelukt, alt i de Tanker, at den skulde 
være i Fred og Hævd og ej til Upligt hugges, . . . men hvorfedes den er bleven 
behandlet gaar Syn for Sagen. De førte Tingsvidner kan og bevidne, hvor dum
dristig en Del af Byens Indvaanere .haver huggen og bortført de bedste Træer, og 
ingen af dem haver lidt nogen Straf derfor, hvorover jeg er kommen i de Tanker, 
det skal saa være, helst man nu omstunder ser, at det gaar som det kan og ej som 
det bør, ja en Del gør næsten, hvad dem lyster og pukker dertil, kan de ikkun op
finde noget og besmykke deres onde Sag med, bliver det derved.«

Det synes at fremgaa af denne Skildring, der er afgiven 1728 af Bernt Holm
stad, at Borgerne var godt tilfredse med Tilstanden, og det er aabenbart ogsaa 
Grunden til, at man tidligere forkastede et Forslag, der gik ud paa at indrette en 
Bolig i Skoven for en Opsynsmand, der kunde passe paa, at der ingen ulovlig Skov
hugst skete. Magistraten erklærede nemlig 1729, at saavel deres Formænd i Embedet 
som de fleste Borgere havde anset en saadan Foranstaltning som „unyttig om end 
ikke skadelig.« Thi derved kunde det let ske, „at godt Folks Tyende og Tjeneste
folk saavelsom Lediggængere og ilde intentionerede kunde finde Lejlighed til Tids
spilde og andre Usømmeligheders Øvelser med at have udi samme Hus i Skoven 
deres Rendezvous, saavel hellige som søgne Dage, og den ene dertil forføre den 
anden« o. s. v. „Og endelig vilde en saadan Opsynsmand, hvordan det gik med
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Skoven, søge sin egen Fordel paa forskel
lige Maader, f. Eks. ved at antage Køer til 
Græsning, til Skade for Opgrøden.“

Man ser tillige heraf, at noget idyllisk 
Sted ansaa man ikke Skoven for at være. 
Den Tid var endnu ikke kommen, da Ris 
Skov samtidig med den opvaagnende Natur
følelse sidst i det 18. Aarhundrede blev til

VEJEN BAG OM BYEN VED MØLLEN.

et Valfartssted, hvor Byens bedre Borgere 
gærne søgte hen, og hvor man indrettede 
Traktørsteder til Vederkvægelse for de be
søgende Skovgæster. Men om denne Periode 
i Skovens Historie vil der senere blive Lej
lighed til at fortælle.

Efter den gældende Landslov - jydske Lov - var det Kongens Sag at haand
hæve Retten og give Lovene. Hans Ombudsmand - Byfogden - er det da ogsaa 
vi træffer i Aarhus, som den, der leder Handlingen paa Bytinget og afsiger Dom
mene. Med det lidet udviklede Regeringsmaskineri, Kongen i ældre Tid havde til 
sin Raadighed, var det imidlertid en Umulighed for Centralmagten at haandhæve 
eller blot at bevare sin Indflydelse paa Rettens Gænge. Vi ser derfor ogsaa, at 
Magten til at udnævne Byfogden mange Steder blev overdraget til Bystyrelsen; men 
selv de Steder, hvor den ikke direkte sad inde med denne Myndighed, vidste den 
dog for det meste at gøre sin Indflydelse gældende saaledes, at den altid fik sin 
Mand valgt.

At Byfogden valgtes blandt Byens Borgere var næsten en Nødvendighed. Der 
fandtes som foran’ nævnt i ældre Tid ingen særlig Embedsklasse, Kongen kunde ty 
til, og om Jurister i vor Tids Forstand med særlig Uddannelse i Lovkyndighed var 

der slet ikke Tale.

PORT VED AARHUS MØLLE. Efter Tegn. af Fru B. Weis. 1847.
Porten stod imellem Møllebroen og Slusebroen Vejen var privat. Mølleren krævede 
Bropenge for Færdsel over Broerne til disses Vedligeholdelse. Færdselen frigivet i Fyrrerne.

Man maatte være 
tilfreds, naar det 
blot lykkedes at 
faa en nogenlunde 
hæderlig og anset 
Person til at be
klæde Byfogedstil
lingen. Den kræ
vede nemlig ikke 
saa lidt Tid. De 
fleste Steder hold
tes der saaledes
Byting en Gang 

om Ugen - i 
Aarhus om Tors
dagen, senere, i det
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17. Aarhundrede, om Mandagen -, men det var ikke blot selve Dommervirksom
heden, Byfogden skulde varetage; det paahvilede ham endvidere at sørge for Politi
tjenesten og for Udpantninger o. lign. og mange Steder var han tillige Medlem af 
Raadet. Naar saa hertil kommer, at han ligesom alle andre Øvrighedspersoner havde 
sin borgerlige Næringsvej at passe, vil det forstaas, at han kunde faa nok at gøre. 
Man kan derfor ogsaa godt sætte sig ind i den Klage, en af de Aarhus Byfogder 
fremsatte over, at han havde saa meget at gøre, at han „ikke udi fremmede Steder 
og udenlands kunde søge sin Næring og Bjærgning.« Den Løn, Byfogden fik, var 
som Regel kun ringe, og der kan derfor heller ikke siges meget til, at han gjorde 
sig betalt paa de Maader, han kunde komme af Sted med. Om Byfoged Oluf An
dersen i Aarhus hedder det saaledes 1720, at han lod sig betale, forinden man kom 
i Retten for Dom, saa at en Sag ved Bytinget, om den end var nok saa ubetydelig, 
kostede 10 Mark 10 Sk. og blev den forligt uden Dom, da kostede den 14 Mark, 
foruden Prokuratorsalær. Byfogden svarede herpaa, at det første Tilfælde var rigtigt, 
det sidste forstod han ikke, men maatte bede om nøjere Forklaring. Han tilføjer: 
Naar Borgmester Basballe og Raadmand Wærn ikke have faaet saadan Kendelse til 
Tinge, som de havde ønsket, „saa er de bleven grumme vrede, synderlig ved den 
Eftertanke, åt de ere mine Overdommere og udbredes det kgl. Privilegium, som dertil 
haves, mere end jeg ved at tilstaa, thi de gode Mænd ere ligesaa vel pligtig til at 
forsvare deres Domme, som jeg mine. Mere vides ikke, at de er anbefalet med mig 
eller mine Forretninger sig at befatte, Lysten haver de dog visselig dertil, gid noget 
formedelst dets og andre Aarsagers Skyld af deres egne Forretninger ikke hvilede.«

Byfogdens Indtægter bestod naturligvis af Sportler. Af saakaldte uvisse Ind
tægter havde han i det 16.-17. Aarhundrede 50 Rdlr. aarlig, men det var dog ikke 
altid, at der indkom saa meget. Endvidere Auktionssalær c. 50 Rdlr. aarlig, Skifte- 
forvalterhonorar fra 14-25 Rdlr. samt 2 Sk. af hver Vogn, der kom til Torvs med 
Fisk, Urter, Gryder o. a., dog ikke med Kul, Træ, Tørv eller lign. Denne Afgift 
beløb sig til nogle faa Rdlr.

Det var, som man ser, ikke store Indkomster, men det var i og for sig heller 
ingen store Fordringer, der stilledes til Byfogden. I social Henseende stod han da 
ogsaa ofte under Borgmestrene og Raadmændene, ja tit endog under, hvad der ellers 
forstodes ved fornemme Borgere.

Bytinget holdtes næsten altid under aaben Himmel „inden fire Stokke« som 
det hed, det vil sige, indenfor den Afgrænsning af Stokke eller Sten, der værnede om 
Tingfreden. Foruden af Byfogden beklædtes Retten af 8 Stokkemænd eller Sande- 
mænd, der virkede som en Art Retsvidner. Deres Efterfølgere er de saakaldte 
Retsvidner, hvoraf den Dag i Dag to ere til Stede ved enhver Retshandling. Sande- 
mandshvervet var et borgerligt Ombud, der kunde falde paa enhver Borger. Nogen 
behagelig Forretning har det vistnok ikke været. Vi træffer i hvert Fald en Klage 
fra 1495, hvori Borgmester og Raad i Aarhus gør Kongen opmærksom paa, at de, 
der var udtagne til Sandemænd, maatte blive ved med at være det, saalænge de 
levede til stor Skade for deres Næring. Kongen ordnede det derfor saaledes, at 
„Sandemændstov« skulde være et „omgangendes Tov« (d. v. s. et Hverv, der gik 
paa Omgang), saaledes, at naar fire havde været Sandemænd et Aar omkring, da
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skulde der udtages fire andre; ingen skulde derefter have Ulejlighed af Hvervet, før 
Turen atter kom til ham.

Over Bytinget som næste Instans stod Raadstueretten, der bestod af Borger
mester og Raad. Grænserne for de to Retters Omraader var yderst uklare; som 
Hovedregel kan det dog fastslaas, at Raadstueretten dømte i de større Sager. Raadet 
sad desuden til Doms sammen med Byfogden, naar det gjaldt Dødsdomme. En stor 
Del af Sagerne forligtes dog, inden det kom til Dom, idet Raadet ofte optraadte 
som Mægler.

Noget bestemt om, hvilken af de to Retter der skulde besørge de andre juri
diske Forretninger, saasom Skifter, Eksekutioner, Udstedelse af Pantebreve, Optagelse 
af Syn, Tingsvidner o. s. v. findes ikke. Med Undtagelse af Skiftesager, synes dog 
de øvrige Handlinger at være foretaget af Byfogden.

Baade til Bytinget og til Raadstueretten kunde der i visse Sager tilkaldes Med- 
domsmænd, 8, 12, 16 eller 24, alt efter Sagens Vigtighed. Saadanne Borgernævn 
deltog ogsaa ofte i Udstedelsen af Tingsvidner eller Attester om en Borgers Vandel.

Bytinget var offentligt tilgængeligt for alle Borgere, noget der indskærpedes ved 
en kongelig Forordning af 27. April 1635, da Kongen havde erfaret, at Bytinget 
blev holdt inde i Raadhusene, hvor alle ikke kunde faa Adgang. At denne Ordre 
er bleven efterkommen i Aarhus, ved vi med Sikkerhed, og det er kun en enkelt 
Gang, at Justitsprotokollen meddeler, at Retten har maattet holdes inde i Raadhuset, 
fordi det udenfor var »et Herrens Vejr".

Selv om Retsomraadet teoretisk set var nogenlunde det samme i ældre Tid som 
i vore Dage, saa er det naturligvis en given Ting, at der ellers hersker stor Forskel 
mellem da og nu. Alene en saadan Omstændighed som den, at Dommeren saa 
godt som aldrig kunde udøve sin Paataleret, vil give en Forstaaelse af Retsvæsenets 
primitive Tilstand. Den, der vilde sikre sig sin Ret maatte selv sørge for at gøre 
den gældende. »Griber nogen Gæst eller Udenbysmand sin Tyv,« hedder det f. Eks. 
i Kong Hans’ almindelige Stadsret, »han lade der gøre hans Ret og han fange sig 
selv Dom over sin Tyv. Vil han og føre sin Tyv bort med sig, da have det udi 
Fogdens og Raadets Minde og føre ham siden, hvor hannem lyster.« Politi, saa- 
ledes som vi kender det, var der ikke noget af. Og havde en Mand ikke Raad til 
at bringe en Sag paa Tinge, var det ham saa godt som umuligt at faa Ret. 
Mangelen paa Undersøgelsesvirksomhed fra Dommerens Side bødedes der paa ved en 
rigelig Vidneførsel; men endda var det selvfølgelig ofte umuligt at faa en Sag til
strækkelig tydelig opklaret Naturligvis dømtes der ofte paa bedste Beskub, og det 
var derfor et vigtigt Retsværn for den sigtede, at han kunde fri sig for en Anklage 
ved at skaffe et vist Antal Mededsmænd, 6, 12 eller flere efter Omstændighederne, 
der bedyrede hans Uskyldighed. I denne Henseende spillede Gilderne en vigtig Rolle. 
Enhver Gildesbroder var nemlig pligtig til at hjælpe sin Medbroder som Mededs
mand eller i fornødent Fald at skaffe ham bort. Naturligvis var der ved denne 
Praksis en Mulighed for, at en skyldig gik fri. Retsforfølgningen var meget sum
marisk og havde den anklagede ikke formaaende Venner kunde det let gaa i en 
Haandevending efter Formlen dømt, berettet, hængt. Kriminalvidenskab var et ganske 
ukendt Begreb, og der toges derfor aldrig Hensyn til en Forbryders Forhold, hans
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Opdragelse eller Sindstilstand. Til enhver Forbrydelse svarede den og den Paragraf 
i Loven, som saa anvendtes uden Slinger. Store Gradationer i Straffetilmaalingen 
var der ikke. Tyveri straffedes med Døden, i al Fald saasnart Tyven havde stjaalet 
mere end for en halv Marks Værdi. Fængselsstraf kendtes slet ikke i ældre Tid, og 
det var først fra Christian IV.s Tid, at Forbrydere, der var dømt til Døden, blev 
benaadede med at arbejde »i Kongens Jern« paa Bremerholm.

De fleste Forbrydelser kunde afgøres ved Bøder. Man høre f. Eks. følgende 
Straffebestemmelser af Kong Hans’ almindelige Stadsret. »Hvo, som anden siar Pust, 
drager i Haar eller om Næse, Kindben, Øre eller river hans Klæder eller kaster ham 
omkuld, eller skyder ham i Dynde med vred Hu, bøde hannem, som Skaden fanger 
tre Mark, Kongen og Staden hver dennem saa meget."

»Hvo, som anden skyder i Vand med vred Hu, han bøde sex Mark derfor, 
Kongen og Staden hver der saa meget."

»Hvo som anden kalder Skalk eller andet deslige ubekvemt udi hastigt Mod 
og Drukkenskab, bøde hannem, som saa kaldes, tre Mark, Kongen og Staden hver 
dere saa meget."

Mord, Manddrab, Voldtægt straffedes med Døden, dog kunde man ogsaa i 
ældre Tid fri sig derfor ved at betale Mandebod. Jo højere man var paa Straa, jo 
nemmere slap man. Vi har allerede foran nævnt adskillige Eksempler derpaa. Natur
ligvis var der ogsaa dem, der følte sig stærke nok til selv at tage sig deres Ret, og 
der er ingen Tvivl om, at de, der sad inde med Magten, har kunnet begaa mangen 
en Voldsdaad ustraffet. Det var vanskeligt at faa en Sag frem for højere Ret, Lands
ting og Kongens Retterting var langt borte og ikke let tilgængelig for Smaafolk.

Efterhaanden som Centralmagtens Indflydelse øgedes, blev Retsvæsenet naturligvis 
ogsaa forbedret, men det er dog først langt ned mod vor Tid, - efter at der var 
dannet en betryggende Organisation af Retsvæsenet, og navnlig efter at der fra 
Universitetet var udgaaet en særlig uddannet Dommerstand -, at der kom hel god 
Gænge i Rettens Pleje.

UDENFOR DEN GL. PROVSTppAARD. Efter Akvarel af Tandlæge Fred. Visby.

Aarhus 19
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KLOSTERGADE 32, NU HØJSKOLEHJEMMETS GAARD.

Efter at vi nu har set paa 
de forskellige Former, hvor
under den gamle Aarhusianer 
levede sin Tilværelse, vil vi 
kaste et Blik paa selve Livet 
og undersøge, hvorledes det 
dannede sig, til daglig og ved 
Fest, og hvilke Tillokkelser, 
det bød paa.

Det maa nu straks betones, 
at helt let var Tilværelsen ikke 
altid for de gamle Aarhus- 
ianere. De primitive Produk
tionsforhold, der herskede, og 
som har hersket helt nær op 
mod vor Tid, de krævede 
fuldt ud deres Mand og hans 
anspændte Arbejdskraft.

At der var meget at be
stille i Hus og Gaard, i Bod 
og Værksted, vil man forstaa 
alene deraf, at Fortiden ikke 
kendte til de mange hel- eller 
halvfærdige Produkter, som 
nu overalt letter Arbejdet 
Selvfølgelig kendte den lige 
saa lidt til Maskiner eller de 
udmærkede Redskaber, vi be
nytter. Alt maatte gøres fra

første Haand. I Huset maatte Husmoderen hvert Efteraar forsyne sig med saamange 
Fødevarer, at der var nok i hvert Fald Vinteren over, hun maatte selv salte, røge 
og bage, og var der Køer til Huse ogsaa malke og kærne. I Købmandsboden maatte 
alle Varer være paa Lager. Om Specialistforretninger var der ikke Tale.« Haand- 
værkeren endelig maatte lave alt fra første Haand, en Snedker maatte selv udsave sit 
Træ fra Stammen og tørre det, en Skomager selv garve sit Læder, en Sadelmager 
selv tømre de Bomme, han skulde bruge o. s. v. Arbejdsprocessen fik derved en 
Længde, som vor Tid ikke kender, og der krævedes af hver enkelt et saa intensivt 
Arbejde, at der næsten aldrig blev Tale om Fritid. Fra aarie Morgen til sent i Kvæld 
var hver Mand paa sin Plads, og naar Dagen var til Ende, kan man forstaa, at de 
fleste blot tænkte paa at komme i Seng.

Og selv om der blev en Timestid tilovers om Aftenen, hvad skulde saa en 
gammel Aarhusianer faa den til at gaa med. Læse kunde han som Regel ikke, og 
Forlystelser var selvfølgelig ganske ukendte. At spadsere for at nyde Naturen var en 
Adspredelse, der var forbeholdt senere Tider. Hvad var der da at gøre, naar en
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GYDE BAG VED AARHUS MØLLES HAVE. 
Førte fra Garvergyden til „Tvættestedet" ved Aaen. Nyt 
Matr. Nr. 2135. Efter Akvarel af Fru B. Weis. 1857.

ledig Time skulde forslaas udenfor Hjem
met? Der er kun et at svare. Der var 
Værtshuset. Og det maa siges, at de gamle 
Aarhusianere ogsaa have forstaaet at finde 
derhen. At det ikke altid var til deres
Baade, og at de som Regel altid gik hjem 
med en ordentlig Rus og tit fik en blodig 
Skalle i Tilgift er en given Sag. Men det 
tog man nu en Gang som de Stød, Verden 
giver, og klagede ikke unyttigt derover.

Hvor let endog nære Frænder kunde 
komme i Haarene paa hinanden, vidner 
følgende Uddrag af Justitsprotokollen fra 
1636 om. Maler Frederik Jørgensen var 
med sin Svoger Morten Nibing kommen 
ind til Vinhandler Jens Jensen Basballe og 
formedelst nogen Tvist „kom han omkuld 
med bemeldte Svoger;« han kastede Værten 
et „Passeglas« i Hovedet, fordærvede en 
Tinkande, en Del Malerier, Vinduesruder 
etc., hvad han ikke skulde have gjort, thi 
nu kom Jens Jensen med en Kniv og skar

ham tværs over Ansigtet, hvoraf fulgte megen Ulejlighed for alle Parter.
Et andet lille Værtshusinteriør fra 1667 er ligesaa oplysende for Tiden. Bertel 

Jensen Worm kom den 10. Juni Kl. 6-7 om Aftenen ind til Willum Thestrup, 
hvem han fandt siddende sammen med Enevold Brochmand „og gjorde dennem 
lystig med Instrumenter for sig.« Saa kom Byskriver Jens Knudsen ind til dem, han 
var drukken og satte sig ned
ved Siden af Willum Thestrup.
Denne tog et Glas fransk Vin 
og drak Jens Knudsen til, 
men denne tog Glasset, drak 
det ud og slog det i Gulvet 
„og vilde ikke drikke Enevold 
Brochmand til.« Saa spurgte 
Willum Thestrup Jens Knud
sen, hvorfor han gjorde det; 
vilde han sidde i Venlighed, 
skulde han være ham en vel-, 
kommen Gæst, men var han 
kommen for at yppe Klam
meri, maatte han hellere gaa
hjem, da han ingen Klammeri „blegepladsen« i tresserne,
... . . . laa, hvor nu Gartner Fr. Nielsen har Have; set fra Bispetoften.

Vilde have 1 Aften. Jens Efter Akvarel af Fru B. Weis.

19’
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Knudsen lovede saa at være rolig, og lidt efter gik de ud sammen (fra Mejlgade) 
over Torvet, hvor Jens Knudsen forlod dem og gik ind i sit Hus, gennem Borg
porten og ned ad Vestergade med Trompeter foran dem; de vilde nemlig hen og 
„lade blæse et Stykke for Løjtnant Bomgads Kvarter." Som de nu stod deruden 
for, og Trompeterne blæste, kom Jens Knudsen løbende med en dragen Kaarde og 
søgte Enevold Brochmand, der trak blank og værgede sig, men da Willum Thestrup 
ogsaa trak for at skille dem ad, kom han sammen med Jens Knudsen og stak 
ham ihjel.

Saaledes var den sørgelige Ende paa dette Værtshusbesøg. Naturligvis er dette 
en forholdsvis sjælden Episode, men Prygl og Slagsmaal hørte til Dagens Orden.

Et Eksempel blandt mange er følgende: To Bødkere kom ind til Jens Lau
ridsen Fiskers Kone, tvang hende til at give sig 01, og da de havde faaet for 1 Mark, 
og hun forlangte Betaling, bankede de hende og skældte hende ud for en fordrukken 
Hore og Taske. Derpaa gik de ud paa Gaden og skældede udenfor Huset og kaldte 
hende en „Sæk, Hore og fordrukken Caron."

Det var imidlertid ingenlunde altid simple Folk, der kom paa Værtshus. Ogsaa 
Byens Bedsteborgere søgte til Knejperne, og at de ikke altid opførte sig særlig bor
gerligt, vil følgende Vidnesbyrd, som Christen Knudsen, Vintappersvend paa Stads- 
Vinkælderen, aflagde 1673, vise. Handlingen foregik Natten mellem Skærtorsdag og 
Langfredag (den 27. og 28. Marts) og refereres saaledes:

„Om Aftningen Klokken var ved 8 slet.kom Niels Pedersen, Jens Jensen Tod- 
bjerg og en fremmed Karl ved Navn Mogens Kolding, begærte en Stob 01, bekom 
det ogsaa, og som vi havde sat et lidet, begærte de et Kort, som Peder Bødker 
hentede, eftersom jeg undskyldte mig, at min Pige ikke skulde hente noget Kort for 
dennem for denne Aftens Skyld, og da den Tid, de bekom Kortet, begærte en af 
dennem at ville lege Labet, hvortil jeg svarede, at jeg intet vilde have dermed at 
bestille, og intet lægger jeg heller om Penge. Straks efter kom Jens og Mogens til 
at lege Labet. Saa de nu imidlertid sad og spillede, refererede Jens imod Mogens 
nogle Ord dennem var imellem faldt i Kjøbenhavn, hvorudover de rakte i Haaret af 
hverandre. Derefter fik jeg og Niels Pedersen dennem straks skilt ad, og gav hver 
andre dere Hænder paa at møde for Porten om Morgenen for en Degen (Kaarde). 
Der nu Klokken var ved 10 slet, og de ej vilde gaa hver til sit, gik jeg i min Seng, 
og min Hustru blev oppe. Min Hustrus Beretning er saa, hvis efter den Tid er 
passeret. Da Wanseet, min Hustru, dennem tit og ofte paamindet, at enhver vilde 
gaa til sit, tilmed forholdte dennem nogen Tid Lys. Jens Jensen lagde sig derefter 
paa Bænken ved 3 slet at sove, den Karl Mogens Nielsen Kolding og Peder Bødker 
blev siddendes hos hverandre, eftersom den Karl Mogens ikke vilde gaa bort, for 
Løfte skyld, han og Jens Jensen havde gjort hver andre, som oven er meldt. Hvis 
os begge tilsammen er videre bevidst, da om Morgenen som det ringede til Først
prædiken vaagnede jeg, og idet samme hørte, at Peder Basballe (Købmand) talte i 
Storstuen, og spurgte om mig, hvortil min Hustru svarede, at jeg laa i min Seng." 
- - Peder Basballe spillede med Mogens om en Pot Bittervin eller to, og medens 
de drak den, kom Peder Basballe og Jens Jensen i Uenighed og gav hinanden et 
Par Ørefigen. Da Værten kom ind, hørte han Jens Jensen sige til Peder Basballe:
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MØLLEDAMMEN OG AAEN. Efter Maleri i Museet.

„Jeg haver faaet to Ørefigen, giv mig den tredje til, saa skal du se, hvad jeg skal 
gøre;" dermed tog han en „blot" Kniv og holdt i sin Haand, og stak den straks 
„blot" i sin Lomme igen. Saa hviskede Bødkeren noget til Peder Basballe, og denne 
gik hen og tog Bødkerens Tingsel og sagde til Jens, at han kunde nu bruge sin 
Kniv. Under alt dette bad Værten dem begge at være rolige, hvorpaa ogsaa Peder 
Basballe lagde Tingselet fra sig, tog derpaa Glasset „og druk Jens Jensen til. Idet 
samme blev de igen uens og fik hinanden i Haaret. Da Værten havde reddet Glasset, 
og han med de andre var kommen imellem, saa de, at Jens havde en blottet Kniv 
i den opløftede Haand, hvilken de vristede fra ham. Idet samme gik Peder Bødker 
imellem, holdt en dragen Tollekniv i den højre Haand, lagde den venstre Haand 
paa Jens Jensens Pande og sagde: „Hvo som taber, den staar jeg med." Derpaa 
tog man ogsaa Kniven fra ham. Peder Basballe saa sig i Spejlet og opdagede, at 
han var lidt krad
set ved Næsen, 
da vendte han sig 
til Peder Bødker 
sigende: „Denne 
Action haver du 
voldet," og gav 
ham i det sam
me et Slag paa 
Hovedet. Peder 
Basballe skam
mede sig for at 
gaa over Gaden, 
paa Grund af 
den nævnte Rift 
og gik derfor ud 
i Bagstuen, hvor
hen Værten fulgte 
ham, fordi han
ikke vilde være hos de andre. Imidlertid kogte Galden op i Jens Jensen, han greb 
Peder Bødker i Haaret og slog ham til Jorden med de Ord: „Det skal Du have 
for denne Klammeri, som Du haver begyndt imellem os to." Værten kom til og 
fik ham paa Benene, og da kunde han næppe staa for Drukkenskab. Da han nu 
vilde gaa hjem og stod ved Døren ud til Forstuen, løb En til ham, saa han styrtede 
næsegrus ud i Forstuen, og da var det allerede højt op ad Formiddagen o. s. v.

Disse Scener fra Værtshuslivet giver et grelt Billede af Livet paa det gamle 
Aarhus’ Vrangside. De viser, hvorledes det raa og ukultiverede laa lige paa Over
fladen hos den Tids Mennesker og kun behøvede en Smule Stimulans for at bryde 
frem i sin mest dyriske Skikkelse, den, hvor Ven bliver til Fjende eller omvendt, 
hvor Tanken sløres, Intelligensen svækkes, og Mennesket bliver som Børn eller til 
latterlige skrydende Fyldebøtter, der pranger med deres Styrke og Mod.

Men det er jo af Børn og fulde Folk, man skal høre Sandheden. Og det maa
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man sige, at i Henseende til Aabenhjærtighed overfor hverandre, har de gamle Aar- 
husianere aldrig ladet det mangle paa noget. Navnlig, naar de havde drukket et Par 
Potter 01 og Vin, flød Skældsordene rigeligt fra dem, og det ikke i de smagfuldeste 
Former: Tyv, Skalk, Hore er næsten de mildeste. Og paa samme Tid slad Næverne 
slemt løse, og Kniven var der ikke langt til.

Og det var ikke blot Mænd, der optraadte paa den Maade. Kvinderne var ikke 
et Haar bedre. 1636 tiltalte - for at tage et Eksempel Maren Olufsdatter saaledes 
Søren Laasbys Kone, fordi hun en Eftermiddag havde skældt hende ud for en „Tyve- 
trækkerhore" og slaaet hende et blodigt Hul i Hovedet med en Rist. Konerne i det 
gamle Aarhus synes i det hele taget ikke at have været tabt bag en Vogn. Der 
haves flere Eksempler paa, at Konerne anklagede deres Mænd for Retten, naar de 
havde været særlig slemme. Dette var bl. a. Tilfældet med Christen Jensens Kjærs 
Kone, der var bleven opbragt over nogle ærerørige Beskyldninger, hendes Mand var 
fremkommen med mod hende. Paa Tinge maatte Chr. Kjær da ogsaa krybe til Korset 
og vedgaa, at han havde handlet »i Hastighed, i Drukkenskab og af Enfoldighed" 
og dernæst bede sin Kone om Forladelse og anmode Slægt og Venner om at tale
hende til Rette, at hun maatte forlige sig med ham og tilgive ham. Han skulde for
Fremtiden være hende wen god Stalbroder og en kærlig Husbond" o. s. v.

Naar det gik saaledes til i Værtshusene og i Hjemmene, vil man forstaa, at
Gadelivet heller ikke har haft nogen Mangel paa drastiske Scener. Navnlig ved Nat 
har der - som vi kan skimte af det ovenstaaende - ikke altid været hyggeligt at 
færdes paa Gader og i Stræder.

Man kunde ligge fredeligt i sin Seng. og saa dog risikere, som Ewert Ewertsen 
Lepper gjorde det 1626, at blive vækket ved Nattetid ved, at en stod udenfor og 
bankede paa Døre og Vinduer med et Spyd for tilsidst at rende Døren op og true
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hvorledes det gik Peder Jørgensen, der en Aften i 1672 i al Uskyldighed drog i 
Optog over Torvet med to Violiner foran sig og slog Vejen videre gennem Badstue
gade, Studsgade ned til Enden af Mejlgade. Der gik han ind til Postholderen Jens 
Hollender, men kom i Klammeri med Tolderens Karl, der efter noget „Rykkeri“ 
stødte sin Kniv i ham, „hvoraf han døde."

Eller læs om Skomagersvend Christen Andersen, der en Aftenstund ved Nitiden 
stod i sin Mesters Dør for at trække frisk Luft. Da gik Nicolaus Handskemagers 
tre Svende forbi ham, de to havde „blotte Degener" i Hænderne, hujede og „holdt 
sig lystige." Da sagde han til dem: „Det var Ret, Karle, I holder jer lystige," 
hvortil de svarede ja. Da de var komne et Stykke bort hen til Byfogdens Port, 
raabte de til ham: „Hvad vil din Hundsfot?", hvortil han svarede, at han var ingen 
Hundsfot, • „de maatte være det selv," og da han kom hen til dem og havde hilst 
paa dem, da havde de to dragne Degener og den tredje havde Sten i Armen, og 
de sagde, den Ene: „Ret nu skal jeg stikke dig ihjel," den anden: „Ret nu skal 
jeg slaa dig ihjel." Og derpaa slog de efter ham og ramte ham i Ryggen med en 
Sten, men saa kom der flere Folk til og reddede ham fra videre Skade.

Det synes i det hele taget ikke, som om Folk har kunnet nøjes med at gøre 
uskyldig „Sjov i Gaden". Vankede der ikke braadne Pander, gik der dog altid nogle 
Ruder eller lignende med i Løbet. Her er et andet lille Natbillede fra 1702. Natten 
før Skærtorsdag, altsaa i den stille Uge, drog tre Studenter, Præstesønner fra Hasle, 
Ødum og Grundfør, med blæsende Musikanter foran sig igennem Byen, som det 
synes fra Kl. 7-8 om Aftenen til henimod Morgenstunden, de gik, som det den 
Gang hed, „Grasaten Gang". Først drog de saaledes hen, hvor en ung Købmand 
fra Hamborg, Monsieur Sømmermann havde Logi. Da de kom derudenfor, forlangte 
Studenterne, at Musikanterne skulde „blæse paa Monsieur Sømmermanns Respect," 
hvad de ogsaa gjorde. M. Sømmermann kom da ud og bød dem ind til sig. Der 
fandt de Ankersmed Jens Mikkelsen, der havde spillet Brætspil med M. Sømmermann. 
De blev nu trakterede, og M. Sømmermann gav tre Gange Musikanterne Penge, hver 
Gang en Daler, for at de skulde blive. Derefter gik de ud sammen for at gøre 
Spektakler, stadig med Musik foran. Først gik de hen paa Hans Bendixens Vin
kælder, derfra ned ad Mejlgade, Graven og de fleste af Byens Gader, tilsidst ned ad 
Vestergade, hvor de lod blæse udenfor Raadmand Peder Jensen, Farver, brækkede et 
Stakitværk i Stykker, brød Grene af et Træ, der stod udenfor hans Dør, slog Vin
duer ind m. m.

Men Politiet, hvor var det henne? Som Regel holdt det sig vistnok i Salveten, 
hvad der for saa vidt ogsaa kunde være god Grund til, som det næsten altid var 
for faatalligt til at hamle op med Tumultuanterne. Af dyrekøbt Erfaring vidste baade 
By-Svendene og Vægterne, at naar det kom til Stykket, saa var deres Liv ikke mere 
værd end andres. Respekt for Ordenens Haandhævere var der ikke noget, der hed, 
og ofte blev en Vægter slaaet ihjel eller ødelagt for Livstid.

Det hændte f. Eks. 1648, da Soldat Poul Poulsen og Profos Christen Andersen 
slog Rasmus Bysvend ihjel, da han var sendt ud for at arrestere Christen Profos for 
„Parlemente", han havde gjort udenfor Borgmesterens Dør. Ligesaa galt kunde det 
nær have gaaet Byens 4 Vægtere Julenat 1637, da de blev overfaldne af to Klæde-
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SLUPPEN". Efter Tegn. i „Ude og Hjemme« »/8 1881 af Prof. Chr. Blache.

'Eetnpo 61 Fjopsti. i

É,oyamle,>Slup-n<’ludk'r". ^aviiionisvi-inyen jkcil klinge kumiofc ug imiter« 2 jmtiti rflti 
og en Ifovnv^juni ikke ritjfiy kan finde hverandre.

magersvende, som slog 
deres „Fork« i Stykker 
og vilde have slaaet dem 
selv ihjel, hvis der ikke 
i Tide var kommen 
Hjælp fra Byens tre 
Tjenere.

Nu er det vistnok 
rimeligt, at hverken By
svende eller Vægtere var 
meget bevendt At de 
ikke kunde faa Bugt 
med de mange ubæn
dige Fyre, der svirende 
og tøjlesløse slog fra sig 
mod hvem det saa siden 
var, det kan man endda 
tilgive dem, men værre 
er det, naar man hører, 
at de ikke en Gang for
tn aaede at tage Kampen 
op med almindeligt Ga
dedrengehalløj. Det sy
nes - for at tage et 
Eksempel - at have 
været en almindelig For
nøjelse at skyde i Ga
derne, naturligvis til stor 
Ulejlighed for fredelige 
Borgere, men Forbudene 
var forgæves. 1735 var 
Trommen rørt mere end 
seks Gange med Forbud 
mod Skyden, hedder det 
i Byfogdens Beretning,

„men de ryggesløse 
skøtter intet derom, tro
lig fordi de ved, der er 
ingen, som kan tage
dem,« og Vægterne kun

de formedelst deres „Liderlighed« ikke hjælpe ham, fordi de altid var fulde.
Som man ser, var der i dette gamle Aarhus mer end Stof nok for en Jan Steen 

eller Teniers til at male drastiske Folkelivsbilleder, og hvilket Materiale havde ikke 
en Hogarth kunnet hente der til sine Samfundsskildringer. Det hele er som en stor
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Kehraus, hvor fulde og gale Mennesker tumler mellem hverandre med dragne Kaar- 
der, hvor Blodet flyder, hvor Skrig, Støj, Latter blander sig sammen til en sand 
Heksesabbat.

Og Heksene selv mangler heller ikke i dette Billede. Der var Mette Bertels- 
datter blandt andre. Hun brugte 1652 Tyvefingre til sine Kunster. Dem hentede 
hun fra selve de hængte Forbrydere i Oalgen, og de var kraftige til forskellig Slags. 
Hængte man en Tyvsfinger igennem Spundset ned i Øltønden, saa vilde den, der 
gjorde sligt, faa en strygende Afsætning.

Den Slags Ting gik i Folket. Man kan deraf og af de andre Træk slutte sig 
til, i hvilken Kurs det aandelige Liv stod. Hvad vi nu kalder almindelig Folke
oplysning eksisterede selvfølgelig ikke. De færreste kunde læse, end sige skrive, og
det eneste Sted, hvorfra 
et aandeligt Liv kunde 
have spredt sig - Kir
ken - det var lige saa 
dødt som alt andet. I 
Kirken raadede omtrent 
ligefra Reformationen til 
henimod det 19. Aar- 
hundrede den strengeste 
Ortodoksi. Pietismen 
fik aldrig nogen Be
tydning i Aarhus. Der
til synes Befolkningen 
gennemgaaende at have 
været for aandelig død. 
Dermed skal ikke være

»ADMIRAL« SCHEIBY.
Tegn. efter Fot. af Fabiansen.

Kresten Scheiby 1818—1896. Sømand, senere 
Dampskibsdrager. - Deltog i Krigen 1848-50. 
Var om Bord paa Linieskibet Chr. VIII kort før 
det sprang i Luften. - Kommanderede „Slup
pen« i 52 Aar. „Sluppens Mandskab", Sømænd 
og Fiskere, antages af Admiralen. - Indtægten 
deles ligelig mellem fattige Fiskeres og Sø- 
mænds Efterladte og Mandskabet. Scheiby nød 
paa Grund af sin Personlighed og sit gode 

Humør stor Popularitet i Aarhus.

Kirkelivet. Det opfat
tedes nærmest som en 
Støtte for Staten og 
Kongemagten. Efter den 
da herskende Statsrets
teori var den stærke og 

absolute Kongemagt 
nemlig det eneste rig
tige, hvis Land og Folk 

skulde trives. Den 
skulde lede og ordne 
alt fra sit høje Sæde 
og foreskrive de Reg
ler, hvorefter Undersaat- 
terne havde at handle.

detsteds.
vistnok

sagt, at de gamle Aar- 
husianere var mindre 
opvakte end Folk an- 

Man levede 
saa temmelig

overalt i en aandelig 
Søvn, hvad der vanske
ligt kunde undgaas ved 
den Maade, hvorpaa der 
i det hele hægedes om

Kun Kongemagten var 
i Stand til at overse, 
hvad der virkeligt var 
til Gavn for det hele. 
Personlige og afvigende 
Meninger hos den en
kelte eller hos Dele af 

Befolkningen kunde 
ikke taales. Derfor 
havde ogsaa alle at be
kende sig til den samme

Tro, enten de vilde eller ej. Utrolige er de Anstrængelser, Kongemagten udfoldede 
for at holde Folk paa den rette Vej. Der gjordes alt, hvad gøres kunde, for at faa 
Folk til at gaa i Kirke og at holde de gamle Kirkeskikke.

For Aarhus Vedkommende kan saaledes anføres et Kongebrev af 5. Marts 1647, 
hvormed det befaledes Lensmanden at forandre Torvedagen. Denne var hidtil bleven 
holdt om Fredagen, men derved blev Bededagene tit og ofte forsømte. Kongen vilde
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„SLUPPEN" DRAGER GENNEM VESTERGADE. Efter Maleri af Aug. J. Herning. Orig. i „Polyhymnia".

have Folk i Kirke, og naar de kom der, var det hans Vilje, at de ogsaa skulde høre 
efter Prædiken. Derfor udstedtes der 17. Maj 1647 et Reskript, hvori det hedder, 
at da der begaas stor Uorden i Kirkerne med Soven, saa vilde Kongen have for
ordnet, at der i hver Kirke skulde ansættes en Mand, der kunde gaa rundt med en 
lang Kæp og slaa dem paa Hovedet, som sov, for paa den Maade, at holde Folket 
aarvaagent til at høre Prædikenen. At Befalingen virkelig er bleven udført, ser vi af 
Aarhus Domkirkes Regnskaber fra Midten af det 17. Aarhundrede. Der forekommer 
nemlig deri en Udgiftspost til Lønning af den Mand, „der gaar med Kæppen i Dom
kirken.« Han fik 5 Sletdaler om Aaret.

I samme Aand var Christian IV.s Forordning af 11. November 1646 om, at 
der ikke maatte synges andre Salmer i Kirkerne end dem, Ungdommen havde lært, 
samt at Kvindfolkene skulde formanes til at sidde overende i Kirken, naar der synges, 
og tilligemed den anden Menighed at synge Salmer. Endvidere, at de store Tyende 
skulde staa frem paa Kirkegulvet og lade sig overhøre, at „gemene unge Folk« ikke 
maatte troloves, før de i Skriftestolen havde aflagt Prøver paa, at de kendte deres 
Troslærdomme.

Man tør efter disse Prøver paa, hvad Øvrigheden ansaa for rigtigt til Kirke
tugtens Fremme, gaa ud fra, at Kirken ikke netop var det Sted, hvor Aarhusianerne 
kom for deres Fornøjelses Skyld.

Skulde de have lidt Adspredelse udenfor Hjemmet, var det i det hele taget



smaat bevendt med Fornøjelserne i det gamle Aarhus, naar man da ikke holdt af at 
gaa paa Bummel.

Desmere holdt man da paa de faa almindelige Folkeforlystelser, der gaves. Det 
kan betragtes som en ufravigelig Regel, at man aldrig forsømte at ride Maj i By, 
brænde Blus paa Valborg og St. Hans Aften eller holde Fastelavnsløjer. De sidste 
har været langt mere søgte, og langt talrigere end Nutiden aner. Som bekendt var 
Fastelavn Indledningen til den lange Faste, den katolske Kirke paabød, 7 Uger inden 
Paaske. Inden Kødet skulde spæges, vilde man endnu en Gang slaa sig rigtig løs, 
men som et Minde om den Spægelse, der nu skulde til at begynde, tog man allerede 
den første Dag fat paa at spise Fastelavnsboller, Sprutter osv.

En fremtrædende Del af de Forlystelser, Fastelavn har budt paa, har sikkert 
bestaaet i Opførelsen af forskellige Danse. Hvert Lav og hver Korporation har 
udentvivl udført sine rundt om i Gader og Stræder. Vi hører saaledes, at Eleverne 
i Katedralskolen 1546 dansede i Fastelavnen for Kong Christian III. til dennes store 
Fornøjelse.

En Levning af denne Art Danse kendes, som alle ved, den Dag i Dag i 
„Sluppen«, det Tog, som Sømændene under Dans og Musik lader drage gennem 
Gaderne.

Hvornaar „Sluppen« er bleven til, kan ikke siges med Bestemhed; at vi i den 
har en meget gammel Indretning, er der dog ingen Tvivl om. Og saa meget er 
vist, for enhver gammel Aarhusianer hører „Sluppen« til Byens ærværdigste Institu
tioner, ingen af dem vil nogensinde glemme hverken Dansen eller Melodien, Dansen 
udføres efter, lige saa lidt som nogen vil lade være at mindes den Alvor og Vær
dighed, hvormed „Admiral« Scheiby fra Baadens Agterstavn ledede Toget.

Hvor stor en 
dog endnu en 

Institution, som 
stedse har indtaget 
en fremragende, 
om ikke den mest 
fremragende Plads 
blandt Fornøjel
serne i det gamle 
Aarhus.

Det er Olufs- 
markedet. Vi har 
allerede omtalt det 
foran. Men endnu 
bør tilføjes, at der 
sikkert ikke hele 
Aaret rundt har 
været en Begiven
hed, der har spil
let en større Rolle

„Sluppen« har i enhver Aarhusianers Minder, er der

OLUFSMARKED I AARHUS. Efter Teen. i „Hl. Tid." 1868 af B. Olsen.
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i Aarhus end St. Olufsmarkedet. Naar det holdtes, strømmede Bønderne i store 
Skarer til Byen for først sent at vende hjem. Alle havde opsat deres Indkøb til 
disse store Dage, hvor man kunde faa alt og se alt Kunstberidere og Tryllekunst
nere viste deres endnu aldrig sete Præstationer fra de smaa Boder eller Telte. 
Beværtningerne lokkede med deres stegte Aal og store Snapse, og Lirekasserne for
tryllede med deres rørende Melodier. Saa indgribende var disse Markedsdage i hele 
Befolkningens Liv, at der ikke var det Menneske til i Byen og dens Omegn, uden 
at han maatte give eller fik sin „Markedsgave". Den var en lige saa sat Ret som 
Jule- og Fødselsdagsgaver er det nu omstunder. Mange Steder udgjorde Markeds
gaven endog en bestemt forud aftalt Del af Tyendets Løn. Store Pengesummer 
strøedes ud i disse Dage, og for de næringsdrivende var der kun en Fejl ved disse, 
og det var, at de fleste af de Penge, der blev givet direkte ud, ikke gik i deres 
Lommer, men i fremmede Kræmmeres. Derfor saa de Aarhus Handlende og Haand- 
værkere alle Dage lidt skævt til Olufsmarkedet og talte foragtelig om »Markedskram" 
i Modsætning til deres egne gode Sager.

Alligevel var Markedet i ældre Tider til en vis Grad en Nødvendighed. Byens 
Handlende kunde under det primitive Forretningsliv umuligt ligge med saa meget paa 
Lager, som havde været nødvendigt for at tilfredsstille Begæret. De maatte indskrænke 
sig til de mere dagligdags kurante Artikler og lade Markedskræmmerne om Specialiteterne.

En særlig Underholdning, som det gamle Aarhus kun sjældent nød, men som 
saa ogsaa, naar den kom paa, satte Byen paa den anden Ende, det var et Konge
besøg. De Gange, Byen har vederfaredes den Ære, kan tælles, intet Under derfor, 
at man satte Pris derpaa og søgte at vise Hans Majestæt al mulig Ære og Ærbødighed.

Saasnart Kongen kom Byen paa en halv Mil nær, blev der ringet med alle 
Byens Kirkeklokker, lige til Kongen var kommen vel i Hus. Alle Folk var paa 
Benene, Militæret og Borgervæbningen dannede Spalier, Æresporte var rejste, Husene 
illuminerede o. s. v.

Dette var blandt andet Tilfældet i Aaret 1733, da Christian VI., Dronning 
Sophie Magdalene og dennes Moder, Markgrevinden af Culmbach, gæstede Aarhus.

Æreporten var rejst i Borgporten. Den var 14 Alen høj, foruden Kronen, som 
inaalte 3 Alen. Selve Porten var 7 Alen bred, 8 Alen høj og 6 Alen lang. Mod 
Domkirken var den prydet med Kongens og Dronningens Navneziffer, hvorunder et 
Skib for Anker i en Havn. I Baggrunden af Billedet saas et brusende Hav og nogle 
høje Klippeøer, bestrøede med latinske og danske Vers. Paa den anden Side var 
Aarhus Vaaben afmalet. Hver Side af Porten havde et lille Galleri med tvende ud
huggede Billeder, og over den hvælvede Bue sad tvende Engle, der udbasunede 
latinske og danske Vers i Mængde. Porten havde endvidere Billeder af Justitia og 
Ceres. Inde i Porten var der ligeledes paa hver Side et Galleri, inden for hvilket 
saas seks Citrontræer med modne Frugter. Selvfølgelig manglede der heller ikke 
paa Velkomstindskrifter som: »Vivat Christianus 6 cum Sophia Magdalena" og 
»Hosiana, Kongens Lykke med sin Dronning, Landets Smykke." Ud mod Lille 
Torv læste man følgende Indskrift:

»Er vor Port kun af de slette, I hvers Hjerte skal den rette
Bedre kan vi ey formaae, Fuld af Bøn og Andagt staae."
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Ceremoniellet ved denne Kongemodtagelse var ellers følgende: Et Skib rekog
noscerede uden for Reden, naar den Fregat, der havde det kgl. Herskab om Bord, 
lod sig se. Da dette skete, affyredes der 3 Skud, og saa begyndte Ringningen med 
Kirkeklokkerne, og Byens Borgere søgte til de dem i Forvejen anviste Pladser. Ved 
Mindebroen var Katedralskolens Disciple opstillede i deres da brugelige Højtidsdragt, 
sorte Klæder, Kapper og Bladkraver. De modtog Herskabet med Sang, akkompag
neret af Basuner og Fagotter o. s. v.

Nærmere ved Byen var et Kompagni Kyrasserer opstillede, hvis Officerer gjorde 
deres allerunderdanigste Reverens.

Dernæst kom Byens Friskyttekorps, hvis Kaptejn var Jens Bentzon, og som til 
Løjtnant havde Søren Sticher. Friskyttekorpset fulgte de kongelige Herskabers to 
Vogne til Stiftamtmand, Geheimeraad, Baron Holchs Gaard paa Skolegade (der, hvor 
senere Rektorboligen kom til at ligge.)

Det første Borgerkompagni, som havde blaa Fane og guldtressede Hatte, var 
dernæst posteret paa begge Sider af Gaden. Dette Kompagni, hvortil Brandkorpset 
sluttede sig, naaede ned til Æreporten paa Store Torv.

Ved Æreporten, som Herskaberne tog i naadigst Øjesyn, stod paa den ene 
Side Byens Magistrat og civile Embedsmænd, og paa den anden Side Byens Gejst
lighed og Præsterne fra de nærmeste Landsbyer.

Paa Æreporten var 8 ligestore Disciple fra Katedralskolen placerede, de var 
iførte hvide Skjorter og havde Hovedet bekranset med Laurbær. De sang Vivat 
„Kong Christian den 6.", nu og da afbrudt ved Mellemspil af Hobois, Dulcianer, 
Fagotter, Pauker og Trompeter.

I Æreporten var fire vel udmunderede Underofficerer af Borgerkompagniet op
stillet paa hver Side med deres Partisaner.

Paa den anden Side af store Torv fra Æreporten af op imod Domkirken stod det 
andet Borgerkompagni, som førte gul Fane, med sølvtressede Hatte og gule Kokarder, 
i to Rækker, der sluttedes af Kyrasser- og Friskyttekorpset. Alle Korpser havde Sta
dens Musikanter foran sig. De-blæste paa Valdhorn, Hobois, Dulcianer og Trompeter.

Naturligvis flagede alle Skibe, medens det endnu ikke den Gang var Skik at 
flage fra Husene.

Paa fire Steder, ved Mindeport, Brobergport, yderst ude ved Havnen og i Latin
skolens Gaard, var der opplantet Kanoner, af hvilke der affyredes 9 Skud ved Her
skabernes Ankomst og Bortrejse.

De kongelige spiste til Middag hos Stiftamtmanden, medens Latinskolens Disciple 
afvekslende sang og spillede paa forskellige Instrumenter. Saalænge Taffelet varede, 
var det tilladt Byens velklædte Indvaanere at gaa igennem Salen.

Ved Kongens Bortrejse gik de før omtalte 8 hvidskjortede Latinskoledisciple i 
Spidsen for Processionen, efterfulgt af de andre Disciple. Efter de kongelige Vogne 
fulgte Friskyttekorpset, der vedblev at følge til henimod Viby. Paa begge Sider af 
Gaden fra Stiftamtmandens Gaard til Brobjerg Port var de to Borgerkompagnier 
opstillede.

Dette Kongebesøg havde forøvrigt et ret artigt Efterspil. Da Kongen vel var 
borte, og Udgifterne skulde dækkes, viste det sig, at Ideen med at rejse Æreporten
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ikke havde været særlig populær. De fleste trak sig tilbage og vilde ingen Bidrag 
give til Dækning af Udgifterne, og endnu midt i 1735 henstod over Halvdelen af 
Regningskravene ubetalte, hvad der selvfølgelig gik ud over Haandværkerne.

Et andet mindre hyggeligt Udslag af de Kongefester, Byen holdt, skete den 
4. Septbr. 1747, da hele Befolkningen var i vild Begejstring i Anledning af Frede
rik V.s og Dronning Louises Salvning. Rangspersonerne havde sluttet sig sammen 
til et Gilde i Rektorgaarden, og da denne selvfølgelig var illumineret, og der blev 
fyret med Kanoner, havde man for alle Tilfældes Skyld sat en Sprøjte paa Brandvagt 
i Skolegaarden. Om Aftenen trængte en Mængde Tilskuere sig ind i Skolegaarden, 
hvorved Brandmændene forulempedes og blev bange for, at Slangen skulde blive 
ødelagt. Af denne Grund, og da ingen Formaninger hjalp, sendte Straalemesteren 
en Douche ind i Mængden, hvad der bevirkede stor Forvirring og hovedkulds Flugt 
ud af Porten. Ved denne Lejlighed blev en Mængde kastet overende, et 3/4 Aars 
Barn blev borte i Trængslen, men fandtes dog siden uskadt, en Kone fik Huen reven 
af, mange blev vaade etc. 2 Dage efter lod Raadmand Mathias Fellumb en af 
Brandfolkene, Søren Thomasen, kalde til sig og dygtig afprygle med en Tyremide af 
en Politibetjent, assisteret af Clemen Kandestøber, saaledes at han omsider fik et stort 
Hul i Hovedet. Den Fornærmede, som ikke en Gang var Straalemester, stevnede nu 
Raadmand Fellumb, førte Vidner, fik beneficium paupertatis (fri Proces), men aller
bedst som Sagen var i Gang, udstedte Søren Mathiasen en Erklæring til Raadmand 
Fellumb, hvori han tilstod, at han grovelig havde forset sig og fortjent den kærlige 
Revselse, han havde faaet, og at en anden havde baade skrevet og undertegnet hans 
Klage. Han frafaldt derfor Sagen mod Raadmand Fellumb.

Denne Udgang synes dog at have været for mærkværdig for Stiftamtmanden. 
Han befalede, at Sagen skulde fremmes, og Enden paa den blev, at Fellumb ved 
Bytinget fik nogle Smaabøder.

Frederik VI. var en forholdsvis hyppig Gæst i Aarhus. 1787 holdt han store 
Troppemanøvrer der, noget, der gentog sig senere. (Se S. 247). Fra en af disse 
Lejligheder stammer følgende Vers af Hertel, der tydeligt udtrykker den Glæde, hvor
med de gamle Aarhus Borgere badede sig i Naadens Sol:

„Naar Kongehusets Glans omstraaler vore Hytter, 
da frydes vi. Saa glæd tes vi og her, 
naar ægte Skjoldungs Æt, som os beskytter, 
saa ned til os og vore Boliger!
Bevar, o Gud! vor Kongeslægt!
Til evig Tid dens Blomster staa!
Tag dem i stadig Varetægt, 
og aldrig, aldrig den forgaa!"

Man kan med den Slags højtstemte Udtalelser som Baggrund forstaa, hvor 
lykkelig Folket maatte føle sig ved at have en kgl. Person i sin Midte. Det havde 
man for kortere Tid ad Gangen i Arveprins Frederik Ferdinand, Chefen for det i 
Aarhus garnisonerende Prins Frederik Ferdinands Dragonregiment, og hans Gemalinde 
Arveprinsesse Caroline. Et synligt Minde om dette høje Pars Tilknytning til Aarhus 
haves endnu i Arveprinsesse Karolines Børneasyl, og den i 1828 stiftede Prins 
Frederik Ferdinands Tegneskole, Begyndelsen til den nuværende tekniske Skole.
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ARVEPRINS FREDERIK FERDINAND. ARVEPRINSESSE CAROLINE.

Et Træk i royalistisk Retning var ogsaa Dannelsen af »Kronprinsens Klub«. 
Den stiftedes den 28. Januar 1796. Denne Klubs Fremkomst betyder imidlertid 
noget mere end en blot og bar Tilkendegivelse af loyale Følelser. Den er tillige et 
Vidnesbyrd om, at man nu indenfor den bedre Del af Borgerskabet var kommen 
paa det rene med, at der ogsaa fandtes andre Maader at more sig paa end at spise 
og drikke og lave Halløj i Byen.

Som bekendt stammer Klubberne fra England, hvor Almenaanden tidligt var 
vakt hos Borgerstanden, men deres egentlige Blomstringstid falder dog i det 18. Aar-
hundrede, da Oplys
ningstidens Tanker be
gyndte at slaa Rod. 
Folk følte paa denne 
Tid Trang til at have 
et Samlingssted, hvor 
de kunde drøfte alle
de nye Ideer, som kom 
frem, baade paa det 
litterære, politiske og re
ligiøse Omraade. Man 
var efterhaanden kom
men paa det rene med, 
at Regeringerne ikke 
havde Eneret paa altid 
at sidde inde med de 

rette Meninger om, 
hvad der skulde fore
tages til Fremme af 
Land og Rige. Bor
gerne - mente man - 
kunde ogsaa nok have

GAMLE ENGELBRECHT. SELVPORTRÆT. 
Lærer i Tegning og Musik.

Was ist des Geistes Eigenthum?
Was sein Beruf auf Erden?
Die Tugend! Was ihr Lohn, ihr Ruhm? 
Gott ewig ähnlich werden.

(Dessiné par Engelbrecht-Lærer).

Evne og Lyst til at 
give deres Besyv med 
i Laget. Rousseaus og 
ligesindedes Ideer om 
»Le contrat social« o: 
Teorien om, at Sta
terne oprindelig var 
bievne til ved, at de frie 
Borgere havde sluttet 
sig sammen og i Enig
hed valgt en Konge, 
kom i Højsædet i Mod
sætning til den tid
ligere herskende Dok
trin om Enevældens 
Indstiftelse af Gud. Til 
at begynde med var 
Klubberne da egentlig 
heller ikke velsete af de 
politiske Magthavere, 

men Tidsaanden var
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AARHUS 1817, AKVAREL AF ENGELBRECHT. Originalen i Museet.

den stærkeste, og Klubberne spirede frem overalt - ogsaa i Aarhus. - Nu tør man 
naturligvis ikke gaa ud fra, at de gode Aarhus Borgere har gaaet omkring og sværmet 
for Rousseau og Diderot. Der er rimeligvis ikke ret mange af dem, der har kendt 
de nævnte navnkundige Mænd uden af Navn. Men deres Ideer boede dog ubevidst 
i de flestes Hjærner, og man var stærkt optaget af Begrebersom Frihed og «Borger
dyd “. Ikke saaledes, at man her i Danmark paa nogen Maade vilde Enevælden 
tillivs. De faa Republikanere, vi havde, som P. A. Hejberg og Malthe Conrad Bruun, 
vandt ikke mange Tilhængere. Men alligevel saa man ikke mere paa Kongemagten 
som tidligere. Kongen opfattedes nu snarere som den første Borger end som Guds 
udvalgte. Og et vilde man have Lov til: at tale frit fra Hjærtet og drøfte Politik 
og Statssager lige saa vel som de høje Herrer i Cancelliet og Gehejmestatsraadet, og 
man vilde have Lov til at tales ved om Litteratur og Kunst og i Samling dyrke 
Venskab og Kammeratskab i frie og utvungne selskabelige Former. I disse Hen
seender fik Klubberne stor Indflydelse.

Men hvor opdragende de end virkede, saa var det dog nok saa meget det 
selskabelige Samvær, der fik Betydning og som blev det egentlige Baand mellem 
Klubmedlemmerne.

Saaledes ogsaa hvad Kronprinsens Klub i Aarhus angaar. Den betød nemlig 
der som andre Steder en Reform af det selskabelige Liv. I Klubben samledes ikke 
blot som i de gamle Købmandslav Byens rigeste og socialt højst stillede Mænd, men 
den blev tillige Samlingsstedet for, hvad Byen rummede af Intelligens og Dannelse. 
Der kom ikke blot de velstillede Borgere, men der saa man ogsaa Officerer og 
Embedsmænd og alle dem, der besad akademisk Dannelse. Det blev et helt nyt 
»Selskab«, det, der kom til at danne Grundlaget for det næste Hundredaars aandelige 
og politiske Udvikling i vort Land. Det var det højere Borgerskab, Bourgeoisiet,
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der nu traadte frem som en Magt. Socialt set var det ganske vist en Fortsættelse 
og Videreudvikling af det gamle Patriciervælde, men paa et helt andet Grundlag end 
den tidligere Penge- og Familiemagts. Det fik en behagelig Tilsætning af den gode 
Tone, som er et Udslag af omhyggelig Opdragelse, Intelligens og aandelig Interesse, 
og det besad en Almensans og til en vis Grad ogsaa et frit og uhildet Syn paa 
Livet, der gjorde dets fremtrædende Stilling i Samfundet berettiget.

En lille Maalestok for den Forandring, der i denne Periode (Slutningen af 18. 
Aarhundrede) foregik i de øvre Lags aandelige Fysiognomi faar man ved en Sam
menligning mellem Portrætter fra Begyndelsen af det 18. og Begyndelsen af det 19. 
Aarhundrede. Man vil som Regel i de første lede forgæves efter det Præg, som 
aandelig Kultur og Kundskaber afsætter. Det er Bevidst
heden om egen Magt og Betydning, der stedse spejler 
sig i den Tids Patricieraasyn. Omvendt i Portrætterne 
fra den sidste Tid. Der er det det aandeligt frigjorte, 
det fint dannede, næsten overlegne, der bliver det frem
herskende. Navnlig er Forskellen slaaende mellem 
Kvindeportrætterne. I Billederne fra før 1770 er det 
det husmoderlig matroneagtige, det lidet intelligente, det 
kvindeligt underdanige, pyntesygt opstasede, man lægger 
Mærke til, medens man i Kvindeportrætterne fra den 
sidste Periode finder en Mængde fint udviklede, ynde
fulde og kloge Fysiognomier.

At Interessen for Dannelse og aandelig Oplysning 
ogsaa spillede en medbestemmende Rolle ved Oprettelsen 
af Kronprinsens Klub i Aarhus er nu vist nok. Og 
hvis nogen er i Tvivl derom, da læse han blot følgende 
Indledningsafsnit til Lovene for Klubbens Bibliotek, der 
er affattet efter Oplysningstidens bedste Recepter:

„ Fælles uskyldig Fornøjelse og venskabelig Om
gang mellem Mennesker af god Tænkemaade og Sæde
lighed var bestandig Formaalet for Kronprinsens Klubs 
Bestræbelser. Og, Held dens Medlemmer! Dette sande 
Gode savner i Klubben ingen, som skønner dets Værd, 
og vil nyde det. Men til et for den forstandige Mand 
ikke mindre vigtigt Gode, Aandsdannelse, aabner Klub
bens Bibliotek en blid Udsigt. Her kan Manden, som 
trættende Sysler eller vedholdende Sjæls Anspændelse 
har afkræftet, nu, da Selskabet ejer et Bibliotek, gaa hen 
og udhvile sit Legem, muntre sin Sjæl, og samle nye
Kræfter til de Pligter, hans Stand paalægger ham. Og dyrmaler c. d. gebauer.
cfette Øjemed, som i vore Dage, da Litteraturens Pro- Mindesten paa den gi. Kirkegaard,

dukter ere saa mangfoldige, falder enkelte uovervindeligt, Gebauererf. 1777 i Schiesien, d. i83i,

bliver saa meget lettere at naa, jo flere der forene sig kom 1800 tH København og blev 1814 
. Medlem af Kunstakademiet, dygtig

til dets Opnaaelse. Der er derfor ingen Tvivl om, at Dyrmaler.

Aarhus. 20
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PORTR. AF FRU E. HØEGH-GULDBERG, 
f. GEBAUER. Malet 1829 af Chr. Købke. 

Orig. tilh. Møller Weis.

jo ethvert af Selskabets Medlemmer redebon vedbliver at bidrage sin Del til saa 
ædel en Sags Fremme og Varighed, der er alle Stænder lige hædrende, lige gavnlig; 
og i vore Dage, da man ikke længere tager til Takke med Fortidens Tarvelighed, 
lige nødvendig for enhver Borger, der vil være en duelig og brugbar Mand i 
sit Fag."

Dette lyder baade smukt og godt og var sikkert ogsaa velment At fremme 
Almensansen og Oplysningen var en Hjærtesag for de bedste af Datidens Borgere. 
Qaar man imidlertid Klubbens Love igennem, faar man dog snart Øjnene op for, 
at det Grundlag, den virkede paa, var noget snævert. Selskabet skulde nok sværme 
for Lighed og Borgersind, men det skæve ved det var, at efter Bourgeoisiets Opfat
telse kunde disse Dyder, naar det kom til Stykket, kun findes indenfor en forholdsvis 
snæver Kreds. Man var frisindet, saalangt Selskabets Grænser strakte sig, men ellers 
uhyre eksklusiv. Og heri laa Bourgeoisiets Svaghed, den, som tilsidst fældede dets 
politiske og sociale Magt.

Eksklusiviteten stikker da ogsaa straks Hestefoden frem i Lovenes første Para
graf, hvori det hedder, at „intet Selskab kan bestaa eller være almindelig behageligt, 
hvor ikke Sædelighed, Orden, og en vis utvungen venskabelig Omgang er den her
skende Tone." Det skulde derfor være ethvert Medlems Pligt at vaage over, „at 
der i Selskabet blot optages saadanne Folk, om hvis Retskaffenhed og sædelige Op
førsel, man kan være betrygget." Og for at være sikker paa kun at faa Medlemmer 
af denne Art, bestemtes det, at Medlemstallet ingensinde maatte overstige 100, deraf 
85 indenbys og 15 udenbys.

Det man vilde, var Herren med de gode Manerer, den rette Takt, Herren, der 
forstod at konversere, at bevæge sig med Anstand i Selskabet og som kunde tale 
med om Dagens Emner paa en let og utvungen Maade, Kavaleren i Kjole med Kalve- 

krøs, der aldrig var i Vildrede med, hvad han 
skulde sige, og hvorledes han skulde sige det.

Lad os nu da med Klubbens Love som 
Rettesnor se lidt paa, hvorledes det gode Sel
skab i Aarhus i Slutningen af det 18. Aar- 
hundrede indrettede sig.

Hovedformaalet for Virksomheden var 
naturligvis selve Klublivet Klubbens Lokaler 
skulde staa aabne fra 10 Formiddag til 11 Aften. 
I den Tid kunde Medlemmerne læse Aviser og 
Blade, der til dette Øjemed skulde ligge fremme 
i 8 Dage efter deres Ankomst. Al Hasard Spil 
og Tærninge Spil var forbudt. Intet Medlem 
maatte uden Ejerens Tilladelse benytte sig af 
en andens Tobakspibe. Ethvert Medlem skulde 
skrive sit Navn paa den Pibe, han havde liggende 
i Klubbens Skab (Cigarer kendtes endnu ikke), 
og ligeledes skulde et Medlem, der lod sig give 
en Flaske Vin eller 01, straks lade Markøren
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PORTRÆT AF JOMFRU MARGRETHE HAHN, 
senere Fru Stougaard.

Malet 1829 af Chr. Købke. Orig. tilh. Museumsdirektør P. Krohn.

hænge et Skilt eller Num
mer paa Flasken, saa at 
enhver Fejltagelse kunde 
blive forebygget

Til Underholdning 
for Medlemmerne fandtes 
i Lokalerne et Billard, 
hvor følgende Spil dyr
kedes: Partie simple, Par
tie quarambole med 4 Bal
ler, do. med 3 Baller,
Partie Caroline, Partie å 
la guerre, Partie pyra
mide, Partie a se perdre,
Partie å la ronde af mere 
end to Personer, do. af 
to Personer, og Partie 
skurremurre.

Selskabets »Assem
bleer" inddeltes i Sommer 
og Vinter Assembleer; de 
holdtes hver Søndag om 
Sommeren Kl. 4 Em. og 
om Vinteren hver anden 
Søndag fra Kl. 5.

Sommer Assemble- 
erne begyndte den første 
Søndag i Maj og varede
til den sidste Søndag i September. I disse Maaneder var dér Musik hver Søndag 
Aften i Haven fra 6 til 9 slet i de tre første Maaneder, og fra 5 til 8 i de to sidste.

De, som ønskede varm Mad ved disse Festligheder, skulde melde det til Værten 
inden Kl. 4. Maden skulde da være færdig til Kl. 7, til hvilken Tid Spisningen 
begyndte. I Henseende til Levemaaden skulde det forøvrigt staa enhver frit for, 
enten han vilde spise Smørrebrød for sig selv eller beværtes sammen med Mængden. 
„Theevand" kunde de, som forlangte det, faa baade portionsvis og paa Maskine.

Den første Søndag i November begyndte Vinterfornøjelserne. De varede til 
sidst i Marts, og begyndte Kl. 5-6 om Eftermiddagen.

Ved disse Fester maatte der ikke ryges Tobak i Dansesalen. „De Spillende, 
som ville have denne Frihed, kan formere sine Partier i Haugestuen."

Hver anden Søndag i Vintersæsonen holdtes der Bal, ved hvilke der fulgtes 
følgende Regler.

wNaar Selskabet er stort nok, danses bestandig i to Kvadriller. Kvadrillerne 
afveksle hver 3. Dans deres Plads, og den første Kvadrille begynder paa den Side i 
Salen, hvor Vinduerne er.

2CT
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Enhver Chapeau*) 
(Herre), som har Bil
let, trækker hos Bal
inspektøren et Num
mer, der viser i hvilken 
Kvadrille, han skal 
danse; ved denne Lej
lighed foreviser en
hver Subskribent sin 
Billet, og de andre 
aflevere deres. Uden 
Billet tillades ingen 
at trække Nummer til 
Dans.

„DEN ENE ABE FAAR DEN ANDEN TIL AT GABE.« Qe| UCJtrakte(!) Nr
Scene af et Bal. Tegnet af Chr. Købke.

befæstes saaledes paa
Klæderne, at det tydelig kan ses af enhver.

Nummerne i Qvadrillerne afveksle indbyrdes saaledes, at de laveste Nummere
første Gang staa øverst som

1—2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9—10—11—12 osv.
og næste Gang de højeste Nummere, som

12-11-10 — 9-8 — 7-6 — 5-4-3 — 2-1.
Ballet aabnes med 3 Menuetter, og før Spisningen danses mellem hver 

3. Engelskdans 3 Menuetter. Den første Dans efter Bordet skal bestandig være en 
Engelsk?1

Om Sommeren hørte Klubbens store Have til dens bedste Tiltrækning. Der 
samlede Familierne sig, og medens Damerne hørte paa Musik og drak The, spillede 
Herrerne Kegler eller diskuterede.

Saaledes var der da hele Aaret rundt sørget for passende Adspredelser, hvorved 
Klubben fik sin Betydning for det selskabelige Livs Kultur og kom til at staa som Midt
punkt for Tidens aandelige Interesser.

Baggrunden for denne Opblomstren 
maa selvfølgelig søges i den samtidige Ud
vikling af det nationale Aandsliv. For 
første Gang i Aarhundreder kunde der 
atter tales om en original, af den hjemlige 
Jordbund født og baaren, dansk Litteratur 
og Kunst.

Med en Kærlighed og Begejstring 
uden Lige blev hver enkelt Produkt af 
Litteraturen modtagen i Hjemmene, læst op, 
kommenteret og kritiseret. DISTRIKTSLÆGE ERNST P. WEIS’ 

FAMILIEBILLEDE.

*) Saaledes kaldtes Datidens Balkavaler.
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I talrige Klubber og litterære og dramatiske Selskaber opførtes de nye inden- 
og udenlandske Skuespil for begejstrede Tilskuere. Maaske er Dannelsen af disse 
dramatiske Selskaber et af Tidens mest betegnende Træk. Til Grund for dem laa 
en virkelig sund og dyb

andre den teaterhistoriske 
Interesse, at her uddannedes 
den senere berømte Chr. 
Niemann Rosenkilde sine 
dramatiske Evner. Rosen
kilde var som bekendt Kan
tor og Kordegn, først ved 
Frue Kirke, senere ved Dom
kirken i Aarhus, inden han 
ved Prins Christians Mellem
komst kom til det kongelige 
Teater. Se Side 80.

Det dramatiske Selskab 
havde sit Lokale i Løve
apoteket paa store Torv, hvor

Apoteker Reddelin indrettede „Loftet" (1. Sal) til Teater. Bal- eller Teatersalen
kunde rumme 210 Tilskuere, saa stor har den ikke været, men dog tilstrækkelig 
under almindelige Forhold. De Stykker, der opførtes, var naturligvis dem, Tiden 
yndede, baade danske og udenlandske. Til Tider holdt man ogsaa Maskerader og 
en enkelt Sommer havde man „Konversation" i Gæstgiver Bruuns Have. Musik fra 
Kl. 6 og Festmaaltid dannede Afslutningen. Selvfølgelig gav Selskabet rig Lej
lighed for Byens Skøn

kunstnerisk Interesse. I lan
ge, lange Tider havde det 
aandeligt anlagte Selskab 
hungret efter Føde, men nu 
kom den paa en Gang i 
rigelig Mængde. Intet Under 
da, at man svælgede.

Aarhus fik naturligvis 
ogsaa sit dramatiske Selskab. 
Det stiftedes den 5. Januar 
1800, og dets Direktrice var 
en Tidlang Stiftamtmandinde, 
Baronesse Giildencrone. Sel
skabet har forøvrigt fremfor

ERNST P. WEIS, 
f. 1776 i ltzehoe, d. 1845. Di
striktslæge i Aarhus i 40 Aar. Var 
meget afholdt og nød stor Anseelse 

soin Læge.

aander til at producere 
sig. En af de mest frem
ragende blandt disse var 
udentvivl Over- og Un
derretsprokurator P. S. 
Rohde. Fra hans Haand 
foreligger en Epilog, der 
opførtes ved Selskabets 
Stiftelsesfest den 5. Januar 
1804. Da den er særlig 
karakteristisk for Tiden 
og dens Maade at ud
trykke sig paa, skal den 
gengives her.

PORTRÆT AF
OBERST HØEGH-GULDBERG. 

Malet 1829 af Chr. Købke. Orig. tilh. 
Overretssagf. J. Høegh-Guldbeig.

1. Medlem
(studser, idet Dækket gaaer lang

somt op).
O! hvad er det? er Stykket 

ikke endt? -

Hvorfor mon Dækket da 
paany sig hæver?

End seer jeg her Opmærk
somheden spendt,

End nye Forventning paa 
hvert Aasyn svæver.

Jeg - eensom staaer - O! var 
her dog en Ven!

Som kunde mig opløse denne 
Gaad e!

Hvad skal jeg gribe til? - 
gaae bort igen? —

2. Medlem.
(Træder frem af Baggrunden). 

Nei Ven! see her er jeg -
bliv kuns og lad mig raade!

1. Medlem.
See hist et Alter, som man 

opreist)har! *»
Og det bebuder Høitids Færd 

og Glæde -
2. Medlem.

Husk paa det var d. 5. Januar, 
Da her vi knyttede a vor

Vennekiæde.
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1. Medlem.
Nu kan jeg det begribe--------

2. Medlem.
Ven, see her!

De skiønne Roser; lad os Krandse binde 
Thi Dagen er os alle, alle kiær,
Og med en Sang vi hylde vil dens Minde.

Aria.
Held det Lag, hvor fælleds Nytte, 

Fælleds Glæde Maalet er,
Det skal Enighed beskytte,

Det er hver en Ædel kier.
Ei til Dansens vilde Glæder 

Samles vi paa dette Sted,
Skyldfri Lyst, det er vor Hæder, 

Gavne er vort Øjemed.

Saare tidt man her afmal er 
Andres Feil, og egne med,

Ret dem Ven! før Solen daler 
Førend Dækket falder ned.

Stoel ei paa den Dag i Morgen, 
Uvist er det, Du den seer.

Ak! det er enhver forborgen,
Hvad i næste Time skeer.

Ja! saa tit vi her betragte,
Dydens Værd og Daarens Feil,

Lad os takke hver, som rakte 
Os det lærerige Speil.

Ogsaa ham vi Krandse flette,
O! han er vort Selskabs Ven!

Ham vi offre kan med rette 
Blomster, som ej visner hen.

(Nogle Veninder træde frem, af hvilke een siger): 
Vi hørte Eders Sang, see ogsaa vi

Paa Søstres Vegne her i Dag frem træde 
At virke med til fælleds Harmonie,

En Sang vi ogsaa vil med Eder qvæde.

Chor.
Smil fra Din Throne,

Du vor Skytsgudinde,
Smil til os Thalia ned,

Jublende tone
Vi til Dagens Minde,
Hylde Dig og Enighed,
Varigt her Dit Alter staae!

Let og gavnlig er Din Lære, 
Skiønne Frugter lad den bære.

O! da kan vi Maalet naae.

Lær os prøve,
Lær os rette,
Naar vi skue,

Da skal Roser hegne,
Yndigt allevegne,

Om vor Bane skabe Fred.

DEN GAMLE SLUSEBRO.

. Det dramatiske Selskabs 
Dilettanter var iøvrigt flit
tige Kunstdyrkere. Der op
førtes saaledes i de 15 
Aar, Selskabet bestod, ikke 
mindre end 93 Stykker, 
mindst 311 Akter. De 
Skuespil, der opførtes, var 
naturligvis Tidens egne, 
baade danske, tyske og 
franske. Ligesom paa Na
tionalscenen var det Nav
nene Kotzebue og Iffland, 
der herskede. Dog bør 
det ikke glemmes, at saavel 
Holberg som P. A. Hejberg 
fremførtes, og at den unge 
Oehlenschlåger senere ryk
kede frem blandt de For
fattere, der henrev Tilsku
erne. Musik dyrkede man
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MEJLGADE 6, fra Begyndelsen af 19. Aarh., nu Borgmesterbolig og Telegrafstation.

ogsaa. Haydn, Mozart, Gluck, Beethoven, Cherubini, Kunze og Weyse hørte til de 
hyppigst udnyttede Komponister.

Det er fuldstændig i Tidens Aand og stemmer ganske med dens Sans for 
»Almenvellet", at der ofte gaves Forestillinger i velgørende Øjemed. 1805 blev det 
saaledes en fast Regel, et en Trediedel af Indtægten skulde henlægges til en Fond „ til 
ædel Anvendelse i saadanne Tilfælde, hvor øjeblikkelig Hjælp er fornøden." 1805 
gav en Komedie endog et Overskud af 105 Rdlr. til Raadighed for Fattigkassen. 
Direktionen benyttede Annonceringen af en saadan Forestilling til at fremhæve Sel
skabets Karakter, idet den i Bekendtgørelsen meget forqjjftigt udtalte: „Lige saa lidt 
som Selskabet iøvrigt enten ved nogen dramatisk Færdighed paa de Spillendes Side 
eller ved nogen Fuldkommenhed i Dekorations- eller Maskinvæsenet tror sig i Stand 
til at kunne tilfredsstille samtlige Tilskuere, ligesaa vist venter det sig i det Hele en 
overbærende Dom og haaber, at dets Hensigt ikke miskendes."

Hvem var Skuespillerne? Ja, Navne kender vi ikke, men vi kan gaa ud fra, 
at det, ligesom i vor Tid, var alle ældre og yngre Herrer og Damer indenfor den 
paagældende Kreds, der havde en lille dramatisk Aare. At de hørte til Byens bedste 
Selskab er ganske givet. Af og til maatte man dog ty til Kræfter, der stod lidt under
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DYNKARKEN 43. Opført 1815.

Klubbens almindelige sociale Niveau, men vedkommende kunde dog være sikker paa 
aldrig at blive helt optagen i Kredsen. Det indrømmer f. Eks. Typograf Sebastian 
Warberg, der i sine efterladte Optegnelser fortæller, at „Embedsmændene, Købmæn
dene og ikke mindst Officererne ved Prins Ferdinands Dragoner var ikke lidet stor
agtige." Om Skuespillernes Navne har vi forøvrigt nogle Antydninger i følgende 
Vers af en Epilog, forfattet 1814 af Adjunkt Bloch:

„Saa mindes vi vor tabte Rosendal, Saa mindes vi vor Dame og vor Hviid
Som fordum os saa mange Glæder skænkte. Og hædre med et taareblandet Øje
Vor Bredo, som saa tit i denne Sal Den Mand, som ofred Landet Kraft og Tid
Vor Sjæl i Vemods Tryllerier sænkte. Og søgte her Opmuntring efter Møje."

En særlig Plads i Selskabets Historie indtager de mange Forestillinger, der 
gaves til Minde om nationale Begivenheder. Aarsdagen for Slaget den 2. April 
fejredes saaledes fra Morgenstunden af med Kanonsalut, om Middagen blev Under
officererne og de menige af første jydske Infanteriregiment samt de Haandværkere, 
som havde været med i Slaget, trakterede paa Raadhuset. Aftenen blev naturligvis 
fejret med Opførelsen af et Skuespil, der endte med en af P. S. Rohde forfattet 
Epilog. Dernæst fremstilledes paa Scenen en Lund, i hvis dunkle Baggrund der var 
oprejst et Alter med Paaskrift: „Den 2. April 1801." Omkring dette Alter blev 
af seks ensklædte Damer tilligemed nogle af Selskabets Medlemmer afsungen en 
Kantate af Rohde. Festen sluttede med Spisning og Bal paa Raadstuen til den lyse
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Dag. For Indkvarteringen under Krigen i 1807 gav Selskabet »en lige saa skøn 
som rørende Opmuntringshøjtidelighed.« Der opførtes under uhyre Jubel »Niels 
Ebbesen paa Nørreris« af Sander. Om det Indtryk, denne Forestilling gjorde, hedder 
det i en samtidig Beretning: »Følelsen ved at se Niels Ebbesen kæmpe saa modigen 
mod Landets mægtige Fjender virkede under Fædrelandets nuværende lignende Stil
ling stærkt paa det forsamlede Folk, og Enthusiasmen at vove alt for Konge og 
Fædreneland forstærkedes end mere, da Oberstløjtnant v. Kühle, Byens hæderværdige 
Kommandant efter Selskabets Anmodning ved Stykkets Ende traadte frem og holdt 
en kort, men kraftfuld Opmuntringstale til de forsamlede Krigere. Til Slutning blev 
afsungen et Vers af en Krigssang, og Stykket endtes med enthusiastisk Udraab: Leve 
Kongen! Leve Kronprinsen! som ledsagedes af et tredobbelt Hurra.«

1808 spilledes der til Fordel for Nordmændene »Hjærtets Forvildelse eller 
Faderkærlighed sejrer« af Iffland. Prisen for Billetterne var fastsat til en Rdlr., men 
hvad man vilde give
mere, modtoges med 
Taknemmelighed. Det 
indpræntedes Medbor
gerne, at Nordmænd 
umiskendeligt har Krav 
paa dansk Mands Tak 
og virksomme Bistand;
»thi medens vi i vor 
Egn med temmelig ufor
styrret Ro erhvervede 

vort Udkomme og 
høstede Jordens rige Vel
signelse til Beroligelse 
mod .Vinterens Komme, 
kæmpede de med dob
belt Fjende, Krig og Hunger. Ikke glemme vi kæmpende og hungrende Brødre, 
naar vi i glad Samfund nyde glædende Adspredelse!«

Der var i de Tider mange andre end Nordmændene, der trængte til Hjælp, 
saaledes de mange danske Krigsfanger i England. Til Fordel for dem spillede Sel
skabet 1810 og 11. I det sidste Aar medvirkede »Fædrenelandets frivillige Sanger, 
kgl. Skuespiller og Dannebrogsmand« Hans Christian Knudsen ved tre Forestillinger 
til Fordel for de i Krigen Saarede og de faldnes Efterladte. Programmet for en af 
disse Forestillinger, den 14. Juli, var følgende: 1. en stor Symfoni, 2. Digt af 
Oehlenschläger, 3. en Obligatkoncert, 4. Ferdinand Ochsenheimers Skuespil »Manu
skriptet«, 5. Oldingen, Digt af N. T. Bruun. Adgangen betaltes med mindst to 
Rdlr. Det følgende Aar kom Knudsen igen og spillede paa Selskabets Teater til 
Fordel for de fangne Krigere. Forestillingen, der omfattede Musik, Skuespil og Sang, 
sluttede med en Epilog, »hvis Indhold særdeles forskønnedes ved den udtryksfulde 
Deklamation, hvormed Fremsigeren paa de Fangnes Vegne tolkede sin Tak for mod
tagne Gaver og ved en heldig og overraskende Ideforbindelse omtalte Nationalgod-
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gørenhedens virksomme 
Befordrer, afdøde General 
Molkte og Stiftamtmand, 
Baron Giildencrone, hvis 
blide, af Byens Indvaa- 
nere i lige Grad agtede 
og elskede Hustru som 
det dramatiske Selskabs 
høje Direktrice modtog 
paa Selskabets Vegne som 
Erindring af Hr. Knudsen 
et Eksemplar i Glas og 
Ramme af Kobberstykket 
Phoenix og i en kort Tale 
lykønskedes til hendes 
Fødselsdag, der indtraf 
Dagen efter."

Der indkom ved denne 
Forestilling, hvortil Adgangen betaltes med mindst 3 Rdlr., 663 Rdlr., et Resultat, 
som Knudsen var meget tilfreds med, og for hvilket han aflægger sin Tak i Byens 
Avis med følgende Ord: »Ogsaa her har man vist, at man er besjælet af ægte 
nordisk Fædrenelandskærlighed, ogsaa her viste man, at man ikke staar tilbage, naar 
det gjaldt at lindre lidende Landsmænds kvidefulde Kaar, men at man med Glæde 
nedlagde sin Skærv paa Fædrenelandets Alter til dets fangne og trængende Sønners 
Understøttelse. Lev vel! Lever stedse vel!"

Saaledes forstod man i det dramatiske Selskab at forene det ædle med det for
nøjelige. I 1814 opnaaede man endog Tilkendegivelsen af Kongens »allerhøjeste 
Velbehag" for en Gave paa 250 Rdlr., Selskabet havde sammenskudt til Saarede og 
Efterladte af kække Krigere, som havde udmærket sig under Felttoget i Holsten.

Det er dog let forstaaeligt, at det dramatiske Selskab, der væsentligst skulde 
søge sine Medlemmer i det samme Samfundslag, som Kronprinsens Klub skulde søge 
sine, i Længden ikke kunde holde sig ved Siden af denne. Allerede 1807 havde 
man da ogsaa indledet Forhandlinger om en Sammenslutning af de to Selskaber, 
men den Gang uden Resultat. Først 1815 lykkedes Foreningen, de to Selskaber gik 
da (den 14. Januar) op i en højere Enhed under Navn af Selskabet »Polyhymnia", 
der som det vil vides, lever den Dag i Dag i bedste Velgaaende.

De Fornøjelser, »Polyhymnia" dyrkede, var i alt væsentligt de samme, som 
havde været gængs i de to Forgængere. Dillettantkomedie, Keglespil, Dans, Læsning, 
Konversation o. s. v.

Et Par Uddrag af de gamle Love vil ikke være uden Interesse som Eksempler 
paa, hvorledes det gode Selskab morede sig. For Keglespillet gives der saaledes 
vidtløftige Regler, bl. a. denne: »Enhver Spillende maa iagttage, at han ikke beskadiger 
Banen eller noget af, hvad dertil henhører, ligesom han og bør vogte sig for ikke at 
beskadige Keglerejseren eller andre." En saadan morderisk Fremfærd kostede en Bøde
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fra 1 Mark til 2 Rdlr. Selskabet havde tre Højtidsdage, Kongens og Dronningens 
Fødselsdage samt Selskabets Stiftelsesdag. Desuden afholdtes der aarlig 6 Baller, til 
hvilke Medlemmerne havde gratis Adgang. Et særligt Bal holdtes St. Olufs Søndag, 
hvortil betaltes aparte Entré.

Ingen Dans, som stred mod Sædeligheden, eller som kunde medføre Skade for 
Helbredet, maatte opføres. Skete det alligevel, havde enhver Chapeau, der havde 
deltaget i Dansen, at bøde 3 Dir. og den, som havde opført den, 5 Dir.

Den »ugivte Mandsperson«, der dansede med Støvler, maatte bløde 2 Mark og 
fik ikke Lov til at deltage i Dansen, før han havde taget Sko paa. Samme Bøde 
gjaldt for den, der dansede med Sporer paa.

Selskabets Teater benyttedes baade af egne Kræfter og af fremmede Skuespillere. 
Til »Liniedansere, Taskenspillere eller saadanne" maatte det dog ikke udlejes. I Leje 
betaltes 1832 for de to første Forestillinger 10 Rdlr., for de tre næste 9, derefter 8, 
7, 6 Rdlr. indtil den 20. Forestilling, hvorefter Lejen blev 5 Rdlr. for hver Aften.

For Aarhus Borgere blev »Klubben«, som den i daglig Tale kaldtes, et yndet 
Midtpunkt for det selskabelige Liv. Slægt paa Slægt har samlet sig, baade i den 
gamle og den nuværende Klubbygning paa Kannikegade og altid fundet sig vel. Den 
blev for mange et andet Hjem, og Rektor Blache har derfor Ret, naar han i en Sang 
om »Polyhymnia« slutter saaledes:

Leve Klubben, hvor sig samle 
Nu i Rad af mange Aar 
Raske Unge, muntre Gamle,
Gule Lokker, sølvgraa Haar!
Fyld Din Skaal! og tøm den da:
Leve Polyhymnia!«

At Tanken om en Klub eller et Klubliv slog Rod i Aarhus kan man skønne 
deraf, at Polyhymnia ikke blev den eneste Institution af denne Art. De andre Sam
fundslag, der ikke kunde komme i Polyhymnia, vilde ogsaa have Del i denne For
nøjelse. Man ser derfor ogsaa, at forskellige Foreninger og Lav fra Slutningen af 
det 18. Aarhundrede giver sig til at dyrke det selskabelige Liv ved Siden af deres 
andre Formaal. Det var f. Eks.
Tilfældet med det som Begra
velsesforening den 7. Jan. 1690 
oprettede Skipperlav, der ind
førte Baller paa sit Program.
Det kunde synes underligt, at 
Trangen til Fornøjelser trængte 
indenfor en saa seriøs Kreds, 
men Forklaringen hertil maa 
man søge deri, at Skipperlavet 
ligesom de andre Lav var en 
Sammenslutning baade til Gam
men og Alvor.

Et Selskab med udeluk-
HARMONIEN", Vestergade Nr. 24, 

hvor Haandværkerforeningen havde sit første Lokale.
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kende selskabeligt Formaal, ogsaa tilgængelig for de 
mindre højt stillede sociale Lag, fik Aarhus dog først 
med den 1842 stiftede Klub „Harmonien", der havde 
Lokale paa Vestergade. Stifterne var P. Sabroe, J. P. 
Brændstrup, A. Voetmann, C. Nyssum og L. F. Bloch.

Selskabet, der vistnok væsentligt dannedes af 
Haand værksmestre, maatte ikke have flere end 40 
Medlemmer. Formaalet var at „befordre selskabelig 
Fornøjelse". Der holdtes 4 Baller om Aaret; til 
daglig kunde Medlemmerne divertere sig med Kegle-, 
Kort- og Billardspil, dog ikke længere end til Kl. 11 
om Aftenen. Den mere jævne Tone, der herskede i 
„Harmonien", fordrede ikke de mange Ordensregler, 
som er særtegnende for „Polyhymnia"s Love. De 
eneste Bestemmelser, der træffes, er, at der ikke maa 
ryges Tobak i de Værelser, hvor der paa Balaftenerne 
kom Damer, at ingen Dans maatte vare længere end 
en Time, og at intet Medlem maatte forlange Kredit 
hos Værten.

Et Selskab af en egen Art stiftedes i Aarhus 
den 19. Juli 1834. Det var det borgerlige Skyde
selskab, hvis Formaal var at holde Fugle- og Skive
skydninger. Efter de ældste Love burde Medlem
merne udgøres af Byens civile og militære Embeds- 
mænd og agtværdige Borgere samt andre i eller 
udenfor Byen, som kunde agtes lige med disse. Sel
skabets Stiftere var Birkedommer Rasmussen, Fuld
mægtigene Hjerrild og Nyholm, Købmændene Jensen,

Skiby og P. Sabroe, Fuldmægtig Hertz, Maler Høegh-Guldberg
og Købmand Carl Bentzon.

Der afholdtes som Regel 3 å 4 Skiveskydninger ved Sara- 
lyst eller i Riis Skov. Medlemmerne maatte selv medbringe 
Bøsser, Kugler og Krudt. 1846, da Selskabet talte 74 Med
lemmer, holdtes den første Fugleskydning, ved hvilken Kollektør 
A. Hansen blev Fuglekonge.

Et Glanspunkt i Selskabets Historie danner Aaret 1852, 
da Frederik VII. deltog i Skydningen paa den nye Bane i 
Vennelyst. Kongen skød det første Centrumsskud og skænkede 
i den Anledning til Selskabet en smuk Sølvpokal, fyldt til Ran
den med nye blanke Specier. Denne Pokal paraderer siden 
den Tid foran Selskabets Fuglekonge.

Den Kongeplade med tilhørende Baand, som nu benyttes,
fik Selskabet skænket af vor nuværende Kronprins Frederik i sølv-emblemer,

tilh. Aarhus borgi. Skyde-
Aaret 1861. Den gamle Kongeplade blev da omdannet til selskab.
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mindre Plader, der bæres som Ærestegn af tidligere 
Fuglekonger.

Skydeselskabet er efterhaanden voksfet sammen med 
Livet i Aarhus. For enhver gammel Aarhusianer staar 
det vistnok stedse som en uforglemmelig Mærkedag, 
naar Selskabet med Musik, Fane og Skytter i Spidsen 
rykkede ud til Skydningen. Og med hvilken Spænding 
ventede ikke hele Byen paa Afgørelsen af, hvem der 
skulde være Aarets Fuglekonge og ledsages hjem om 
Aftenen til sin Bolig med Hurraraab.

Indførte alle disse Selskaber end en mærkelig 
Forandring i det aarhusianske borgerlige Liv,, bør det 
ikke glemmes, at der hertil svarede en lignende For
andring i Livet indenfor Hjemmene. I ældre Tid var 
Tonen indenfor de fleste Provinshjem, de velhavende, 
som de simple, ikke meget fin. Det at høre til Pro
vinserne mærkede sin Mand i mange Retninger. I Klæde
dragt, aandeligt Syn, Opførsel, var der et tydeligt Skel, 
som satte en Mand fra Provinserne i skarp Modsætning 
til de bedre Kredse i København. N. F. S. Grundtvig 
skildrer levende, hvorledes han som ung Student fra 
Aarhus Skole stak mærkværdig af i ydre Dannelse, Sprog 
og Lader mod de fine Kredse, hans Familie tilhørte, 
og hvor lang Tid, der skulde til, inden han kunde 
tilegne sig den herskende Tone.

I Begyndelsen af det 19de Aarhundrede forandredes dog dette Præg for en 
stor Del Huse i Aarhus. 
Mange Familier - hvor
iblandt særlig Weisernes, 
Guldbergs o. fl. udmær
kede sig da ved en fin 
og rig Kultur, hvor Sans 
og Forstand paa aande- 
lige Nydelser stod højt 
i Kurs.

Det var ogsaa paa 
denne Tid, at Sansen for 
Naturen medførte et Om
sving i Aarhusianernes 
Adspredelser. Man op
dagede nu, hvilke herlige 
Tilflugtssteder, der hav
des i Skovene omkring 
Byen, og det blev snart

„Givet Aarhuus borgerlige Skyde
selskab af Kong Frederik VII., da 
allerhøjstsamme d. 3. Juli 1852 ind- 
traadte som Medlem af Selskabet."

SALONEN I RIIS SKOV.
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højeste Mode at drage ud i Naturen 
og nyde Fred og Hvile der ved den 
medbragte gode Madkurv. «Trak
tørsteder« som «Salonen« i Riis Skov 
og senere Ferdinandspladsen blev 
søgte Udflugtspunkter, særlig da paa 
nationale Festdage som 28. Maj 
(Stiftelsesdagen for de raadgivende 
Provinsialstænder), hvor der var stor 
Fest med Illumination og Fyrværkeri. 
Men selv naar man ikke naaede saa

„TRØJBORG".
langt som til Skoven, havde man
skønne Steder nok at ty til. Der var Traktørstedet «Trøjborg«, hvorfra der var en 
henrivende Udsigt over Havet og - for de mindre sværmerisk anlagte - en fortrinlig 
Keglebane. Gamle Aarhusianere forstod desuden ogsaa at nyde de skønne Partier 
«bag om Byen« eller de maleriske Strækninger langs Aaen - dem, der nu er ryddede 
bort med saa unænsom en Haand. Eller man blev hjemme i sin Have, for hvis 
Dyrkelse Sansen nu vaagnede. Enkelte særlig velhavende Borgere prydede deres 
Haveanlæg i Overensstemmelse med Tidens Smag i engelsk Stil med Ruiner og 
Gudestatuer. En Have af denne Art var Reés (nu Grosserer Mønsteds), der hørte 
til Ejendommen Nr. 11 paa Vestergade. Fra Aaen hævede den sig terrasseformigt 
op ad Skrænterne. En Gangbro over Aaen var Udgangspunkt for sirlige Gange i Siksak 
op til Havens øverste Parti, hvor der stod en kunstig Taarnruin, som sammen med 
Domkirkens Taarne kunde ses i vid- Afstand. Rundt om var der kunstige Broer med 
buet, hvidmalet Rækværk, Blomstergrupper, sjældne Træer og Buske, hvidmalede 

Bænke, Løvhytter
og Grotter. Men 
denne Have var
ogsaa en Mærk

værdighed for 
Byen. I Rejse- 
haandbøger op
føres den som en 
Seværdighed, in
gen maatte und- 
gaa at besøge. 
Selv hos Frede
rik VI. vakte Ha
ven Opmærksom
hed, men ved 
denne Lejlighed

REÉS HAVE. Originalmaleriet i Museet. havde Ejeren rig-
„ Ruinen" brændte under en Sangfest i Halvfjerdserne. Endnu er enkelte Partier af Haven tignok OgSaa SæE- 
bevaret uforandret. Paa den øverste Gang ligger nu to gamle Havnekanoner, benyttet sidste .

Gang ved Saluteringen i Anledning af Prins Christians Fødsel. bg anstrængt Sig.
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Lig salig Oluf Ba
ger havde han

nemlig ladet en 
„Kilde" i en af 
Grotterne springe 
med Vin, hvoraf 

han højtidelig 
overrakte den for
bavsede Monark et 
Bæger.

Dyrkelsen af Na
turen indskrænke

des dog ingen
lunde til Sommer
tiden. Selv om 
Vinteren, naar Is

og Sne dækkede Mark og Skov videnom, kunde man finde ud. Paa Mølleengen 
udfoldede der sig da et storartet Liv. Om Efteraaret dæmmede Mølleren op for 
Vandet, der saa stod over hele det store Engareal lige fra Løngangsstien til Ceres. 
Skøjterne blev spændt paa lige udenfor Møllen, og derfra kunde man saa -- med den 
tilbørlige Hjærtestyrkning undervejs i Fiskerhuset, - fortsætte lige op til Brabrand.

Saaledes førtes da Livet i det gamle Aarhus, hyggeligt og stilfærdigt. Man var 
indenfor den gamle Bys Grænser saa rart noget for sig selv.

Vanskeligt var det at naa baade til og fra Byen. En Rejse i de Tider hørte 
til de Ting, man betænkte sig to Gange paa at foretage. Den tog lang Tid og 
kostede mange Penge. En Tur til Hovedstaden tog Dage og var uhyre anstrængende. 
Kunde man ikke være saa heldig at faa god Vind over med en Smakke, saa maatte 
man ty til den langsommelige Postbefordring i aabne, daarlige Vogne, der sneglede 
og bumlede hen ad de daarlige Veje. Det var kun faa, der havde Raad til at tage 
Ekstrapost, de fleste maatte nøjes med Diligence eller Dagvogn, og ikke saa faa endda 
med Apostlenes Befordring. Og hvilke Forberedelser skulde der ikke til for at gøre 
en saadan Rejse? Pas

maatte man allerførst 
skaffe sig gennem Politiet.
Det kgl. danske Postvæsen 
befordrede ingen suspekte 
Personligheder, og i god 
Tid havde man at hen
vende sig til Postkontoret 
for at sikre sig Plads.

Kunde man derfor 
blive hjemme, gjorde man
det, og var nøjsom glad SK- -----
over de Nyheder, Posten fragtkvittering fra 1836.
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eller en ridende „Probenreuter" fra Hansestæderne bragte udenvælts fra et Par Gange 
om Ugen. Intet Under da, at de fremmeligste blandt Befolkningen, da det efter de 
onde Tider i den første Fjerdedel af det 19. Aarhundrede atter begyndte at lysne, 
længtes ud ad og begyndte at arbejde for at faa mere Rum og Plads til at virke paa.

Slægten fra Trediverne og Fyrrerne var det, der forberedte Omslaget og gen
nem Havnen, de forbedrede Veje og tilsidst Jernbanerne begyndte at strække Armene 
ud for at drage Livet til sig, det Liv, der skulde skabe den nye By med dens 
Travlhed, dens mange Mennesker og dens Haab om Fremtids Storhed.

R. BERG.
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XVIII.
REDIVERNE i det 19. Aarhundrede danner i flere Hen
seender et mærkeligt Vendepunkt baade i vort Fædrelands 
og i vort Købstadsvæsens Historie. Det er en af disse 
interessante og tiltrækkende Perioder, hvor en ny frisk 
Slægt træder frem paa Scenen og søger at forme det 
offentlige Liv efter sine Anskuelser og i Overensstemmelse 
med sine Idealer.

Det Slægtled, der stod for Styret, var dels opdraget 
under det oplyste Enevældes System, dels med Romantikens 
og den hellige Alliances politisk reaktionære Ideer for Øje.

For dette Slægtled gjaldt endnu Enevælden, Ledelsen fra oven af alle Stats- og Samfunds
livets Anliggender, som det eneste rette og naturlige. Kun den eller de, der sad paa 
Magtens Tinde, kunde have den rette Indsigt i og Forstand paa, hvorledes alt skulde 
styres. Den personlige Frihed og Ret maatte træde tilbage overfor det, man kaldte 
»det heles Vel«.

For den nye Slægt var det omvendt Ideerne fra 1789, der atter kom til 
Ære og Værdighed. Allerede i Tyverne kan man mærke den nye Grøde, der saa

21
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efter Julirevolutionen 1830 overalt aabenbarer 
sig med en Vælde, som i Løbet af faa Aar fik 
det gamle System til at vakle.

Det var særlig hos Borgerstanden, især 
hos den intelligente Del af denne, den akade
miske Stand og højere Handels- og Forret
ningsverden, at de nye Ideer havde fæstnet 
sig. Denne Del af Borgerstanden var det jo, 
som i særlig Grad havde maattet lide under 
det gamle Regimentes Mangel paa Evne til at 
styre Statsskibet, og den var det, som først 
og fremmest havde maattet føle den svundne 
Tids smaa Forhold, Statsbankerotten, Hande
lens og Forretningslivets Undergang. Den 
havde set, hvorledes alle det gamle Systems 
Foretagender var ynkelig strandede, hvorledes 
de privilegerede Kompagnier (ogsaa Aarhus 
fik sit privilegerede Kompagni i det vestindiske 
Kompagni, stiftet 1783, men snart efter opløst), 
den privilegerede Fabriksdrift, den bundne 
Handel, kort sagt alt, hvad der under Ene
vælden var sat i Scene til Fremme af Handel 
og Vindskibelighed, ingen Ting havde duet til, 
fordi det hvilede paa Tvang og paa kunstige 
Foranstaltninger. Hvad Under da, at den 
Slægt, der kom til Skelsaar og Alder i Tredi
verne, maatte faa den Forestilling, at intet 
kunde trives uden i Frihed, at Frihed til at 
tænke og tale, til at handle og lade, som 
hver enkelt vilde, og som han kunde forsvare 
det for Gud og sin Samvittighed, maatte være 
den eneste Ledestjerne i al Menneskets Færd. 
Friheden skulde nok regulere alt, saa der kom 
den skønneste Harmoni frem i hele Samfunds
livet, den skulde sørge for, at ingen Kræfter 
blev spildte, at enhver kom paa sin rette 
Plads og fik den Stilling, der tilkom ham. 
Og Friheden skulde ikke blot raade i Staten, 
den skulde ogsaa være herskende i Nærings
livet. Hver Mand skulde have Lov til at give 
sit Besyv med i Ledelsen af Samfundets An
liggender, og hver Mand have Lov til at tjene 
sit Brød paa den Maade, han bedst vidste og 
kunde. Ingen Privilegier, ingen Standsforskel,

UNDERTEGNEDE, SOM UDMELDTE D1REC- 
TEURER af det i Aarhuus oprettede Westindiske 
Handels Selskab, giøre hermed vitterligt: at Ihænde
haveren er Interessent i bemeldte Selskab og dets 
Fond 100000de Rigsdaler, for Een Actie, som er en 
Tre Tusind Deel eller 50 Rdlr. skriver Halvtred
sindstyve Rigsdaler Dansk Courant, hvilke udi 
Selskabets Kasse ere erlagte; Thi kendes Ihænde
haveren for en Interessent udi dette Handels Sel
skab, og er, pro rata af sin indskudte Capital, 
deelagtig udi Selskabets Midler og Effecter, haven
des og tilkommendes, saavel som udi alle dets for- 
leente og herefter forleenende Friheder og Benaad- 
ninger, samt deraf, ved den Allerhøyestes Bistand, 
flydende Fordeele, alt efter den herom publicerede 
Plan og Indbydelse de Dato 21. Martii Anno 1782 
og ellers efter Selskabets videre giorde samt frem
deles giørende Beslutninger.

Og naar Ihændehaveren dette Actie Brev nogen 
anden til Ejendom sælger og afstaar, giver Kiøberen 
Directeurerne det skriftlig tilkende, til Anførsel i 
Interessenternes Liste.

Selskabets G eneral-Forsamling, som er fastsadt 
den 1ste Julii Aarlig, vorder holdet udi dets Ejen
doms Gaard her i Aarhuus.

Aarhuus den 1ste Martii Anno 1783.
J. Thygesen. N. Rohdc. Anders Kaarsberg.

O. Sanne.
Ihændehaveren:

Herr Lieutnant von Lewerkhuusen.

Ifølge Selskabets Beslutning til dets Aldeeles 
Ophævelse er til Snapsting Ao. 1786 herpaa bleven 
udbetalt 10 Rd., skriver Tie Rixdaler af Directeurerne.

J. Thygesen.
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ingen Skranker eller 
hæmmende Baand. In
dividet leve!

Vi, der lever tre 
Menneskealdere efter hin 
Tid, ser saare vel, paa 
hvilke Omraader det var, 
at den Tids Ideer kom 
til kort. Vi ved vel, at 
Friheden har skabt en 
Udvikling saa rig og 
mangesidig, som aldrig 
har været set nogen Tid 
før, men vi har ogsaa 
faaet at mærke, at den 
har haft andre Sider, 
der ikke har været fuldt
Bod paa. Den vældige Kapitalophobning, Proletariatet, Klassehadet o. s. v. er Re
sultaterne af den stærke Hævdelse af Individualismen.

Men for Slægten fra Trediverne stod alt dette anderledes. Den følte i første 
Linie kun de Skranker, som tidligere Tiders Styre havde bygget for Mennesket, og 
den led daglig under den Stilstand, som den sidste Menneskealders ulykkelige øko
nomiske Forhold havde ført med sig. Der maatte brydes nye Baner. Enevælden 
var for den som et gammelt Træ i sumpet Bund. Den Tid var forbi, da det kunde 
skyde nye Skud. Der maatte andre Kræfter til, ny og frisk Foretagsomhed, nyt Syn, 
nyt Blod, nyt Liv. Der var jo ikke et Omraade i Stats- og Samfundsliv, hvor der 
ikke trængte til at ryddes op. Væk maatte det hele; der var Tro og Begejstring 
hos Slægten den Gang for det nye, som skulde gennemføres, ung, frisk og frejdig 
stod den der med uprøvede Kræfter, bare den fik fat, saa skulde det nok gaa. Og 
det gik ogsaa. Med en Hurtighed, som nu bagefter maa forbavse, gennemførtes den 
ene Reform efter den anden, og med en beundringsværdig Dygtighed og Ihærdighed 
forstod det Samfundslag, som især var ordførende for de nye Ideer, at udfolde sine 
Kræfter og vise, at dets Mænd ogsaa forstod at udfylde Ordene med Gærning.

Det, Slægten fra Trediverne først og fremmest ønskede, var Plads til at røre 
sig. Den vilde ikke regeres, men regere. Vi ved, at det var denne Luftning, som 
fremkaldte Stænderanordningerne, og som først endte med Grundloven af 1849. Men 
det var ikke blot paa det politiske Livs Omraade, man ønskede at være med. Der 
var fuldt saa stort et Felt at vinde, forinden Næringslivet kunde udfolde sig frit. 
Lavsvæsenet og den bundne Handel maatte ogsaa ryddes bort. Den Tids Købmand 
kunde ikke som hans Forfædre nøjes med det lokale Marked. Han maatte have Lov 
til at lægge hele Landet, ja om muligt hele Verden ind under sin Virksomhed.

For Provinshandelens Vedkommende er det ejendommeligt og karakteristisk at 
se, hvorledes den netop paa hin Tid søger at skabe sig nye Afsætningsomraader og 
nye Artikler at handle med. Ikke saa faa Købmænd blev Storindustridrivende og
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dannede Virksomheder, som hidtil havde været ganske ukendte i vort Land. Ogsaa 
Aarhus kender Typer paa den Slags omsigtsfulde og vidtskuende Folk. Men lad os 
i Stedet for at opremse Navne vælge en Repræsentant for den Tids Mænd og se 
lidt nærmere paa hans Virksomhed.

1 Aaret 1825 nedsatte en ung Købmand ved Navn Marcus Bech sig i den 
kendte gamle Bindingsværksgaard, der strækker sig fra Volden gennem Borgporten 
og Badstuegade.

Allerede som ganske ung havde han faaet Lejlighed til at se, at Verden strakte 
sig adskilligt udover „Præstens Mark". Hans Forældre døde, inden han endnu var 
kommen i Manddomsalderen. Handelen lærte han i Aalborg, i Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede Provinsens driftigste og største Handelsby, og Uddannelsen afsluttede 
han i Christiania hos Etatsraad Gluckstadt og hos daværende Justitsraad Meulengracht 
i Aarhus.

Marcus Bech begyndte som Hørkræmmer, og Forretningen gik saa godt, at 
han allerede to Aar efter dens Grundlæggelse kunde købe den gamle Gaard. Den. 
blev solgt ved Auktion for 197 Rdlr. Sølv og 5170 Rdlr. Sedler.

Hvor ringe Summen end lyder, saa 
var det dog den Gang mange Penge at 
skaffe, men Bech gik heller ikke af Vejen 
for at tage personligt fat. Han kunde 
om Lørdagen tilbringe hele Dagen fra 
6 Morgen til 6 Aften, alene afbrudt af 
den Tid, der gik med til at spise lidt 
Frokost, med at afveje Hør, men saa 
kunde der ogsaa paa saadanne Dage sælges 
for 400 Rdlr. kontant.

Naturligvis kunde en saa driftig Mand 
ikke nøjes med dette. Med rigtig Blik 
for, hvor der var noget at gøre, begyndte 
han i Begyndelsen af Trediverne paa at 
fabrikere Kradsuld, den tidligste Virksom
hed af den Art, der oprettedes her i Lan
det. De første Maskiner til denne Virk
somhed bleve opstillede i Gaarden i Bad
stuegade, men længe varede det ikke, før 
Pladsen her blev for trang. Bech lejede 
da i Aaret 1836 af daværende Prokurator 
Ingerslev, som paa dette Tidspunkt lige 
havde købt Marselisborg, de kendte fire 
maleriske Stampemøller. Der blev Krads
uldsmaskinerne nu stillede op og drevne 
ved den ret betydelige Vandkraft, som den 
Gang fandtes i Skovens Aaløb.

Samtidig med Anlæget af Kradsulds-
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fabrikken blev Bech Speditør for Papirfabrikken i Silkeborg og fik Eneret til Ind
samling af Klude i Jylland.

Den gamle Gaard blev fra nu af Centrum for en stor omfattende Virksomhed. 
De store Sale i Længen mod Pustervig (nu Volden) med deres blyindfattede Ruder 
i udskaarne Egetræsrammer og med messingprydede Kakkelovne i Midten, fyldtes 
med kvindelige Arbejdere, der opsprættede og sorterede de indkøbte Klude. I Gaar- 
den kørte Vogn ud og Vogn ind med Uld fra Møllerne, og de store Baller paa 
c. 400 Punds Vægt hobedes op til Forsendelse.

Men Virksomheden indskrænkedes ikke til Aarhus. Bech købte Ejendomme 
baade i Aalborg og Nibe, havde Part i Grønlandsfareren »Thetis"; han havde Fili
aler til Indkøb af Klude i de fleste jydske Byer samt en Mølle til Forarbejdelse af 
Kradsuld ved Byen Klustrup i Nærheden af Nibe, hvor der den Gang var udmærket 
Vandkraft.

Hvorhen afsattes nu Produktet af al denne Foretagsomhed?
Det var til England; her var der Afsætningssted for alt, hvad der kunde pro

duceres. Det vældige Opsving, som den engelske Industri havde taget i Slutningen 
af det 18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede havde overalt i Evropa aabnet 
Øjnene for, hvad Forretningssans og personlig Dygtighed kunde drive det til. England
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blev Idealet for Datidens Slægt, dets politiske Institutioner, dets Love og Samfunds
forhold beundredes og stilledes op som efterstræbelsesværdige Forbilleder.

Men det var ikke 
blot Bech, der søgte her
hen. England blev Maalet 
for alle vidtskuende Mænd, 
navnlig for dem, der saa 
hvilken Fremtid, det dan
ske Landbrugs Produktion 
havde for sig. Fra deres 
Side arbejdedes der ikke 
blot ivrigt paa at lette 
Forbindelsen med det 
brittiske Rige, men ogsaa 
paa at forædle Produk
tionen, saa at den kunde 
opnaa en høj Pris og 
derigennem blive en Rig
domskilde for Landet.

Det var ikke noget 
ringe Stykke Arbejde, der 
skulde gøres her. Aar- 
hundreder igennem var 
Overskudet af den danske PORTRÆT AF EN 9 AARS DRENG. 1762. 

(O. Bech, senere Sognepræst i Urløv).

Produktion gaaet sydpaa. 
Det var Hansestæderne, 
især Hamborg og Lybæk, 
som var Mellemmændene 
og skummede Fløden. De 
fleste danske, men da 
navnlig de jydske Køb
mænd, var fuldstændig i 
Hansestædernes Lomme. 
Kun der kunde de faa 
deres Varer afsatte, kun 
der kunde de købe, hvad 
Landet ikke selv frem
bragte, og alene der - 
og det slog Hovedet paa 
Sømmet - kunde den for
nødne Kredit opnaas.

Det tog dog ogsaa lang 
Tid at vikle sig ud af de 
gamle Forhold, og det var 
egentlig først, da Krigen
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1864 voldelig havde berøvet Jylland dens 
naturlige Opland, at man med Kraft og 
Fart søgte nye Afsætningsomraader. At 
dette kunde gøres, skyldes selvfølgelig 
kun den Omstændighed, at Landet havde 
vaagne og driftige Forretningsmænd, der 
ikke lod sig forknytte.

Ogsaa Aarhus husede heldigvis saa- 
danne.

Der var den gamle ansete Justitsraad 
Meulengracht, paa hvis Kontor Marcus 
Bech en Tid havde arbejdet Der var 
P. Herskind o. m. ft, hvis Navne nu ikke 
mere mindes. I 1847 kom endelig den 
Mand til, der mere end nogen anden 
har bidraget til Byens Vækst, og til at 
fremme dens Handelsliv. Det var Hans 
Brog«. Han var 6 Aar gammel, da 
Faderen, Skipper Broge, druknede ved 
Gilleleje. Moderen, der boede i Grenaa, 
havde ondt ved at faa Børnene frem,
Midlerne var smaa, og stor Lærdom blev 
der ikke Raad til. Saasnart de var komne
nogenlunde til Skelsaar og Alder, maatte de sørge for sig selv. 15 Aar gammel 
kom Hans Broge i Handelslære hos Justitsraad Meulengracht, hvorfra han kom til 
Hamborg og siden til Randers. I en Alder af 25 Aar aabnede han saa sin egen 
lille Forretning i Aarhus, Begyndelsen til den storartede Virksomhed, som endnu er 
knyttet til hans Navn. Det er ikke saa meget det, at Hans Broge var dygtig og 
energisk Forretningsmand, at han forstod at handle, naar Tid var, der er Aarsagen 
til hans Betydning. Den ligger i, at han var klar over, at en Købmand, en Handels
stand og et Land i det hele taget kun kan vinde frem, naar dets Frembringelser 
er gode, og der stadig arbejdes paa at forbedre og forædle dem.*)

Broge forstod desuden, at Handelen maatte arbejde Haand i Haand med

*) Hvor ringe det stod til med Landmændenes Produktion i Aarhus nærmeste Omegn, vil 
man kunne læse i følgende Uddrag af en Beretning fra 1825:

„Det er saare langt fra, at Beboerne sørge for, at de Varer, som bringes til Torvs, 
kunne anses for at være gode Handelsvarer. Dog modtager Købmanden, hvad Bonden 
saaledes bringer ham af det sletteste Gods, efter at han selv har forbeholdt sig det bedre 
og bedste, det bedre til eget Brug i Huset, det bedste til Sæd for sig selv og andre. 
Købmanden faar paa denne Maade godt Køb og kan derefter bestemme en lav Pris for 
dem, som bringer ham bedre Varer."

Om de Aarhus Købmænd hedder det: „Mangel paa Spekulation hos Købmændene," 
(er Aarsag til den slette Tilstand) „thi uagtet de lave Kornpriser i det Hele, vilde de dog, 
naar de søge at konkurrere med andre Byers Spekulanter, kunne vinde noget ved Korn- 
handel; de vilde da ogsaa gøre Forskel paa de gode og slette Varer og betale hine bedre, 
hvorved da atter vilde blive sørget bedre for Kornets Rensning o. desl. Der var en Tid
lang to Købmænd i Aarhus (Musmann og Schwedler), som spekulerede en Del og der
ved nyttede Egnen, men de ere nu borte. Af de nuværende mangle de fleste Penge."
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de andre Erhverv, og at det ikke kunde nytte, 
at den fortabte sig i Smaating. Han er da ogsaa 
en af dem, der ivrigst har arbejdet for at aabne 
Landmændenes Øjne for Nytten af, at de forbedrede 
deres Varer, og han var tillige en af de ivrigste til 
at virke for Overgangen til nye Driftsformer. Der 
er talt meget om den Resoluthed, hvormed vort 
Landbrug forstod at foretage Overgangen fra Korn
avl til Mejeridrift, men det er ogsaa berettiget at 
fremhæve, at uden Mænd som Broge, var Foran
dringen ikke lykkedes.

Det var ikke blot indenfor Handelsstanden, at 
Tredivernes og Fyrrernes friere Rørelser bragte Liv.
Et stort Felt fik man ogsaa at virke paa i kommunal 
Henseende ved Gennemførelsen af den kgl. Anord
ning af 24. Oktober 1837. Ved denne fik Borgerne
paany Adgang til selv at vælge deres Repræsentanter til Bystyrelsen og faa den af
gørende Indflydelse paa Byens Sager. Hidtil havde Magten udelukkende ligget hos 
Magistraten, der, som foran berørt, selv udpegede »de eligerede Borgere", den vilde 
arbejde sammen med. Ganske vist var det efter vore Begreber ingen særlig demo
kratisk Valgordning, der indførtes. For at faa Stemmeret maatte man enten eje 
Grundejendom til en vis Skatteværdi eller svare Næringsskat af en vis Størrelse. 
Desuden skulde den stemmende være »Borger" i Byen. Borgerskab kunde dog alle 
opnaa, der ejede den fornødne Grundejendom, hvorimod Embedsmænd, Læger o. lign., 
der ikke var saa heldige, var udelukkede fra at tage Del i det kommunale Liv.

For den Tid, her er Tale om, gik Valgretten dog tilstrækkelig langt ned, for 
adskillige gammelliberale endog for langt, og det var i hvert Fald kun de øvre Lag 

af de stemmeberettigede, der havde Interesse for 
og Udvikling til at tage Del i Styrelsen. De 
lavere Klasser brød sig endnu kun lidet om deres 
nyerhvervede Ret, ja der var endog store Dele 
og Lag af Befolkningen, der med Mistillid og 
Uro saa paa al det Røre, den ny Tid førte 
med sig.

Hertil hørte i første Række Haandværker- 
standen. Det, den særlig frygtede, var Nærings
friheden. Den havde hidtil siddet saa rart inden 
Døre i Ly af det Privilegium, Lavsvæsenet dan
nede, og var det end for de fleste kun smaat 
med Fortjenesten, saa frygtede den, at det vilde 
blive endnu værre, hvis Næringsfriheden skulde 
blive indført. Enhver Fusker kunde saa uden 
at aflægge Mesterstykke komme til at udøve et

hans broge. Haandværk og vilde ganske kunne underbyde
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og tilsidst ruinere 
Haandværkeren.

Denne Tanke 
var ganske uud
holdelig for de 

talrige Haand- 
værksmestre og 
gjorde sit til, at 
hele denne Klasse 
saa med meget 

mistænksomme 
Blikke paa al det 
nymodens Røre. 
Rundt om i Lan

det sluttede
Haandværkerne sig derfor sammen for at bekæmpe »Landboernes og de eksalterede 
Frihedsvenners Reformplaner", som de kaldte de liberales Lyster til at omkalfatre de 
Grundlag, Næringsvæsenet hidtil havde hvilet paa.

I 1848 naaede Strømningen til Aarhus, og den 24. September i dette Aar dan
nede Haandværkerne den endnu bestaaende Haandværkerforening.

Den Mand, der særlig havde ledet Haandværkerne i Aarhus, var Handelsgartner 
F. J. Chr. Jensen. Det var en overordentlig livlig og begavet Mand med en for sin 
Stand fyldig boglig Dannelse og en Dygtighed af høj Rang indenfor sit Fag. Han 
var den første herhjemme, der gav sig af med en rationel Blomsterdyrkning, og hans 
talrige Smaaskrifter om denne Gren af Gartner
væsenet indtager endnu en hæderlig Plads i 
den derhen hørende Faglitteratur. Det var 
Jensens Energi, det skyldtes, at Haandværker- 
foreningen fra første Færd af kom til at indtage 
en fremskudt Plads i Debatten om Nærings
lovsreformen.

Om den Stemning, der raadede blandt 
Haandværkerne, og deres Stilling i det hele til 
de andre Lag i Befolkningen faar man ud
mærket Besked af et Adresseudkast, som var 
fremme til Drøftelse i December 1848.

Det hedder heri: »Haandværkerstanden 
har lidt i de seneste Aar; den har lidt meget.
Dette er Tilfældet i hele Provinsen. Den er 
gaaet tilbage i Velstand, og overhovedet har 
egentlig Velstand ikke i mange Aar kunnet 
falde i Provinshaandværkernes Lod. Har end 
den i Tidsaanden liggende Nødvendighed for
de øvrige Købstadborgere: at nærme sig Haand- handelsgartner f. j. chr. jensen.
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værkeren og give hans Berettigelse fuld Anerkendelse, foranlediget Haandværkeren til 
at hæve den store Forskel, som Klædedragt o. desl. gav, og har end Haand værkerne, 
med Hensyn til sine Børns Opdragelse og Oplærelse, givet Kendetegn for en større 
Velstand end tidligere, saa kommer Forandringen vistnok for en stor Del deraf, at 
man ikke længer ser ham henty til at glemme sin Tilsidesættelse og sine Tryk i 
størende Adspredelse eller ved skadelig Overdaad."

»Standens Tilbagegang," hedder det videre, »skyldes daarlige Tider, som Haand- 
værkerne ikke kan bebrejde sig. Købmændene derimod, hvis Ret næsten ingen 
Grænse kendte, stod som truende Forbud, og Købmandens vidtfavnende Arme viste 
truende hen til Jærnbanekommunikationen og andre overordentlige Forbedringer i 
Samfærdselen. Standen maatte derfor foretrække Savn og Indskrænkninger, den havde 
Valget mellem denne Tilstand' eller en hurtig Ødelæggelse."

„Men Friheden bliver almindelig, siges der, Haandværkerstanden stiller sig 
ved dens Modsigelser i dens eget Lys; Provinskøbmændenes ulige Ret bliver ikke 
længer Hindring for Standens Fremgang og dens Adgang til at rette sine Fordringer 
efter Byrderne; der gives Eder endog Lejlighed til at gøre Købmanden Gengæld."

»Det er vel Sandhed, at Projektet vil bringe store Resultater, men de blive 
sørgelige for Haandværkerstanden, og Fordringerne til denne er det vistnok util- 
raadelig at forøge. - Guldsmeden skulde herefter kunne anlægge Grovsmedeværksted 
og omvendt, Hustømmermanden anlægge Skibsværft - — — og Capitalisten, og dennes
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Affødninger anlægge alt, hvad de efter Lune og Opfindsomhed finde for godt — 
De unge Mænds forfærdelige Higen efter at sætte Foden under deres eget Bord, 
skulde gives friere Spillerum; Bondedrengen, som haster til Købstaden for at lære 
noget af de Haandværk, og derefter iler tilbage for at arbejde selvstændigt, skulde 
gives en friere Indpas." - — -

»Der findes kun ringe Capital-Formue i Haandværkerstanden. Lydighed mod 
det gamle Ordsprog: Skomager, bliv ved din Læst, er en Hovedbetingelse for 
Haandværkerens Eksistens; thi de Fordringer, som nuomstunder gøres til hans Due
lighed, tillader kun en ringe Grad af Adspredelse, hvori denne end maatte bestaa."

»Men« - indvendes der - »Haandværkerne kan ligesaa vel komme frem uden 
Kapital som Købmanden og operere med store Foretagender med andres Penge.« 
Men svare vi, Standen holder med Vished for, at det er en af de skønneste Sider 
ved Haandværksmandens Stilling, at Vekselmakkeri og Penge-Svindet er fremmede 
for ham; han har hverken Lyst eller Gave til at bevæge sig med andres Midler paa 
svimlende Højder, og han ønsker, at det, som hidtil i Provinsen, for Fremtiden bliver 
noget sær mærkeligt i hans Stand at være i afgørende Afhængighed til Pengemarke
derne eller Pengemændene, enten hjemme eller i Hamborg eller andetsteds, hvorfra 
Impulsen til Svindlerier komme.«

De her anførte Udtalelser er karakteristiske for Haandværkernes Standpunkt. 
De havde hidtil som de fleste Smaafolk indenfor Købstadsamfundet levet deres Liv 
for sig selv, kun optaget af, hvad der rørte sig indenfor deres egen snævre Kreds. 
Ringe var den Oplysning, de havde, og faa de Interesser, de nærede, fattige og smaa 
tillige deres Indkomster. De slog som Regel kun til til det tarveligste Udkomme. 
Man forstaar derfor saare vel, at de stod langt fjærnede fra Tidens Rørelser, af hvilke 
de kun forstod saa meget, at de kunde blive faretruende for det Grundlag, deres 
Tilværelse hidtil havde udviklet sig paa. Den Løftelse, Tiden førte med sig, havde 
de gennemgaaende ingen Sans for. Og om selv at blive Deltagere i Samfundslivet, 
faa politisk Indflydelse, drømte de ikke. Langt snarere saa de det som en formastelig 
Tanke, at Bønderne - den
Kaste, som endog Haand- 
værkerne i al deres Ring
hed havde set ned paa 
som nogle lavere Væsener, 
dem ingen rigtig kunde 
tage alvorligt - nu skulde 
have Lov til at tale med 
om Stat og Statssager.

De hægede - kon
servative i Skind og Ben 
- den Overbevisning, at 
Kongen og Embedsmæn- 
dene, naar alt kom til alt, 
dog var dem, der bedst 
forstod sig paa at regere. FRA SKRÆNTEN VED RUS SKOV. Efter Tegning af P. Holm.
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Og indenfor Bysamfundet fandt de det som hidtil ganske 
i sin Orden, at det var de øvre Lag, dem, der havde 
Indsigt og Tid, der vedblev med at være de styrende.
Kunde der end til Tider komme ikke saa lidt Kritik 
frem mod den Samfundsklasse, der kaldtes «de store", 
og som man smaaligt mente nok skulde holde sit paa 
det tørre, saa vovede man sig dog sjældent eller aldrig 
frem til aaben Opposition og tog aldrig Initiativ til 
selvstændig at føre nogen Sag frem.

Først Næringslovsspørgsmaalet kom til at røre 
ved et ømt Punkt, og først paa dette Omraade begyndte 
Haandværkerne at føre en selvstændig Politik.

Men fraset denne Sag, samledes alle Borgerne i 
skøn Enighed om, hvad der kom frem vedrørende det 
kommunale og sociale Liv. Klassepolitik kendtes endnu
ikke, fordi de fleste Borgere, naar det kom til Stykket, i den Grad var levede sam
men og ogsaa i det store og hele havde samme Syn og samme Kaar, at man kan 
betragte dem alle som hørende til en stor Familie, der levede jævnt og fortroligt 
sammen, seende op til de samme Førere.

Det var saaledes i skøn Samdrægtighed, at «Prins Frederik Ferdinands Søn
dagsskole for vordende Kunstnere og Haandværkere" oprettedes i Aaret 1828. Ini
tiativet toges af Borgmester Fleischer, der til Udførelsen af sin Plan fandt dygtige 
Medhjælpere i Snedkermestrene F. Bech og C. Jensen.

Skolen begyndte sin Virksomhed den 19. Oktober 1828 i det gamle Raadhus 
paa store Torv med to Timers Undervisning 
hver Søndag Eftermiddag fra Kl. P/a til 
Der ansattes 2 Lærere: Engelbrecht i Fri- 
haandstegning og Murmester Preis jun. i 
Bygningstegning. (Se S. 303).

Haandværkssvende betalte 6 Sk., Lære
drenge 3 Sk. for hver Søndag. Efter faa 
Maaneders Forløb var Elevantallet steget 
til 37.

En betydelig Fremgang fik Undervis
visningen, da Dyrmaler Emmerik Høegh- 
Guldberg i Aaret 1830 afløste gamle Engel
brecht. Guldberg ledede Skolen i P/a Men
neskealder med stor Dygtighed og pædagogisk 
Sans.

1848 lejedes der Lokale til Skolen paa 
Skolegade 9. Der blev Skolen indtil den, 
efter et kort Ophold i Klublokalet paa Kan- 

E. høeqh-ouldberq. nikegade, flyttedes til Oberst Høegh-Ould-
Efter en Buste i Aarh. tekn. skole. bergs Gaard, Klostergade 14, hvor der ind-
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rettedes Tegnelokaler i en ny opført Sidebygning. Her var Skolen til Huse, indtil 
den i 1884 fik sin nye Bygning i Nørrealle.

1845 blev Undervisningstiden forlagt fra Søndag Eftermiddag til 2 Søgnedage, 
Mandag og Fredag fra 7-9, hele Aaret rundt med Undtagelse af Tiden mellem 
1. April og 1. Oktober, da der kun arbejdedes Mandag Aften.

I økonomisk Henseende levede Skolen ved Tilskud fra Kongen, Prins Frederik 
Ferdinand, Kommunen og frivillige Bidrag. 1852 fik Skolen et Statstilskud paa 200 
Rdlr. til Indretning af det nye Lokale i Klostergade.

Det er imidlertid karakteristisk, at selv denne Skole, som dog i første Række 
kom Haandværkerne tilgode, ikke holdtes oppe eller lededes af dem. Det var Em
bedsstanden og de socialt højere stillede Klasser, der ogsaa her maatte tage Initiativet 

I Direktionen sad saaledes ikke en eneste Haandværker. Den bestod af akademisk 
uddannede Mænd og enkelte fremtrædende Købmænd.
Kun hos denne Klasse var der paa hin Tid tilstrækkelig 
Almensans til at arbejde for Formaal, der ikke kom 
de snævre Standsinteresser til gode.

Dette kommer smukt til Orde i en Indbydelse, 
som Direktionen for Tegneskolen - Borgmester Flei- 
scher, Skolens Leder Engelsted, Rektor J. Stougaard,
Konrektor Blache, Politiassistent Nielsen, og Køb
mændene J. Røgind, H. Meulengracht, P. Herskind 
og Th. Funder i Aaret 1833 lod udgaa til Dannelsen 
af en »Forening i Aarhus By, sigtende til at fremme 
Kunster og Haandværker« *), samtidig med at de for
anstaltede en Udstilling - den første i Aarhus - af 
Kunst- og Haandværksarbejde.

I denne Indbydelse hedder det, saare karakteristisk 
for Tiden, »Det er enhver tænkende bekendt, hvor 
vigtigt det er for et Land, at have gode Kunstnere 
og Haandværkere. Forskellige Evropas Lande give
os mærkelige Eksempler paa, til hvilken Velstand dette kan hæve et Folk. Ogsaa i 
vort Lands Hovedstad er der gjort mærkelige og glædelige Fremskridt i denne Hen
seende, og disse er det af Vigtighed at udvide ogsaa til Provinserne, hvis Beboere 
have Fordring paa ligesaagodt og smagfuldt Arbejde som Hovedstadens . . . .«

Selskabets Formaal skulde være »at opmuntre og anspore Kunstnere og Haand
værkere til at erhverve sig større Duelighed, og derved give deres Arbejder større 
Fuldkommenhed end hidtil har været almindeligt.

Dette skulde opnaas ved Udstillinger, Indkøb af godt Arbejde til Fordeling og 
Bortlodning blandt Medlemmerne samt ved Understøttelse af flittige og dygtige Haand
værkere.

Som man ser, indtages der ogsaa her en vis overlegen beskyttende Stilling

•) Ved Kunster og Kunstnere forstodes efter Datidens Sprogbrug ikke blot bildende Kunstnere, men navnlig 
ogsaa saadanne Haandværkere, der arbejdede frit og ikke var undergivne Lavstvang, f. Eks. Kunstdrejere, 
Bogtrykkere o. s. v.
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overfor Haandværkerne. I dette Forhold indtraadte der imidlertid efter Treaarskrigen 
1848- 50 en stor Forandring. Den nationale Opløftelse, denne medførte, gav alle 
Klasser et videre Blik og fik store som smaa til at føle, at de var Lemmer af 
en større Enhed end det lille Samfund i Købstaden, og at der var andre og større 
Interesser at røgte.

I Aarhus fulgte man Begivenhederne med Spænding og havde ogsaa, lige som 
alle andre Steder ydet sit Bidrag til Fædrelandet. Fra Aarhus stilledes der saaledes 
et særligt frivilligt Korps paa ca. 100 Mand, organiseret af den saakaldte Betryggelses
komité, hvis Medlemmer var Oberst Høegh-Guldberg, Overlærer Oppermann, Lærer 
Kraiberg, Købmand H. Hartvigson og Toldinspektør, Justitsraad Müller.

Krigen og de efter den følgende bevægede politiske Forhold blev ogsaa Anled
ning til, at Borgerne med en Iver, der aldrig tidligere var kendt før, tog Del i Val
gene til Rigsdagen.

Aarhus Borgerne stemte i overvejende Grad nationalliberalt; ikke blot fordi 
dette Parti repræsenterede de herskende nationale Ideer, men ogsaa, fordi det i over
vejende Grad var et Byparti, der snart traadte i skarp Modsætning til Bondevennerne.

Det var kun Næringslovskampen, der en Omgang fik Aarhus til at svigte den 
rene nationalliberale Fane.

Aarhus deltog saaledes med 1500 Underskrifter af de 15,000 Navne, som en 
Adresse til Rigsdagen mod Næringsloven af 1857 fik, et Resultat, derved Rigsdagens 
Forhandlinger om Loven gav Anledning til den spydige Bemærkning, at man burde 
lade Næringsfriheden træde i Kraft for alle Landets Kommuner med Undtagelse af 
Aarhus.

Det efter Lovens Udstedelse stedfundne Valg til Folkethinget blev da ogsaa for 
Aarhus Vedkommende en stor Demonstration. Valgt blev Justitsraad Hertz med godt 
500 Stemmer, deraf de 450 alene fra Aarhus. Kun ganske faa Bystemmer faldt paa 
hans Modkandidat, Lærer Kraiberg, der stillede sig som Bondeven, og som ved den 
forudgaaende Agitation var bleven betegnet som en Mand, der vilde gøre Brud paa 
Ejendomsretten - saa højt gik Bølgerne.

Godt var det imidlertid, at der var mange andre Sager, som var i Stand til at 
samle Byens Borgere. Dette gjaldt i fuldt Maal Kong Frederik VII.s Besøg i Aaret 
1852. Der bødes derved Befolkningen en Lejlighed til at bringe den folkekære 
Konge og »høje Gemalinde" en velment Hyldest.

Kongens Ankomst fandt Sted den 2. Juli; Festlighederne begyndte allerede ved 
Amtsgrænsen. Selvfølgelig var hele Byen flagsmykket, og de fleste Huse pyntede 
med Blomsterguirlander. I Borgporten og paa Kødtorvet var der rejst store Æres
porte, hvorfra der af hvidklædte Smaapiger blev strøet Blomster til Kongen og Grev
inden. At der ogsaa var Salut, Klokkeringning og „Fryderaab" er en Selvfølge.

Om Aftenen kørte Kongen gennem den illuminerede By. Æresportene var 
prydede med kulørte Lamper, og paa Raadhuset var følgende Vers anbragt i Transparent:

„Svinde skal Slægter, 
Og Mure smuldre;
Men Drot af Danmark,
Vor Friheds Fader, 
Vor Folke-Konge,

Din Daad skal leve 
I Sagn og Sange 
Blandt Danmarks Sønner 
De sildigst baarne."
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En anden Be
givenhed, der og- 
saa samlede Byen, 
var Afholdelsen af 
en af Haandvær- 
kerforeningen for
anstaltet Udstilling 
i 1852.

Til denne var 
rejst en midlertidig 
Bygning paa Fre
denstorv. Udstil

lingen aabnedes 
den 21. Juli og 
var efter Datidens

Provinsforhold 
meget fyldig. 119 
Udstillere fra hele

AARHUS, SET FRA SKOVTOFTEN.
Efter Maleri af P. Holm. Orig. tilh. Enkefru Ziegler.

Jylland havde ud
stillet, og at Udstillingen havde vakt Opmærksomhed ogsaa udenfor Byens Grænser 
fremgaar af en Artikel i „Fædrelandet« for 23. Juni 1852, hvori man bebrejdede 
Aarhusianerne, at de arrangerede Udstilling samtidig med, at man i København 
paatænkte at aabne en almindelig nordisk Udstilling. Denne Udstilling skulde 
være et Led i den skandinaviske Agitation, og man kan derfor let tænke sig, at der 
ikke blev set med milde Øjne paa en provinsiel Udstilling, der formastede sig til at 
træde frem samtidig med et lignende Foretagende i København. „Fædrelandet« langede 
derfor ogsaa ud efter Aarhus-Udstillingen og skildrede den som „en barnagtig Villen- 

være-med eller et Forsøg paa at opstille det jydske i Modsætning til det øvrige 
Land, noget der kun kan bevirke en Adsplittelse af Kræfterne til Skade for det
Hele, uden at gavne nogen.«

At Aarhusianerne vilde være med og ogsaa kunde det, 
viste de ikke blot ved denne Lejlighed, men ogsaa ved andre. 
I rette Øjeblik fremstod altid de Mænd, der var Brug for. 
Dette kom ikke mindst for Dagen Aaret efter Udstillingen, 
1853, da den skrækkelige Koleraepidemi herskede over det 
meste af Danmark.

I Aarhus viste det første Tilfælde sig den 19. Juli. Den 
første Uge var Soten forholdsvis mild, kun seks blev angrebne 
og 2 døde. Fra den 26. Juli tog den imidlertid fat med stor 
Styrke. Indtil den 1. August blev 28 angrebne og 18 døde. 
De følgende Uger steg Antallet af. syge og døde stærkt, saaledes 
som det vil fremgaa af omstaaende Liste, der er et Uddrag af

gammelt hus Datidens officielle Indberetninger. Den spænder over Tidsrum- 
ved aaen met fra 2. August til 19. September.

Aarhus. 22
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fra 2. Aug. -8. Aug. var 29 syge, 21 døde,
- 9. - -15. - - 50 - 25 -
- 15. - -22. - - 70 - 34 -
- 23. - -29. - - 76 - 48 -
- 30. - - 5. Septbr. - 40 - 29 -
- 7. Septbr. - 12. - - 17 - 18 -

FOTOGRAF E. BØGHS HAVE. Klostergade 32.

-13. - -19. - - 3 - 4 -
Ialt blev 319 syge og 199 døde, store Tal for en saa forholdsvis lille Befolk

ning, som Aarhus da rummede.
Selvfølgelig vakte Soten en enorm Uro. Alle, der kunde rejse bort, gjorde det 

naturligvis. Det var uhyre vanskeligt at skaffe de syge den fornødne Pleje, og man 
maatte som Sygevogtere tage, hvem man kunde faa. At det ikke altid var de heldigste 
Elementer, der blev antagne, kan man godt forstaa. Imellem dem var den da kendte 

Original Ole Dejligvejr, 
der fik den‘første Patient, 
en Kone, under Behand
ling. Uheldigvis kom han, 
paavirket som han var af 
en rigelig Portion præser
verende Spiritus, til at 
give hende for stor en 
Dosis Opium, saa at 
Konen ganske vist slap 
for at dø af Kolera, men 
rigtignok saa maatte ligge 
under for Opiumen.

Glemmes bør det imid
lertid ikke, at der ogsaa 

var enkelte opofrende 
Folk, der betragtede det 
som deres Pligt at hjælpe 
til, hvor de kunde. Blandt 

disse maa særlig fremhæves Byfoged Nielsen, Stiftsfysikus, Justitsraad Jespersen og 
Underlæge Chr. Fibiger samt Lærer Michaelsen, der fra Morgen til Aften var utrættelig 
for at hjælpe de syge*), og med at tilse Patienternes Hjem.

Til Modtagelse af de syge var den Aaret i Forvejen nedlagte videnskabelige 
Realskoles Lokaler bleven indrettet (Se Side 82.) Paa Raadhuset aabnedes der et 
Bureau til Anmeldelse af Sygdomstilfældene.

Atter i 1859 hjemsøgtes Aarhus af Koleraen, men dog i en langt mildere Grad.

♦) Om Michaelsen haves forøvrigt en anden drastisk Historie fra denne Tid. Blandt de Forskrifter, Lægerne 
udstedte til Behandling af de syge, var ogsaa den at gnide Patienterne paa Maven med en Børste. Det for
tælles nu, at Michaelsen blev sendt til en syg Kvinde, og ivrig som han var, greb han den første den bedste 
Børste og gav sig til at bearbejde den ulykkelige Kvindes Underliv. Stor var imidlertid hans Forbavselse, 
da han opdagede, at Patientens Mave under hans Arbejde blev ganske sort. Hurtig ilede han til den nær
meste Læge med den Besked, at Kvinden var ved at dø. Da Lægen senere kom, var Patienten imidlertid i 
Bedring, det sorte paa Maven hidrørte fra, at Michaelsen havde benyttet en Kakkelovnsbørste.
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Ogsaa under denne Epidemi var Michaelsen en utrættelig Hjælper. Det Dannebrogs
kors, han modtog for sit Arbejde, var derfor ogsaa en fortjent Hædersbevisning*).

Halvtredserne var i det hele en bevæget og betydningsfuld Tid for Aarhus.
Den ene Opgave meldte sig efter den anden til Løsning samtidig med at Byen 

stadig voksede.
De gamle Grænser slog ikke længer til. Nyt Opland maatte tages ind til Be

byggelse. Først kom Partiet om Fredenstorv og Fredensgade, saa Søndergade, Nørre- 
brogade o. s. v. de nærmeste Partier omkring den gamle By.

Aarhus var i Vækst og forberedte sig sindigt, men bestemt mod det Maal, der 
allerede da var foreskrevet den: at blive Jyllands første By.

*) Michaelsen døde 1887. Paa hans Grav sattes en Mindesten med følgende af Konsul Mørk forfattede Indskrift: 
„I trange Tider uforfærdet og opofrende for sine Medborgere, altid redebon og trofast mod sine Venner."

GADEN MELLEM DOMKIRKEN OG DEN GL. BISPEGAARD. 
Efter Akvarel af Tandlæge Fr. Visby.
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AAR man gennemgaar Listerne over dem, der i de første 

Omgange valgtes til Borgerrepræsentanter i Henhold til 
Loven om Købstædernes Styrelse af 1839, falder det straks 
i Øjnene, at de valgte for Størstedelen tilhører den hidtil 
ledende Klasse. I den følgende Menneskealder ser man 
imidlertid, hvorledes der efterhaanden kommer nye Ele
menter til. Der kommer Embedsmænd, Læger, endogsaa 
Officerer til, og hvad der er mest betegnende for Udviklingen 
- Haandværkerne træder nu ogsaa frem paa Skuepladsen 
for at gøre deres Interesser gældende. Hidtil havde Haand
værkerne ganske manglet Talsmænd. Der var ingen af

dem, der havde tilstrækkelig Kundskab og social Anseelse til at blive taget for gode 
til at lede Byens Sager.

Fra det 19. Aarhundredes Midte er dette ganske anderledes. Aarhus kan fra 
da af opregne en hel Række betydelige Haandværksmestre, der med Ære kunde 
repræsentere baade deres Stand og deres By.

Naturligvis havde den mere og mere om sig gribende demokratiske Følemaade 
sin store Del i denne Forskydning, men selvfølgelig skyldes Forandringen ogsaa i 
ikke ringe Grad Haandværkerne selv. Den bedre Uddannelse, Haandværkerne nu
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fik baade i Skole og paa Værksted, gjorde dem mere 
selvsikre, og da saa de nye Tider kom med de 
mange store Krav, der skulde føres ud i Livet, saa 
var der blandt Haandværkerne Mænd, der var -fuldt 
ud modne til at gøre deres Part af Arbejdet

De fleste af dem kunde ganske vist ikke møde 
med stor anden Dannelse end den, Almueskolen og 
Værkstedet havde givet dem, men Forholdene havde 
ført med sig, at de i det praktiske Liv var kommen 
til at lære mere end mangen Akademiker. Desuden 
var Tiderne i Midten af Aarhundredet ret gunstige 
for Haandværkerne. Der var Vækst i Byens Liv, og 
der skulde laves nyt baade her og der. Ved alt dette 
var der adskillige Haandværksmestre, der blev vel
havende Mænd, endda de var begyndte med bare 
Hænder.

Lad os se en Type paa den Art Haandvær- 
kere. Der er f. Eks. Snedkermester Søren Ørum.
Han kom til Aarhus 1842 og gjorde sit Mesterstykke 1846. Han var den 
første, der i faglig Henseende slog ind paa nye Baner, og den første ogsaa til at 
danne Møbelmagasin med et stort og rigt Udvalg af forskellige Møbler. Hvad dette 
vil sige, forstaar man bedst, naar man husker, at det før den Tid var umuligt at 
faa et Møbel, uden at det skulde bestilles i Forvejen. Det at man nu kunde gaa 
hen i et velfyldt Magasin og vælge mellem flere Stykker, det var en saadan For
andring af de tidligere Tilstande, at det maatte vække Opsigt. Ørum blev da ogsaa 
hurtig en kendt Mand. 1856 blev han Byraadsmedlem og en hel Menneskealder 
igennem var han Haandværkernes ypperste og selvskreven til at være Formand i 
Haand værkerforeningen. Ørum var da ogsaa af den Slags, at han aldrig opgav en

Sag paa Halv

HAVNEBILLEDE (AAENS UDLØB). Malet af P. Holm 1847. Orig. tilh. Garver Flach.

vejen. Jyde ud 
til Fingerspid
serne, begyndte 
han atter og 

atter forfra. 
Lykkedes det 
ham ikke første 

eller anden 
Gang at føre 
sin Krig igen
nem, kom han 

igen tredje 
Gang eller end
og fjerde Gang, 
om det gjordes
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DAMPSKIBSBROEN. Efter et Maleri paa Børsen.

nødvendigt. Det er en Selvfølge, at Mænd af Ørums Støbning var til stor Nytte i 
Byraadet. Allerede deres Haandværksuddannelse gav dem Indblik i og Forstand paa 
mange tekniske Sager, og hvad de ikke kendte til at begynde med, var de aldrig 
bange for at lære forfra og sætte sig grundigt ind i. Ligesom de i deres private 
Virksomhed havde begyndt fra neden af, og havde set, hvorledes alt voksede og 
udviklede sig i den, saaledes var de heller aldrig bange for at begynde paa noget nyt, 
naar det drejede sig om Byens Sager. De vidste jo af Erfaring, at det gik nok, 
naar der blot var den nødvendige Energi tilstede.

Der er ingen Tvivl om, at dette nye Blod - der selvfølgelig fik endnu friere 
Tilgang ved Indførelsen 
af den nugældende Kom
munallov - gavnede By
en i høj Grad.

Men der var og- 
saa Opgaver nok at tage 
fat paa.

Først og fremmest 
var der Fortsættelsen af
Havnearbejderne. 11836 
og 1837 var vel den nu
værende sydlige Havne
mole i det sydlige Bassin 
bleven opført i en Længde 
af 220 Alen og for en BILLEDE FRA HAVNEN. 1860. Efter Tegn. af Prof. Chr. Blache.
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Bekostning af c. 
22000 Rdlr., men 
endnu manglede 
den nordre Mole. 
Den tog man fat 
paa 1845, i hvil
ket Arbejdet be- 

gyndtes med 
Bygningen af en 

Stenskærm fra 
Skolegyde ud til 
det Punkt, hvor 
Molen ny begyn

NY ANLAGT VEJ OVER SKOLEBAKKEN. Efter Fot. af A. Fritz.der. Selve Mo
len blev udført
1846 - 47 som Dækningsarm af Stenkastning med dobbelt Anlæg ud mod Havet og 
enkelt ind mod Havnen. Den forsynedes med Træbølgeskærm og nærmest Mole
hovedet paa den afskraaede Del med Friholderværk af Træ. Den søndre Mole fort
sattes saaledes, at Strækningen indtil Knækket ud for den projekterede nordre Mole 
var fuldført som Dækningsarm i Aarene 1846 og 1847. I Aarene 1852-53 byggedes 
Molehovederne for søndre og nordre Mole af Pæleværk (store og lille Mindehoved), 
indfattende en Stenfyldning. 1856-61 indfattedes Bassinet med Træbolværker og 
Dampskibsbroen byggedes. Fylden fra det udgravede Havnebassin transporteredes til 
Terrænet bagved Skolegade i Læ af Indfatningerne mod Havnen. Langs Skolebakken 
opfyldtes ligeledes en Strækning paa c. 700 Fod, bag en paa c. 13 å 14 Fod Vand 

anbragt Tømmer- 
og Stenskærm. Ved 
Ombygningen af 
Dampskibsbroen 

1869 og Udførel
sen af „Kystvejen« 

1868-70 var 
endelig Havne

arbejderne endte 
efter at have staaet 
paa i 35 Aar. Men 
det var heller ikke 
noget ringe Ar
bejde, der her var 
udført. Det var i 
Virkeligheden en 
Forlægning af By-

kapsejlads ved aarhus 1868. ens Havn fra den
„Naja" (tilh. Etatsraad Tietgen) og „Agnete" vende tilbage til Havnen.

Efter en Tegn. i „111. Tid." af Prof. Chr. Blache. gamle Aamunding
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MUNKEPORT OG NØRREALLÉ I ÆLDRE TID Paa Billedet ses en Accisebod.

til det nye Bassin, en Forlægning, der yderligere betonedes ved Opførelsen af Børs
bygningen med Pakhusrum for Dampskibsgods 1865 - 66 og ved en ny Toldbodbygning 
1868 (den, der gik forud for Kampmanns Bygning) til Afløsning af den gamle endnu be
varede Bygning Syd for Aaen. Et helt Slægtled havde arbejdet med paa dette Foretagende, 

men særlig Tak skyldes 
dog de Mænd, der sad 
i Havnekommissionen 
fra 1856, da selve 

Bassinet fuldendtes. 
Det var Borgmester 
C. E. Hertz, Justitsraad 
Hertz, Konsul P. Her
skind, Justitsraad, Told
inspektør A. Muller 
Købmand, Fabrikant H. 
C. Liisberg, Grosserer 
Hans Broge og Maaler 
og Vejer Klindt.

Med Havnemolerne 
havde Aarhus ligesom 
strakt Armene ud efter

Trafikken, og den kom ogsaa nu, Aar efter Aar i voksende Mængde. Og hvad der 
ikke kom til Aarhus pr. Skib, det kom pr. Jernbane, da denne langt om længe var 
bleven aabnet i 1862 (fra Aarhus til Randers). For denne voksende Trafik og dens 
Betydning vil der imidlertid blive gjort Rede længere hen. Her skal blot nævnes, 
at det var Havnen og
Banen, der mere end 
nogensinde gjorde Aarhus 
til en Handelsby med en 
stadig voksende Tilvækst 
af Indbyggere.

Hvad der ogsaa hjalp 
ikke saa lidt til at fremme 
Handel og Samfærdsel var 
Ophævelsen af Acciseaf
giften, der Aarhundreder 
igennem havde sat et kun
stigt Skel mellem By og 
Land. Snart slog de'gamle 
Grænser heller ikke til.
Medens Byen i Aarhundreder ikke havde bredt sig særlig meget Syd for Byen (kun 
Frederiksgade, Fiskergade, Mindegade og Dynkarken var bebygget i første Halvdel 
af 19. Aarhundrede), begyndte man efter 1850 at tage nyt Terræn ind. Fredenstorv, 
Fredensgade og Søndergade kom til og fyldtes^efterhaanden med forholdsvis store

LODSHUSET.
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INTERIØR FRA DEN GAMLE BISPEGAARD.

og i hvert Fald for den Tid smukke og velbyggede Ejendomme. Med denne Ud
videlse havde man saa omtrent naaet Bygrænsen mod Syd, men stadig voksede 
Husenes Antal, indtil det tilsidst blev nødvendigt at gaa over paa fremmed Grund 
I Begyndelsen af Halvfjerdserne var man naaet ind paa Viby Sogns Omraade, hvor 
„Frederiksbjerg" rejste sig. Der var da ikke andet for, hvis Aarhus vilde være 
Herre over sine egne Forhold, end at søge den paagældende Del lagt ind under 
Byen. Fra 1. Januar 1874 lykkedes det da ogsaa at faa den Del af Viby Sogn, som 
laa mellem Bygrænsen og Hovedgaarden Marselisborgs Hovedparcel indlemmet under 
Købstadgrunden (c. 88 Tdr. Land). Som bekendt er man ikke nøjedes hermed, men 
har siden da gjort nye Landvindinger. 1886 indlemmedes saaledes „Aarhus Mølle
distrikt«, der hidtil havde ligget som Enklave, hørende til Hasle Herred, midt i By
jorden *), og fra 1. Januar 1899 kom af Marselisborg Jorder, som da købtes, de 900 
Tdr. af 1250 Tdr. Land ind under Aarhus.

Bebyggelsen mod Nord begyndte forholdsvis senere. Det kneb med at komme 
op ad Bakkerne, men da man endelig fik begyndt, tog Udviklingen ogsaa fat med 
rivende Fart. Nye Gader og Pladser anlagdes, og det ene Hus rejste sig hurtigt 
ved Siden af det andet Hvilken Aarhusianer vilde, endnu saa sent som i Halv-

*) Delte Forhold gav i ældre Tid af og til Anledning til forskellige Forviklinger. Det var ikke altid saa lige 
en Sag at huske, at Møllen ikke hørte til Byen. Men hvem der aldrig glemte det, var Møllerne selv, og 
navnlig ikke hin tapre Møller, der med alle sine Folk stillede sig op ved Indgangen til sin Ejendom for at 
formene Byfogden og hans Folk at komme ind i Møllen. Paa hans Grund havde kun Hasle Herreds Foged 
Adgang i Embedsmedfør.



346

GENERAL JUULS GAARD.

fjerdserne, kunde have tænkt sig, at der blot skulde en Snes Aar til, inden Byen var 
naaet op til »Aldersro", den Bygning, der som et lille Jagtslot - Plat-de-menagen 
kaldet - kronede Bakkekammen mod Nord.

Naturligvis har denne enorme Bebyggelse i høj Grad forandret Byens Fysiog
nomi. Ikke blot er der kommen Bydele til, som i Størrelse overgaar den gamle By 
et Par Gange, men selve den indre Stad er i Løbet af den sidste Menneskealder 
fuldstændig forvandlet. De gamle Gaarde har veget Pladsen for nye store Huse med 
mange Etager, og store ubebyggede Grunde, der tidligere laa inde i Byen som Oaser, 
er taget ind til Bebyggelse. Den store Bispegaard med tilliggende hyggelige Have 
forsvandt paa denne Maade i Begyndelsen af Firserne, de gamle hyggelige Pæretræer 
i General Juuls Have paa Kannikegade - i ældre Tid enhver aarhusiansk Drengs 
Fryd paa Grund af de mange Pærer, der mer eller mindre tilfældigt faldt ned som 
et godt Bytte - er faldne for at give Plads for Privatbanken, o. s. v.

En af de største Forandringer i Byens Ydre er dog Bygningen af St. Clemens 
Bro. Indtil Begyndelsen af Firserne laa de to Bydele Nord og Syd for Aaen i Grun
den som to Stæder for sig. Man kunde jo nok komme over baade ad Mindebro og 
Frederiksbro, men synderlig bekvem var disse Adgange ikke; navnlig for dem, der 
skulde til Banegaarden, var der ingen ubetydelig Omvej at gøre. Ganske vist kunde
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man komme ad Stentrappen over 
Fiskerbroen gennem Fiskergyden 
op ad Søndergade, men det var 
en Art Bjærgbestigning, som i hvert 
Fald ikke egnede sig for ældre 
Folk og for dem, der havde <nange 
Ligtorne, og at passere denne Over
gang med Vogn var umuligt.

Allerede i Begyndelsen af Halv
fjerdserne var dristige Hoveder 
kommen paa den Ide at forbinde 
de to adskilte Bydele ved en lang 
Bro, ad hvilken man i god Ro og 
Mag kunde komme over fra St. 
Clemenstorv til Søndergade. Men 
den Gang var Tiden endnu ikke 
moden. Man kunde slet ikke for- 
staa denne Plan - en Bro, der 
skulde ligge over Taget paa adskil

lige Huse - det var jo en Umulighed, og man lo ad denne 
,,Luftbro", som man kaldte den. Ti Aar efter var dog alle 
overtydede om, at den maatte bygges, og i de første Aar af 

Firserne tog man fat paa Arbejdet, der fuldførtes efter Planer af 
Premierløjtnant Andersen for en Sum af c. 260,000 Kr., hvoraf 
de 100,000 Kr. var bleven indsamlet ad privat Vej. 1884 aabnedes

St. Clemensbro for Færdselen, og dermed var der paa en Gang skabt en ny Hoved- 
aare midt i Byen, et rigtigt „Strøg", hvor der var Plads til Færdsel af enhver Art, 
og langs hvilket der kunde blive Plads for smukke og tidssvarende Ejendomme.

Af dem har Aarhus selvfølgelig i de sidste Tiaar faaet mange, uden at man 
derfor tør paastaa, at de allesammen er arkitektoniske Mesterværker. Skal man sige 
den strenge Sandhed, nødes man vel endog til at indrømme, at det kun er meget 
faa Bygninger, der kan staa for en Vurdering fra et kunstnerisk Synspunkt. Men en 
Trøst er det, at der dog altid er en Del, man har Lov til at glæde sig over.

Det er givet, at denne store Udvikling maatte stille mange Opgaver til Løsning 
for Kommunalbestyrelsen. Byens Vækst førte ikke blot forøget Arbejde med sig, 
men det var ogsaa nødvendigt, saa at sige, at komme den i Forkøbet. Der maatte 
f. Eks. nye kommunale Bygninger til at afløse de gamle, som nu ikke længer slog til. 
1857 byggedes det nuværende Raadhus istedetfor den gamle Byghing foran Domkirken 
paa Store Torv. Hvor hurtigt Udviklingen er gaaet for sig i vor Tid, er Raadhuset 
forøvrigt et godt Eksempel paa. Thi medens den gamle Bygning paa Torvet havde 
været tilstrækkelig Aarhundreder igennem, saa har den nye kun kunnet slaa til i l’/a 
Menneskealder. Det nye Ting- og Arresthus har maattet træde hjælpende til, uden 
at man kan sige, at Byen derved er kommen over Trangen til et nyt Raadhus. 
Aarhus’ Værdighed kræver tværtimod snart et nyt „Borgernes Hus", i hvilket ikke
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blot Byens Raad, men 
dens store Administration 
kan faa Sæde.

1862 opførtes i Para
disgade Nordre Byskole, 
som siden da er efterfulgt 
af saa mange andre Skole
bygninger.

1869 begyndte man 
at bygge Fattig- og For
sørgelsesanstalten i Vester- 
allé, og siden den Tid er 
det gaaet Slag i Slag med 
Opførelsen af offentlige 
Bygninger, Skoler, Hospi
taler, Kirker m. m.

En Række saare vig
tige Opgaver for Byens 
Styrelse var Ordningen af 
en hel Del Anliggender, 
som det tidligere havde

søndergade, før broen blev bygget. været Hvermands private
Sag at udføre. Der var

saaledes offentlig Renovation, Gadefejning, Byens Forsyning med Vand, Gas, Elek
tricitet, med andre Ord den store Mængde Foretagender, som falder ind under Be
grebet »Kommunalsocialisme". Til at begynde med laa den Tanke ganske vist de 
fleste fjern, at Byen selv kunde optræde som industridrivende, og det var derfor 
ganske naturligt, at man 1853 -54 overdrog »det dansk engelske Gaskompagni" 
Anlæget af Gasværket, men kun 18 Aar efter var Anskuelserne forandret om den 
Ting. 1871 -72 anlagde Byen selv sit Vandværk og overtog 1880 selv Driften af 
Gasværket; denne kommunalejVirksomhed er senere bleven udvidet ved Aabningen 
af det offentlige Slagte
hus (1895) og Elektrici
tetsværket (1900).

Til at lede alle 
disse Foretagender var 

den gamle Embeds
mandsstyrelse selvfølge
lig ikke tilstrækkelig.
Der blev under de nye 
Forhold altfor meget og 
altfor forskellige Ting 
at varetage for en eller 
et Par enkelte Magistrats-

AARHUS, SET FRA SØEN. 
Orig. tilh. Fabrk. V. Ormslev.
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AARHUS, SET FRA SØEN, FØR KYSTVEJEN BLEV ANLAGT. 
Til venstre St. Olufs Kirkegaard.

personer. Hovedvægten i den 
nye Bystyrelse er da ogsaa 
kommen til at ligge i de af 
Byraadet af dets egne Med
lemmer sammensatte Udvalg 
til Ledelse af de mange for
skellige Anliggender, som 
hører under Bylivet i vore 
Dage. Herved er Byraadenes 
Opgave bleven lige saa meget 
den at administrere, som den

at repræsentere. Et Byraad kan - og en stor By som Aarhus maa selvfølgelig have 
— en stor Stab af tekniske, juridiske og administrative Embedsmænd til sin Raadig- 
hed, men ikke desto mindre maa Raadets Medlemmer selv i stor Udstrækning være 
i Besiddelse af Kundskaber i de forskellige Retninger, som hører til for at lede Byens 
Sager vel. Det kan uden Overdrivelse siges, at Aarhus stedse blandt sine Borgere 
har kunnet finde Mænd, der var Opgaverne voksne.

Uden at gaa nogen af disse for nær, kan man med Føje fremhæve en Mand, 
der har haft særlig Lod og Del i Udviklingen. Det er Konsul, Redaktør J. M. Mørk. 
Gennem en lang Aarrække sad han i Byens Raad og fulgte saa at sige Byens Vækst 
en Menneskealder igennem. En utallig Mængde Sager havde han Indflydelse paa, 
og gennem sin lange Virksomhed fik han et Indblik i de forskellige administrative 
Grenes Forvaltning og hele Styrelsens Mekanik, der gjorde ham til et uundværligt 
Medlem. At Mænd som Broge og flere af Byens betydeligste Mænd ogsaa har siddet 
i* Byraadet har selvfølgelig kun kunnet forøge dettes Anseelse, men deres Hoved- 
gærning falder dog andetsteds. Det er i det Hele en Ære for Aarhus Bys frem
trædende Mænd, at ingen af dem har vægret sig ved at tage Del i Arbejdet ved 
Byens Styrelse, endskønt det at være Medlem af Byraadet, jo større Byen er bleven, 
kræver saa at sige sin Mand for sig. Den Tid er da næppe heller fjærn, hvor den 
største Del af Arbejdet maa overlades til lønnede Embedsmænd, saaledes at de valgte 
Medlemmers Hverv væsentlig bliver af repræsentativ og kontrollerende Natur.
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Hvor stort 
Administrationen

Arbejdet er bleven indenfor By
vil kunne ses blot ved at sammen-

ligne nogle Tal fra det sidste Kommunalregnskab 
(for 1904) med det for et halvhundrede Aar tilbage.

I Aaret 1844 udgjorde Kommunens samlede 
Udgifter c. 65,000 Kr., hvad der vil sige det samme 
som c. 9 Kr. pr. Indbygger. 50 Aar efter var Sum
men stegen til c. 2 Millioner eller c. 39 Kr. pr. 
Indbygger.

Naturligvis er Udgifterne paa de enkelte Konti 
stegen i samme Grad. I 1844 kostede Fattigvæsenet 
c. 20,000 Kr., 1904 c. 300,000 Kr. (derunder Ud
gifter til Alderdomsforsørgelse), Skolevæsenet hen
holdsvis 10,000 og 256,000 Kr. Til Vægter, Sprøjte, 
Lygte- og Vandvæsen medgik der 1844 ialt c. 3000 
Kr. 50 Aar efter kostede alene Gadernes Oplysning 
ved Gas og Elektricitet c. 40,000 Kr., medens der 
til en Post alene som Vandforsyningen medgik 
c. 76,000 Kr. Istedetfor den Vandmængde de faa 
offentlige Pumper rundtom paa Gaderne og de 
private Brønde

kunde levere, 
bruger Byen nu 
ganske vist og
saa godt 18 Mil
lioner Tdr. Vand 
om Aaret eller 
omtrent 1 Td.

JOHANNES MAGNUS MØRK, født i Aar
hus 20. Marts 1827, død 17. Juni 1889. Søn 
af Kbmd. P. Mørk, Aarhus. Som 16aarig 
i Handelslære hos Kbmd. Kjørboe, Aarhus.
Efter endt Uddannelse ansat først hos Pon- 
toppidan i Hamburg, senere hos Westen- 
holz, London. 1852 etablerede han sig som 
Købmand i Aarhus. 1853 gift med en Datter 
af Raadmand Søgaard, gik i Kompagni med 
Kbmd. Kjørboe, drev fra Ejendommen Ve
stergade 11 Grossererforretning i Korn og 
Smør. 1857 knækkede Krisen Firmaet. 1854 
valgtes Mørk ind i Borgerrepræsentationen 
og var fra 1858-68 dens Formand, ogsaa i 
det ny Byraad fik han Sæde og sad der til 
sin Død. 1861-73 var Mørk Folketings
mand. 1873—89 Redaktør af „Aarhus Stifts
tidende". 3. Decbr. 1864 udnævnt til Ridder
af Dbg. 8. Oktbr. 1888 udnævnt til Dbmd. . j- -jVand pr. Individ
for hvert Døgn. Til Vedligeholdelse af Gader og 
Veje kunde man for 50 Aar siden nøjes med 
c. 6000 Kr., nu maa man op paa 146,000 Kr. 
Byens Renlighed kostede den Gang saa godt som 
ingen Ting, nu medgaar der c. 43,000 Kr. til 
dette Formaal, og saaledes kunde man blive ved 
i det uendelige.

Naturligvis skyldes denne store Udvikling 
ikke alene den Omstændighed, at Byen har faaet 
sin gode Havn og sine Jærnbaner. Den er en 
Følge af den almindelige kolossale Forøgelse af 
Produktionen. Der har været Raad til en langt

SMØGE MELLEM Nr. 14 OG 16 PAA MEJL- 
GADE UD TIL VANDET - MED TRÆBRO 

VED SKOLEBAKKEN.

større Kraftudfoldelse, fordi der paa hver enkelt 
Indbygger falder en langt større Indtægt end tid
ligere, selv om Fordelingen maaske er mindre lige.
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AARHUS I TRESSERNE. Efter Fot. af A. Fritz.

Store Summer er selvfølgelig bievne bundne i de kommunale Anlæg. Byens 
Gæld udgør for Tiden godt 12 Millioner, til hvis Forrentning der paaregnes omkring 
42,000 Kr. For 50 Aar siden spillede denne Post paa Budgettet absolut ingen Rolle.

Til disse forandrede Forhold svarer selvfølgelig en helt anden social og økono
misk Deling af Befolkningen. Der er bleven færre selvstændige Folk og flere 
Tjenende, hvad der dog langtfra vil sige det samme, som at der er bleven forholdsvis 
flere fattige Folk. Men de forandrede Næringsforhold - f. Eks. Indførelse af Nærings
frihed — og Udviklingen af den i større og større Grad gennemførte Koncentration 
af alle Virksomheder har medført, at der skal færre til at styre og flere til at lyde. 
Det kan i hvert Fald foreløbig ikke være anderledes. Virksomhedernes Art er 
ogsaa i Tidens Løb bleven en hel anden. Tager vi Handelen for os, saa vil det ses, 
at de gamle blandede Forretninger, der førte alle mulige Varer paa Lager, saa godt 
som er forsvundne. Man køber ikke længer sin Tobak i samme Bod som sin Kaffe, 
og man gaar ikke længer til Jærnkræmmeren, naar man vil have Galanterivarer eller 
Porcellæn. Handelen er bleven udspecialiseret i en utrolig Grad, samtidig med at 
Intensiteten er taget uhyre til. De lettere Produktions- og Samfærdselsmidler gør, 
at der i vore Dage kan omsættes langt flere og langt større Varemængder end det 
var muligt i ældre Tid, hvad der muliggør baade et større Antal Virksomheder og 
Virksomheder af langt større Omfang. Medens det i gamle Dage var Regel, at ingen 
Forretning var større, end at en enkelt Mand kunde styre den, kommercielt og øko
nomisk, saa fordrer vore Dages store koncentrerede Virksomheder saa store Kapitaler, 
at ingen enkelt Mand kan overkomme dem. Herpaa kan netop Aarhus levere mange
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H. CHR. WEIS, ANDR. S. WEIS,
Etatsraad, Stiftsfysikus. Cand. polyt., Molleejer.

Maleri af Constantin Hansen. Maleri af V. N. Marstrand.

Eksempler. Det danske Petroleumsaktieselskab bliver saaledes til ved Sammensmelt
ning af flere Forretninger, deriblandt Rudolph Wulffs i Aarhus, mange private For
retninger omdannes til Aktieselskaber eller optager flere Kompagnoner i sig, altsammen 
for at udvide Virksomheden og skaffe ny Tilførsel af Kapital og Energi.

Og som det er gaaet med Handelen er det gaaet med Industrien. Ganske 
langsomt har den udviklet sig af Haandværket ved at tage nu en nu en anden 
Maskine til Hjælp. Der er kommen Dampkraft og Elektricitet til, og tilsidst har vi 
den udvidede store, moderne Fabrik med dens gennemførte økonomiske Arbejds
deling. Lad os atter tage et illustrerende Eksempel, som alle kender. 1846 var 
Peter Vincents Stampe en lille Farver paa Fiskergade, der i Baghuset egenhændig 
trykkede og farvede de Tøjer og det Garn, som Bønderne leverede ham, medens hans 
Kone i Forhuset passede Butikken. I de 60 Aar, der er gaaet
siden, er der kommen talrige Maskiner til, Damp er installeret, 
og Virksomheden er udvidet til et stort mekanisk Væveri, der 
indtager et mægtigt Fladerum med mange store Bygninger.

Selv den lille Haandværker, der mere end nogen anden 
har begrædt de nye Tider med deres Næringsfrihed og Maskineri,
.kan trods mang

lende mekanisk 
Hjælp producere

langt mere og 
bedre end i de 

„gode gamle 
Dage", fordi han 
kommer langt hur
tigere og billigere 
i Besiddelse af sine
Raavarer end da, museet og møllen omkring 1897,
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KARIOL TIL BREVPOST. Efter Tegn. af K. Hansen Reistrup.

ikke at tale om, at saagodt som alt Værktøj er bedre og billigere, -og alle Processer 
kan udføres langt hurtigere end før. Har den mekaniske Drift end gjort mangt et 
Haandværk overflødigt, saa har den paa den anden Side hjulpet de andre saa meget 
mere frem. Vor Tids Haandværker er da ogsaa af en hel anden Støbning end de 
gamle Dages lille, forhutlede Smaamester. Han staar socialt og intellektuelt ikke 
tilbage for de andre Klasser, kan deltage i Samfunds- og Selskabslivet med samme 
Berettigelse som de Stænder, der tidligere regnedes til de højere. Ingen Skranker 
spærrer Vejen fremad, naar blot han har Energi og Penge.

Der er ikke længer noget Lavsvæsen, der siger, saadan og saadan skal Du bære 
Dig ad, saadan og saadan skal Du producere. Enhver kan følge sin egen Lyst i 
den Retning.

Men netop det ubundne og frie i vor Tids Handel og Industri har vakt Trangen

Aarhus.

MEJLGADES PORT VED AAR 1895.
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til og Nødvendigheden af en Organisation af Kræfterne. Vi har set, hvorledes mange 
enkelte Virksomheder er bleven opslugt af de store Aktieselskaber, hvorledes man 
netop for at forøge og forbedre Produktionen har maattet forene de enkelte frit- 
virkende Elementer til et storartet Sammenspil. Men akkurat paa samme Maade er 
det gaaet i det sociale Liv. Ingen har i Længden kunnet staa sig ved at være alene. 
Den enkelte har været nødt til at slutte sig til nu her og nu der for at opnaa snart 
dette og snart hint. Derfor ser vi netop i vor Tid blomstre et Foreningsliv, som 
ingen anden Tid har set Mage til. Fortiden havde sine Gilder og sine Lav. Vor 
Tid har utallige Mængder af selskabelige, humane og politiske Foreninger. Hvor- 
mange kan alene Aarhus ikke opvise! Der er den store Haandværkerforening, den 
største i Landet af denne Art efter Industriforeningen i Kjøbenhavn, der er Handels
og Kontoristforeningen, og der er de store og betydningsfulde Fagforeninger for 
Arbejderne - det sociale Lag, der er talrigst i vor Tid.

Der er de mange Syge- og Begravelsesforeninger, Forbrugsforeninger, Fore
dragsforeninger o. s. v., allesammen Institutioner, der giver vor Tid et Præg af Liv 
og Udvikling, som aldrig nogen Sinde har været større. Hvor stort og stærkt, skal 
blive belyst ved en Række Tal i næste Afsnit.

R. BERG.

FISKERTYPE. 
Peter Sode.



XX.
ED den sidste almindelige Folketælling, den 

1. Februar 1901, rummede Aarhus en Be
folkning af nær ved 52,000 Mennesker. 
Hvor meget dette Tal er forøget siden da, 
kan ikke nøje angives, da de aarlige Mand
tal, der foretages ved kommunal Foranstalt
ning, ikke medtage Garnisonen og ej heller 
Personer, som kun rent midlertidig opholde 
sig i Byen. Saa vidt man kan skønne, er 
der imidlertid i de første Aar efter Aar- 
hundredskiftet, i Aarhus ligesom i de fleste

andre danske Provinsbyer, indtraadt en foreløbig Standsning i den stærke Befolk
ningstilvækst, der kendetegnede den foregaaende Periode. Selv om Folketallet er 
vokset noget siden 1901, har det næppe fjernet sig væsentlig fra det før nævnte Tal.

Hvad betyder nu dette, en By paa et Par og Halvtredsindstyve Tusinde Ind
byggere.

Lad os lige saa godt straks slaa det fast, at en Storstad i moderne evropæisk 
Forstand er det ikke. Der findes alene i Evropa halvfjerde Hundrede Byer, der i 
Folketal staa Maal med Aarhus. Men er Aarhus ingen „Storstad", saa er den dog 
efter hjemlige Forhold en stor By, og navnlig en stor Provinsby. I Skandinavien 
er der — foruden Hovedstøderne - kun tre Byer (Gøteborg, Bergen og Malmø), der 
have naaet et større Indbyggerantal, og i Danmark er Aarhus den største By næst 
efter Hovedstaden, den er primus inter pares — den første blandt Ligemænd.

Og Aarhus har givet sig god Tid til at blive stor og folkerig. Man har i
23’
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HANS HENRIK BLACHE, født 1787 i Aalsø ved 
Grenaa, hvor Faderen var Degn. 1800 Discipel i 
Aarhus Katedralskole; 1813 Adjunkt, 1824 Overlærer, 
1833 Konrektor og 1838 Rektor ved samme. 1853 
udnævnt til Professor. Tog Afsked 1861 og rejste 
til København, hvor han døde 1871. - Blache var 
en dygtig Skolemand. Desuden besad han en ikke 
ringe poetisk Begavelse. En Del af hans Digte er 

samlede i „Arosia".

Amerika set Storstæder skyde op som Padde
hatte; i England have „raadne Flækker" i et 
Par Menneskealdre udviklet sig til Halvmillion- 
Byer; i Norge er Kristiania i mindre end 
hundrede Aar bleven forvandlet fra en uanselig 
lille Stad med fuldstændig provinsielt Præg til 
en By med snart en Fjerdedel Million Ind
byggere. Ogsaa i vort eget Land have vi - 
i beskeden Stil - set noget af dette: Esbjerg, 
Danmark yngste Købstad, hvortil der ikke 
fandtes mindste Spor for 40 Aar siden, og 
som i 1870 kun havde 4-500 Indbyggere, 
fløj i en Menneskealder mere end 60 danske 
Købstæder forbi og er nu med sine ca. 15,000 
Indbyggere Nummer 7 eller 8 i Rækken af 
vort Lands Byer.

Anderledes sindig har Aarhus udviklet sig; 
den hører jo til Danmarks ældste Byer og 
har været tusinde Aar eller mere om at naa 
det Folketal, Esbjerg naaede i en Menneske
alder. Og selv om vi alene se paa Byens 
egentlige store Opsvingsperiode, de sidste 40 
Aar, da Jernbane og Havn har gjort Aarhus

til et Knudepunkt for Jyllands Handel og Trafik, selv da kan der næppe siges at være 
noget foruroligende forceret i Udviklingen, i hvert Fald ikke, naar man maaler denne 
med Befolkningsforøgelsen. Dette vil blive klart ved en lidt nøjere Betragtning af 
Byens Folketal og Befolkningsforøgelsen i forskellige Perioder af det 19. Aarhundrede. 

Det er allerede i et tidligere
Afsnit nævnt, at Aarhus ved Folke
tællingen 1801, altsaa for godt 
hundrede Aar siden, talte 4100 
Indbyggere. Aarhus var altsaa 
da en By af omtrent samme 
Størrelse som det nuværende
Ribe eller Faaborg, og der var 
fire Provinsbyer, hvis Indbygger
tal var højere (Odense, Aalborg, 
Helsingør og Randers). Ved den 
næste Tælling i 1834 var Folke
tallet steget til omtrent 6800, og 
Aarhus var sprunget Randers 
forbi og rykket op til Nr. 4 
i Rækken af Provinsbyer. I 
1840 var Tallet ca. 7100, i 1845 INTERIØR FRA REKTORBOLIGEN PAA BLACHES TID. 

Efter Maleri af Prof. Chr. Blache.



ca. 7900; nu var Aarhus bleven 
Nr. 3, idet den ogsaa havde ladet 
Aalborg bag ved sig. I 1855, da 
Aarhus talte 8900 Indbyggere, 
havde Aalborg imidlertid taget Re
vanche, idet dens Folketal var et 
Par Hundrede større; men i de 
følgende fem Aar øgedes Aarhus’ 
Befolkning efter en hidtil ukendt 
Maalestok - med over 2000 
Mennesker i 5 Aar - og Resul
tatet heraf var, at Tællingen 1860 
viste et større Folketal i Aarhus 
end i baade Aalborg og Helsingør; 
med sine 11,000 Indbyggere var 
Aarhus nu Danmarks næststørste 
Provinsby (Odense havde 14,300 
Indb.). I 1870 naaede Aarhus 
15,000 og Odense 17,000; men i 
1880 havde Aarhus med sine 
24,800 sprunget sidstnævnte Kon
kurrent forbi, og nu var Aarhus 
Nr. 1. I 1890 var Folketallet 
steget til 33,300 og i 1901 til 
51,800*).

Hvis man sætter Tilvæksten 
fra Tælling til Tælling i Forhold 
til Folketallet, vil man finde, at 
den gennemsnitlige aarlige Befolk
ningsforøgelse for hver 1000 Men
nesker i Aarhus udgjorde
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SKOLEGYDE OG DEN GL. LATINSKOLE, 
set fra Havnepladsen.

i Perioden 1801 -34......... 15
1834-40......... 7
1840-45......... 21
1845-55......... 12
1855-60......... 44
1860-70......... 32
1870-80......... 52
1880-90......... 30
1890- 1901... 41

Den forholdsvis stærkeste Befolkningsforøgelse fandt altsaa Sted i Tiaaret 
1870 -80, men hertil er at bemærke, at i denne Periode (fra 1. Januar 1874) ind
lemmedes Frederiksbjerg Distrikt, der tidligere havde hørt til Viby Sogn, i Aarhus

♦) Frederiksberg, hvis Folketal i 1860 var ca. 8200 og i 1901 ca. 76,200, kan ikke betragtes som en Provinsby, 
men som en Del af Hovedstaden.
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CHR. R. OTTERSTRØM, født 
1795, død 1876. Tog 1812 dansk
juridisk Eksamen, derefter Fuldm. 
paa Stiftamtskontoret i Viborg. 1834 
Stænderdepuleret i Viborg. 1837 
valgt til Kasserer ved Nationalb. 
Filial, „Bankcomptoiret i Aarhuus". 
I 20 Aar var O. i en væsentlig 
Grad den ledende Aand ved dette 
Bankinstitut. 1848 Medlem af den 
grundlovg. Forsaml, for Aarhus; 
derefter i 3 Aar Kredsens Folke
tingsmand. Under de vanskelige 
Forhold i 1848 var O. en Tid kon
stitueret som Stiftamtmand i Aarhus.

i samme Tidsrum er

Købstad, hvorved der paa én Gang tilførtes denne en 
Befolkning af ca. 2000 Mennesker. Ogsaa i Perioden 
1890- 1901 forøgedes Byens Folketal ved en administrativ 
Omlægning, idet en Del af Marselisborg Jorderne med en 
Befolkning af ca. 850 Mennesker indlemmedes i Aarhus. 
Hvis man lader den Tilvækst, der skyldes de nævnte to 
Forlæggelser af Bygrænsen, ude af Betragtning, reduceres 
den aarlige Befolkningsforøgelse i Perioden 1870- 80 til 
ca. 40 pro mille, og i Perioden 1890- 1901 til 39 pro 
mille.

En Del af sit nuværende Folketal har Aarhus altsaa 
faaet ved at opsluge tilgrænsende Distrikter, men det er 
dog kun en mindre Del af Befolkningstilvæksten, Byen er 
kommen saa let til. Det vil nu være af Interesse at se, 
hvorledes den øvrige Del af Tilvæksten i sidste Halvdel 
af det 19. Aarhundrede fordeler sig mellem Fødselsover
skud og Indvandringsoverskud.

Vi vælge som Udgangspunkt Aaret 1855, idet dette 
Aars Folketælling maa antages at være mere nøjagtig end 
den, der afholdtes i Krigsaaret 1850, da mange værne
pligtige Mænd vare borte fra Byen. I hele Perioden 
1855- 1900 er Byens Folkemængde vokset fra omtrent 
9000 til omtrent 52,000, altsaa med 43,000 Mennesker. 
Der er i denne Periode født ca. 40,000 Børn i Aarhus, 
der død 22,000 Mennesker. Forskellen, ca. 18,000, er

altsaa Befolkningens naturlige Tilvækst, dens Fødselsoverskud. Af den hele Til
vækst paa 43,000 skyldes, som foran nævnt, knap 3000 Indlemmelse af Grænse
distrikter i Byen, og tilbage bliver altsaa et Antal af 22,000, der repræsenterer Over
skudsindvandringen,
d. v. s. det Tal, hvormed de 
tilflyttede overstiger de fra
flyttede. Det vil altsaa ses, 
at langt den største Del af 
Befolkningstilvæksten i de 
sidste halvhundrede Aar skyl
des Indvandring til Byen ude 
fra. Hvorledes dette Forhold 
stillede sig i de enkelte Af
snit af Perioden, ses af føl
gende lille Tabel:

KØBMAND N. MALLINGS HOLSTENSKVOGN. Hvid Kurvefletning, 
grønne Agestole hængende i Fjedre og Læderstropper, smalsporet og ikke 

undersporet, væltede let.
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Befolkningsforøgelse ved:

Tidsafsnit
Fødsels
overskud

Indvandrings
overskud

Indlem
melser

Samlet
Befolknings

forøgelse
1855-60.. . . 676 1442 w 2118
1860-70.. . . .. 1506 2510 w 4016
1870-80.. .. .. 3175 4681 1950 9806
1880-90.... .. 5559 2916 n 8475
1890- 1901. . .. 7134 10524 850 18508

Herefter var Indvandringen af forholdsvis størst Be-
tydning for Byens Vækst i Begyndelsen af Perioden, idet 
Indvandringsoverskudet i 1855-60 udgjorde 68 pCt. eller 
over de to Tredjedele af den hele Befolkningstilvækst; i 
Tredserne udgjorde Indvandringsoverskudet 63 pCt., godt 
de tre Femtedele af Tilvæksten, et Forhold der end ikke 
naas i Halvfemserne, hvor kun 57 pCt. af Tilvæksten falder 
paa Indvandringsoverskudet og 5 pCt. paa Indlemmelser. 
Af Halvfjerdsernes Befolkningstilvækst skyldtes 48 pCt. Ind
vandring og 20 pCt. Indlemmelse. Forholdsvis mindst var 
Indvandringen i Firserne, da kun 34 pCt., altsaa en Tredje
del af Tilvæksten skyldtes Tilflytning til Byen, medens de 
to Tredjedele fremkom ved Fødselsoverskud.

GERHARD P. BRÆMMER, født 
1801 i Hillerød. Stod i de yngre 
Aar Grundtvig nær, men sluttede 
sig senere til den mynsterske 
Retning. Tog Doktorgraden 1836. 
Betydningsfuld Virksomhed som 
Forst. ved Seminariet i Snedsted. 
1845 Biskop i Aarhus. Dygtig, 
om end noget myndig, Admini
strator. Højt anset og æret Per
sonlighed. Ypperlig Prædikant.

BRUUN JUUL FOG, født 1819 i Stege. 
Her skal kun anføres, at F. 1859-61 
holdt teol. Forelæsninger ved Universi
tetet og udgav en Bog »Om det teologiske

Efter det anførte kan man Tog 1881 ,"’k'd og døde
1884 i Vejle.

slutte, at kun omtrent de to
Femtedele af Aarhus Bys Befolkning er født i Byen. 
En nøjagtig Verificering af dette Resultat kan ikke 
foretages paa Grundlag af de Oplysninger, der er 
for Haanden, men man har fra Folketællingen i 
1901 en Opgørelse for alle Byerne i Aarhus Amt 
under eet (altsaa Aarhus, Skanderborg, Horsens og 
Silkeborg), og denne Opgørelse viser netop det nævnte 
Forhold, at 40 pCt. af disse Byers nuværende Be
folkning er født i den By, hvor de opholder sig for 
Tiden.

Spørge vi nu, hvorfra den til Aarhus indvandrede 
Befolkning er kommen, kan Svaret kun gives med 
tilnærmelsesvis rigtige Tal. Ogsaa her gælder de Op-
lysninger, vi har, for alle Amtets 4 Købstæder under 
eet, men Aarhus spiller i denne Gruppe en saa 
dominerende Rolle, at man med temmelig stor Sikker-

Studium'*. Fra 1865 ledede F. de homi- 
letiske Øvelser og holdt Forelæsninger v. 
Pastoralseminariet. 1867 Holmens Provst.
1879 teol. Æresdoktor. 1881 Biskop i 
Aarhus. 1884 Martensens Efterf. paa 
Sjællands Bispestol. Fulgte som Biskop 
de af Mynster og Martensen afstukne 
Baner. Som Prædikant staar han blandt 
Danmarks første. Døde i Kbhvn. 1896.

hed tør gaa ud fra, at Resultatet ikke vilde være 
blevet væsentlig anderledes, hvis Opgørelsen var fore-
taget for Aarhus alene. Ser man da bort fra de 
relativt lidet talrige Personer, der er fødte udenfor 
Landet, kan Forholdet angives omtrent saaledes: Af 
den hele nuværende Befolkning er, som før nævnt,
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KLOSTERGADE (HJ. AF OL. GULDSMEDGADE).

de to Femtedele født i selve Byen; andre to Femtedele er født paa Landet i den 
nærmere Omegn; godt Halvdelen af disse sidste er født i Aarhus Amts Landdistrikter, 
knap Halvdelen er kommen fra de tilgrænsende Amter. Den resterende Femtedel af 
Befolkningen er for største Delen tilflyttet fra andre Byer, medens kun en ringe Part 
af Byens Befolkning (6 pCt.) er født paa Landet udenfor Aarhus Amt og dets Nabo
amter. Man ser, hvorledes Byen øver sin dragende Indflydelse først og fremmest 
paa Befolkningen i den nærmeste Omegn, aftagende ud efter mod de fjernere Dele 
af Landet.

Til Gengæld for den store Indvandring har Aarhus naturligvis afgivet en Del 
af sin indfødte Befolkning til det øvrige Land, men denne modgaaende Bevægelse 
er dog af forholdsvis ringe Styrke. Man kan regne, at af alle nulevende fødte Aar- 
husianere bo omtrent de to Tredjedele i Aarhus, medens en Fjerdedel er flyttet til 
andre Byer, og kun omtrent en Tiendedel har taget Ophold paa Landet. Af dem, der 
er flyttet til andre Byer, er over Halvdelen gaaet til Hovedstaden.

Det er klart, at den ejendommelige Maade, hvorpaa Aarhus’ Befolkning har 
vokset sig stor, i mange Retninger maa have sat sig Spor i denne Befolknings Sammen
sætning. Ikke mindst giver den kunstige Vækst sig Udslag i Aldersgrupperingen.

Hvis den aarhusianske Befolkning igennem en Række af Aar havde levet sit 
eget Liv og, uden at rpodtage nogen Tilvækst ude fra, alene var bleven forøget ved 
Fødslernes Overtal over Dødsfaldene, vilde Aldersgrupperingen være temmelig regel
mæssig. Hvis vi tænke os den hele Befolkning delt i 5aarige Aldersgrupper, vilde 
der selvfølgelig være flest i den yngste Gruppe, og Tallet vilde aftage regelmæssigt 
fra Gruppe til Gruppe, fordi der stadig dør nogen bort. Man fremstiller ofte Alders-
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grupperingen paa den Maade, at man saa at sige lægger den ene Femaarsgruppe 
ovenpaa den anden, og Figuren faar da under den nævnte Forudsætning Form af 
en temmelig regelmæssig Trappe; saaledes ser f. Eks. Aldersgrupperingen for hele 
Danmarks Befolkning ud. Men hvis vi prøver paa at fremstille Aarhus’ Befolkning 
paa lignende Maade, vil vi finde, at Regelmæssigheden brydes paa en højst ejen
dommelig Maade. Trappen bliver for neden bredere end normalt, idet det laveste 
Alderstrin 0-5 Aar er stærkere besat end i en normal Befolkning; til Gengæld 
kommer der saa en Indsnævring, som omfatter de 2 — 3 følgende 5Aars-Trin; der
efter følger en abnorm Udvidelse af de tre Trin fra 20 til 35 Aar og øverst en Ind
snævring af Alderstrinene fra 45 Aar og op efter. Det ejendommelige i Aldersfor
delingen ser man let af nedenstaaende lille Tabel, hvor Forholdstallene for Aarhus 
er anførte Side om Side med dem for hele Landet under eet:

Mænd Kvinder
Aarhus 

pro mille
Hele Danmark 

pro mille
Aarhus 

pro mille
Hele Danmark 

pro mille
0-5 Aar......... 139 129 132 121
5-20 -......... 311 322 295 301
20- 35 -......... 276 219 271 225
35 -45 -......... 114 111 121 117
Over 45 -......... 160 219 181 236

1000 1000 1000 1000

AARHUS BEFOLKNINGS ALDERSFORDELING 1880, 1890 OG 1901.
Den mørke Pyramide, der danner Figurens Kerne, fremstil ler. Aarhus Befolkning i Aaret 1880. 
Den mellemste Skravering fremstiller Befolkningsforøgelsen fra 1880 til 1890 og den lyseste 
(yderste) Skravering Befolkningsforøgelsen fra 1890 til 1901. Det underste Trappetrin frem
stiller den Del af Befolkningen, der var under 5 Aar, det følgende Aldersklassen 5-10 Aar, 
og saa fremdeles. Tallene ved Foden af Figuren angive Antallet af Mennesker (Mænd til 
venstre, Kvinder til højre). Eksempel: i 1880 fandtes der i Aarhus 1800 Drengebørn under 
5 Aar, i 1890 var Tallet 2400, og i 1901 var det steget til henimod 3500. Antallet af Kvinder 
i Alderen 30-35 Aar var i 1880: ca. 1200, i 1890: imellem 1400 og 1500 og i 1901: godt 2400.
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Hvis man ikke vil tage Hensyn til de mindre Afvigelser fra det normale, kan 
Sagen sammenfattes saaledes: I Alderen under 20 Aar findes der i Aarhus paa det 
nærmeste saa mange Mennesker, som der normalt skulde findes; i Alderen 20 — 45 Aar 
er der omtrent 3000 for mange, men i Alderen over 45 Aar til Gengæld 3000 for faa.

Disse Uregelmæssigheder er naturligvis et Resultat af Tilflytningsbevægelsen. 
Hvad er det nemlig for Mennesker, der indvandre til Byen fra Landet? Naturligvis 
er det overvejende unge Mennesker fra Alderen omkring 20 Aar og opefter; det er 
unge Karle og Piger i den Alder, da de er bievne i Stand til selv at tjene deres 
Brød, men som oftest før de endnu har stiftet Familie. En stor Del af de ind
vandrede gifter sig i Løbet af de nærmeste Aar, og Børnene af disse Ægteskaber er 
det, der bevirker, at Alderstrappens nederste Trin er bredere end normalt

Tilflytningens Indflydelse paa Befolkningens Aldersgruppering træder skarpt 
frem, naar man kaster et Blik tilbage paa Fordelingen ved de forskellige tidligere 
Folketællinger. Vi skal ikke komme nærmere ind herpaa, men kun henvise til den 
vedføjede Figur (Side 361 nederst), der fremstiller Udviklingen siden 1880. Karak
teristisk er det f. Eks., at medens Aldersklassen 20 - 30 Aar i Løbet af Firserne kun 
forøgedes med knap 500 Individer, var samme Aldersklasses Forøgelse i Halvfemserne 
op imod 5000, og dog var den hele Befolkningstilvækst i sidstnævnte Periode kun 
lidt over dobbelt saa stor som i den førstnævnte. Men i Firserne var Indvandringen 
til Byen jo ogsaa, som foran vist, forholdsvis ringe, medens den i Halvfemserne var 
meget betydelig.

Naar den aarhusianske Befolknings Aldersfordeling er omtalt her, er det ikke 
for at fremdrage en Kuriositet; Sagen er i Virkeligheden af ikke ringe praktisk

ARTILLERIETS ØVELSESPLADS VED DEN GL. SØMFABRIK. 
«Wallensteins Skanse" ses tilhøjre. - Malet 1887 af Rasm. Christiansen.



Interesse. Det maa jo erindres, 
at ikke alle Livets Aldre er lige 
„produktive". Børnene og de 
Gamle er de tærende i Sam
fundet, og jo flere Børn og 
gamle Folk der findes, des større ? 
er det arbejdende Samfunds 
Forsørgelsesbyrde. Vi vil, før 
vi forlader dette Emne, kaste et 
Blik paa Aldersfordelingen i Aar
hus ud fra det sidste Synspunkt.

Man plejer at dele Befolk
ningen i

1) den „uproduktive" Barne
alder (0-15 Aar),

2) den „halvproduktive" Yng
lingealder (15-20 Aar),

3) den „produktive" Al
der (20 - 60 Aar) og

4) atter den „halvpro
duktive" Oldingealder 
(over 60 Aar).

Gennemfører vi denne 
Deling, faar vi følgende 
Forholdstal for hele Lan
dets Befolkning og for 
Aarhus Bys Befolkning:
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GAMMELDAGS FORTOUG PAA FISKERGADE.

Hele Landet
Under 15 Aar (uproduktiv)................ 34 pCt.
15-20 - (halvproduktiv)............  10 -
20-60 - (produktiv) ................. 46 -
Over 60 - (halvproduktiv)............  10 -

Aarhus
34 pCt. 
10 - 
50 -

6 -
100 pCt. 100 pCt.

Aldersbetingelsen for at faa Alderdomsunderstøttelse er som bekendt, at man er 
fyldt 60 Aar. Denne Betingelse opfyldes i Aarhus af 3200 Mennesker; hvis imid
lertid Aldersfordelingen havde været „normal", d. v. s. ligeartet med Aldersfordelingen 
i hele Landets Befolkning, vilde der have været 5200 Mennesker over 60 Aar, altsaa 2000 
flere end nu vilde - for Alderens Skyld - kunne møde frem med Krav om Alder
domsunderstøttelse. Heri ligger der aabenbart en Fordel for Kommunen. — Vi saa, 
at den „uproduktive" Aldersklasse, Børnene indtil 15 Aars Alderen, netop er saa 
talrig som den normalt skulde være; men det er foran berørt, at dette Resultat frem
kommer ved en Udligning, idet der i de yngste Aldersklasser findes flere end nor
malt, og derimod i Aldersklasserne 5-10 og 10-15 Aar færre end normalt. For
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Kommunens Økonomi har nu Alderen 7-15 Aar særlig Interesse, fordi det er 
Skolealderen; det fortjener maaske derfor i nærværende Sammenhæng at bemærkes, 
at en normaal Aldersfordeling vilde i 1901 give omtrent 8700 Børn i skolepligtig 
Alder, medens der faktisk kun fandtes 8300, altsaa 400 færre.

- Der stiftes i Aarhus et Ægteskab for hver Dag, der gaar. Der fødes 5 Børn 
om Dagen, og Dødsfaldenes Antal er omtrent 16 for hver Uge. For hver 100 
Fødsler dør der altsaa omtrent 46 Mennesker; men en saa gunstig Balance mellem 
Liv og Død har man kun kendt i de seneste Aar: for hver 100 Fødsler var Antallet 
af Dødsfald: i Halvtredserne 70, i Tredserne 65, i Halvfjerdserne 59, i Firserne 52, 
i Halvfemserne 51 og i de første 4 Aar af dette Aarhundrede (1900-03) kun 46.

ADOLPH JENSEN.



XXI.
ARHUS er en Handelsby. En Handels- og Trafikby. 

I 1901 levede 16,000 af Byens 52,000 Indbyggere 
af Handel og Samfærdsel, altsaa henved en Tredjedel. 
Ganske vist gav Haandværk og Industri Brødet til 
langt flere, omtrent 25,000, altsaa nær op imod Halv
delen af Befolkningen; men der findes overhovedet 
næppe nogen By i Danmark, hvor ikke de indu
strielle Erhverv, talmæssigt set, har Overvægten over 
Handelserhvervene. Tager man alle Danmarks Byer 
under eet, lever 44 pCt. af Befolkningen af Industri

og kun 27 pCt. af Handel og Transportvirksomhed. Handelserhvervene spiller en 
relativt større Rolle i Aarhus end i Hovedstaden, hvor kun en Fjerdedel af Befolk
ningen hører til denne Erhvervsgruppe; i Odense og Horsens er det endog under 
en Fjerdedel. Af de større Provinsbyer kommer kun Aalborg op paa en lignende 
»Handelsprocent" som Aarhus.

Men Aarhus er en Handels- og Trafikby først og fremmest i den Forstand, at 
det er disse Erhverv, Byen skylder sin Vækst og Opblomstren i den sidste Menneske
alder. Og Midlerne til denne Udvikling har i første Linie været den fortrinlige 
Havn og den Chance, Jærnbanerne har ydet, og som Aarhus saa udmærket har for- 
staaet at udnytte.

Om Aarhus Havn og dens Udvikling i ældre Tid er der talt i foregaaende 
Afsnit. Vi skal her kun med et Par Tal antyde dens nyere Historie. Det Havne
bassin, der fandtes for 40 Aar siden, og som var omtrent 11 Tdr. Land stort, havde
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BYEN OG HAVNEN, SET FRA SVINESLAGTERIETS TAG. Efter Fot. af Hermansen.

AAGADE OG IMMERVAD.

en Dybde af 16 Fod Vand. Uagtet dette for hin Tid og efter Provinsforhold var 
ganske respektabelt, foretoges dog i 1872 en Uddybning af Bassinet og Indløbet til 
18 Fod. I Firserne anlagdes et nyt stort Havnebassin ved at opfylde Terrænet ud 
til Østbanegaarden og bygge den nuværende Nordmole samt uddybe Bassinet til 
18 å 20 Fod. Uagtet disse Udvidelser og Forbedringer havde slugt en saa betydelig 
Sum som ca. 2 Millioner Kr., blev man dog ikke staaende herved, men anvendte i 
Halvfemserne yderligere det meste af en Million paa Molearbejder, Opfyldninger til 
Oplagspladser og Uddybningsarbejder. Hele Havnen har nu et Vandareal af ca.

32 Tdr. Land; Havne
pladsen er omtrent 24 
Tdr. Land og Bolvær
kernes Længde henimod 
7300 Fod. Dybden i 
det nyeste Bassin varierer 
mellem 22 og 24 Fod, 
i det ældre Bassin mel
lem 17 og 24 Fod og 
i Aaen mellem 9 og 13 
Fod.

Naar man vil under
søge, hvorledes Havnen 
er bleven benyttet, er 
der to Maal, der ligge

Teg. efter Fot. af a. Fritz, lige for Haanden, nemlig
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Antallet af indgaaede Skibe og disses Bestuvning. - I 1870 var Antallet af indgaaede 
Skibe omtrent 1400, i 1885 var Antallet 1600; saa følger i det næste Tiaar en vold
som Stigning, idet Tallet i 1895 naaede ca. 3100. Det sidste Aar, for hvilket Op
gørelse af de indgaaede Skibes Tal foreligger, er 1903; Antallet var da ca. 2600. 
altsaa betydelig lavere end i 1895; Grunden til denne Nedgang er naturligvis ikke 
at søge i en Tilbagegang i Havnens Trafik, men deri, at der i de senere Aar gen- 
nemgaaende anvendes større Skibe end tidligere.

Bedre end ved Skibenes Antal illustreres Havnens Benyttelse gennem Bestøv
ningen. Denne udgjorde i 1870 for ind- og udgaaende Skibe tilsammen ca. 100,000 
Registertons. I 1885 udgjorde Bestøvningen alene for indgaaende Skibe ca. 150,000 
R. T., for udgaaende ca. 35,000, i 1895 for indgaaende 258,000 R. T., for udgaaende 
33,000 R. T., i 1903 for indgaaende 344,000 R. T., for udgaaende 45,000 R. T. 
Den samlede Bestuvning af ind- og udgaaende Skibe var altsaa i 1903 det firedobbelte 
af, hvad den var i 1870. Aarhus Havn trafikeres nu mest af Dampskibe, idet der 
i 1903 indgik 1400 Dampere og kun 1200 Sejlskibe og Lægtere.

I Forbindelse med de ovenfor anførte Oplysninger om Skibsfarten paa Aarhus 
Havn kan det have nogen 
Interesse at betragte Udviklin
gen af den i Aarhus hjemme
hørende Handelsflaade, hvortil 
her er henregnet Fartøjer med 
en Drægtighed af over 4 Re
gister Tons.

Sejlskibenes Antal var i 
1870: 55 med en samlet
Drægtighed af 3359 R. T., i 1880 var Tallet kun 50, 
men Tonnagen var gaaet endnu stærkere tilbage, idet den 
kun udgjorde 1700 R. T. Denne Bevægelse fortsætter sig 
i de følgende ti Aar, i 1895 var Antallet af Sejlskibe 44, 
deres Drægtighed 1077 R. T. Derefter følger en betydelig 
Opgang i Antallet af Skibe, idet dette i 1903 udgjorde 73,
men Forøgelsen maa i det væsentlige have bestaaet i mindre MARGRETHE-MØLLEN.
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BISPETOFTEN, HVOR NU STATSBIBLIOTEKET LIGGER.

Fartøjer, medens sam
tidig større Sejlskibe 
er udgaaede af Flaa- 
den; trods Forøgelsen
1 Tal var Sejltonnagen 
nemlig i 1903 ikke 
større end i 1895, 
kun 1030 R. T.

Et ganske andet 
Billede viser Udvik
lingen af Dampflaa- 
den. I 1870 var kun
2 Dampskibe hjemme
hørende i Aarhus, og 
disse havde tilsam
men en Drægtighed 
af 740 R. T. Endnu 
i 1880 talte den aar-

husianske Dampflaade kun 3 Skibe med godt 1000 Tons Drægtighed, men i 1885 
var Tallet steget til 11 og Drægtigheden til 2500 R. T.; i 1895 var Antallet 16 og 
Tonnagen 4469 R. T., i 1903 Antallet 17 og Tonnagen 3437 R. T. - Da et Sejl
skib og et Dampskib af samme Drægtighed har meget forskellig Transportevne, 
plejer man ved Sammenligninger at foretage en Reduktion af Sejl- og Damptonnagen
til samme Maaleenhed; man kan f. Eks. lade 
en Sejlskibston være Enheden, idet man i saa 
Fald sædvanligvis gaar ud fra, at en Damp
skibston bør sættes lig 3,6 Sejlskibston. 
En saadan Beregning giver for Aaret 1870 
et reduceret Ton-Tal af 6003, for Aaret 
1903 af 13,403, altsaa en Forøgelse til 
noget over det dobbelte.

Denne Forøgelse af den aarhusianske 
Handelsflaades Størrelse er i og for sig ikke 
imponerende, og den staar langt fra i For
hold til Trafikmængdens Forøgelse i Havnen. 
Men Aarhus er heller ikke nogen egentlig 
Rederiby. Dens Sejlskibsflaade staar i Stør
relse tilbage for 11 andre danske Provins
byers (Rønne, Odense, Svendborg, Faaborg, 
Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing, Aalborg, 
Esbjerg, Frederikshavn og Kolding), ikke at 
tale om, at der under Fanø Toldsted hører 
en Sejlskibsflaade, hvis Tonnage er 24 
Gange saa stor som den aarhusianske. Hvad

RINGEREN TIL VOR FRUE.

Tegn. af E. Høegh-Guldberg. Orig. i Museet.
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24

Dampskibsflaaden an- 
gaar, er Aarhus ganske 
vist Nr. 5 af Provins
byerne, idet kun Hel
singør, Korsør, Aalborg 
og Esbjerg har en større 
Damptonnage; men her 
bør man have i Erin
dring den ejendomme
lige Maade, hvorpaa 

Dampskibsrederiet i 
Danmark er koncentreret 
i Hovedstaden, for. en 
væsentlig Del under et 
enkelt stort Selskab. Af 
hele den danske Han
delsmarines Dampskibs
tonnage paa 292,000

Til Belysning af Arten af Godstrafiken over Aarhus Havn skal vi meddele nogle 
Tal, der refererer sig til Aaret 1903. Dog kan der selvfølgelig kun være Tale om at 
fremhæve nogle faa vigtige Varer iblandt de mange hundrede, der udlosses og indlades.

I alt tilførtes i Aaret 1903 ad Søvejen til Aarhus godt og vel 1 Milliard Pund 
Varer (nøjagtigere: 1,062,000,000 Pund), nemlig 60 Millioner Pund fra København, 
76 Miil. Pund fra andre Steder i Indlandet og 926 Mili. Pund fra Udlandet. Over 
Aarhus Havn udførtes paa den anden Side omtrent 110 Mili. Pund Varer, hvoraf 22 Miil. 
Pund gik til København, 32 Miil. Pund til andre Steder i Indlandet og 56 Mili. Pund 
til Udlandet. Trafikken paa Udlandet er altsaa baade i Ind- og Udførselen, men navnlig 
i Indførselen, den overvejende. - Af Indførselen er naturligvis Stenkul den Vare, der 
vejer stærkest til, i 1903 ikke mindre end 317 Millioner Pund, foruden 17 Mili. Pund 
Cinders. Hvor stor en Del af disse
mange Kul, der forbruges i Aarhus, 
og hvor stor en Del der sendes 
videre bort, kan ikke oplyses.. Der
imod kan det med Sikkerhed siges 
om de følgende Poster, at de for 
den langt overvejende Del kun pas
serer Aarhus som Mellemstation til 
Forbrugerne ude omkring paa Landet:
Foderstoffer (Oliekager) 173 Mili.
Pd., Rug 35 Mili., Hvede 10 Mili.,
Byg 25 Mili., Majs 64 Mili., Klid 
9 Mili. og Gødningsstoffer 33 Mili.
Pd. Af forskellige Sorter Frø, der

Aarhus.
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SKOLEGADE 1895.

delvis anvendes til Udsæd, delvis 
til Oliepresning, indførtes 38 
Mili. Pd., af Oleomargarin 4x/2 
Mili. Pd., af Salt og Soda 12 
Miil., af Jern og Staal 12 Miil., 
og endelig af Petroleum 28 Mili. 
Pd. Hermed er der gjort Rede 
for omtrent 800 Mili. af den 
hele Indførsel paa 1062 Mili. Pd. 
Den langt overvejende Del af 
de nævnte Varer tilførtes fra Ud
landet. Tilførslen fra indenland
ske Havne fordeler sig paa en 
lang Række af Varegrupper; her 
er kun Anledning til at frem
hæve, at der af Sukker tilførtes 
ca. 10 Mili. Pd. fra København 
og ca. 4 Miil. Pd. fra andre 
Havne i Indlandet; af Melasse
foder, der jo er et Biprodukt fra 
Roesukkerindustrien, tilførtes om
trent 4 Mili. Pund fra danske 
Provinshavne. - I Udførselen fra 
Aarhus Havn spiller naturligvis 
Landbrugsprodukterne en frem
trædende Rolle; saaledes udførtes 
der i 1903 af Smør 15 Mili. Pd., 
af Korn 12 Mili., af Slagteri

produkter 4 Miil., af Æg 6 Mili. Pd. Endvidere udførtes 7 Mili. Pd. Margarine, 
13 Mili. Pd. Cocusolie, 11 Mili. Pd. Oliekager, 2 Miil. Pd. Sprit, 8 Miil. Pd. Kul, 
4 Mili. Pd. Jern og Staal og 4 Mili. Pd. Petroleum. De her nævnte udførte Varer, 
udgør tilsammen en Vægt af 76 Mili. Pd., altsaa største Parten af den hele Udførsel 
paa 110 Mili. Pd.

Hvis man vil danne sig en Forestilling om, hvilken Betydning Aarhus har for 
Danmarks Handelsomsætning med Udlandet, giver allerede Beløbet af den opkrævede 
Indførselstold et Fingerpeg. I Finansaaret 19o3/oi udgjorde Toldbeløbet for hele 
Landet 34,700,000 Kr. Heraf faldt naturligvis den aller største Part paa Københavns 
Toldsted, nemlig 23,600,000 Kr. Men herefter følger Aarhus med 1,800,000 og 
som Nr. 3 og 4 i Rækken Aalborg og Odense med henholdsvis 1,300,000 og 
1,000,000 Kr.

En nærmere Undersøgelse viser, at Aarhus som Import-Plads har en Række af 
Specialiteter. For en enkelt stor og vigtig Vares Vedkommende er Aarhus endog 
Hoved-Importøren, idet end ikke København naar saa stort et indført Kvantum. 
Denne Vare er Oliekager, hvoraf der i 1903 ialt indførtes til Danmark 720 Millioner
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Pund; hvoraf gik over Aarhus 173 Mili. Pd. eller 20 pCt, over København 117 
Mili. Pd. eller 16 pCt.; kun 2 pCt. indførtes over Odense og 8 pCt. over Aalborg. 
Der er dog andre Varer, for hvis Vedkommende Indførselen over Aarhus repræsen
terer en endnu større Brøkdel af Landets hele Indførsel, men hvor ganske vist Aarhus 
maa vige Førerpladsen for København. Dette er saaledes Tilfældet med Petroleum 
og Oleomargarin. Danmarks hele Indførsel af Petroleum udgjorde i 1903 en Vægt 
af 117 Miil. Pd.; heraf indførtes over 28 Miil. Pd., altsaa nær op imod en Fjerdedel, 
over Aarhus; paa København faldt af denne Vare 58 pCt., paa Aalborg 4 pCt. og paa 
Odense kun et ganske forsvindende Kvantum. Af Oleomargarin faldt 25 pCt af den hele 
Indførsel paa Aarhus, 56 pCt. paa København, paa Aalborg og Odense mindre end 1 pCt. 
Mere beskeden, men dog altid betydelig, er den Part af Kornvare-Importen, der 
falder paa Aarhus: af uformalet Korn 11 pCt. (København 42, Odense 3, Aalborg 6), 
af formalet Hvede og Rug 6 pCt. (København 64, Odense 1, Aalborg 6), af Klid 
7 pCt. (København 50, Odense 3, Aalborg 9), af Mark- og Havefrø 5 pCt. (Køben
havn 80, Odense 2, Aalborg ubetydeligt). Endelig skal nævnes de tre store indu
strielle Raa- og Hjælpestoffer: Kul, Jærn og Tømmer. Af hele Landets Kul-Import 
i 1903 gik 7 pCt. over Aarhus (København 42, Odense 4, Aalborg 6), af Stang-og 
Baandjærn over Aarhus
6 pCt. (København 73,
Odense 2, Aalborg 4), af 
Tømmer og Træ over 
Aarhus 7 pCt. (Køben
havn 38, Odense 2, Aal
borg 6).

Som Eksport-Plads 
maa Aarhus vige Rangen 
ikke alene for Hoved
staden, men ogsaa for 
Esbjerg. Imidlertid gaar 
dog 7 pCt. af Danmarks 
Smør-Udførsel og endog 
12 pCt. af Æg-Udførselen 
over Aarhus.

— Det vilde være ør
kesløst at prøve paa at 
forestille sig, hvad Aarhus 
vilde være uden Jærn- 
banerne. Her skal kun 
mindes om, at Aarhus 
hørte til de første Jærn- 
banebyer i Danmark, og 
at den nu er et af de 
vigtigste Knudepunkter i 
det jydske Jærnvejsnæt. —
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1847 aabnedes Jærnbanestrækningen Køben
havn - Roskilde, i 1856 Strækningen Ros
kilde - Korsør. Den tredje Jærnbane i Dan
mark var Aarhus - Randers-Banen, dér aab
nedes for Driften den 4. September 1862. 
Seks Aar senere (1868) kom Fortsættelsen 
mod Syd til Fredericia; i 1877 aabnedes 
Aarhus - Ryomgaard-Banen; i 1884 Aar
hus - Odder-Banen og i 1902 Aarhus - 
Hammel-Banen. De to sidstnævnte er 
Privatbaner.

Persontrafikkens Stigning kan - om end 
kun ufuldkomment - maales ved Antallet 
af solgte Billetter. Paa Hovedstationen 
solgtes i Finansaaret 1866 - 67 ca. 30,000 
Billetter; i 1872-73 var Tallet steget til 
88,000, 1881 -82 til 150,000, 1890- 91 
til 177,000 1898 -99 til 231,000 og i 
Finansaaret 1903 -04 solgtes paa Hoved
stationen 264,000 Billetter. Det gennem
snitlige daglige Salg er altsaa steget fra ca. 
80 i 1866-67 til langt over 7000 i 
1903-04. For Østbanens Vedkommende 
bliver en Sammenligning fra Aar til Aar 
misvisende, fordi Strækningen Aarhus - 
Riis Skov under vekslende Betingelser har 
været benyttet som Lystbane. I 1903 - 04 
solgtes paa Østbanestationen 83,000 Billetter.

Godstrafikken til og fra Aarhus over 
Statsbanerne udgjorde i 1872-73 ca. 
66,000 Tons, i 1881 -82 ca. 134,000, i 
1893-94 ca. 238,000 og i 1903-04 ca. 
407,000 Tons.

En samlet Oversigt over Jærnbanetrafikken paa Aarhus i Finansaaret 1903 -04 
er givet i nedenstaaende Tabel:

Afgaaede Rejsende Ankommet Gods Afgaaet Gods
Statsbanerne:

Hovedstationen . . ., . 264,000 66,000 Tons 309,000 Tons
Østbanestationen. . 83,000 13,000 - 19,000 -

Odderbanen............. 90,000 72,000 - 263,000 -
Hammelbanen......... 55,000 5,000 - 21,000 -

492,000 156,000 Tons 612,000 Tons
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De i det foregaaende anførte Oplysninger om Jærnbanetrafikken og dens Udvik
ling i Aarenes Løb skal vi supplere med nogle faa Data, hentede fra Post-, Tele
graf- og Telefonvæsenets Statistik.

I Finansaaret 1873-74 besørgede Aarhus Postkontor 633,000 ankomne Breve; 
fem Aar senere (1878-79) var Tallet 891,000; 1883-84 var det 1,203,000, 
1888 -89: 1,236,000, 1893 -94: 1,523,000, 1898-99: 2,246,000 og i Finansaaret 
1903- 04 var Tallet steget til 3,125,000. Arten af Brevforsendelserne i det sidst
nævnte Aar fremgaar nærmere af følgende:

Fra andre Postkontorer eller Postekspeditioner.............
Brevsam 1 i n gs- D istri ktsf orsen delser......................................
Landpost-Distriktsforsendelser.............................................
Lokalforsendelser...................................................................
Ekspresbreve............................................................................

2,480,000
68,000
79,000

496,000
2,000

Af ankomne (gebyrpligtige) Telegrammer ekspederedes i Aaret 1873 ca. 18,000
(heraf ca. 4000 fra Udlandet), 
36,000 (8000 fra Ud
landet), i 1888 ca. 39,000 
(8000 fra Udlandet), i 
1893 ca. 43,000 (10,000 
fra Udlandet), i Finans

aaret 1898-99 ca.
39,000 (12,000 fra Ud
landet) og i 1903 -04 
ca. 48,000 (15,000 fra 
Udlandet). Nedgangen i 
Telegramtrafikken i Slut
ningen af Halvfemserne 
staar naturligvis i For
bindelse med, at der da 
var opstaaet et nyt Med

delelsesmiddel, Tele
fonen, som i vidt Om
fang traadte i Stedet for 
Telegram-Udvekslingen. 
Kampen - eller lad os 
hellere sige: det indbyr
des Samarbejde mellem 
Telegraf og Telefon — 
træder ganske klart frem, 
naar man betragter Tal
lene Aar for Aar.

Telefonen bringer 
Telegram-Trafikken til at 
gaa nedad og staa i

i 1878 ca. 26,000 (5000 fra Udlandet), i 1883 ca.

1897VESTERGADE.
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Stampe i 3 - 4 Aar, men fra Tiden ombring 1900 er der atter Fremgang, og de to
Meddelelsesmidler arbejder nu Haand i Haand. Det er navnlig den indenlandske
Telefon-Trafik, der viser en rivende Fremgang; i Forbindelsen med Udlandet er
Telegrafen endnu i det væsentlige eneraadende, om end Tallet for det sidst anførte
Aar tyder paa, at Telefonen ogsaa her snart vil vinde stærk Fremgang.

Telegrammer Statstelefon-Samtaler
ankomne til Aarhus ankomne

Aar eller Finansaar Ialt Heraf fra Udlandet Ialt Heraf fra Udlandet
1895 .................. 40,000 10,000 [800
1896 .................. 39,000 10,000 4,900 100
1897 .................. 39,000 10,000 7,600 200
1898 -99 ......... 39,000 12,000 11,500 400
1899- 1900 . . . 41,000 13,000 17,900 400
1900-01 ......... 45,000 13,000 22,400 400
1901 -02 ......... 45,000 13,000 24,100 400
1902-03 ......... 47,000 15,000 31,300 600
1903- 04 ......... 48,000 15,000 34,400 1200

De ovenfor anførte Tal for Telefon-Trafikken paa Aarhus angaar kun Samtaler 
over Statstelefonens Ledninger. Ved Siden heraf udviser Jydsk Telefon-Aktieselskab 
følgende Virksomhed i Finansaaret 1903 -04 ved Aarhus Centralstation: Interurbane 
Samtaler, ankomne 131,000, afgaaede 142,000, Samtaler med Oplandet (ankomne og 
afgaaede) 577,000, lokale Samtaler 3,802,000. Antallet af Abonnenter med Til
knytning til Centralen i Aarhus var den 31. Marts 1904: 2179, tre Aar tidligere 
kun 1377.

Fredag d. 18. August 1899 stor Ildebrand, hvorved Bygningskomplekset »Mejlborg«, Petersen & Jacobsens Tømmer
lager, et Savskæreri samt mange Huse og Gaarde gik op i Luer.
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IMMERVAD, SET FRA LILLE TORV. 1903.

PARTI AF NØRREALLE. 1897.
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TANGEN OG FRUEKIRKERIST. 1896.

Det er foran sagt, at Aar
hus er en Handelsby mere 
end en Industriby. Men det 
er en Selvfølge, at der inden 
for en By paa over halv
hundrede Tusinde Mennesker 
maa rummes en betydelig 
industriel Virksomhed. Hvad 
der findes af Industri i Aar
hus er imidlertid for en 
væsentlig Del af ny Dato, 
Industrien har ikke saaledes 
som Handel og Trafik været 
en bærende Faktor i Byens 
Udvikling. Fra Tiden om
kring 1820 nævnes kun tre 
Fabrikker i Aarhus (et Suk
kerraffinaderi og to Olie
møller). I 1870 fandtes vel 
en Række industrielle Anlæg 
(4 Jærnstøberier og Maskin
værksteder, 1 Maskinbyggeri,

1 Symaskinefabrik, 3 Bogtrykkerier, 1 Ci
koriefabrik, 1 Oliemølle, 1 Svineslagteri,
1 Sæbefabrik, 1 Saltraffinaderi, 1 Skibs
byggeri, 2 Dampbrænderier, 2 store Brygge
rier, 1 Kradsuldsfabrik, 4 Tobaksfabrikker,
2 Mineralvandsfabrikker, foruden nogle 
mindre Klædefabrikker samt Tegl- og Kalk
brænderier), men det er dog først i den

sidste Menneskealder, at den industrielle Udvikling i Aarhus ret har taget Fart. Alle
rede i 1897 fandtes der ikke mindre end 61 industrielle Bedrifter med over 20 Ar
bejdere hver, og ved Siden af disse meget store Virksomheder var der 186, som hver 
beskæftigede mellem 6 og 20 Arbejdere, og næsten 600, som arbejdede med 1 - 5 
Medhjælpere hver. Alt i alt fandtes der i Aarhus i 1897 over 1200 Haandværks- 
og Industrivirksomheder med en samlet Arbejderstyrke af henved 7000, og ikke 
mindre end 110 Fabrikker og Værksteder benyttede mekanisk drevne Maskiner.

Af større Fabrikker og industrielle Anlæg findes nu: 8 Maskinfabrikker og 
Støberier m. v. med omkring 700 Arbejdere (desuden flere mindre Virksomheder, 
henhørende til Metalindustrien), 4 Save- og Høvleværker samt Maskinsnedkerier med 
op imod 100 Arbejdere, 4 større Bryggerier, 3 Brænderier, flere Eddikebryggerier, 
tre store Møller, flere Mineralvandsfabrikker, 3 Klædefabrikker og Dampvæverier, 
3 store Tobaksfabrikker med 2 - 300 Arbejdere, 3 Oliemøller, 1 Kradsuldfabrik, flere 
Chokolade- og Sukkervarefabrikker, 1 Margarinefabrik med 3 - 400 Arbejdere, 1 Glas-
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værk med 150- Arbejdere, 1 Æskefabrik, 6 større Fabrikker for Tilvirkning af Sten- 
og Cementvarer m. v., flere Sten- og Billedhuggeretablissementer, 16 Bogtrykkerier 
o. s. v. - Denne Liste er selvfølgelig langtfra udtømmende; den antyder kun Karak-
teren af den Fabriksvirksomhed, der drives i Aarhus, og den nævner kun Anlæg,
som en Tid lang har være i Drift. Ved Siden heraf er der i Færd med at vokse 
frem en lang Række af nye Virksomheder af forskellig Art

Et karakteristisk Træk er det, at en meget stor Del af de senere Aars
dannelser paa det industrielle

Ny-
Af

industrielle Aktieselskaber med 
Domicil i Aarhus er der i Firma
registret opført 30, hvoraf kun 
et eneste stammer fra Tiden før 
1890, medens de allerfleste kun 
er under en halv Snes Aar 
gamle. Efter Stiftelsesaar for
deler de 30 Selskaber sig saa- 
ledes:

Stiftelses
aar

1883 .. . 
1892. ..
1894.. .
1895.. .
1896.. .
1897.. .
1898.. .
1899.. . 
1900. . . 
1901 .. . 
1902. . .
1903.. . 
1904. ..
1905.. . 
Uangivet

Antal
Selskaber

. 1 
1 
1 
1

. 3

. 3

. 1

. 6

. 2

. 3

. 1
1

. 2

. 3

. 1

Disse 30 industrielle Aktie
selskaber har tilsammen en Ak-
tiekapital af over 6 Vs Mill. Kr.,

Omraade fremtræder i Form af Aktieselskaber.

TANGEN OG GL. GULDSMEDGADE. 1896.nemlig:

Under 25,000 Kr............................................................... 7 Selskaber
25-50,000 -.............................................................. 6
50- 100,000 -............................................................... 7
100-500,000 -............................................................... 6
Vs Mill. -............................................................... 1
1 Mill. Kr. og derover..................................................... 3 -

Aktiernes Paalydende varierer som oftest mellem 100 og 1000 Kr., men der 
forekommer Tilfælde, hvor Aktiebreve er udstedte paa saa smaa Beløb som 10 Kr.
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Som de fleste danske Provinsbyer er Aarhus godt forsynet med Pengeinstituter. 
Allerede i 1837 aabnede Nationalbanken en Filial i Aarhus. To Aar senere stiftedes 
»Spare- og Laanekassen i Aarhus«, i 1862 kom „Landbosparekassen« og i 1871 
„Aarhus Bikube« (en Spare- og Laanekasse for Haandværkere og Industridrivende). 
De tre sidste er mindre Instituter, som væsentligst drive Sparekassevirksomhed. - 
Den 14. August 1871 stiftedes imidlertid »Aarhus Privatbank« (aabnet 1. Decbr 1871), 
der nu er vor betydeligste Privatbank. Dens Aktiekapital, der oprindelig var paa 400,000 
Kr., udvidedes allerede i Bankens 2det Regnskabsaar til 600,000, og i Tidens Løb 
fulgte den ene Udvidelse efter den anden; i 1883 var Aktiekapitalen 1 Miil. Kr., i 
1899 var den 2 Miil., i 1900 udvidedes den til 2V2 Miil., i 1901 til 3 og i 1903 
til dens nuværende Beløb, 4 Miil. Kr. Bankens Regnskab for Aaret 1900 balanceret 
med ca. 20 Mili. Kr. - I 1874 stiftedes »Arbejder Spare-og Laanekassen for Aarhus 
og Omegn« og to Aar senere oprettede Handelsbanken i København en Filial i Aar
hus under Navn af »Jydsk Handels- og Landbrugsbank«. Endelig stiftedes i 1880 
»Aarhus Øresparekasse« og i 1894 »Aarhus Kreditbank«. Samtlige her nævnte 
Banker og Sparekasser er endnu i Virksomhed den Dag i Dag. - Endvidere har 
følgende to Hypotekforeninger Sæde i Aarhus: »Ny jydske Købstad-Kreditforening«, 
der stiftedes 1871, og hvis samlede Udlaan nu er over 65 Mili. Kr., og den i 1895 
oprettede »Hypotekforening for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i 
Aarhus« (Udlaan ca. 3 Miil. Kr.).

INTERIØR FRA SVANEAPOTEKETS GAARD.
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N ganske god Maalestok for Aarhus Bys Udvikling gennem 
Tiderne har man i de faste Ejendommes Forsikringsværdi. 
Den allerstørste Del af Købstad-Bygningerne er jo indtegnet 
i Købstædernes almindelige Brandforsikring; hvad der er 
forsikret andetsteds, spiller en ganske underordnet Rolle, saa 
at man i nærværende Sammenhæng kan bortse derfra.

I 1792 var for Byen Aarhus indtegnet en Forsikrings
sum af kun 404,000 Rdlr., altsaa end ikke en halv Million. 
I 1853 var Summen 7-8 Gange saa stor, næsten 3 Mili. 
Rdlr., i 1860 var den steget til 57a Mili., i 1870 til 64/s

var den lidt over 25 Miil. Kr. I Tiaaret 1870- 80 blev For
sikringsværdien altsaa næsten fordoblet (det vil erindres, hvad foran er bemærket, at 
i dette Tiaar var Befolkningsforøgelsen forholdsvis større end i noget andet, bl. a. 
paa Grund af Indlemmelsen af Frederiksbjerg). I 1885 udgjorde Forsikringsværdien 
ca. 31 Mili. Kr., i 1890 ca. 36 Mili., i 1895 ca. 41 Mili. Værdiens Stigning i de 
sidste 10 Aar fremgaar af nedenstaaende Tal:

Aar Forsikringsværdi Aar Forsikiingsværdi

1895......... ... 41 Mili. Kr. 1900......... . . . 57 Mili. Kr.
1896......... . . . 44 1901......... . . . 64
1897......... . .. 46 1902......... . . . 69
1898......... . .. 50 1903......... . . . 72
1899......... . .. 53 1904......... . . . 74

For at kunne skønne om, hvad de ovenfor angivne Tal betyde, maa man sam
menligne dem med de tilsvarende for de øvrige Provinskøbstæder. I Tiden 1870-80 
steg Købstædernes samlede Forsikringssum med 43 pCt., Aarhus Købstads med 
85 pCt., i 1880 — 90 var Stigningen for samtlige Købstæder 37 pCt., for Aarhus 
42 pCt., i 1890- 1901 for samtlige Købstæder 50 pCt., for Aarhus 73 pCt.
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ROMERSK KATOLSK VOR FRUE KIRKE. Grundstenen blev lagt 1. Novbr. 
1878. To Aar efter toges Kirken i Brug. - Kirkens Længde er 120 Fod, Bred
den 56 Fod; Taarnet 160 Fod højt. - Opført i gotisk Stil, efter Tegning af 
Köllner Domkirkens Arkitekt Frantz Schmitz. Kirken er treskibet. Midter
skibet 50 Fod højt. Kirken, der er assureret for 175,000 Kr., er opført af røde 
Mursten. Kapitæler og lign. ornamentale Dele er udhugne i Sten fra Egnen 
ved Coblenz. Hovedalteret, der er en Gengivelse af et Alter i Münster i W., 
har smukke Træskærerarbejder. Kirken har ialt 3 Altere.

Kirken har smukke Glasmalerier. Korvinduerne er udført af en Mester 
i Köln. Glasmaleriet i Taarnvinduet er skænket Kirken af Greven af Chambord 
(Henrik V). I Klokketaarnet hænger 4 Klokker, stemte i D, E, Fis, G. Den

største vejer 2600 Pd og har en Diameter paa over 4 Fod.

Stigningen i Forsikrings
værdien beror ikke alene 
paa en Forøgelse af An
tallet af Bygninger, men 
ogsaa paa en Stigning i 
den gennemsnitlige Værdi 
pr. forsikret Sted. Dette 
fremgaar af følgende Tal: 
af forsikrede Steder fandtes 
i 1880 ca. 1900, i 1890 
ca. 2500 og i 1901 ca. 
3500. Den gennemsnitlige 
Forsikringssum pr. Sted ud
gjorde herefter i 1880 ca. 
13,200 Kr., i 1890 ca. 
14,000 Kr. og i 1901 ca. 
17,500 Kr. Pr. Individ af 
Befolkningen udgjorde For
sikringssummen i de an
førte tre Aar henholdsvis 
990, 1050 og 1160 Kr.

Det er nævnt foran, at 
Forsikringsværdien af de 
faste Ejendomme i Aarhus 
i Aaret 1904 opgjordes til 
74 Mili. Kr. Det kan til
føjes, at ved Vurderingen 
til Ejendomsskyld naaede 
man en Sum af 111 Mili. 
Kr. (altsaa en halv Gang 
mere end Forsikringsvær
dien).

Til Sammenligning skal 
anføres, at de faste Ejen
domme i København er 
vurderede til 1258 Mili. 
Kr., paa Frederiksberg til 
226 Mili., i Odense til 78 
Miil., i Aalborg til 48 Mili., 
i Horsens til 36 Mili. og 
i Randers til 33 Miil. Kr.

I Forbindelse hermed 
skal nævnes nogle faa Tal 
til Belysning af Indtægts-
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og Formueforholdene i Aarhus. Ved Statsskatteligningen for 1904-05 var Antallet 
af Skatteydere i Aarhus 8436 jned 'en samlet Indtægt af 17,o Mili. Kroner, medens 
Formuen for 3349 Skatteydere er ansat til 67,5 Mili. Kr. Det maa imidlertid erindres, 
at der i Provinsbyerne kun svares Indkomstskat til Staten af Indtægter over 700 Kr., 
samt at de Personer, der saaledes er fritagne for at svare Indkomstskat, heller ikke 
svarer Formueskat, medmindre de ejer over 3000 Kr. Saavel Indtægten som Formuen i 
Aarhus er altsaa adskilligt større, end de nævnte Tal angiver. Hvis man for hver af de 
Personer, der selv tjener til deres Ophold, men uden at naa det skattepligtige Indtægts
minimum, regner med en gennemsnitlig Indtægt af 600 Kr., vil det ovenfor anførte Beløb 
sandsynligvis være
at forøge med ca.
8 Miil. Kr., saa
ledes at Aarhus 
Befolknings sam
lede Aars-Indtægt 
kan anslaas til 25 
Miil. Kr. eller om
trent 480 Kroner 
pr. Individ af Be
folkningen. For 
Landet som Hel
hed kan Gennem

snitsindtægten i 
1904 anslaas til 
godt 400 Kr. pr.
Individ (for Kø
benhavn og Frede
riksberg ca. 630 
Kr., for Provins
byerne ca. 460 og 
for Landdistrik
terne 310 å 320 
Kr. pr. Individ).

Paa mange Maa- 
der afspejler Byens 
Udvikling sig i 
Tallene for dens 
offentlige Økono
mi. ' Pladsen til

lader imidlertid 
kun at anføre nogle 
faa Hoved-Data.

For halvtred
sindstyve Aar siden DEN KATOLSKE KIRKES INDRE.
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(1855) balancerede Aar
hus Kommunes Regn
skab med den be
skedne Sum af 56,573 
Rdlr., altsaa godt og vel 
100,000 Kr., i 1902 
med over 4 Millioner 
(hvoraf dog godt 1 l/s 
Miil. under Posten: Op
tagne Laan).

Indtægten ved kom
munale Skatter udgjorde 
i 1855 ca. 65,000 Kr., 
i 1902 over 850,000 
Kr. Særlig Interesse har 
det at betragte Stignin
gen f Formue- og Lej
lighedsskattens Beløb.

Paa dette Skattegrundlag lignedes omtrent 100,000 Kr. i 1870, 200,000 i 1877, 
300,000 i 1889, 400,000 i 1893, 500,000 i 1898, 600,000 i 1900, 700,000 i 1901; 
i 1902 var Beløbet 740,000 Kr.

Trods den stærkt stigende Skatteindtægt har det været nødvendigt - for Aarhus 
som for alle andre større Kommuner - at 
optage betydelige Laan. I Midten af Halv
tredserne udgjorde Kommunens Gæld den 
beskedne Sum af ca. 50,000 Rdlr., og endnu 
i 1861 var det en forholdsvis betydelig 
Post, naar der i Regnskabet optegnedes Op
tagelsen af et Laan paa 3000 Rdlr. til Be
stridelse af ekstraordinære Udgifter til Skole- 
og Fattigvæsen (hvoraf dog samvittigheds
fuldt afbetaltes 1000 Rdlr. det følgende Aar).
Den fjendtlige Okkupation i Krigsaaret 1864 
medførte ekstraordinære kommunale Udgifter 
til et Beløb af 2092 Rdlr., der maatte dtekkes 
ved Laan. Det varede dog ikke længe, før 
den kommunale Gæld antog langt større 
Dimensioner: i 1870 skyldte Kommunen 
741,000 Kr., i 1880 omtrent 3 Millioner, 
men i 1902 over lO1/« Miil. Kr.

Men Kommunens Opgaver er jo og- 
saa voksede i Tidens Løb. Omsorgen for 
Skolevæsenet kunde i 1855 bestrides med et
Beløb af 7546 Rdlr., i '1880 medgik der guldsmedg. i sin gamle skikkelse. 1904.
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AARHUS, SET FRA „ALDERSRO".

paa denne Post 58,000 
Kr., i 1890: 111,000, 
og i 1902: 343,000 Kr. 
Fattigvæsenet kostede i 
1855 kun 9278 Rdlr., 
i 1880: 68,000 Kr., i 
1890 omtrent 100,000 
og i 1902: 147,000 Kr. 
Ved Siden af Fattig
væsenet figurerer siden 
1892 som en ny og 
Aar for Aar stærkt sti
gende Post: Udgiften 
til Alderdomsunderstøt
telse, i 1892: 35,000 
Kr., i 1902: 106,000
Kr. - En anden Post, 
som i Tidens Løb er 
vokset meget stærkt, er 
Udgiften til Sundheds
væsenet; endnu i Slut
ningen af Tredserne 
kunde man paa denne 
Konto hjælpe sig med 
3 - 4000 Rdlr., medens 
der nu medgaar over 
100,000 Kr. aarlig. - 
Gader og Veje sluger nu GL. GULDSMEDGADE I SIN NYE SKIKKELSE. 1904.
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uhyre Summer i Sammenligning med før; det aarlige Beløb paa denne Post vekslede 
i Tiden omkring 1870 mellem 10,000 og 20,000 Kr., nu medgaar i Almindelighed 
over 100,000 Kr. aarlig (i 1899 endog over r/z Mili.). - Endelig er det klart, at Gæl
dens Forrentning maa beslaglægge store Summer: i 1880 medgik hertil 121,000 Kr., 
i 1890 174,000, i 1902 ikke mindre end 375,000 Kr.

ADOLPH JENSEN.

'i ■’ ' -■ ? ■' ■*’

KLOSTERGADE. 1897.



XXIII.

/IS en af de fremfarne Aarhusborgere kunde staa op 
af sin Grav for at besøge sin gamle By, da vilde han 
sikkert se sig om med Undren. Intet vilde han gen
kende. Huse og Gader vilde forekomme ham som 
hørende til en Verden, der var ham fuldkommen 
fremmed. Forgæves vilde han søge efter de gamle 
Bindingsværksgaarde og efter de gamle hyggelige Kroge, 
med Forbavselse vilde han se paa alle de Tusinder af 
Indretninger, som Opfindelser og moderne Teknik har 
spredt rundt om, paa elektriske Sporvogne og Damp- 
Kloaker og Menneskene med. Intet vilde minde ham 
den By, han vilde se om sig, den er i alle Retninger

noget ganske andet; den er ikke mere den lille jydske Ravnekrog fra fordums Dage 
med de smaa trange Gader og lave Huse. Den er ikke mere Byen, der saa hygge
ligt trykkede sig sammen ved Foden af den store Domkirke, men den er den travle, 
den rastløse, den stadigt voksende Stad, der saa vidt muligt søger at glemme sin 
Fortid for helt at give sig Fremtiden i Vold.

Aarhus lever ikke som mangen anden gammel By paa sine Minder. Den 
husker dem knapt for alt det, den har at tænke paa. Det at komme fremad, stadig 
fremad, det har været Byens og dens Indvaaneres kæreste og eneste Tanke.

Med hvilken Stolthed noterede ikke vi Skolebørn for en Menneskealder siden, 
at det Folketal, der stod opført for Byen i vor Skolegeografi, forlængst var et over- 
staaet Stadium. Og hvilken Triumf var det ikke for os, da vi kunde rette Geogra
fiens Tal til 20000 og haane de Randers Drenge for deres Bys ringere Vækst. Og

Aarhus. 25
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PARTI AF ST. TORV.

senere kom det ene 10000 
til efter det andet, indtil en 
skønne Dag de 50000 var 
naaet. Da følte vi os paa 
den sikre Side endogsaa 
overfor Odense, som længe 
havde holdt Trit med.

Denne Higen fremad, 
den førte med sig en Lyst 
til alt nyt, en Lyst til For
andring og Afveksling, der 
har spejlet sig mangefold i 
Menneskenes Sind. Der 
kom et vist Hang til at 
slaa stort op, for mange 
større, end de kunde orke. 
Men den enes Fald hidsede 
kun de andre saa meget 
mere. Der var Penge at 
tjene, Forretninger at gøre, 
Formuer at samle. Folk 
fra Landet vandrede ind 
med tomme Lommer for 
at faa deres Part af Byttet, 
og mange fik det ogsaa, 
men endnu flere vedblev 
med at være de Stoddere, 
de var forhen, eller blot 
endnu armere.

Men Forandring har det givet, og Uro er der kommet. Og paa den Maade 
er det da gaaet til, at vi gamle Aarhusianere, der har været borte fra Byen en 
Menneskealder, slet ikke mer kender vor By. Hverken dens Ydre eller Indre, hverken 
dens Gader eller dens Mennesker. Thi det er helt nye Typer, der nu fylder Byens 
nye Huse, og de Efterkommere, der findes af de gamle Slægter, ligner kun i lidet 
deres Fædre. Alle lever, arbejder og tænker anderledes. Den gamle Adskillelse 
mellem de forskellige Lag er borte. I Byens Raad er det ikke længer Matadorerne, 
der fører det store Ord, Arbejderne bænker sig Side om Side med Storkøbmanden, 
og Haandværkeren sammen med Fabrikanten. Den gamle Husfred er borte, alle vil 
de herske.

I mange Henseender har denne Kamp haft sin store Betydning, den har skabt 
Liv og Bevægelse, Gæring og Fremskridt, den har vakt Interesse for det offentlige 
Liv hos mange og givet dem Forstaaelse af, hvad dette har at sige for den enkeltes 
og det heles Vel.

Men en stor og omfattende Skyggeside har denne Kamp om Magten haft,



nemlig den, at der ingen er, 
som har spurgt om, hvem der 
havde den største Evne eller 
personligt set de rigeste Mulig
heder til at styre By og Folk.
Der har ikke været Tale om at 
veje Mennesker, men kun om 
at tælle Stemmer. Og saa er 
det da sket i Aarhus, som det 
er sket i andre Byer, som det 
er sket i Staten, det er ikke 
dem, der ser dybest eller skuer 
længst, der raader for By og 
Land, men dem, der taler højst.
Det er ikke længer Personlig
heden, der styrer, men Flertallet, 
denne upersonlige, mangehovede 
Masse, der, hvad enten den er 
højre eller venstre, konservativ 
eller radikal, altid kun er et 
Parti, en Trup, der kun kan se 
i en Retning, enten fremad eller 
tilbage, aldrig fra oven nedad.

Manglen paa Personlighed
er Akilleshælen ved det moderne Partistyre. Og det har sat sine Mærker paa Byen. 
Den er stor og statelig, men den er kedelig. Gade op og Gade ned det samme 
Præg, Kaserne ved Kaserne, det ene Hus ved Siden af det andet med det samme 
aandsforladte Udseende, med Former og Enkeltheder laant fra alle Tider og Lande: 
Søjler og Gesimser fra italienske Rennaissanceborge uden Mening klistret paa to-tre 
Etages Lejehuse med to Værelsers Lejligheder, gotisk og romansk Kirkearkitektur paa 

Handelsbyg
ninger, det hele 
blandet i Hob 
uden Tanke og 
uden Sind for, 
hvad der hører 
sammen.

Og saadan 
maatte det kom
me, fordi de 

Slægter, der 
fyldte Husene, 
ikke har haft 
Tid til at vokse 

25*
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BRYGGERIET „CERES", SET FRA DEN GL. SLUSEBRO.

BEBYGGELSE I UDKANTEN AF BYEN (ALDERSROKVARTERET).
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AAEN, SET FRA BROEN TIL TH. THRUES BOGTRYKKERI.

sig fast til By og Jord. De er flyttet ind og vokset op, Tusinder efter Tusinder, uden
Tradition, uden Forbindelse med den Tid og de Mennesker, der er gaaet forud.
Kampen for Tilværelsen har straks lagt Beslag paa alle deres Kræfter, der har ingen
Tid været til at hygge om sig. Bare Tag over Hovedet, ligegyldigt hvor. Den
Følelse, som opstaar hos de Mennesker, der Slægt efter Slægt har boet paa samme 
Sted, den kendes ikke og kan ikke kendes.

Tiden og Livet har krævet et stort Arbejde, et strengt Slid af alle disse Menne
sker. Der har ingen Stunder været til rolig Beskuelse eller stille Eftertanke. Alle 
Kræfter har maattet rettes paa at tjene det daglige Brød, paa at komme med i Kapløbet. 
Livet er blevet udadvendt, tilsyneladende mangfoldigere og rigere, men stadig mere 
og mere overfladisk. Ingen har Tid til at fordybe sig i eller glæde sig over sit 
Arbejde. I Haandværket er Sansen for Sammenhæng mellem Form og Stof - denne 
det gode Haandværks første æstetiske Bud - ganske forsvundet. Og at det er gaaet 
saaledes, er ganske naturligt, thi hvor er den Producent, der nu kender sin Kunde. 
Der produceres i Masse, uden at der haves ringeste Anelse om, for hvem den paa
gældende Genstand er bestemt Der arbejdes ikke længer for det lille Marked, men 
for langt større Afsætningsomraader. Derved er det gamle personlige Tillidsforhold 
mellem Sælger og Køber forsvundet. For den første gælder det om at tjene saa 
meget som muligt, for den sidste om at købe saa billigt, som tænkes kan. Det per
sonlige Element er helt trængt i Baggrunden. Det samme gælder ogsaa for Handelen. 
Den specialiseres stadigvæk, saa at der ikke kan regnes med en lille sluttet Kunde
kreds, men paa den hele By. Atter der kommer det upersonlige Element frem. Det
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gælder i Forretningslivet om at faa saa mange Kunder alle Steder fra, som muligt; 
den gamle Lavsmoral, at man ikke maatte gaa sin Fælle i Næringen, den gælder ikke 
længer, tværtimod, jo mere der kan kapres fra den anden jo bedre. Den moderne 
Konkurrence er bleven en Krig paa Kniven, en Kamp mod alle, hvor ingen Hensyn 
gælder. Men heraf er der fulgt en Uro i Erhvervslivet, som snart overstiger alle 
Grænser, en Usikkerhed og en Frygt for, hvad den Dag i Morgen kan bringe, som 
har gjort Menneskene overnervøse.

I det offentlige Liv som i Erhvervslivet, er det den stærkeres Magt, der gør 
sig gældende. Ve den svage, han gaar uhjælpelig under.

Men det aandelige Liv vil man spørge. Har det nogen Tid været stærkere og 
rigere, mere mangfoldigt, mere omfattende. Staar vor Kultur ikke uendelig langt 
højere end de gamle Borgeres for et Hundrede Aar siden, ser vi ikke videre, er vi 
ikke mere frie og uhildede i vort Syn end de fremfarne Slægter. Maaske og maaske 
ikke. Ingen Tvivl om, at vor Tids Mennesker ved langt mere, og har et mere om
fattende Syn end forhen. Skolerne er uendelig langt bedre, alle søger Kundskaber, 
gaar til Foredrag og paa Kursus, læser Bøger og subskriberer paa populærviden
skabelige Værker, men — hvor dybt gaar vor Viden, har den været i Stand til at ud
danne stærkere og betydeligere Mennesker end før, har vor Kultur gjort os friere 
og gladere ved Livet end Fortidens Mennesker var det? Ak nej, ogsaa her viser 
det moderne Liv en mindre tiltalende Side. De mange Kundskaber, de er ofte kun 
en Fernis, der dækker over indre Tomhed; man ved saa meget, men det hænger ikke 
altid sammen, er ikke altid fordøjet, og meget ofte erhverves Kundskabsmassen paa

AAEN, SET FRA REVET.
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Bekostning af Personlighedens Uddybning. Kan hænde, at mangen gammel Aarhus- 
borger, der af Læsning kun havde sin Bibel, og hvis hele aandelige Liv hentede sin 
Næring fra Kirken, som Person betød langt mere og følte og tænkte langt dybere end 
vor Tids Kundskabssluger.

Og hvad Frisindet angaar, saa er det til Tider maaske lige saa skralt med det 
nu, som forhen. Paa mange Omraader er det vore Partier og deres Formaal, der sætter 
Grænser for, hvad vi kan se og forstaa. Naar det kommer til Stykket, forlanger 
vi i lige saa høj Grad som tidligere Underordnen under de herskende Synsmaader.

Trods al vor Tids Friheder til at tænke, tale, skrive osv. saa er der, naar alt 
kommer til alt, dog saa liden Plads for Personligheden, eller rettere ingen Lejlighed 
til Uddannelse af Personligheder. Hvad er Grunden? Mon ikke Tidens Hvileløshed, 
de stadig større og større Fordringer, der stilles til den enkelte for at følge med. 
Der bliver ingen Tid for ham til at samle sig og lære sig selv at kende. Her maa 
der en Forandring til, men i hvilken Retning Udviklingen vil gaa, formaar endnu 
ingen med Tydelighed at raade. Alligevel, der er Tegn, som tyder paa, at man i 
mange Henseender søger tilbage til de gamle Standpladser, at man paa mange Om
raader atter vil til at rejse nogle af de Skranker, som i forrige Aarhundrede betød 
Hæmmelse af Friheden, men som nu atter tiltrænges til Værn for de enkelte.

Det 19. Aarhundrede sprængte de gamle Samfundsrammer, ophævede Lavs
væsenet, Standsrettighederne, udraabte Individets Ret og Frihed som højeste Grundlov.

Det 20. Aarhundrede vil efter al Sandsynlighed komme til at tale mindre om 
Individets Ret end om Individets Pligt, det vil faa til Opgave at organisere og ordne, 
at afveje Kræfterne mod hinanden, og regulere deres Sammenspil.
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Maaske vil der da heraf opstaa en ny Samfundsorden, hvor Individet faar mere 
Tid til sin personlige Uddybning og Udvikling, og maaske vil der under en saadan ny 
Samfundsordning kunne sørges for en Arbejdsdeling, som nevtraliserer Nutidens stærke 
„frie" Konkurrence, og som nogenlunde drager Grænsen for hver Mands Virkefelt

Hvad Følgen af en saadan Ordning vilde blive for Fremtidens Aarhus, er natur
ligvis ikke godt at sige paa Forhaand. Men at der deraf vilde opstaa en ny By, 
forskellig fra forrige Tiders, maa betragtes som givet. At der ligesaa vil fremstaa 
en ny Type paa Mennesker er ogsaa en Selvfølge.

Maaske vil der saa til den Tid blive Tid og Raad til at tage større Hensyn til 
Skønhedens Tarv, til en større Harmoni i det daglige Liv.

Det Kuld af Aarhusianere, som da vokser frem, vil forhaabentlig vokse ligesaa 
inderligt sammen med deres By som Fortidens Borger, og skulde en eller anden af 
disse Fremtidens Mænd,
give sig til at læse om 
deres By i fremfarne 
Tider, da vil han sikkert 
der finde et og andet 
Træk, som er værd at 
mindes, et og andet af 
den gamle Tids Indret
ninger, som er værd at 
omplante paa den ny 
Tids Grund.

En Ting vil man 
maaske særlig finde eg
net til at hæge om - det 
gamle jydske Særpræg, 
i Sprog og Opfattelse, i 
Sæder og Skikke, i Han
del og Vandel, om den 
gamle stærke, energiske 
jydske Karakter, den jyd
ske Udholdenhed, Ar
bejdsomhed og det sær-

Fot. af T. S. Hermansen.

lige jydske Aandspræg. 
Til den Tid kunde saa 
Aarhus ved Siden af sin 
førende Stilling paa det 
materielle Omraade og
saa blive Fører for et 
særligt stærkt og rigt 
jydsk Aandsliv, ikke i den 
Forstand, at man skulde 
udsondre sig fra den dan
ske Helhed, mensaaledes, 
at man skulde styrke den 
og opfriske den med nye 
originale Kulturtilskud, 
omformede og tilpassede 
efter Behovet. Kan Aar
hus overtage den Op
gave, da vil Byen med 
Rette og i Sandhed 
kunne kalde sig - Jyl
lands Hovedstad.

R. BERG.
Den 7. Okt. d. A. bragtes for femte Gang en Runesten for Dagens Lys her i Aarhus. Nationalmuseet lod Fruekirkes 
Sokkelforhold undersøge, og ved denne Lejlighed opdagedes Stenen, der sad indmuret i Østvæggens Fundamenter. Da 
den blev udtaget, viste den sig at være udmærket bevaret og forsynet med en smuk, ikke helt sædvanlig Ornamentik. 
Stenen er af gulgraa Granit, og Højden er mellem 5 og 6 Fod Den har følgende Indskrift. TUSTI AUK + HUFI4- 
AVK + THER 4- FREBIURN + RISTHA + STIN + THANSI + IFTIR + ASUR + SAKS.4 + FILAKA 4- SIN -j- 
HARTHA 4- KUTHAN 4- TRIK 4- SAR 4- TU 4- SAM 4- ATI 4- SKIB 4- MITH 4- ARNO - MANA 4- MEST 4- 
VNITHIKR 4~ I Oversættelse: Toste og Hove og de andre Hædersmænd rejste denne Sten efter Asser Sakses (Søn), 
deres Fælle, en saare rask Mand, de to, som havde Skib (fælles) med Arne. — Han var den ædleste Mand. 
Det er endnu ikke afgjort, hvor Stenen vil blive opstillet, men det bliver i hvert Fald her i Aarhus. (Meddelt af Peter Holm).
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