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Kølsen fangekoloni 1907-1934
Et straffeafsoningseksperiment i hedesagens tjeneste
A f Birgit Løgstrup
Billedmateriale: Jess-Ole Jensen

I den tidligere Kølsen fangekoloni ned til Hjarbæk fjord er det mu
ligt at se fire vigtige elementer i Danmarks nyere historie samlet i en
lokalitet:

1. Hedeopdyrkning
Forvandlingen af de store hedestrækninger specielt i Jylland til frugt
bar agerjord var kun mulig ved hjælp af mergel. Og mergel fandtes i
rigelige mængder mellem Kølsen og fjorden.

2. Jernbaner
Men for at bringe merglen ud på de store hedesletter var et trans
portsystem nødvendigt. Man kendte andre steder i landet mergel
transport på særlige mergelbaner, først på faste, siden fra 1904 på
flyttelige spor. Staten ydede tilskud hertil gennem Det danske Hede
selskab. Men heller ikke mergelbanerne var i stand til at klare trans
port over meget lange afstande. Det blev muligt med de offentlige
jernbaner. Da Ålestrup-Viborg banen med en holdeplads i Kølsen
var blevet etableret i 18931 og Viborg-Herning banen i 1906, var det
således teknisk muligt at føre merglen fra Kølsen bl.a. ud på Karup
Hede. Desuden ydede Staten fra 1897 direkte tilskud til mergeltrans
port. Alle disse ordninger blev formidlet gennem Hedeselskabet,
som også bistod mergelselskaberne med teknisk assistance.2

3. Foreninger
Hvorledes kunne de fattige hedebønder, som ofte ikke ejede andet
end deres egen arbejdskraft, betale både for mergelen og den endnu
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dyrere transport? Den opgave løste de i fællesskab gennem dannel
sen af en række lokalforeninger, som sammen stiftede interessentsel
skabet »Alhedens Mergelforsyning«. Ved at hæfte solidarisk både
inden for den lokale forening og foreningerne imellem var de i stand
til at købe mergelindvindingsretten i Kølsen og samtidig møde med
så megen soliditet, at statsbanerne iværksatte en omfattende planlæg
ning af mergeltransporten fra Kølsen. Foreningstanken blev lettet
gennem regeringens rentetilskudspolitik til lån til investering i areal
og maskiner.

4. Straffeafsoning
For at få dette apparat til at fungere måtte der nødvendigvis skaffes
arbejdskraft til at bryde og læsse mergelen. Også dette skulle være
med så lave omkostninger som muligt for at skaffe billig mergel til
hedebønderne. Her knyttede Alhedens Mergelforsyning an ved en
forsøgsordning, som plantningsselskaberne under Hedeselskabet i

Jernbanen Viborg-Åle strup fra 1893 var en meget vigtig forudsætning for, at
Kølsen mergelleje blev udnyttet i perioden 1907-34. Billedet er taget på
Kølsen holdeplads ca. 1913-20.

nogle år havde benyttet sig af: Indsatte fanger i Horsens Statsfæng
sel. Ved at benytte fangerne til arbejde uden for fængselsmurene i
sidste del af strafafsoningstiden håbede Fængselsvæsenet at kunne
give dem en bedre start i tilværelsen efter løsladelsen. Det var i
virkeligheden en form for samfundstjeneste, der blev praktiseret.
Det faktum, at ordningen tidsmæssigt faldt sammen med en overbe
lægning af de danske fængsler, gør ikke eksperimentet mindre inter
essant.
Ville samfundstjenesten blive til gavn for samfundet og ville den
samtidig forbedre fremtidsmulighederne for den enkelte fange? Dis
se to spørgsmål skal denne artikel forsøge at besvare, samtidig med at
historien eller en del af historien om Kølsen fangekoloni fortælles.

Hedeopdyrkning
Hedeopdyrkningen havde foregået på fuld kraft i slutningen af 1800tallet. Arealet i Viborg og Ringkøbing amter fordelte sig således i
1881 og 1907.3
Amt

Viborg
Ring
købing

Ager og eng (ha)

Skov og plantage (ha) Hede, Klit, Marsk (ha)

1881
213.300

1907
230.200

1881
11.000

1907
19.700

1881
69.200

1907
42.000

238.400

281.000

5.000

30.700

200.300

131.700

Men hedeopdyrkning var slidsomt. For at den indvundne jord kun
ne give et rimeligt udbytte var det desuden nødvendigt at tilføre den
mergel. I Danmark havde man siden 1700-tallet kendt mergelens
heldige indflydelse på plantevæksten. Men man vidste ikke, at mer
gelen kunne have forskellig sammensætning, eller at jordbundens
behov for tilførsel af mergel kunne være forskellig.
Ude på Karup hede - Alheden - var der langt til mergellejer.
Derfor havde en række fremsynede mænd med pastor D.P. Øster
gård i Frederiks i spidsen i 1906 fået dannet en forening »Alhedens
Mergelforsyning«.4 Den skulle fungere som bestyrelse for en række
lokalforeninger langs Viborg-Herning banen, der dannedes i de føl
gende måneder med det ene formål at skaffe billig mergel. Kendeteg
nende både for central- og lokalforeningerne var det solidariske an
svar. Kunne man ikke klare opgaven alene, måtte man forsøge i
9

Ude i horisonten ses den mergelrige Klinthøj (markeret ved en pil på hille
det), som der blev kæmpet så ivrigt om fra 1904-07. Billedet er fra ca. 1910.

fællesskab. Det udtrykkes således i lovene for Andelsselskabet »Al
hedens Mergelforsyning« dateret Karup den 3. juli 1906:
»Overfor selskabet hæfter medlemmerne i hver enkelt lokalforening
indbyrdes solidarisk for skadesløs betaling af de til lokalforeningen
leverede varer. Desuden hæfter alle lokalforeningerne solidarisk for
selskabets forpligtelser.«5

Det var andelstanken, der i dag oftest kun forbindes med mejerier,
slagterier og brugsforeninger, men i virkeligheden blev den anvendt
overfor en række forskelligartede opgaver i sidste halvdel af 1900tallet.

Køb af jord
Lokalt havde det længe været kendt, at der fandtes mergel i Klinthøj
en i Kølsen ud mod engene. Det synlige tegn ved århundredeskiftet
10

var nogle småhuller, hvor de nærmeste beboere havde hentet mergel
til eget brug. Første gang der officielt synes at være kalkuleret med
denne mergel, er i en skrivelse af 27. februar 1904 fra Hedeselskabet
til Trafikministeriet, vedrørende særlige aflæssespor på Viborg-Herning banen. Ved juletid samme år (18. december 1904), kom den
officielle henvendelse fra fire ejere af Kølsenengen til Hedeselskabet:
Vi undertegnede beboere af Kølsen by tilbyder herved det ærede
Hedeselskab salg af mergel som findes på vore ejendomme i store
masser og god kvalitet. Lejerne er beliggende cirka 200 alen fra Køl
sen Holdeplads, imødeseende Deres ærede undersøgelse tegner

Ærbødigst
Niels Mousten
Søren Hansen

Villum Nielsen
Niels Kristensen

Vi ved ikke, om der tidligere har været kontakt mellem parterne.
Men nu havde ejerne foretaget et udspil og forventede, at Hedesel
skabet foretog de nødvendige undersøgelser. Igennem sommeren
1905 ankom også en række sagkyndige til Kølsen: Ingeniører fra
Hedeselskabet, prof. N.V. Ussing fra København og ingeniør Karl
Thalbitzer. Alle var enige om, at mergelen i Kølsen var en ensartet
lermergel af god kvalitet. Derimod ses der ikke at være blevet foreta
get egentlige forhandlinger med ejerne. Forklaringen findes i et brev
fra Hedeselskabet til Landbrugsministeriet af 21. februar 1906:
»Da lejet efter ejernes begæring var undersøgt, satte Hedeselskabet alt
ind på at finde en ordning, hvorved det blev undgået, at mergellejet
blev genstand for privat udnyttelse, således at mergelen kunne kom
me Alhedens opdyrkere til gode til billigst mulig pris. Det er den
egentlige grund til, at sagen er fremkommet så sent, idet selskabet
bl.a. mente det ganske nødvendigt, alene for ikke at få jordprisen
skruet op, at undlade at foretage noget, der kunne spænde ejernes
forventninger.«

Der var også andre ude efter mergelen i Kølsen. I hvert fald søgte
lodsejerne i et brev af 12. december 1905 at presse Hedeselskabet
med henvisning til, at en »kommission fra hedeegnen« havde tilbudt
dem mellem 3. og 8.000 kr. pr. td. 1. Men denne handel blev ikke til
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noget. Nogle mergelejere ved Skals søgte at komme imellem Kølsen
beboerne og Hedeselskabet ved også at tilbyde Hedeselskabet mer
gel til salg.
Efter dannelsen af Alhedens Mergelforsyning førtes forhandlin
gerne af formanden pastor Østergård, der fortsatte Hedeselskabets
linie med at presse prisen så langt ned som muligt. Fra Kølsensiden
var hovedforhandleren Poul Christensen på broderen Niels Chri
stensens og de øvrige lodsejeres vegne. Det stod hårdt, som overle
veringen i Kølsen af flg. replikker vidner om:6
Pastor Østergård: »Fattige hedebønder trænger til mergel«.
Poul Christensen: »Ja, vi kunne da også nok trænge til penge her«.

Da pastorens appel til Kølsenbøndernes gode hjerte ikke nyttede i
disse pengesager, forsøgte han en anden taktik.
Pastor Østergård: »Vi har pengene«.
Poul Christensen: »Men vi har mergelen«.

Også i forsøget på at slå sig gennem forhandlingerne blev pastor
Østergård fulgt til dørs af den slagfærdige Poul Christensen.
Selvom det holdt hårdt, nåede man endelig den 18. april 1906 frem
til at underskrive købekontrakten. Resultatet blev et kompromis.
Mens forhandlingerne tilsyneladende hele tiden havde drejet sig om
køb af jorden, så lød den endelige kontrakt på retten til at udvinde
mergelen i jorden - og kun til niveau med engen. Kølsenboerne
ønskede ikke, at englandskabet skulle efterlades med store farlige
mergeldamme. Derimod var det overladt ejerne selv at planere jor
den bagefter. Sælgerne havde stadig brugsretten til jorden, forsåvidt
de ikke hindrede mergelgravningen. Således skulle de holde deres
kreaturer borte fra alle anlæg. Endelig havde de også ret til at tage
mergel til eget brug, men ikke til salg.
Prisen for mergeludvindingsretten var kr. 2.500 pr. td. land af
Søren Hansens, Niels Moustens og Niels Christensens jord. Kr.
2.000 pr. td. land af Chresten Andreas Clausens jord og kr. 2.250 pr.
td. land fra Villum Nielsens jord. I alt drejede det sig om 12 td. land.
Endelig fik Alhedens Mergelforsyning ret til inden 30 år at udvide
sin mergeltagningsret til resten af mergellejet. Men så skulle prisen
være kr. 5.000 pr. td. land.
12

Købekontrakten blev også underskrevet af bestyrelsen for Alhe
dens Mergelforsyning den 18. april 1906, mens foreningens love
iøvrigt først er dateret den 3. juli 1906.

Fangearbejdskraft
Efter købet af mergelen tilbagestod spørgsmålet om arbejdskraft til
at få den gravet fri og læsset på jernbanevognene. Også dette skulle
Alhedens Mergelforsyning klare på en sådan måde, at der sikredes
billig mergel til aftagerne, de fattige bønder på heden.
Tidligere anvendelse a f fangearbejdet
Hedeselskabet havde siden 1899 anvendt tugthusfanger fra Horsens
Statsfængsel til plantningsarbejder på heden, først i Gedhus Planta
ge, fra 1901 i plantagen Mourier Petersen, og fra 1903 i Dejbjerg
plantage.
Oberstløjtnant E. Dalgas var den første, der rejste sagen om fan
gers anvendelse til samfundsnyttigt arbejde herhjemme. I et indlæg
på fængselsselskabernes årsmøde i København den 29. september
1891 om arbejde til tidligere straffede, redegjorde han for et besøg på
fangekolonier i Holsten ved Bockelholm og Rickling. Også i Preus
sen havde man anvendt fangearbejdskraft i jordforbedringsarbejde
siden midten af det 19. århundrede - delvis som kompensation for
manglende fængselskapacitet.
For sagens videre forløb er det interessant, at Dalgas på dette
møde advarede mod at benytte fanger til plantningsarbejde. Det ville
efter hans opfattelse være for dyrt at bruge håndkraft i plantagerne
sammenlignet med den billigere hestekraft. Derimod foreslog han
opdyrkning af moser, som netop krævede betydelige mængder ar
bejdskraft. Emnet på mødet var imidlertid beskæftigelsen af løsladte
fanger, som ikke straks kunne klare sig ude i det frie samfund. Man
hørte interesseret på Dalgas’ indlæg, men fortsatte iøvrigt diskus
sionen om oprettelsen af særlige arbejdsformidlingskontorer (fæste
kontorer) for løsladte.7
Det blev E. Dalgas’ søn, Chr. Dalgas, skovrider i Hedeselskabet,
som efter faderens død 1894 bragte sagen frem overfor fængselsin
spektør Backe i Horsens Tugthus. Han sigtede i modsætning til E.
Dalgas mod plantningsarbejde på heden. Han forestillede sig, at
arbejdskraften skulle overtages på samme betingelser som virksom13

» Ufrugtbar jord og forsømte mennesker er to negative faktorer, hvis produkt
må kunne blive positivt«. Det var fængselsvæsenets holdning til straffeafso
ningseksperimenter i hedesagens tjeneste. Billedet er fra Kølsen mergelleje i
1907 kort efter koloniens oprettelse. (Lokalhistorisk Arkiv, Viborg).

heden Crome & Goldsmidt havde entreret med Horsens Statsfæng
sel - d.v.s. betalte 33 øre pr. dag for en fanges arbejdskraft i fængslet.
Men det gik ikke. Fængselsvæsenet skulle have dækket nogle af ud
gifterne ved udstationeringen. Prisen blev fastsat til 1 kr. pr. dag.
Den almindelige arbejdsløn var på dette tidspunkt 2 kr. For Fæng
selsvæsenet var det interessante ved projektet naturligvis fangebehandlingsaspekterne.
Formålet måtte være at sætte fangerne i stand til at klare sig ude i
samfundet efter udstået straffetid. Vel blev de også beskæftiget i
fængslet, men det var med stillesiddende arbejde som vævning, maskinstrikning og måttesyning. »Det er ikke mandsarbejde«, sagde
inspektør Backe til Dalgas under rundvisningen i Horsens Tugthus i
maj 1897. »Og en mand trænger til mandsarbejde, hvad han kan få
ude på heden. Ufrugtbar jord og forsømte mennesker er to negative
faktorer, hvis produkt må kunne blive positivt«.8
14

Det krævede en arbejdsgiver, som ville betale ekstraudgifterne og
en arbejdsplads, der lå tilstrækkelig isoleret.
Formålet med straf var efter én opfattelse at forbedre fangerne.
Men ifølge en anden opfattelse var fængselsophold først og fremmest
en korrektion. Straffen måtte derfor af forbryderen føles som et
onde. Ville et arbejde i fri natur under svagere opsyn end i fængslet
ikke af mange blive følt som et gode? Fortalerne for et friere system
fremhævede, at frihedsberøvelsen var det centrale for fangen. Mod
standerne nærede også betænkelighed ved det fællesskab, som fan
gerne på udearbejde skulle leve i. Samvær mellem forbrydere måtte
undgås. Hertil svarede eksperimentets fortalere, at heller ikke i
fængslet kunne samkvem mellem fanger undgås. Selv om fængslet
satte ind med en række foranstaltninger for fangernes »sjælepleje« i
form af undervisning etc., så ville man dog komme til kort. For så
længe fangerne var indespærret i fængslet, ville de være bitre imod
samfundet og dets repræsentanter - fængselspersonalet. De kunne
udmærket lære at opføre sig skikkeligt for at undgå ubehageligheder,
»men i deres hjerter nærede de bitterhed«. Denne bitterhed var der
håb om at bryde under strengt arbejde med mindre opsyn i det frie.
Arbejdsglæde kombineret med betydelige arbejdsresultater ville væ
re et nyttigt middel i fangebehandlingen, hævdede fortalerne for
systemet med udsendelse af fanger til fangekolonier uden for fængs
let.9
Forsøget blev iværksat med godt resultat. N. Backe afgav beret
ning om fangernes friluftsbehandling efter de første to måneder
12.8.-12.10.1899. Men han kunne endnu intet sige om tilbagefalds
procenten hos fanger, der havde været på heden. Men opholdet her
havde i hvert fald haft gavnlig indflydelse på fangernes sundhed.
Arbejdsdueligheden var blevet vedligeholdt og selvagtelsen var ble
vet udviklet, mente Backe. Endelig havde fangerne vænnet sig til, at
strengt legemligt arbejde ikke nødvendiggjorde nydelsen af spiritus.
En række breve fra fanger hjem til familien viser, at de har været
glade for den frie tilværelse - ikke mindst fordi forplejningen under
udstationeringen var bedre end i fængslet, svarende til det strengere
arbejde.
Fra Hedeselskabets side var der også tilfredshed med forsøget,
selvom den meget tørre sommer i 1899 havde resulteret i lavere
arbejdsresultat end forventet. Ahlen havde været meget hård at stik
ke i. P.g.a. den gensidige tilfredshed blev kontrakten forlænget de
flg. år.10
15

Forhandlinger om at få fanger til Kølsen
Erfaringerne fra dette plantningsarbejde var baggrunden for, at pa
stor Østergård den 1. juni 1906 henvendte sig til skovrider Chr.
Dalgas for at opnå hans medvirken til fangeudsendelse til mergelar
bejdet i Kølsen. Dette havde ligesom plantningen til formål at kulti
vere heden. Der ville være arbejde i en uoverskuelig fremtid, bedyre
de Østergård, fordi Fængselsvæsenet næppe ville iværksætte det sto
re apparat for en enkelt kampagne.
Den utålmodige Østergård ønskede at komme i gang allerede sam
me år - 1906. Men erfaringerne fra plantningsarbejdet havde lært
Fængselsvæsenet, at udstationering kostede ekstra penge til forplej
ning og lønninger. Dertil kom opførelsen af en bygning til fangerne i
Kølsen. Så Fængselsvæsenet ønskede denne gang en særbevilling fra
Rigsdagen til dækning af etableringsomkostninger og driftsudgifter.
Inspektøren i Horsens søgte bevillingen ad de sædvanlige admini
strative kanaler gennem Fængselsdirektionen via Overinspektoratet
til Justitsministeriet vedlagt tal for de heldige resultater fra fangernes
plantningsarbejde på heden.
For Alhedens Mergelforsyning med den brede folkelige opbak
ning var påvirkningsmulighederne andre. Assistent Holt, Hedesel
skabet, der sad i bestyrelsen for Alhedens Mergelforsyning, blev
sendt til København i januar 1907 for at påvirke den lovgivende
myndighed, Rigsdagen. Her kontaktede han forskellige folketingsmænd og mødte velvilje og forståelse hos dem alle, men dog ikke
ubetinget hos Finansudvalgets formand, Anders Nielsen. »Han talte
om mergelarbejde, grubearbejde og slavearbejde i samme åndedrag«.
Men understregede, at han endnu ikke havde taget stilling til sagen.
Men, som Holt forsøgte at berolige sig selv og inspektøren i Horsens
med, så var »Anders Nielsen måske i mindre godt lune den morgen
stund«. For en sikkerheds skyld bad han Overinspektionen tage
kontakt med ham. For Finansudvalgets formand var en betydnings
fuld person.11
Hvad enten det skyldtes den ene eller den anden kanal, så fik
Fængselsvæsenet tilladelse til at overskride budgettet og fik en bevil
ling på 1000 kr. til dækning af de halve omkostninger ved opførelsen
af fangebarakken. Resten skulle Mergelselskabet betale. Desuden
måtte der udstedes en lempelse i fangereglementet (bekendtgørelse af
14. maj 1907), så det blev tilladt at udstationere fanger, der kun
havde afsonet halvdelen af deres straf. Horsens Tugthus var ængstelig
16

Fangebarakken blev opført a f træ både a f økonomiske grunde, og fordi det
skulle gå stærkt. Ledelsen a f mergelselskabet var utålmodig i foråret 1907.
Billedet er taget lige efter opførelsen. (Lokalhistorisk Arkiv, Viborg).

for ikke at have fangeemner nok, når der skulle udsendes yderligere
20 mand til Kølsen ved siden af de sædvanlige 30 til plantningsar
bejde.
Opførelse a f fangebarak
Efter vedtagelsen af finansloven skulle fangebygningen rejses hur
tigst muligt. Pastor Østergård måtte opgive at komme igang med
mergelgravningen allerede i 1906, men i hvert fald skulle sommeren
1907 udnyttes fuldt ud. Men 13. april var man ikke gået i gang med
huset endnu. De afgivne tilbud på murerarbejdet var alt for høje:
»2200 kr. for arbejdet alene og det er jo ren pinende gal for sådan et
lille hus. Endelig har vi et tilbud på hele huset fin og færdig med tillæg
af materialer for 10.783 kr. og det er jo endnu værre«,

skrev assistent F. Holt til inspektør Goos i Horsens den 13. april.
Sagen var derfor ved at gå i hårdknude og nogle af Holts kolleger
var ved at tabe modet. Derfor måtte han skære igennem og uden
2
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endelig accept fra formanden bortakkordere opførelsen af huset i
træ, dog med indvendige mure af sten. Omkostningerne og tidsfak
toren er altså forklaringen på, at fangebarakjten blev opført af træ.12
Telefonspørgsmålet var blevet berørt allerede i 1906. Der var ikke
telefonforbindelse til Kølsen på dette tidspunkt. Det var imidlertid
vigtigt for såvel produktionssiden som Fængselsvæsenet at komme i
hurtig forbindelse med Fangekolonien. Prisen for installation af tele
fon var 265 kr. Også dette beløb blev nedsat ved at gå i kompagni
skab med Køisens største virksomhed, Kølsen Mølle, så udgifterne
fordeltes med Vi til Møllen, 1/4 til Selskabet og 1/4 til Fængselsvæse
net. Teknikken rykkede således til Kølsen med Fangekolonien.13
Start
Den 5. juni 1907 rykkede 20 fanger til Kølsen og startede med at
afrømme muldjorden i mergellejet. Allerede næste dag kom hele
bestyrelsen for Alhedens Mergelforsyning med pastor Østergård i
spidsen for at se dem i arbejde. Ifølge overbetjentens første ugerap
port hjem til Horsens Straffeanstalt, var den meget begejstret over at
se, hvordan mandskabet tog fat på arbejdet. Søndag formiddag, da
der ikke skulle arbejdes med mergel, tilsåede to af fangerne køkken
haven med radisefrø, ærter og bønner. To andre var beskæftiget med
noget tømrerarbejde i Kolonien, mens resten gjorde rent. Kolonien
var etableret.14
Kontrakten
Den endelige kontrakt mellem Overinspektionen for Fængselsvæse
net og Alhedens Mergelforsyning var ganske vist ikke afsluttet end
nu. Det skete først det flg. år. p.g.a. reel uenighed og en efter Holts
opfattelse mindre passende langsommelighed fra formanden, pastor
Østergårds side. Men der var to reelle stridspunkter: Hvem skulle
for det første bestemme antallet af fanger? Mergelselskabet ønskede,
at det skulle stå i forhold til det arbejde, der skulle udføres. Det
skulle jo betale 1 kr. pr. fange pr. dag. For selskabet var fangernes
arbejdskraft naturligvis et led i en forretningsmæssig disposition, der
skulle kunne betale sig. For Fængselsvæsenet måtte det afgørende
være antallet af fanger i de klasser, der kunne sendes uden for mure
ne. Resultatet blev et kompromis, således at Mergelselskabet fik ret
til helt at afvise at benytte fangearbejdskraft, hvis Fængselsvæsenet
ikke kunne stille med 20 mand.
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For det andet måtte selskabet sætte alt ind på, at mergeltranspor
terne kom af sted til den aftalte tid. Det forlangte Statsbanerne, da
det ellers var umuligt for trafikledelsen at klare trafikafviklingen.
Heroverfor fremhævede fængselsvæsenet de praktiske vanskelighe
der, som vejret kunne frembyde. Det måtte være fortaler for beskyt
telse af fangerne over for urimelige arbejdsforhold. Kompromiset
blev, at kun i tilfældet af stærk regnvejr kunne der blive tale om
afbrydelse i arbejdet.
Fangebehandling i fængslerne
Siden en kgl. anordning af 13. februar 1875 havde fangerne i de
danske fængsler været inddelt i forskellige stadier, afhængig af det
punkt i straffeforløbet de befandt sig: I. Forberedelsesstadiet. II.
Tvangsstadiet. III. Overgangsstadiet. Behandlingen var forskellig på
de forskellige stadier og afspejlede formålet med straffen. I forbere
delsesstadiet skulle der ske en selvransagelse, der havde til formål at
få fangen til at indse sin brøde. Efter 3 måneder kunne han rykke op i
tvangsstadiet, der atter var inddelt i 5 klasser. 1. klasse benyttedes
kun som en straffeklasse, så fra 2. klasse ville fangen kunne avancere
op ad mod de højere klasser med forskellige og mere lempelige for
mer for tilsyn. Den sidste etape inden løsladelsen betegnedes Over
gangsstadiet. Afgørende for oprykning var hele tiden den udviste flid
ved arbejdet i fængslet og fangens opførsel. Det blev honoreret efter
et indviklet pointsystem. Hensigten var tydeligt en blanding af straf
og opdragelse. Kritikken af systemet lød på, at betjentene ikke kun
ne føre det nære tilsyn, som var nødvendigt, for at det kunne fungere
efter hensigten. De mere snu fanger lærte desuden at udnytte syste
met, således at de kun opnåede »skinresultater«.15
H vem kunne komme til Kølsen
For at fængselsophold i Horsens Tugthus med fælles arbejde i store
årbejdssale kunne udskiftes med udsendelse til Kølsen mergelleje
med hårdt arbejde i det frie, måtte fangen have avanceret til over
gangsstadiet eller 4. eller 5. klasse i tvangsstadiet. Men for at kunne
præstere både 30 fanger til plantningsarbejde og 20 fanger til Kølsen
kunne fængselsvæsenet give tilladelse til at sende fanger fra 3. klasse.
De skulle dog alle have en dom på mindst W i år, hvoraf de 7/12
skulle være afsonet. Det var frivilligt for fangerne i disse kategorier,
men de måtte indstilles til overinspektionen af inspektør, læge og
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præst. De svagelige skulle skydes ud - af hensyn til det hårde arbejde
i mergellejet. Voldsomme personer kunne ikke medtages på grund af
det færre antal opsynsmænd. Det samme gjaldt personer med tilbø
jeligheder til at stikke af. Den korte tid, der var tilbage af afsoningsti
den, skulle forhindre, at fangerne benyttede sig af de gode mulighe
der for flugt. Straffen herfor stod ikke i forhold til den korte tid, der
var tilbage.
Den forbrydelse, fangerne havde begået, havde således ikke be
tydning for udstationeringen i Kølsen - uden for såvidt de var blevet
idømt IV2 års fængsel. Fx. havde de fleste udsendte fanger i kampag
nen 1911 en dom for tyveri bag sig - simpelt eller groft tyveri. En
enkelt var blevet dømt for blodskam og uterlighed. Aldersprednin
gen var fra sidst i 20erne til sidst i 50erne. De fleste var arbejdsmænd
eller tjenestekarle, men der var også håndværkssvende imellem. De
var, som den kgl. anordning af 14. maj 1907 krævede, på sidste del af
straffetiden, idet de skulle løslades sidst på efteråret 1911 eller i
foråret 1912.
Hverdag
I Kølsen var der ingen mulighed for at blive anbragt i enecelle om
natten. Der var kun en stor sovesal ovenpå i den træbarak, Mergel
selskabet som omtalt fik stablet på benene i huj og hast. Der var intet
opsyn om natten, da de 3 udstationerede betjente også skulle have
deres nattesøvn. Men selvfølgelig kunne fangerne ikke vide sig sikre,
for der var et kikhul fra betjentenes værelse ved siden af sovesalen.
Fangerne blev vækket 5 1/4 om morgenen. Der var ikke ansat
særligt køkkenpersonale til at sørge for forplejning for de 20 mand
som i Horsens. Et par af fangerne var udset til køkkentjeneste. Så
snart det blev lyst, måtte der arbejdes i mergellejet. Spisepauserne
var Vi time til frokost, 1 time til middag og Vi time til vesperkost,
d.v.s. aftensmad. Ellers måtte der arbejdes, så længe der var lyst.
Da fangerne selv skulle lave mad, var det at foretrække, at der
fandtes en udlært kok iblandt dem. Det var der også de sidste mange
år, fortæller fru Agnes Jensen, datter af den sidste overbetjent. Han
vendte som regel tilbage efter hver løsladelse. Men et år var det så
uheldigt, at han var blevet løsladt til jul. Så måtte overbetjentens
kone stege julestegen for fangerne. Hendes mand S.C. Hansen lagde
ellers megen vægt på at holde afstand mellem privaten og Kolonien.
Forsyningerne med kød og kolonialvarer kom ikke fra købman20

På billedet ses de lange planker fra brinken ud til jernbanevognene. Jernba
nesporet blev flyttet i takt med fangernes arbejde ind i klinten, men det blev
udsat længst muligt a f økonomiske grunde. (Lokalhistorisk Arkiv, Viborg).

den i Kølsen, men inde fra Viborg, formodentlig også for at holde
afstand til Kølsen by. Måske har vareforbruget været sat i licitation,
så det billigste tilbud var afgivet fra Viborg. Mælk og kartofler har
Kolonien dog fået fra en af gårdene i Kølsen, Dragshøjgård. Fru
Anna Røjkjær Jørgensen, Svebølle, fortæller, at hun på besøg hos sin
bedstefar P. K. Henriksen her ofte var med nede i lejren. Fangerne
blev så glade, når hun vinkede til dem. Men hun havde fået strengt
påbud om ikke at snakke med dem.
Det rene tøj kom fra Horsens med toget, som til gengæld medtog
det snavsede til vask. Det arbejde blev fangerne altså ikke sat til. En
person fra sognet kom dog hyppigt i Fangekolonien. Det var Sogne
fogden for at inddrive alimentationsbidrag (børnepenge). Det blev
hver gang omhyggeligt indberettet til Horsens.
Var dagene ensformige, så forløb de alligevel under langt friere
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forhold end i Horsens Statsfængsel - som var alternativet for fanger
ne. Den høje fængselsmur var erstattet af et lavere stakit i Kølsen, og
arbejdet foregik uden for dette. Fangerne havde flere friheder. De
måtte ryge tobak en time hver aften og om søndagen. Og sidst men
ikke mindst, det var et arbejde med mening i. Fangerne »gnavede«
ikke så stærkt på hinanden, hvorfor der heller ikke var nær så mange
interne disciplinære sager i Kolonien som hjemme i Horsens. Men
arbejdet var hårdt.
Arbejde
Mergelen lå koncentreret i den store bakke, Klinthøjen, som grave
des ud i en strækning fra vest til øst på ca. 400 m. Det kaldtes
mergelgraven, men det var, som det erindres fra salgsbetingelserne,
ikke tilladt at grave længere ned end i plan med engen. Den brink,
mergelen hakkedes ud af, rykkede længere og længere mod syd. I
1923 havde den en højde fra 2 til 18 m. Statsbanesporet gik direkte
ind i graven i en afstand fra selve brinken fra ca. 10 til 15 m. Sporet
blev flyttet flere gange i takt med arbejdets og brinkens bevægelser.
Men det var en kostbar affære, så ofte måtte fangerne transportere
den afhakkede mergel langt på trillebør ad planker ud til jernbane
vognene på sporet. Den ene ende af planken var fæstet til vognens
bund, mens den anden lå i varieret højde afhængig af bruddets ni
veau.16
I 1912 gik man over til at benytte jerntrilleplader, hvor de oprinde
lig havde været af tømmer. Det gamle tømmer blev solgt i 1913 ved
auktion. I 1913 blev der også anskaffet en ståltrillebør. Men det
kunne være meget tungt at hakke mergelen løs, ikke mindst i regn
vejr. Der var jo ingen hjælpemidler af nogen art. Kun manden og
hans skovl. Den ugentlige rapport til Horsens fra den fungerende
overbetjent indledtes den 30. juni 1907:
»Den forløbne uge er anvendt til fortsat udgravning og pålæsning af
jernbanevogne med mergel. Ugens første halvdel var meget uheldig
for arbejdet med stærkt regnskyl, så mandskabet var gennemblødte
hver dag. Men trods al genvordighed er de 15 vognes pålæsning præ
steret daglig. Nr. 314 og 393 har haft en sygedag, men er atter i
arbejde. Sundhedstilstand og stemning blandt fangerne god«.

Fangerne arbejdede sammen to og to. De skulle kunne læsse en
jernbanevogn à 10 tons daglig. For arbejde herudover fik de ekstra
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betaling, som de dels måtte anvende til småfornødenheder, dels fik
udbetalt ved løsladelsen. Dette aflønningssystem anvendtes også i
Horsens. Men der var mulighed for større fortjeneste her. Hvis en
fange var mindre arbejdsdygtig end de andre, kunne der være uvilje
mod at arbejde sammen med ham, fordi det hindrede den anden i at
opnå den størst mulige dagløn. I 1908 bad betjenten i sin ugentlige
rapport til Horsens om, at nr. 405 måtte blive hentet tilbage til
Horsens sammen med en anden fange,
»da det er ham aldeles umuligt at klare sig ved læsningen af jernbane
vognene. Han mangler både kræfter og kendskab til arbejdet, og der
er ingen af de andre fanger, der vil arbejde sammen med ham«.

Den fungerende overbetjent accepterede således, at fange nr. 405
ikke kunne klare arbejdet. Men med nr. 532 var det anderledes fat:
»Da fange nr. 532 i dag atter er syg og antagelig ikke fejler andet end
ulyst til arbejdet, tillader jeg mig at anmode hr. inspektøren om, at
han må blive hentet hjem til Anstalten. Han meldte sig syg i formid
dags og erklærede, at han kunne ikke mere. Arbejdet var over hans
kræfter. Til formanden har han udtalt, at da han kuns havde 6 måne
der tilbage af sin straffetid, vilde han ikke slide sig selv op og komme
hjem til sine forældre som et skrog«.17

Også Mergelselskabet var naturligvis interesseret i, at fangerne ud
førte mest muligt arbejde. For toget kom to gange om dagen, middag
og aften, og så skulle der hver gang stå 20 jernbanevogne klar med 1
kubikfavn eller 10 tons mergel. Nogle kunne let læsse 2 læs om
dagen, men andre kun et. Derfor bad Mergelselskabet i 1907 om at få
byttet nogle fanger i Kølsen med nogle fra plantningsholdet. Arbej
det her var ikke så hårdt som i Kølsen.
Overarbejde
Det var som omtalt overarbejdspengene, der skulle få fangerne til at
lægge kræfterne ekstra i. Det var fra starten aftalt mellem Fængsels
væsenet og Mergelselskabet, at der højest skulle kunne opnås 31 øre
om dagen. Det svarede til, at fangerne kunne opnå 25 øre om dagen
ved plantningsarbejdet.
I foråret 1908 var tre medlemmer af forretningsudvalget i Kølsen
for at inspicere arbejdet. Ved den lejlighed forhandlede de blandt
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andet med repræsentanter for fangerne om overarbejdspengenes
størrelse. Denne fremgangsmåde fik et andet bestyrelsesmedlem, F.
Holt, til at reagere i en skrivelse til fængselsinspektør Goos i H or
sens allerede dagen efter, den 28. maj 1908. At forhandle direkte med
fangerne om deres aflønning fandt han i høj grad uheldigt og lidet
stemmende med det forhold, fangerne står i. I al fald vil det have til
følge, at »fordringerne« vil stige år for år.
Holt var naturligvis heller ikke tilfreds med, at der var aftalt en
overarbejdspris på 75 øre. Den mulighed var blevet berørt ved arran
gementets start, at Mergelselskabet evt. skulle betale noget mere for
arbejdskraften. Men det skulle være direkte til Horsens Statsfængsel
(oprindelig aftalt 1 kr. pr. fange pr. dag) og ikke til fangerne person
ligt. Endelig måtte Holt protestere mod så høj en pris, som plant
ningsselskaberne ikke på nogen måde kunne yde de fanger, de lejede
fra Horsens. Holt boede i nærheden af Gedhus og havde som assi
stent i Hedeselskabet meget med plantningsarbejdet at gøre. Han
kunne give flg. situationsrapport fra »Gedhus«:
»Da der forleden kom en fange fra Kølsen hertil, mærkede jeg, at
overarbejdspengespørgsmålet blev ivrigt drøftet imellem fangerne og
nogle udtalte deres utilfredshed med den ulighed, der var til stede. Da
var dusøren så vidt mig bekendt 45 øre i Kølsen. Og i går kom der en
af fangerne og anmodede på »standens vegne om lønforhøjelse«, hvil
ket blev afslået.«

Det blev meddelt den fungerende overbetjent i Kølsen, at Inspektio
nen ikke kunne gå med til, at fangerne fik mere end 50 øre i arbejdsdusør pr. dag. Samtidig er det i Horsens blevet noteret på Holts brev,
at »betjent Madsen er sagt, at han måtte ikke lave akkord med fan
gerne.«
Vi ved også, hvordan denne afgørelse blev modtaget blandt fan
gerne. Den 7. juni rapporterede den fungerende overbetjent: »Stem
ningen blandt fangerne har været noget trykket, siden det blev be
kendtgjort, at arbejdsdusøren ikke måtte overstige 50 øre daglig«.18
Det var noget ganske andet, at der efter kampagnen i 1909 af
Mergelselskabet blev udbetalt 10 kr. i ekstra dusør til 4 fanger.19 De
havde ikke været bange for at tage et ekstra nap og hjælpe de medfan
ger, der ikke kunne få deres jernbanevogne læsset til tiden. Toget
skulle afgå til fastsat tid. Statsbanernes køreplan afhang af, om fan
gerne klarede deres del. Det virkede tilbage på aftagerne af mergelen,
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Disse jernbanevogne skulle fyldes to gange dagligt. Det var nødvendigt, for at
det store planlægningsarbejde med transport og afhentning kunne fungere.
På billedet fra ca. 1908 ses i venstre side fangerne ved den terrasseformede
klint og i højre side opsynsmanden uden for sit telt. (Lokalhistorisk Arkiv,
Viborg).

der var tilsagt til at møde op med alt disponibelt mandskab for at få
mergelen fjernet fra jernbanevognene, inden disse blev afhentet
påny.
Fangerne forsøgte undertiden en anden udvej for at få toget af sted
til tiden, nemlig at læsse mindre på vognene. Der blev tit klaget over
dette på Mergelselskabets generalforsamlinger. Bestyrelsen lovede at
lade klagerne gå videre til Kølsen, men påpegede dog, at der ofte
måtte betales ekstra til Statsbanerne for overvægt på vognene!
Også for afrømningsarbejde var der fastsat dusør for overarbejde.
Det fastsatte pligtarbejde var 45 børfulde pr. dag. For at køre 10
børfulde ekstra var prisen 15 øre, for 20 30 øre og for 30 55 øre. Men
også her måtte arbejdsformanden holde kontrol. Overbetjent Berg
indrapporterede den 19. november 1911 følgende episode:
»Den 18.11. dags aften efter endt arbejde optrådte en stor del af
fangerne meget uforskammet over for arbejdsformand Kjærside, og
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grunden hertil var, at formanden havde kontrolleret hvor mange tril
lebøre jord, de havde kørt i løbet af dagen, og det stemmede ikke
med, hvad de opgav. De bandte og sagde, at det var løgn, og de havde
kørt mere. Jeg foreholdt fangerne deres upassende optræden, og at
man næsten skulle tro, at de ville lave tummult. Men det ville og
kunne jeg ikke finde mig i. Og havde de noget at klage over, så kunne
der komme et par mand til mig, så skulle jeg nok få sagen undersøgt.
Størsteparten faldt da til ro og gik ind i brandstuen, og resten gik
straks bagefter, og der har senere været rolighed. Jeg tror nok, at det
var fange nr. 263, 592 og 555, som har været formand for det hele«.

Berg indledte da også rapporten med, »at stemningen blandt fanger
ne de sidste par dage har været noget kontra, for de mener, at det er
for meget arbejde, som bliver forlangt af dem.«
Arbejdsulykker
Ud over arbejdet var tungt, var det heller ikke ufarligt. Men det er
egentlig forbavsende, så få ulykker der i hvert fald har afsat skriftlige
spor. Men 14. november 1917 rapporterede overbetjenten, at fange
nr. 272 havde fået knust en tommelfinger ved aflæsning på en flad
mark af tipvogne med mergel til beboerne i Kølsen. Han skulle holde

Arbejdsprocessen byggede på, at en udhulning a f den bløde mergel nederst i
klinten ville få den hårdere mergel i de øverste lag til at skride ned automa
tisk. Men undertiden var det nødvendigt at anvende sprængstof

vognen, så den ikke løb tilbage, mens de andre fanger væltede kas
sen. De fik den ikke helt over, i stedet slog den tilbage, så nr. 272 fik
fingeren i klemme mellem undervognen og kassen.
Sagen fik et efterspil, da fangen forlangte erstatning. Kravet gik
videre fra Fængselsvæsenet til Mergelselskabet, som ikke var uvillig
hertil. Men det fremhævede alligevel, at Fængselsvæsenet i 1910 i
forbindelse med loven om tvungen ulykkesforsikring havde erklæ
ret, at Mergelselskabet ikke skulle have fangerne forsikret. Staten var
fangernes arbejdsgiver og havde ansvar for dem ifølge Fængselsvæse
net. Mergelselskabet havde blot lejet arbejdskraften og forsikrede
derfor med fængselsinspektørens billigelse kun arbejdsformanden.
Det er baggrunden for, at Mergelselskabet i 1917 ud fra sagens prin
cipielle betydning blot vedtog at yde nr. 272 en erstatning på 25 kr. halvdelen af fængselsinspektørens forslag.20
I 1923 skete en dødsulykke i Fangekolonien. En fange blev dræbt
ved læsning af mergelen. Det øverste lag mergel i brinken var hårdt,
mens det nederste var blødere. Derfor kunne en udhuling af det
nederste mergel normalt få det øverste lag til at skride ned. Det skete
af sig selv i den østlige ende, men i den vestlige halvdel benyttedes
sprængning med aerolit for at sætte gang i udskridningen.
Den 24. juli 1923 kl. ca. 9 om morgenen hørte betjenten skrigen
fra mergellejet og så fangerne stimle sammen. Da han kom ned fra
sin udsigtspost på højen til arbejdspladsen, så han to fanger i færd
med at trække fange nr. 219 frem under det nedstyrtede mergel. En
af fangerne fortalte, at han havde hørt et skred - det lød nærmest
som et klask - og da han vendte sig om, så han fange nr. 219 ligge på
jorden dækket af mergel til midt op på brystet. Han var bevidstløs,
da de trak ham fri. Trillebøren, som havde stået mellem ham og
brinken, var blevet væltet hen over ham af den nedstyrtede mergel og
lå tværs over hans underkrop. Det ene håndtag var derved brækket
af. Som det senere konstateredes af lægen, var fangens brystkasse
blevet knust og hans venstre øjeæble læderet. Blodet stod ud af næse
og mund på ham, og han var død i løbet af ca. 10 min. Hans medfan
ger bar ham tilbage til Kolonien, og der blev tilkaldt en ambulance
og læge fra Viborg.
Om eftermiddagen var arbejdet i mergelgraven indstillet. I stedet
arbejdede det offentlige maskineri. Fængselsinspektør Wandall kom
fra Horsens 1315 og optog forhør af fanger, betjente og arbejdsfor
mand. Dagen efter fandt det legale ligsyn sted. Også formanden for
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Mergelselskabet kom til stede og undersøgte sagen. Derefter blev
liget af den 36-årige fange, hvis tilnavn iøvrigt var Humør-Larsen,
overført til Amtssygehusets ligkapel i Viborg. Der blev sendt bud til
hans forældre i København, men da de »ikke ville have ham«, blev
der købt jord til ham på Vorde kirkegård. Han havde da 3 mdr.
tilbage af sin straf på 3 års Tugthusarbejde.
Overbetjenten gav i sin ugerapport den 29. juli flg. lakoniske be
retning om forløbet af begravelsesdagen:
»Arbejdet i Kolonien ophørte kl. 1O30. Tiden til middag anvendtes til
barbering og udlevering af tøj til fangerne i anledning af begravelsen.
Kl. 215 ankom inspektøren og præsten til Kolonien, hvorefter der
afmarseredes med alt mandskab og betjente til Vorde. Efter begravel
sen kørte inspektøren og præsten atter til Kolonien og mødte ved
afrejsen mandskabet ved Kølsen kl. 420 og 425 var Kolonien igen besat
med sit mandskab.«

Det var Humør-Larsens endeligt. Men hvordan kunne det gå så galt?
De fleste af fangerne indskrænkede sig under forhøret til at fortælle,
hvad de rent faktisk havde set. Men to fanger var klar over sammen
hængen. Fange nr. 267 oplyste, at der sidste onsdag var blevet gjort
forsøg på at sprænge brinken ned, men det lykkedes ikke. Derfor var
det efter hans opfattelse meget farligt at arbejde på dette sted, idet
man risikerede yderligere skred som følge af de foretagne sprængnin
ger. Også nr. 512 havde denne opfattelse og mente, at hele brinken
som følge af sprængningen for 8 dage siden hang løs.
Arbejdsformanden, Martin Christensen, var mere ubestemt i sin
forklaring. Han kunne »ikke med bestemthed erindre på hvilke ste
der, der senest var blevet skudt, men at fangerne nr. 169 og 180
formentlig kunne give nærmere oplysning herom, idet disse fanger
bistod ved sprængningen.« De to kunne oplyse, at sprægningerne
var foregået for 8 dage siden kun ca. 10 m fra det sted, hvor nr. 219
arbejdede.
Ansvaret for arbejdets udførelse lå i sidste instans hos Mergelsel
skabet. Derfor ønskede inspektør Wandall også formanden indkaldt
for at få en udtalelse om, hvorvidt der fra arbejdsledelsens side var
udvist uforsigtighed ved fangernes placering under arbejdet og de
foretagne sprængninger.
Formanden F. Holt fandt ikke, at der var sket tilsidesættelse af de
krævede sikkerhedsforanstaltninger. Men at ulykken formentlig
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skyldtes et sammentræf af forskellige sammenstødende omstændig
heder. Som den første fremhævede han, at den forulykkede fange på
grund af sin mindre gode hørelse ikke havde bemærket den »knir
ken« i mergelen, som plejede at være forvarslet om et skred.
Men af de sikkerhedsbestemmelser, han og fængselsinspektør
Wandall udarbejdede for det fremtidige arbejde, fremgår, at han har
været helt klar over de svage steder:
1. Det forbydes Fanger under Gravningen at stille deres Trillebøre
saaledes, at de derved indespærres imellem Brinken og Trillebøren.
Undtagelser fra denne Regel må kun ske med Arbejdsformandens
Tilladelse i sådanne Tilfælde, hvor der absolut ingen Fare er for
Skred.
2. Paa saadanne Steder i Lejet, hvor der er foretaget Sprængninger,
maa Fangerne ikke arbejde, før hele den løssprængte Del af Brin
ken er faldet ned.
3. Arbejdsformanden har fremtidig Pligt til at føre nøjagtig Bog over
paa hvilke Steder i Lejet og til hvilke Tidspunkter, der er foretaget
Sprængninger.
4. Det henstilles til Fængselslægen samtidig at have Opmærksomhe
den henledt paa, at Fanger med svag Hørelse næppe bør betragtes
som egnede til Arbejde i Mergellejet.

I Direktoratet for Fængselsvæsenet var man klar over, at ansvaret for
fangernes sikkerhed i sidste instans kunne placeres hos Direktoratet.
Det fik tilsendt alle forhør og erklæringer i sagen. Af referatarket i
Direktoratets sag fremgår, at man har ledt indgående i arkivet for at
finde en instruks for arbejdsformanden eller de hidtil gældende sik
kerhedsforanstaltninger, som flere henviste til med største ubestemt
hed. Men de fandt dem ikke, for de var aldrig blevet udstedt. Så var
det altså ikke muligt ad denne vej at placere et ansvar nedadtil.
Derfor indstilledes, at en sagkyndig ingeniør fra Entreprenørfore
ningen efter undersøgelse på stedet gav en udtalelse om arbejdsfor
holdene i mergellejet »Det er det, der bedst vil dække Direktoratet«,
noteredes i de interne papirer.
Derfor inspicerede ingeniør Hoffmann den 23. oktober 1923 Ko
lonien sammen med fængselsinspektør Wandall, skovrider Holt og et
bestyrelsesmedlem. Han udtalte sig faktisk ikke om den hidtidige
fremgangsmåde, men støttede de fire nye punkter fra Holt og Wan
dall. Når de blev overholdt, ville læsningen af mergel kunne foregå
så godt som farefrit. En almindelig regel måtte være, at der kun
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måtte læsses fra brinken, efter at nedskridningen af mergelen havde
fundet sted. Hvis det alligevel ville være nødvendigt at se bort herfra
(!), fordi mergelen ikke ville skride, måtte arbejdsformanden place
res foroven, hvorfra han altid ville kunne se mergelen revne umiddel
bart inden nedskridningen. Han skulle så advare fangerne.
I Direktoratet var der ikke tilfredshed med den efter dets mening
valne rapport. Men sagen blev henlagt efter udstedelsen af de nye
sikkerhedsregler og et pålæg til fængselslægen om ikke at sende høre
skadede personer til Kølsen.21
I »Alhedens Mergelforsyning’s« forhandlingsprotokol er synsfor
retningen refereret af F. Holt: Entreprenør Hoffmanns udtalelser gik
ud på, at arbejdet foregik i enhver henseende fornuftigt og forsvar
ligt, og at det indtrufne ulykkestilfælde kunne karakteriseres som et
»hændeligt uheld«.
Arbejdsformand
Som arbejdsulykken viste, var der i virkeligheden placeret et stort
ansvar på arbejdsformanden. Han var ansat af Alhedens Mergelfor
syning med den opgave at føre tilsyn med arbejdet og sætte fangerne
ind i arbejdsforholdene på stedet. Han blev indtil 1926 også lønnet af
selskabet. Gagen var fra starten 135 kr. pr. sommermåned og 255 kr.
for hele vinteren, hvor han blot skulle føre tilsyn med graven og
sætte huset lidt i stand. Han fik vinteren 1909-1910 også lov til at bo
derude, mens fangerne var tilbage i Horsens. Da Kølsen i 1911 blev
omdannet til helårskoloni, fik han 70 kr. pr. måned i vinterperioden.
N u boede han aldrig i Kolonien, men i Kølsen eller Vorde. I 1917 fik
han et dyrtidstillæg og i 1920 nåede han op på 200 kr. om måneden
hele året. I de vanskelige tider for selskabet i slutningen af 1920erne
overtog Fængselsvæsenet aflønningen af ham i 1926, men som det
udtrykkelig bemærkes i Mergelforsyningens forhandlingsprotokol,
»så er han stadig vor mand«. Året efter fik han 1 kr. om dagen fra
Mergelselskabet for at være værkmester.
At være selskabets mand bestod først og fremmest i at sikre læs
ningen af jernbanevognene, så de var parate til afhentning middag og
aften. De 5 kr. af hans dyrtidstillæg i 1917 var således betinget af
regelmæssig læsning af vognene. Disse strenge pålæg kunne meget let
føre til konflikt med Fængselsvæsenets personale, betjentene, som
skulle sikre disciplinen og først og fremmest fangernes tilstedeværel
se. Den 8. juli 1913 var der pres på for at få læsset færdig efter
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På billedet fra ca. 1921 ses det samlede vagtmandskab i f angekolonien med
overbetjent S. C. Hansen i midten og arbejdsformand Martin Christensen
yderst til højre. Det synes i højere grad at være lykkedes for dette mandskab
at holde fred og fordragelighed indbyrdes end for dets forgængere.

vesperkost. Arbejdsformand A.K. Kjærside havde lovet nr. 240
hjælp fra en anden fange for at få hans vogn læsset. Da han opdage
de, det kneb mere et andet sted, bad han hjælperen gå derhen. Men
de havde kun kørt 10 børfulde hos nr. 240. Nu blev nr. 240 vred og
»sagde en del til formanden«, som overbetjent Berg formulerede det
i sin indberetning. Bag vreden lå frygten for at blive afkortet 25 øre i
overarbejdsfortjenesten.
Det uheldige i sagen var først og fremmest, at Berg støttede nr.
240, selvom han i sin rapport understregede, at han foreholdt fangen
hans opførsel og udtalelse over for formanden. Men arbejdsforman
den havde jo lovet ham det og »fangen er ellers ret flink«. Herover
for stod Kjærsides ret og pligt til at lede og fordele arbejdet. Det
betød først og fremmest, at vognene skulle være læsset, inden toget
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kom. De to sideordnede opsynsmænd appellerede til hver sin instans
(Mergelforsyningen og Horsens Statsfængsel). Det lykkedes at få
konflikten bilagt, selvom de højere instanser i starten synes at have
holdt med hver sin.22
Men ud på efteråret 1913 var det galt igen med forholdet mellem
overbetjenten og arbejdsformanden. Denne gang var anledningen
telefonen. Oprindeligt havde både Fængselsvæsenet og Mergelforsy
ningen ønsket en telefon installeret i Kolonien til deling. Men over
betjenten var træt af at foretage omstilling til Kjærside hjemme og
ønskede at blive fritaget herfor. Denne gang endte sagen med, at
arbejdsformanden bad om en anbefaling fra selskabet for at kunne
søge en anden stilling. Som begrundelse angav han forholdet mellem
ham og overbetjenten.23
Den næste arbejdsformand, Frantz Vistisen, var der kun et år. Så
tiltrådte Wittstrøm i 1915. Heller ikke han klarede forholdet til over
betjent Berg. Iflg. overenskomsten mellem inspektionen for Horsens
Statsfængsel og Alhedens Mergelforsyning af 1907 måtte arbejds
formanden eller andre af selskabets folk ikke have anden forbindelse
med fangerne, end arbejdet krævede. De måtte ikke overlade fanger
ne utilladte genstande, især ikke brændevin og penge. Hvis de over
trådte denne forskrift, var selskabet pligtig til straks på anfordring at
fjerne de pågældende. Dette mente straffeanstalten var sket i 1919.
Arbejdsformand Wittstrøm havde efter Fængselsvæsenets opfattelse
stået i forbindelse med en fanges familie og overbragt den pågælden
de utilladte genstande.
Wittstrøm benægtede, men to måneder senere fremsatte anstalten
påny krav om hans afskedigelse. Mergelselskabets bestyrelse mente
ikke, at påstanden var bevist. Men en uge senere måtte den med
beklagelse afskedige Wittstrøm. Beskyldningerne var efter bestyrel
sens opfattelse ikke af en sådan beskaffenhed, at der skulle skrides til
afskedigelse. Men på den anden side ville den ikke sætte det gode
forhold til Fængselsvæsenet over styr. Til gengæld krævede Mergel
selskabet overbetjent Berg afskediget som »eneste mulighed for et
fornuftigt samarbejde« i Kølsen. Det skete også i januar 1920.24
Efter Wittstrøms afskedigelse blev Martin Christensen, Vorde, an
sat som arbejdsformand og lønnen steg samtidig til 200 kr. Han blev i
daglig tale kaldt Abraham og boede senere i den sidste gård i den
nordlige ende af Kølsen (hvor nu Tage Lihn bor).
Efter dette ovenfor omtalte voldsomme sammenstød ses der ikke
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Den sidste overbetjent i Kølsen var
S. C. Hansen, som var her fra 1920
til koloniens lukning i 1934. Hans
datter, fru Agnes Jensen, har fortalt
flere hiendelser fra sin ungdom i ko
lonien. H un døde i foråret 1984 efter
sin 85-års fødselsdag.

Den sidste arbejdsformand i Kølsen
hed Martin Christensen. Han var
mergelselskabets mand i Kølsen, fra
1919 til 1934. (Lokalhistorisk Arkiv,
Viborg).

flere konfrontationer mellem arbejdsledelse og fængselspersonale.
Det har i hvert fald ikke afsat sig spor i det skriftlige kildemateriale.
Fængselsbetjente
Til de 20 fanger, som skulle anbringes i detachement - som det
tekniske udtryk for Fangekolonien var - i Kølsen, skulle der medføl
ge tre betjente, hvoraf den ene skulle fungere som overbetjent. De
skulle opholde sig 5 uger i Kølsen og derefter hjem til Horsens på
fridage. I den periode fik alle betjente et lejrtillæg på 20 kr. om
måneden. De havde under lejropholdet fri kost, men beholdt allige
vel a.h.t. deres familier hjemme i Horsens det ordinære kosttillæg på
25 kr.
Omdannelsen af detachementet i 1911 til en fast koloni medførte
ansættelse af en overbetjent med bopælspligt i Kølsen. Der måtte så
3
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opføres en overbetjentbolig i forbindelse med Fangekolonien. Den lå
ganske vist udenfor plankeværket, men alligevel som Kolonien af
sondret fra byen. Den nye overbetjentbolig skulle egentlig stå færdig
1. oktober 1911, men først i august 1912 var man så vidt, at oversla
get over udgifterne til malerarbejdet forelå fra maler og vognlakerer
Elias Westergård i Løgstrup. Det ville incl. de 64 ruller tapet koste
ialt 99 kr. 14 øre. Men da havde overbetjent Berg også trykket prisen
så langt ned som muligt og anbefalede, at der straks blev taget fat.
Han har sikkert været utålmodig for at få sin familie til Kølsen.
Huset havde kontor, spisestue, soveværelse, gæsteværelse og en
stadsstue. Men derudover også inspektørens værelse hvor en seng,
etc. som fru Agnes Jensen, datter af den sidste overbetjent, husker
altid stod opredt, hvis inspektøren fra Horsens Statsfængsel ønskede
at overnatte. Men det gjorde han aldrig. Der blev opsat borter på
tapetet i alle stuer, ligesom kakkelovnspladsen fik forgyldte lister
(dog bevilgede Mergelselskabet kun en brugt kakkelovn til 40 kr.).
I 1917 ansøgte Berg om at få opført en veranda ved overbetjentbo
ligen:
»Det er meget nødvendigt, at der bliver foretaget noget, inden vinte
ren kommer. Thi når vinden kommer fra nord, og det regner og sner,
så har vi gangen fuld af vand og sne, og tillige er der meget stærk træk,
så der er snart ikke til at få varme i lejligheden«.

Han fik sin veranda, men efter det billigste tilbud 480 kr.25
Da Berg blev afløst af overbetjent S.C. Hansen i 1920 efter stridig
hederne med arbejdsformanden, var Holt tilfreds. Han havde kendt
den nye formand i 20 år som en særdeles dygtig og samvittighedsfuld
mand. Fru Agnes Jensen fortæller, at hendes far havde været med fra
begyndelsen som betjent ved alle udstationeringer fra Horsens, altså
såvel ved plantningsarbejdet på heden, som mergelarbejdet i Kølsen.
Men nu skulle familien med for første gang. Hendes mor syntes nok,
der var lidt ensomt i Kølsen, og fik året efter Agnes til at opgive sin
kontorplads i Horsens og flytte herop. Efterhånden fik familien
kontakt og omgang med Kølsen-boerne, selvom faderen lagde me
gen vægt på at holde Fangekolonien afsondret fra omverdenen - af
hensyn til fangerne. Men Agnes blev da selv gift med skrædderen i
Vorde. Dette bryllup foregik om vinteren og naturligvis i Vorde
kirke. Da brudeparret kom tilbage til Kolonien efter vielsen, var der
faldet så meget sne, at bilen kørte fast. Fangerne måtte hidkaldes for
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Her ses Køisens »Nuser« alias Rollo på sin post øverst på hundehuset, hvor
den havde et godt udsyn over kolonien. Stakittet var ikke højt og kunne også
let forceres a f den fange, der ville stikke a f (Lokalhistorisk Arkiv, Viborg).
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at få bilen fri igen. Det taltes der længe om i Kolonien. Agnes Jensen
blev naturligvis heroppe, da faderen blev pensioneret ved Koloniens
lukning i 1934, og forældrene flyttede tilbage til Horsens.
Betjentene havde hjælp til opsynet med fangerne af en vagthund.
Hunden i Agnes Jensens tid hed Rollo og havde det særpræg, at den
befandt sig bedst ovenpå sit hundehus. Her var der jo også det bedste
udsyn. Men så effektiv havde ikke alle hundene været. 8. september
1907 indrapporterede den fungerende overbetjent til Horsens, at han
samme dag havde haft bud efter dyrlæge Christensen i Skals til Kolo
niens hund. Den havde fået en rift på højre baglår. Ja, omstændighe
derne herved var beklagelige: den havde fået riften på hushjørnet, da
den blev bange for fange nr. 42, som gik med en stor kurv med grus i.
Kilderne melder intet om, hvorvidt historien fik tjenstlige følger for
den uheldige hund!
Pjæk og sygdom
Nogle fanger søgte at snige sig uden om det hårde arbejde ved at
melde sig syge. I 1919 var nr. 530 syg om morgenen den 31. juli. Da
betjenten kom op med en kop engelsk salt til ham, nægtede han at
tage det. Så kom overbetjent Berg derop, men selv overfor ham
nægtede han at indtage lægemidlet. »Men«, konkluderede Berg i sin
indberetning den 3. august,« fangen fejlede næppe noget, da tempe
raturen var så normal, som den kunne være«.
Naturligvis var der også regulær sygdom. Da fange nr. 204 spytte
de blod den 20. august 1909, var det regulært nok. Distriktslægen,
der var tilkaldt pr. telefon, kom cyklende ud fra Viborg. Han erklæ
rede, at det var lungebetændelse, og fik straks fangen indlagt på
Viborg Amtssygehus. Det skete i en speciel sygevogn - formodentlig
hestevogn - med en kurv til den syge og foruden kusken en portør.
Fangen ville efter lægens erklæring ikke kunne tåle at køre med
toget.
Den 19. januar 1912 var distriktslægen til masseundersøgelse i
Kolonien kl. 11 om formiddagen. Han skulle trække nogle tænder

H ver uge skulle den udstationerede overbetjent aflægge rapport om begiven
hederne i Kølsen fangekoloni til sine foresatte i Horsens Statsfængsel. Disse
rapporter har været en vigtig kilde til beskrivelse af de interne forhold i
kolonien. De findes på Landsarkivet i Horsens Statsfængsels arkiv. (B 205490).
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ud på fange nr. 308, som i flere dage havde »lagt til sengs« på grund
af tandpine. Nr. 47 havde brokskade, hvorfor lægen tog mål af ham
og sendte så et brokbind ud om eftermiddagen fra Viborg. Nr. 389
havde astma og en meget betydelig hjertefejl, så han var ubrugelig til
strengt arbejde. Men fangen erklærede, at det gjorde ham ingenting,
hvad arbejde han skulle udføre. (Det er måske værd at erindre, at
iflg. bestemmelserne skulle lægen i Statsfængslet godkende fangerne,
inden de blev sendt til Kølsen). Det var derimod anderledes med nr.
287. Han havde en ubetydelig hjertefejl, men lægen mente ikke, det
kunne skade ham at arbejde. Men han bad bagefter om at blive sendt
hjem til Straffeanstalten, uanset om han selv skulle betale sin hjem
rejse.
Rømning
Der var også rømningsforsøg fra Kolonien, selvom fangerne som
tidligere omtalt først kom til Kølsen så sent i deres afsoningsforløb,
at det ikke skulle kunne betale sig at stikke af - ud fra en fornuftig
kalkulation, men ikke alle handlede rationelt. Efter at fangerne hav
de fået the om aftenen den 9. juni 1908, og mens betjentene var opta
get af at skrive rapporter og dele rent tøj ud, havde fange nr. 375 set
sit snit til at stikke af. Det blev først opdaget, da en mand fra egnen
kom og meldte, at han havde set en, der lignede Fangekoloniens
folk, løbe i retning af plantagen mellem Kølsen og Løgstrup. De til
kaldte nogle af naboerne og gik over i plantagen fra flere sider. Her
fik Berg øje på fangen i en tæt fyrbeplantning, hvor han havde skjult
sig under nogle grene. Så måtte den uheldige fange gå mellem to
betjente tilbage til Kolonien. Her skiftedes betjentene til at holde
vagt over ham hele natten, indtil han næste dag kunne sendes tilbage
til Horsens. De kunne ikke komme i telefonisk forbindelse med
Anstalten om aftenen 2045, da centralen havde lukket.
Så var fange nr. 268 mere heldig den 17. juni 1911, da han stak af
ved middagstid under maduddelingen. Han var sprunget over stakit
tet ved hundehuset. Ikke fem minutter efter kom tjenestekarl Martin
Christensen (den senere arbejdsformand) og fortalte om rømningen.
Denne gang blev eftersøgningen foretaget til hest. Fangen kunne
spores gennem flere kornmarker til plantagen ved Lyngsø. Men han
blev ikke pågrebet og måtte efterlyses ved de nærmeste herredsfog
der. Tilbage til Kølsen ville han dog ikke komme, selvom han blev
pågrebet.
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Søn- og Helligdage
Der blev ikke arbejdet i en arbejdskoloni om søndagen. Hjemme i
Horsens påbød reglementet, at fængselspræsten skulle holde guds
tjeneste hver søndag. Men det var i Kølsen ændret til »lejlighedsvis«.
Det hændte også - specielt ved højtiderne - at fængselspræsten kom
rejsende til Kølsen. Specielt det første år holdt sognepræsten i Vorde
undertiden også gudstjeneste i Kolonien for fanger og betjente. I
ugerapporten fra den 23. juni 1907 meddeles flg. fra forløbet af
søndagen:
»Sognepræsten fra Vorde Sogn, pastor Tønnesen, ankom til Kolonien
kl. 5, for efter forud indhentet tilladelse fra inspektionen at holde
gudstjeneste, hvilket foregik i brandstuen og overværedes af samtlige
fanger og betjente«.

2. pinsedag 1908 holdt sognepræsten også gudstjeneste i Kolonien.
Bagefter serveredes der kaffe og wienerbrød for fangerne, som sog
nepræsten medbragte! Der var også tale om et enkelt genbesøg i
præstegården. Flg. indberetning fra den 30. juni 1907 beretter om en
helt speciel søndagsoplevelse:
»Om eftermiddagen førte betjentene Jørgensen og Goldbeck mand
skabet til bad i Hjarbæk Bugt og derefter på udflugt til Vorde Galge
bakke, hvor der er en prægtig udsigt over Hjarbæk by og bugt, Vi
borg og over Himmerland og Salling. På tilbagevejen kom sognepræ
sten os imøde og inviterede på kaffe i Præstegården. Jeg stillede mig
imødekommende overfor indbydelsen, mod at serveringen kunne fo
regå helst udenfor Præstegården, men i al fald ikke i præstens bolig,
og mod at præstefruen selv gjorde opvartning. Begge dele lod sig
realisere, og såvel den venlige indbydelse som udflugten vakte stor
glæde hos mandskabet, der til tak og afsked til præstefolkene sang et
par fædrelandssange«.

Denne kontakt udadtil var for så vidt i modstrid med tonen i fæng
selsreglementet, som tilsigtede at holde fangerne isolerede fra omver
denen, mens de udstod deres straf. Om specielt dette besøg har givet
anledning til indsigelser, vides ikke. Men i 1913 forespurgte inspek
tøren i Horsens Statsfængsel i Justitsministeriet, om de kirkelige
handlinger for fangerne i kolonierne burde udføres af den lokale sog
nepræst eller af fængselspræsten. Forespørgslen gik videre til Kirke
ministeriet, som i samråd med Direktoratet for Fængselsvæsenet sva39

rede, at fængselspræsten burde øve præstegerningen blandt fangerne
i dens fulde omfang. Men det var en selvfølge, at den lokale præst
efter anmodning udførte sygeberettelse, når fængselspræsten var for
hindret. Hvis sognepræsten ønskede at holde andagt med den samle
de fangestyrke, måtte der rettes henvendelse til fængselsinspek
tøren.26
Kontakten mellem sognepræst og koloni blev hermed omgærdet af
så mange formaliteter, at den synes at glide ud. I hvert fald var det
som tidligere omtalt fængselspræsten fra Horsens, som kom op og
begravede den forulykkede fange på Vorde Kirkegård i 1923.
Forsvandt kontakten med sognepræsten, så vedblev fangerne med
deres spadsereture i omegnen om søndagen. Efterhånden blev det
fast tradition, at den gik til jernbanebroen ved Hjarbæk Fjord, hvor
fangerne badede om sommeren og ellers fiskede. Forinden havde de
dog gjort rent hjemme i Kolonien om formiddagen både i sovelokaler, betjentmesse og brandstue. Ellers var keglespil et ivrigt benyttet
tidsfordriv.
Der blev også sunget og spillet musik. Fra en indberetning den 22.
august 1909 ved vi, at musikinstrumenterne da var guitar og harmo
nika. For da indberettede den fungerende overbetjent Bønnelycke,
at de ikke havde haft musik den søndag, »for der var sprunget en
streng i guitaren og en fjeder i harmonikaen«. Fru Anna Røjkjær
Jørgensen beretter, at hun efter 1911 ud over banjo og harmonika
også har set en gammel grammofon med en stor tragt i kolonien.
Endelig blev der også skrevet breve om søndagen. Der var en fast
rubrik i ugerapporten til inspektøren i Horsens til oplysning om de
fanger, der havde skrevet breve og til hvem. Hvis den idømte afsondrethed fra omverdenen skulle brydes, måtte det ske under kontrol.
Desværre er ingen af disse breve så vidt vides bevaret. Det havde
givet mulighed for at se tilværelsen i kolonien fra en ganske anden
vinkel.
Problemet med at få tiden til at gå blev større, efter at kolonien i
1911 blev omdannet til en helårskoloni. Nu var der de lange vinteraf
tener, hvor arbejdet var standset allerede til aften. Samtidig var arbej
det med at forfærdige legetøj ikke så anstrengende som det hårde fy
siske slid med mergelen. Chr. Dalgas omtalte tidsfordriv-problemet i
en artikel om fangekolonien i Kølsen i Hedeselskabets tidsskrift i
1920, hvor han opfordrede frivillige til at holde foredrag for fangerne
i de lange vinteraftener. Straks tilbød Richters fra København at stille
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»Alhedens mergelselskab« var et andelsselskab a f lokale mergelforeninger.
Medlemmerne i disse var interesseret i ved selvsyn at se, hvad der foregik i
Kølsen. Derfor gik mange a f mergelselskabets sommerudflugter hertil, som
det ses på billedet fra 1923. (Lokalhistorisk Arkiv, Viborg).

sine lysbilledserier gratis til rådighed for forevisning for fangerne i
vintermånederne. Mergelforsyningen tilbød at anskaffe et lysbilled
apparat, som iøvrigt kostede foreningen 325 kr. Skovrider F. Holt
tilbød at fremvise billederne. Det skete den 28. november med »Bil
leder fra heden før og nu«, og igen den 18. december med »Billeder
fra Sønderjylland«. Det noteredes i ugerapporten, at det interessere
de fangerne.27
Også ved andre lejligheder viste selskabet eller arbejdsgiverne sig
rundhåndede overfor fangerne. Bestyrelsen gav fangerne kaffe og
brød - samt en rulle skrå den sidste dag (27. september), de arbejde
de i 1909. Året efter var bestyrelsen og en del af medlemmerne på
udflugt til mergelgraven den 11. juli. Så fik fangerne nogle dage efter
kaffe og wienerbrød ved vesperkosten.
Kongens fødselsdag var også en festdag for fangerne. Da ophørte
arbejdet allerede kl. 17, selvom det kun var den 26. september. I 1919
fik de højtidskost, som bestod af kaffe, godt øl, to stk. wienerbrød
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for resten af de 60 øre, som traktementet den gang måtte koste pr.
fange. Grundlovsdag var arbejdet helt indstillet. En uventet lettelse
fik de 16.-19. juli i 1909, da arbejdet blev indstillet til middag p.g.a.
mangel på vogne. Der var ungskue i Århus!
Julen var også anderledes i fangekolonien. I 1918 ophørte arbejdet
den 24. dec. kl. 1630 og fangerne spiste højtidsmiddag kl. 17°°. Trak
tementet beskrives i rapporten i 1919 og bestod da af risengrød og
flæskesteg. Kl. 19°° fik fangerne kaffe og to stk. wienerbrød. Deref
ter blev juletræet tændt og hver fange fik så to æbler. Så blev der
sunget et par julesalmer. 1. juledag var fridag. 2. juledag kom pastor
Broe fra Straffeanstalten kl. 8 om morgenen. 11 fanger blev fremstil
let for ham - det er den lidt militaristiske facon at meddele, at han
havde samtale med hver af disse fanger. Så blev der holdt gudstjene
ste og bagefter - i 1918 - forklaring over krigsforholdene for fanger
ne. Kl. 10 3/4 afrejste pastoren igen fra kolonien. Det var de ydre
rammer om julen, som indberettedes til Horsens. I 1919 suppleret
med flg. oplysning: »Vi har kun hørt almindelig tilfredshed fra fan
gerne«.

Transport og produktionsforhold
Transport
To gange om dagen - middag og aften - rykkede et særtog med først
15 senere 20 vogne ind i Kølsen mergelleje. Så skulle der stå et
tilsvarende antal vogne parat læssede med mergel. Det var den faste
rytme og hårde forpligtelse i fangernes og - ikke mindst arbejdsfor
mandens hverdag. Vognene blev hentet med en G maskine, og på
stigningen op til Løgstrup måtte der køres i to træk. Fra Løgstrup
station fortsatte de 15 vogne med særtoget til Viborg, mens de reste
rende blev taget med af det ordinære plantog. Herfra blev de fordelt
ud til mergelaftagerne eller brugerne.
Fangerne har sikkert ikke skænket det mange tanker, hvilken
enorm planlægning der lå bag disse to daglige mergeltransporter. De
foregik ad de ordinære banespor og ikke ad specielle mergelbaner.
Derved kunne mergelen fra Kølsen nå ud til en større kreds af for
brugere, svarende til det store antal medlemsforeninger i Alhedens
Mergelforsyning langs de vestjydske baner. Men der var også aftage
re på strækningen Skals-Ålestrup, Nørager-Galten, Sparkjær og
Rønbjerg, der ikke var medlemmer, men blot kunder, som de kald42

Det kunne være et lokomotiv som dette (G nr. 625), der er blevet anvendt til
at hente mergelen i Kølsen fangekoloni og bringe den først til Viborg, derfra
videre ud til aftagerne.

tes. Leverancerne til dem nåede dog aldrig samme betydning som til
medlemmerne.
Planlægningen af årets transporter startede med indberetning fra
selskabets formand til Trafiksektionen i Struer før sæsonens start
sidst i marts om bestillingerne, d.v.s. hvor mange vogne ialt til hver
station eller aflæsningsplads. Så var det Trafiksektionens opgave at
fordele leverancerne først og fremmest under hensyntagning til tra
fikken, men også til aftagerne. Ingen kunne fx. være tjent med at få al
sin mergel leveret midt i høst. Derefter skete fordelingen af særtog
og plantog. For de første kunne der kun ske anmeldelse for en 14
dages periode. Når planen var færdig, meddeltes resultatet tilbage til
formanden, som så skulle underrette formændene for lokalforenin
gerne. Formændene skulle give besked til hver enkelt aftager.
Afhentning af mergel stillede også store krav til aftagerne. De
kunne få besked om at afhente deres mergel på de almindelige statio
ner, hvor de havde en frist på 6 timer til at få vognene læsset af. Men
de kunne også få deres mergel på fri bane på særlig indrettede aflæs
ningspladser. Det var en nyskabelse inden for mergeltransport, som
var udtænkt af trafikinspektør Wissenback i Struer i 1907 i anledning
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af den store transport fra Kølsen. Her afkobledes vognene på særlige
aflæsningspladser - op til 11 ialt - mellem stationerne. Et mergelsær
tog kørte så strækningen igennem og satte et antal vogne af på hver
plads. På den sidste aflæsningsplads ventede det, indtil aftagerne
havde aflæsset vognene. Så kørte det tilbage og samlede alle vogne op
igen. Al øvrig trafik på ruten var naturligvis indstillet i dette tidsrum.
Systemet kunne kun benyttes på strækninger med ringe trafik. Der
krævedes fra trafikledelsen, at der stillede 4 mand pr. vogn hvert
sted. Det kunne være vanskeligt i en tyndt befolket egn, hvor alle
naboer skulle have mergel på samme tid. Det afgørende var, hvor
langt det skulle transporteres fra aflæsningspladsen til de trængende
marker. Som regel sparede aftagerne dog en del transport med disse
aflæsningspladser frem for at skulle hente mergelen på den ordinære
station. Systemet betød en effektiv udnyttelse af jerbanevognene.28

H er ses mergelen i den næste etape i arbejdsprocessen. Den er blevet trans
porteret med toget fra Kølsen til Gedhus trinbræt, hvor den nu ligger i store
dynger og venter på at blive læsset på bøndernes små fjedervogne. (Fridlev
Skrubb eltrang: Det indvundne Danmark, 1966, s. 445).

Pris for mergel
Ligesom transporten af mergelen var besværlig, så var den også dyr.
Selve mergelen kostede medlemmerne 5 kr. pr. vogn à 10 tons fra
starten. I 1913 var medlemsprisen steget til 6 kr. og i 1920 til 6,50,
men for kunder kostede den i 1920 7,50 kr. Hertil kom så trans
porten. For et vognlæs til Karup var det i 1925 44 kr. og til Herning
56 kr. Der var således grænser for, hvor langt transporten kunne
betale sig. Men modtagerne skulle dog ikke selv dække alle trans
portomkostninger.
Fra starten var mergel, der som jordart vejede meget i forhold til
værdien, blevet transporteret til en nedsat pris af Statsbanerne efter
særlige forhandlinger med de enkelte mergelselskaber. Men det var
blevet forbudt i jernbaneloven af 24. april 1896. I stedet blev der
allerede på Finansloven 1897 stillet et beløb på 20.000 kr. til rådighed
for nedsættelse af transportomkostningerne for aftagerne. Det blev
overdraget Hedeselskabet at administrere ordningen. Reglerne blev
således, at Staten betalte 7/10 af fragtomkostningerne og modtagerne
3/10. Der blev dog sat en mindstepris for fragten pr. vognlæs, som
modtagerne selv skulle betale. Disse tal ændredes flere gange i perio
den. Hver gang blev der voldsom aktivitet på aftagerside, med depu
tation fra flere mergelforeninger i fællesskab til Rigsdagen og med
forsøg på påvirkning af de lokale rigsdagsmænd.
Staten trak sig i takt med de stigende financielle vanskeligheder i
begyndelsen af 1930erne ud af ordningen. Det var en del af forklarin
gen på den svigtende efterspørgsel efter mergel fra Kølsen fra slut
ningen af 1920erne, og som vi senere skal se, Koloniens lukning.
Produktion
Det tidligere afsnit om arbejde behandlede arbejdsforholdene i mer
gellejet fra arbejdskraftens synspunkt. I dette afsnit skal der ses på
resultaterne af fangernes anstrengelser. Hvor meget de producerede,
og dermed hvor meget medlemsforeninger og kunder aftog perioden
igennem.
Fra 1907-11 var mergellejet kun en sommerkoloni. Produktionen
var naturligvis lav det første år, kun 736 vognladninger. Arbejdet
kom sent igang, da huset først skulle stå klar. Men derefter går
produktionskurven stejlt i vejret.
Det betød et spring frem ad, at kolonien i 1911 fra en sommerko
loni ændredes til en helårskoloni. Ønsket blev første gang fremsat i
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Kurven er udført a f Jess-Ole Jensen i forbindelse med udarbejdelse a f et
undervisningshefte om Kølsen fangekoloni.

et brev fra Mergelforsyningens formand Pastor Østergård til Fæng
selsvæsenet den 3. december 1909. Han tænkte ganske vist kun på et
par fanger og ingen betjente. Arbejdsformanden boede alligevel i
barakken om vinteren, og arbejde var der nok af i form af jordafrøm
ning. Det måtte Fængselsvæsenet naturligvis afvise. Når det kom op
igen i 1911, skyldtes det først og fremmest pladsproblemer inden for
Fængselsvæsenet. Ministeriet havde længe anvendt en udstrakt be
nådningspraksis.
Ved lov af 18. marts 1911 vedtog Rigsdagen både opførelsen af
fængslet i Nyborg, udvidelse af Vridsløselille og af Kølsen Strafarbej
derkoloni, så fangerne kunne blive der også i vinterhalvåret. Folke
tingsudvalgets formand erklærede under sagens 2. behandling, at det
egentlig ved samme lejlighed gerne havde set Kolonien udvidet til 60
fanger istedet for de foreslåede 30. Men det havde Fængselsdirekto46

ratet besternt frarådet af frygt for, at der ikke skulle findes tilstrække
lige egnede emner at sende derop.29
Denne vedtagelse krævede opførelsen af den tidligere omtalte
overbetjentbolig og en arbejdssal til fangerne i dårligt vejr. Arbejds
opgaverne blev da fabrikation af legetøj for firmaet »Dansk Le
getøj«.30
Det følgende år - 1912 - blev det imidlertid også af hensyn til
Fængselsvæsenet nødvendigt at lukke fangekolonien fra midten af
november til 1. maj 1913. Årsagen var, at fangerne skulle bruges til
planerings- og vejarbejde ved Nyborg Straffeanstalt.31 Denne beslut
ning kan også aflæses på produktionskurven, der har en nedgang i
1913.
Den næste produktionsnedgang kommer i 1917. Da skal årsagen
søges et tredie sted, nemlig hos Statsbanerne. P.g.a. krigen og den
heraf følgende brændselssituation skulle alle eksisterende jernbane
vogne anvendes til transport af brændsel, tørv og brunkul. DSB
kunne derfor ikke afse vogne til mergeltransport. Mergelforsyningen
søgte da at leje 31 vogne af en entreprenør, men det mislykkedes. Det
blev derfor nødvendigt helt at lukke kolonien i sommeren 1917.
Omdannelsen a f fangekolonien i 1911 til en helårskoloni krævede opførelse
a f både en overbetjentbolig og en arbejdssal til fangernes indendørsarbejde.
Kolonien blev derfor til det trefløjede anlæg, som ses på billedet. Forrest
ligger overbetjentboligen med den veranda, overbetjent Berg fik opført i
1917, mellembygningen er arbejdssalen.

Kunne f ange arbejdskraften klare den forøgede efterspørgsel i begyndelsen a f
1920'erne? Eller skulle det smukke englandskab ved Hjarbæk fjord ændres
radikalt?

Fangerne skulle have været overført til Statsfængslet i Horsens, men
det ville medføre overbelægning. I stedet blev de så anvendt til tørvegravning i Grove sogn, hvilket under den eksisterende brændselssi
tuation også var en samfundsnyttig opgave.
U dvidelsesplaner
Efter krigen steg efterspørgslen efter mergel, så leverancerne ikke
kunne følge med. Til sæsonen 1920 var der forudbestilt 10.300 vogn
ladninger à 10.000 kg, men produktionen blev kun på 7.238 vogn
ladninger. Også for 1921 lå forudbestillingerne på 10.535 vognlad
ninger. Det fik bestyrelsen for Mergelforsyningen til at overveje en
produktionsudvidelse.
På et udvidet bestyrelsesmøde den 4. januar 1921 med folketings
mand Westergård og distriktsbestyrer Olesen, Hedeselskabet, be
sluttedes det at undersøge mulighederne for at finde nye mergellejer.
Man havde kik på bakken nord for Skalsåen. Bestyrelsen besluttede
at søge ejernes tilladelse til at lade bakken undersøge og evt. tage et
areal på hånden. Den 22. februar - efter et forretningsudvalgsmøde tog formanden og kassereren da til Skals for at forhandle med ejerne
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om køb af Skals bakke, nemlig Jacob Pedersen, Niels Jørgensen,
Jens Germann Pedersen og Niels Olesen. Resultatet af forhandlin
gerne blev indført i Mergelforsyningens forhandlingsprotokol:
»Det var imidlertid på dette tidspunkt ganske umuligt at få dem til
blot at antyde en pris, og man måtte derfor nøjes med den ved samme
lejlighed givne tilladelse til at lade Hedeselskabet undersøge bakken«.

Der var åbenbart travlhed i mergelafdelingen, for på næste forret
ningsudvalgsmøde den 25. april, måtte formanden F. Holt meddele,
at Hedeselskabet trods gentagne påmindelser endnu ikke havde gen
nemført undersøgelsen. Men nu var der givet løfte om, at det skulle
ske i maj måned.
Men der var flere alvorlige ting på dagsordenen. Formanden havde
under et besøg for et par dage siden i Kølsen mødt den helt uvante
situation, at der blandt fangerne havde været uvilje imod at blive

Skulle dette vare fremtiden for Kølsen? Forretningsudvalget for Mergelsel
skabet var i 1921 i Rindum for at se gravemaskinerne i arbejde i mergellejet.
(Harald Skodshøj: Mergel og kalk i Vest- og Midtjylland, 1947, s. 53).
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udkommanderet til mergelarbejde. Årsagen skulle være, at fangerne i
Horsens Statsfængsel havde fået et nyt akkordsystem, som satte dem
i stand til at tjene mere her end i Kølsen. Forretningsudvalget fandt
dette meget uheldigt og besluttede at tilbyde fængselsinspektøren at
rette op på forholdet og stille fangerne i mergellejet mindst lige så
gunstigt som i Straffeanstalten.
Den 25. august 1921 bad fængselsledelsen da om et møde i Kølsen.
Mergelforsyningen troede, at forhandlingerne skulle dreje sig om en
forhøjelse af fangernes overarbejdsbetaling i forlængelse af det tidli
gere tilbud. Men det viste sig, at fængselsinspektøren mødte op med
et krav om en betydelig forhøjelse af lejen for fangernes arbejdskraft
- altså den del der gik i Fængselsvæsenets kasse. Man troede, at
fangerne i gennemsnit var i stand til at læsse to vogne pr. mand og
fandt derfor en dagløn på 6 kr. pr. fange + overarbejdspenge for
passende.
Modstødet fra Mergelforsyningen var da at lade den bombe sprin
ge, at man længe havde overvejet at anskaffe en gravemaskine! Det
ville om ikke overflødiggøre fangerne så nedsætte behovet for deres
arbejdskraft betydeligt. Derefter nedsattes fængselsinspektørens
krav: Han vil også kunne acceptere 3 kr. pr. vognladning og 2V2 kr.
pr. fangedag udenfor sæsonen, 1. november - 1. marts. Forretnings
udvalget lovede at overveje dette, men måtte på stedet afvise et for
slag om, at Mergelforsyningen skulle overtage anskaffelsen af hånd
redskaber, som hidtil havde påhvilet Fængelsvæsenet.
I efterårets løb fremkom der ønsker om levering af 1000 vognlad
ninger årligt i 10 år fra et udvalg fra den påtænkte Skelhøje-Engesvang bane. Altså konstant og øget efterspørgsel, mens der samtidig
var problemer med fangearbejdskraften! Men stadig kørtes der med
forhandlinger på to fronter: Med Fængselsvæsenet om udvidelse af
fangeantallet og internt med mekaniseringsovervejelser. Forretnings
udvalget drog til mergellejet i Rindum for at se en gravemaskine i
funktion hos Vestjyllands Mergelselskab. Ikke mindst på baggrund
af vanskelighederne med fangearbejdskraften besluttede man at ind
hente bindende tilbud på gravemaskiner - og forhandle med Fæng
selsvæsenet om nedsættelse af fangeantallet til 15-20 mand for en
dagløn på henholdsvis 3 og 2Vi kr. sommer og vinter. Dog kunne det
gå med til 3 kr. på helårsplan. Samtidig skulle Hedeselskabet under
søge mergelens dybde i det nuværende mergelleje. Nu ville det med
de fremtidige maskiner være muligt at komme ned i undergrunden.
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Ingen syntes at have skænket kontrakten en tanke, hvorefter det kun
var udvindingsretten til mergelen i niveau med engen, Mergelforsy
ningen havde købt.
Under de videre forhandlinger afviste fængselsinspektør Wandall
en reduktion af fangeantallet, men tilbød i stedet en udvidelse til 60
mand om sommeren. Det må ses som et modtræk mod gravemaski
nernes indførelse. Som et kompromis foreslog F. Holt i et brev af 3.
november 1921, at fangestyrken blev opretholdt på de hidtidige 30
om sommeren ved siden af gravemaskineanskaffelse, men til gengæld
skulle kolonien lukke om vinteren. Argumentationen for det sidste
punkt var flg. :
»Der bliver til tider udrettet uendelig lidt derude om vinteren, og det
er mit bestemte indtryk, at mandskabet sløves og slappes i betydelig
grad, hvad man i og for sig ikke kan undres over, når man ser, hvor
dan de oftest må vade i pløre og snesjap dag efter dag. Dette forhold
har jeg længe været på det rene med, men jeg har ingen udvej kunnet
finde til at foreslå en ændring deri, som kunne tilfredsstille vore tarv«.

Holt var desuden overbevist om, at det under alle omstændigheder
ville blive nødvendigt at anskaffe en gravemaskine om nogle år, når
bakken var udgravet og de måtte gå i dybden. Da kunne arbejdet
ikke udføres med håndkraft.
Det ser ud, som om mergelforsyningen har opgivet videre for
handlinger med Skalsingerne. I stedet førtes forhandlinger med lods
ejerne i Kølsen (Villum Nielsen, Niels Mousten, Niels Hansen,
Niels Christensen, Henrik Henriksen), som forlangte en pris på
5.000 kr. pr. td. land. Mergelforsyningen søgte at presse prisen, men
lodsejerne stod fast. Men som det førtes til protokols i Mergelforsy
ningen: »Formålet var også kun at konstatere en pris«. Den var
imidlertid allerede fastlagt i kontrakten fra 1906.
N u havde bestyrelsen undersøgt problemerne omkring udvidel
sen, og der kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling i
Karup den 20. december 1921 for at træffe beslutning om udvidelse
af arealet og anskaffelser af en gravemaskine. Det måtte anslås at
koste selskabet 50.-60.000 kr. Afgørelsen stod imellem en fortsættel
se af den hidtidige drift, der let ville kunne tilfredsstille medlemmer
nes behov i ca. 12 år. Eller man a.h.t. det store behov for mergel
udenfor medlemskredsen skulle kaste sig ud i disse store økonomi
ske transaktioner.
4*
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Årsagen til den store efterspørgsel var den meget billige mergel fra
Kølsen, hvilket skyldtes den billige fangearbejdskraft og også det
billige køb af udvindingsretten. Formanden ærgrede sig over, at man
ikke i tide havde sikret sig mere jord. Et forslag om at overlade
mergellæsningen til et entreprenørfirma måtte bestemt afvises. Ved
den endelige afstemning om udvidelsesplanerne fik bestyrelsen et
knebent flertal for sit forslag: 18 mod 16, men flere undlod at
stemme.32
Måske var det knebne flertal baggrunden for, at den storstilede
udvidelse aldrig blev gennemført. Det eneste, der skete, var en udvi
delse af fangeantallet med 6-10 mand og en hertil svarende bygnings
udvidelse på loftet af arbejdssalen.
Nedgangstider
Det var i virkeligheden meget heldigt for Alhedens Mergelforsyning,
at planerne ikke blev realiseret. For samtidig toppede efterspørgslen,
og kort efter satte nedgangen ind. Det var først og fremmest den
verdensomspændende økonomiske krise, der kan aflæses på produk
tionskurven fra Kølsen mergelleje. Når indtægterne svigtede hos
landmændene, måtte de også begrænse udgifterne, selvom jorden på
længere sigt kom til at lide af kalkmangel.
Samtidig - som en følge af krisen - måtte Staten også indskrænke
sine udgifter. Det kom til at gå ud over tilskudet til transport af
mergel, der som tidligere omtalt var af afgørende betydning for mer
gelafsætningen. Allerede i 1924 var mindstefragten, d.v.s. den del
køberen under alle omstændigheder måtte betale, blevet forhøjet fra
10 til 15 kr., men refusionsbrøkdelen var stadig 7/10. De følgende år
ændredes mindstefragten op og ned, men 7. april 1933 kom de ende
lige og for Kølsen mergelleje katastrofale regler: Tilskudet skulle
beregnes fra det nærmestliggende mergelleje, som havde fået Hede
selskabets godkendelse. Mergelen måtte under den liberale regering
naturligvis købes, hvor den enkelte forbruger ønskede - men han
måtte selv betale differencen. Minimumsfragten blev samtidig fastsat
til 12 kr.
De ændrede tilskudsregler betød, at Kølsen mergelleje måtte luk
ke. Afsætningen var hidtil p.g.a. Statens transporttilskud foregået til
egne, der lå langt borte. Således var en stor del af forudbestillingerne
for 1931 fra Sønderjylland. Dette var ikke rentabelt under de nye
tilskudsregler. Forudbestillingerne for 1934 lød da også kun på 250
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læs. Det blev kørt ud, men derefter ses der ikke mere at blive afsendt
mergel fra Kølsen i Alhedens Mergelforsynings regi.
Fængselsvæsenet blev ramt af den svigtende afsætning. Det havde
søgt at lette omkostningerne for mergelforsyningen. Da selskabet fra
vinteren 1925/26 ønskede at standse produktionen om vinteren altså en tilbagevenden til den oprindelige sommerkoloni, ville Fæng
selsvæsenet som sædvanlig meget nødig. Resultatet blev da i stedet,
at Mergelselskabet ikke skulle betale for fangerne, når de p.g.a. vej
ret måtte arbejde inde. Samtidig besluttedes det, at de kun skulle
arbejde ude i det allerbedste vejr, og ikke når jorden var frossen. Fra
1926 overtog Fængselsvæsenet også aflønningen af arbejdsforman
den. I 1927 nedsattes betalingen for fangerne - uden at disse hjælpe
foranstaltninger dog kunne redde Alhedens Mergelforsyning.
Under diskussion på generalforsamlingen 1931 om fremtidsudsig
terne fremførtes naturligvis også det synspunkt, om det var rigtigt af
Regeringen at skære ned på et så almennyttigt foretagende som Alhe
dens Mergelforsyning, der både skaffede mergel til de fattige hede
jorder og arbejde til tugthusfanger. Hertil svarede Karl Nielsen,
Høgild:
»I nedskæringstider er det vanskeligt at holde et enkelt formål uden
for. Det løser ikke arbejdsløshedsspørgsmålet, at fangerne får arbejde,
men det er selvfølgelig klogt, at de har det. I Karup har vi et udmær
ket mergelleje. Lad os bruge det. Så sætter vi folk i arbejde«.

1934 var sidste år, der blev kørt mergel fra lejet i Kølsen. 1935 blev
der endog ikke afholdt generalforsamling. 1941 blev bygningerne
solgt til Adolf Hvorslev Jensen. 1947 blev mergeludvindingsretten
udlejet til vognmændene Keld Stigsen, Kølsen og Karl Svendsen,
Løgstrup for en periode af 5 år for 3 kr. pr. favn mergel. Den 3.
december 1958 ophævedes Alhedens Mergelforsyning. Udvindings
retten blev overdraget til det nydannede selskab »Nordjyllands
Kalk- og Mergel Selskab«. Af selskabets formue besluttedes det at
overdrage 1000 kr. til Kongens Hus Mindepark og resten til Hede
selskabet.33

Vurdering
Hvad blev da resultatet af virksomheden i Kølsen Fangekoloni? Den
havde haft to hovedformål: 1) at skaffe billig mergel til de kalkfattige
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hedejorder. 2) at sætte fangerne i stand til at klare sig bedre ude i
samfundet efter deres strafafsoning.
Det er lettest at give et svar på punkt et. Der blev i de 28 år,
kolonien eksisterede, brudt, læsset og kørt ca. 120.000 vognladnin
ger å 10.000 kg ud fra Kølsen Mergelleje. Det gik ikke alt sammen til
Karup hedeflade som oprindeligt tilsigtet. Men indsatsen i mergelle
jet rammes alligevel på kornet i følgende absolut sandfærdige anek
dote - den er fortalt af N. Chr. Mousten: Efter krigen skulle nogle
hjemmeværnsmænd etablere en signalkæde fra Karup over Vorde
bavnehøj til Aalborg. De skulle da tage kending af Klinthøjen i
Kølsen, som var indtegnet på deres kort. De gik rundt nede ved
fjorden, men kunne ikke finde den. Da de spurgte en gammel fisker
dernede, hvor Klinthøjen lå, fik de til svar: »Den ligger ude på
Karup Hede«.
Om fangerne var blevet forbedrede ved strafafsoningen i Kølsen
mergelleje, er vanskeligere at afgøre. Fængselsinspektør Adolf Goos
redegjorde i en lille artikel i 1913 for de første resultater for anven
delsen af fanger ved plantningsarbejde på heden og ved mergelarbej
det i Kølsen. Han var fuld af fortrøstning. Fangerne var straks i
stand til at tage fat på et almindeligt arbejde, når de havde været
udstationeret her. Deres muskler var optrænede - i modsætning til de
fanger, der blev løsladt direkte fra celleophold. Han kendte flere
solstrålehistorier om et nyt og bedre liv for sådanne tidligere fanger.
Som tidligere omtalt var der også i socialt bevidste kredse i Rigsda
gen stærk tiltro til disse eksperimenter på denne tid.34
Optimismen kunne desværre ikke belægges med tal. Fængselsin
spektøren F. H. Wandall skrev i 1925 om resultaterne ved fangernes
anvendelse til friluftsarbejde på baggrund af 25 års erfaring. På det
afgørende punkt om friluftsarbejdets præventive virkning måtte han
svare benægtende. Der var en tilbagefaldsprocent på 50, hvad enten
fangerne havde været beskæftiget i eller uden for fængslet. Men han
vurderede alligevel indsatsen positivt. Straffeprocenten for fangerne
for overtrædelse af reglementet i Horsens Statsfængsel var 13,44,
mens den i kolonierne var 7,3. D.v.s. omgangsformen var bedre
under de frie forhold. Også han vurderede det som et positivt middel
til at modvirke sundhedsmæssig nedbrydelse.
Det betød også meget for fangerne, at de var med til at udføre et
samfundsgavnligt arbejde. På dette punkt kunne hensynet til hede
bønder og straffefanger altså forenes i et straffeafsoningseksperiment
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til gavn for begge parter. Eksperimentet havde dog ikke de mirakulø
se virkninger, som oprindeligt alt for optimistisk var tillagt det.
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Kom hviledagen i hu - eller i gabestokken
Lidt om gennemførelsen i Fjends-Nørlyng herreder af
helligdagsforordningen af 1735
A f Jens Holmgaard
Tomme kirker synes at være en af nutidspræsters store bekymringer
- måske både på Vorherres og egne vegne. Problemet er nu ikke nyt,
omend omfanget til skiftende tider er ukendt. Men man kan vel sige,
at i nutiden står præsterne alene med det. Tidligere bakkede stats
magten dem op i bestræbelserne på at få menigheden til at lyde
kirkeklokkernes kalden. Fra den nugældende helligdagslov, der fik
sin seneste udformning i 1983, og til kulminationen i 1730erne af
enevoldskongernes strenge krav til undersåtterne om at overholde
det tredie bud om at komme hviledagen i hu og holde den hellig er
der unægtelig et stort spring.
Lov nr. 278 af 8. juni 1983 ophævede det hidtidige generelle for
bud mod offentlige forlystelser og andre arrangementer i kirketiden
på alle søn- og helligdage, som kunne friste folk til at forsømme
kirkegangen, såsom optog med musik, motorløb og idrætsopvisnin
ger. Nu gælder forbudet kun langfredag, påskedag og pinsedag fra
kl. 6, juleaften fra kl. 16 og juledag. Og så blev dispensationsmulig
hederne endda øget med en bemyndigelse til justitsministeren til at
fastsætte regler om offentlige forlystelser uanset det nu stærkt redu
cerede forbud, ligesom politiet som hidtil kan tillade undtagelser
under særlige omstændigheder.1 I denne lov er der visselig ikke me
gen hjælp at finde for den præst, som ikke ved egen veltalenhed eller
opfindsomhed kan fylde sin kirke. Så havde hans forgængere i 1700årene rigtignok en ganske anderledes støtte i den pietistiske kong
Christian 6.s kendte forordning af 12. marts 1735 om sabbathens og
andre hellige-dages tilbørlige helligholdelse og den hidindtil foreløbne misbrugs afskaffelse.2
Inden vi ser nærmere på dens bestemmelser, bl.a. om gabestok
ken3 som straf for den, der uden gyldig grund forsømte gudstjene
sten, skal det understreges, at vel må Christian 6., som det gennem
tiden har været almindeligt, fortsat bære ansvaret for denne forord57

ning, men at hans fader, Frederik 4., faktisk havde udstedt en endnu
strengere, som sønnen ophævede. Desuden skal man være opmærk
som på, at en streng helligdagslovgivning har rødder langt tilbage i
tiden, via Christian 5.s Danske Lov af 16834 til Christian 4.s store
reces af 16435 og til dels endnu længere bagud.
Men under pietismen fik bestemmelserne altså deres strengeste, ja
rent ud sagt uacceptable udformning. Videst gik, som antydet, Fre
derik 4.s forordning af 21. april 1730, men den blev hurtigt efter
tronskiftet ophævet af Christian 6. ved forordningen af 19. januar
1731 om sabbathens og andre fest- og bededages helligholdelse, der
kort erklærede, at hensigten med faderens forordning »saa lidet er
bleven opnaaet, at samme forordning langt mere har givet adskillige,
som derover skulle holde, anledning baade til at tiltage sig mere
myndighed, end dennem kunde tilkomme, saa og at lade see deres
egennyttighed og anden utilladelig omgang, hvoraf da, i steden for
den ... forventende gode frugt og opbyggelse, har reyst sig adskillig
uorden, confusion og forargelse«. I stedet skulle herefter igen gælde
Danske Lovs og andre ældre forordningers bestemmelser, »som ere
saa tydelige og tilstrækkelige, at naar de ikkun ret vorder exequerede
... Guds ære da derved kand befordres og all syndig sabbathens og
de andre fest- og bededages vanhelligelse noksom hemmes og fore
kommes«.
På denne baggrund undres man såre, når man ser Christian 6. i
1735 udstede en ny helligdagsforordning, der næsten ordret gentager
den med så hårde anklager kasserede, mindre end 5 år gamle forord
ning. Kun er straffene blevet lidt mildere. Hvor faderens bødeskala
for »de gemene bønder paa landet«, som skulkede fra gudstjenesten
eller arbejdede om søndagen, var 8, 16 og 24 skilling og forvand
lingsstraffen 2, 4 og 6 timer i gabestokken, krævede sønnen kun
henholdsvis 4, 8 og 16 skilling og 1, 2 og 3 timer i gabestokken.
Baggrunden for disse kovendinger var brydningen mellem de to
fremherskende kirkeretninger i tiden: ortodoksien og pietismen.
Men så vidt mig bekendt er de nærmere omstændigheder omkring
forordningerne ikke fuldt udforskede og skjuler sig måske også i det
dunkle, som tilfældet er med så mange vigtige regeringsbeslutninger i
1730erne (fx stavnsbåndets indførelse i 1733 og Kommercekollegiets
oprettelse i 1735). Men én ting kan man nok slutte: den konge, der
på papiret (Kongeloven) var mere enevældig end nogen fyrste i ver
den, fraregnet den tyrkiske sultan, var, når alt kom til alt, kun et
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skrøbeligt menneske, mere eller mindre afhængig af sine rådgivere og
omgivelser. Lad endda være, at standpunkterne skiftede, snart den
ene, snart den anden vej. Men havde Christian 6. haft ben i næsen,
kunne han vel have modsat sig den ydmygelse, at hans helligdagsfor
ordning kun blev en ganske let tilrettet kopi af den, hvis forkastelse i
stærke vendinger, han kort forinden havde lagt navn til. De samme
realiteter kunne med største lethed være udtrykt med andre ord. Så
havde kapitulationen, hvadenten den set fra kongens personlige
standpunkt skete i 1731 eller i 1735, ikke været slet så iøjnefaldende.
Men Christian 6.s helligdagslovgivning blev altså den, der kom til
59

at gælde i længere tid, i princippet og med tilføjelser og modifikatio
ner indtil den afløstes af forordningen af 26. marts 1845 om søn- og
helligdagenes vedbørlige helligholdelse, hvori det bl.a. hedder, at
kongen (Christian 8.) har »fundet, at adskilligt af, hvad der i hine
ældre lovbestemmelser er foreskrevet, og deriblandt især hvad der
gaaer ud paa en tvangsforpligtelse til at deltage i den offentlige guds
tjeneste, behøver forandring og lempning«.
Hvad var så indholdet af Christian 6.s (og Frederik 4.s) helligdags
forordning? Den består foruden af 10 omfattende paragraffer af en
indledning, der udtrykker kongens »allerstørste mishag« ved at måt
te konstatere, at det tredie bud, skønt understøttet af kongens i Gud
hvilende forfædres alvorlige forordninger og befalinger og Christian
6.s egen forordning af 19. januar 1731, ikke, som det burde, er blevet
efterlevet, såsom sabbathen og de anordnede hellig- og bededage
ikke alene kun ganske lidet helliges, men endog meget vanhelliges,
ved at så mange i stedet for at søge kirken og opbygges af Guds ord,
anvender disse dage til forfængeligt arbejde og ufornødne forretnin
ger, ja endog misbruger dem til verdslig fornøjelse, vellyst og andre
laster, hvorover den retfærdige Gud fortørnes, og hans vredes ild
over lande og riger antændes. - Man erindre sig, at denne vredes ild
var ganske velkendt og frygtet i tiden: Viborg brændte i 1726 og
København i 1728. Men disse byer var ingenlunde de eneste, der
hjemsøgtes af omfattende brandkatastrofer.
Første paragraf fastslår, at ingen i købstæderne eller på landet uden
gyldig grund må forsømme hverken højmessen eller aftensangen.
Straffen herfor, hvis præstens formaning i synderens eget hus ikke
hjælper, skal for bybefolkningen og folk på landet uden for bonde
standen være betaling for helligbrøde efter loven, det vil sige 3 lod
sølv. For »de gemene bønder« skal straffen ved gentagen forsømmel
se efter præstens advarsel være 4 skilling første gang, 8 skilling anden
gang og for tredie og følgende gange 16 skilling. Da man forudså, at
bønder, som kun havde få rede penge mellem hænderne, ofte ikke
ville eller snarere ikke kunne betale bøden, fastsattes der for dem
som forvandlingsstraf undgældelse på kroppen ved at stå i gabestok
ken på kirkegården i 1 time første gang, 2 timer anden gang og 3
timer tredie og følgende gange. I den anledning blev det pålagt kirke
ejerne, der hyppigst var de stedlige godsejere, men også kunne være
fjernere boende godsejere eller andre personer, at opstille gabestokke
ved alle kirker, hvor de ikke fandtes i forvejen. Netop dette påbud er,
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som jeg skal vende tilbage til senere, anledningen til denne lille rede
gørelse.
Men ét var den passive forseelse at udeblive fra gudstjenesten uden
lovligt forfald. Noget andet var aktive krænkelser af helligdagens
helligholdelse. De kunne have mange former. Det forstås jo nok, at
man ikke ville finde sig i, at nogen anfanger og forøver nogen tu
mult, klammeri eller anden uskikkelighed uden for kirken, mens
gudstjenesten foregik. At ingen, som mere eller mindre frivilligt
havde indfundet sig i kirken, under prædiken måtte holde snak med
en og anden eller spadsere op og ned ad gangen og ved sådanne
handlinger forstyrre andres andagt, var vel også ganske rimeligt.
Man mindes - i parentes bemærket - uvilkårligt det gamle ord, at
nok kan man drive oksen til truget, men ikke tvinge den til at drikke.
Knap så indlysende for et nutidsmenneske er det vel, at håndværke
res og bønders arbejde på helligdage var en så alvorlig forseelse, at
det skulle koste håndværkeren 2 à 3 ugers karantæne og bonden den
før nævnte bøde eller turen i gabestokken. Helt konsekvent kunne
man nu fornuftigvis heller ikke gennemføre dette arbejdsforbud.
Apotekeren måtte nok udlevere de medikamenter, som til de syges
vederkvægelse behøves. Bageren måtte nok bage brød, blot det ikke
skete under selve højmessen, tolvprædiken eller aftensang. Og bon
den måtte nok arbejde på søn- og helligdage i hø- og kornhøstens
tid, når det var absolut nødvendigt for at profitere af et med længsel
forventet vejrlig og at konservere Guds velsignelse på marken. Og
alle måtte naturligvis, også på søn- og helligdage, udrette det nød
vendige i nødstilfælde, såsom ildsvåde og deslige ulykker, for at
hjælpe og redde sig og sin næste.
At alt drikkeri og krohold på søn- og helligdage og i det hele taget
»at besværge ... dyre kiøbte sjæle med fraadserie, drukkenskab og
anden vellyst« var strengt forbudt og belagt med streng straf, i byer
ne med fængsel på vand og brød, på landet med gabestokken, siger
sig selv. Mindre indlysende er måske, at de i byerne »en tid lang paa
søn- og helligdagene uden for porten i svang gaaende lystreiser og
spatzeergange« skulle være så vederstyggelige, at København og de
øvrige befæstede eller lukkede købstæder skulle have portene lukket
og beboerne spærret inde bag voldene på disse dage indtil kl. 4 om
eftermiddagen.
Særlig anledning til lystighed, vellevned og fylderi frembød trolo
velses-, bryllups- og barselsgilder, ja gæstebud i det hele taget uanset
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anledningen. Altså måtte de herefter ikke finde sted på søn- og hel
ligdage. Det vil sige i købstæderne, hvor vedkommende nok måtte
kunne vælge sig en anden dag i ugen dertil. På landet hos bønderne
var det vanskeligere, »efterdi de flees te af dennem dertil ikkun have
disse dage fri«. Så dem kunne det nok tillades fortsat at holde trolo
velser, bryllupper og barselsgilder på søn- og helligdage, men dog på
den udtrykkelige betingelse, »at enhver lader sig nøje med det, som
kand være enhver christelig, ærbar og god mand anstændig, samt at
enhver sig i rette tide, uden all uorden, igien til sit hiem forføyer«.
Men riden sommer i by ville man på grund af den dertil knyttede
uorden og misbrug, hvormed Gud fortørnes og bonden ruineres,
herefter aldeles ikke vide af.6
Også de populære julestuer blev totalforbudt. Derimod måtte ko
medier, skuespil og deslige ting nok fortsat finde sted, men aldrig på
søn- og helligdage eller de foregående aftener. Det samme gjaldt
private assembléer, baller, maskerader og deslige leg og tidsfordriv.
Blandt de aktiviteter, man anså for uomgængelige og derfor tilla
delige, var ekserceringen af bønderkarlene i landmilitsen ved kirken
om søndagen i tilslutning til gudstjenesten. Men officererne fik i
helligdagsforordningen et sikkert velanbragt alvorsord med på vejen.
De skal foregå soldaterne med et godt eksempel både i henseende til
at besøge kirken og i henseende til at afholde sig fra gudsbespottelse,
fylderi, banden og sværgen. Men navnlig skal de ophøre med den
uskik at trække hele kompagnier og eskadroner sammen og ikke
alene lade dem eksercere under selve gudstjenesten, men endog her
under lade trommen røres. Kun de soldater, som hører til den enkel
te eksercerplads’ distrikt, må samles, og de må kun ekserceres uden
for gudstjenesten.
Af de bøder, som overtrædelser af helligdagsforordningens be
stemmelser indbragte, skulle en trediedel tilfalde de betjente og an
dre embedsmænd, der skulle sørge for inddrivelsen. Det kan nok
formodes at have virket stimulerende på deres embedsiver. Og det
var i det hele taget en af de »gulerødder«, som den enevældige stats
magt benyttede sig af til at holde sit yderst mangelfulde embedskorps
til ilden. De øvrige to trediedele blev tillagt de fattige, hvad der
måske kan mildne en anelse på dommen over den unægtelig meget
barske forordning.
Hvad man vel især hæfter sig ved i den, er den plads som korporlig
straf, for landalmuens vedkommende i form af anbringelse i gabe62
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stokken, indtager som offentligt disciplinærmiddel på et område af
tilværelsen, der af nutidsmennesker vel mere end næsten noget andet
anses som tilhørende privatsfæren. Et par dokumenter fra den nær
meste tid efter forordningens udstedelse kunne tyde på, at en sådan
yderlighed heller ikke i samtiden har fundet fuld genklang i lokal
samfundet, men at man mere eller mindre har søgt at ignorere eller
sabotere forordningens straffebestemmelser.
Inden disse dokumenter nærmere omtales, skal her indskydes en
kort redegørelse for de procedurer, der i følge forordningen skulle
følges med hensyn til straffenes udførelse, når talen var om bønders
forsømmelse af kirkegangen eller deres ulovlige arbejde på søn- og
helligdage. Dette kunne jo enten være arbejde for herremanden,
hoveri, eller på bondens egen gård.
Hvad forsømmelse af kirkegangen angår, skulle præsten, for så
vidt sagen ikke klaredes ved en formaning i den skyldiges hus, hvert
kvartal - via provsten - til stedets øvrighed, herreds- eller birkefog63

den, indgive en attest med angivelse af de forsømmeliges navne og
med en erklæring om, at ikke flere end de nævnte havde forsømt
ulovligt. Herefter skulle herreds- eller birkefogden prøve attesterne
og enten kende den pågældende skyldig eller frikende ham. I første
tilfælde skulle han afkræve ham den skyldige bøde og, som nævnt,
selv beholde den ene trediedel for sin ulejlighed og aflevere de to
trediedele til stiftamtmand og biskop, der som lokal fattigdirektion
skulle uddele dem efter bedste skøn til de mest fattige og nødtræn
gende. Men ville eller kunne bonden ikke betale bøden, overgik
sagen, hvis talen var om en fæstebonde, til godsejeren, som ved sine
tjenere skulle foranstalte anbringelse i gabestokken på kirkegården.
Var talen derimod om en selvejerbonde eller en bonde på krongodset
eller ryttergodset, skulle henholdsvis amtmanden, amtsforvalteren
eller regimentsskriveren ved sognefogden lade straffen i gabestokken
eksekvere.
Hvad angår ulovligt søndagsarbejde skulle herreds- eller birkefog
den føre det nødvendige tilsyn. Drejede det sig om fæstebondens
arbejde for godsejeren, var denne ansvarlig og hjemfalden til hellig
brøde efter loven, nemlig to lod sølv pro persona og i gentagelsestil
fælde hårdere straf. Var talen derimod om bønder, fæstere såvel på
private godser som på kron- og ryttergodset eller selvejere, der ar
bejdede til egen fordel og nytte, skulle herreds- eller birkefogden
afkræve dem de anordnede bøder på 4, 8 eller 16 skilling. Om nogen
forudgående advarsel som ved kirkegangsforsømmelse var der ikke
tale. Ville eller kunne bonden ikke betale bøden, var straffen gabe
stok, eksekveret på samme måde ved godsejerens tjenere eller ved
sognefogden på rekvisition fra amtmand, amtsforvalter eller regi
mentsskriver.
Et i temmelig uklare vendinger holdt brev af 12. november 17367
fra stiftamtmand C. Giildencrone til herredsfogden over FjendsNørlyng herreder, Christian Kold i Mønsted, lader dels forstå, at det
har knebet noget for de implicerede parter helt at opfatte forordnin
gens visselig heller ikke særlig klare procedurebestemmelser, og lader
dels ane, at ikke alle parter har været alt for ivrige efter at efterleve
straffebestemmelserne. At det ikke altid har været herreds- og navn
lig birkefogderne særlig behageligt at skulle gribe ind mod godsejere,
der lod deres bønder arbejde på søndage, er nærliggende at antage.
Og at godsejerne, som økonomisk var i samme båd som deres fæste
bønder, ikke altid har fundet sig tilskyndet til at straffe arbejde på
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bøndernes egne gårde, som jo i virkeligheden tilhørte godsejerne,
forstås nok også let. Det fremgår af brevet, at stiftamtmanden til
eksamination og endelig afgørelse har medtaget en del præsteattester
vedrørende de private godser, som vel medtager navne på en del
sognefolk, der skal have forset sig mod forordningen, men ikke
beviser, »at hos proprietarierne (= godsejerne) dend foranførte strafs
fuldbyrdelse er bleven reqvireret«. Herredsfogden får dem derfor
tilsendt til æskning hos vedkommende. Det fremgår endvidere af
brevet, at en del provster i amtet har tilstillet amtsforvalter Lund
præsteattester med navngivne bønder, som har forset sig, men at det
ikke ses, at de har betalt deres skyldige bøder. Også disse attester
returneres som »uefterrættelige beskrifninger«. Stiftamtmanden op
lyser, at han har tilskrevet de pågældende, provsterne og amtsforval
teren, at de skal give herredsfogden besked, så han straks kan lade de
skyldige afkræve mulkten og i manglende fald beordre sognefogden
til »uden nogen forevending« næste søndag at sætte de pågældende i
gabestokken. I øvrigt pålægges det herredsfogden snarest muligt at
indberette det til stiftamtmanden, hvis nogen kirkeejer imod forhåb
ning skulle have undladt at anskaffe en gabestok, så vedkommende
uden videre anstand kan blive påmindet om at være forordningens
bydende efterrettelig.8
»Snarest muligt« synes herredsfogden Kold at have fortolket ret
bredt. I hvert fald var det først ved brev af 13. februar 1738, altså fem
fjerdingår senere, at han underrettede stiftamtmanden om et betyde
ligt antal kirker, som endnu savnede gabestokke.9 Til gengæld var
stiftamtmanden, der øjensynligt i højere grad end de underordnede
instanser havde hjertet med i sagen, ikke sen til at reagere. Allerede
den 27. februar 1738 udgik der fra ham skarpe breve til de forsøm
melige. Det ene af disse breve er med sin fulde ordlyd indført i
stiftamtmandens kopibog.10 Om de øvrige oplyses det i en tilføjelse,
at brevet »paa lige maade« er tilgået dem.
Det gengivne brev er til kancelliassessor Christen Friis til Lund
gård i Gammelstrup sogn og Hans Rosborg til Rosborggård i Mønsted sogn. Herredsfoged Christian Kold har indberettet, hedder det,
at der trods hans gentagne erindringer og påmindelser endnu ikke er
opsat gabestokke ved de af de to adressater ejede kirker i Daugbjerg,
Smollerup og Mønsted. For at denne efterladenhed, som stiftamt
manden lige så ugerne som uventelig har erfaret om, ikke længere
skal vedvare, pålægges det dem i skarpe vendinger senest inden marts
5
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måneds udgang at få sagen bragt i orden, »paa det de med hellig
brøde sig forseende i samme kirkes sogne ikke formedelst denne
mangel skal undgaa at lide den straf, merallerhøistbemelte allernaadigste forordning befaler«. I modsat fald vil stiftamtmanden en
ten indberette sagen til kongen eller foranstalte gabestokkene opsat
på ejernes bekostning. Samtidig gør han det klart, at gabestokkene
ikke bare skal stå til pynt, om man så må sige, men at kirkeejerne
»med al hørsommelighed« skal sørge for, at de for helligbrøde skyl
dige får deres vedbørlige afstraffelse efter forordningens påbud. Til
slut gør han opmærksom på, at herredsfogden samtidig har fået
pålæg om, når fristen er udløbet, at kontrollere om gabestokkene er
på plads og at indberette herom til stiftamtmanden, som vil vide at
tage de fornødne forholdsregler, såfremt advarslen siddes overhørig.
Det skal her indskydes, at der i 1734 for Fjends herreds provsteret
havde verseret en sag mellem Christen Friis og Hans Rosborg om
ejendomsretten til de tre nævnte kirker, som Friis havde købt af
arvingerne efter magister Jens Reenberg til Lynderupgård, i følge
Hans Rosborgs påstand på begges vegne efter en mundtlig aftale.
Fordelingen af ejerforholdet har formentlig her i 1738 endnu været
uafklaret.11
De kirkeejere, der »i lige maade« blev tilskrevet om manglende
gabestokke i henhold til herredsfoged Koids indberetning, var ju
stitsråd Jesper Jespersen til Høgholt i Hørmested sogn i Vendsyssel,
som ejede kirkerne i Vridsted og Fly, etatsråd Jens Jørgensen Seerup,
til 1736 ejer af Hald i Dollerup sogn og endnu i 1738 ejer af kirkerne i
Dollerup, Finderup og Ravnstrup, amtmand Ditlev Trappaud som
ejer af Lindum, kirke, fru Kiærulf på Sødal i Rødding sogn som ejer
af kirkerne i Løvel, Pederstrup og Rødding, amtsforvalter A. Mik
kelsen Lund i Skive som ansvarlig for Vammen kirke, der tilhørte
kongen, magister Jens Reenbergs arvinger som ejere af Vorde kirke
og assessor Edvard Londeman til Nøragergård i Durup sogn, Gis
lum herred som ejer af Feldingbjerg kirke.
Der var således 13 af de to herreders 32 kirker, som efter tre års
forløb endnu ikke, som helligdagsforordningen bød, var forsynet
med gabestokke. At folk som Hans Rosborg og Edvard Londeman
var blandt de uefterrettelige, forbavser ikke den, der i forskellige
sammenhænge har lært dem at kende. Men at man skulle finde to
amtmænd, Seerup som forhenværende og Trappaud som nuværende
amtmand over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter, er mere
66

påfaldende. For ikke at tale om amtsforvalter Lund, der jo i virkelig
heden ved sin forsømmelighed gjorde forordningens egen giver,
Hans kongelige Majestæt, til lovbryder.
Som det var anført i brevet til de forsømmelige kirkeejere, fik
herredsfoged Christian Kold påbud om at kontrollere, at gabestok
kene også blev opsat inden udløbet af marts måned. Det skete i brev
af samme dato, 27. februar 1738.12 For en enkelt, assessor Londeman, der opholdt sig i Norge,13 blev fristen dog sat til udgangen af
april. Den sendrægtighed, hvormed herredsfogden havde reageret på
brevet af 12. november 1736 hengik ikke upåtalt, idet stiftamtman
den i ganske kraftige vendinger i brevets slutning gjorde ophævelser
over, at der skulle gå næsten tre år mellem forordningen og herreds
fogdens indberetning, og til trods for, at der i anledning af et kgl.
reskript af 6. september 1737 med indskærpelse af de lokale embedsmænds pligter og med indførelse af fiskaler til at påse, at alt gik
rigtigt til efter loven og forordningerne ude i lokalsamfundet, fra
stiftamtmanden den 23. september 1737 var sendt brev til alle stiftets
retsbetjente om »nøie at paaagte, at Hans Mayts allernaadigste lov og
forordninger af alle og enhver i de ham allernaadigst anbetroede
herreder stricte bliver efterlevet«.14
Om alle de 13 manglende gabestokke blev anskaffet og opstillet,
kan vi ikke vide med sikkerhed. Det er dog vel sandsynligt, at det er
sket, da der ikke i det følgende år ses at være korresponderet videre i
denne sag.
Jeg har et par gange inddraget »nutidsmennesket« og dets syn på
de midler, hvormed man i en svunden tid forsøgte at håndhæve
fromheden. Det bør en historiker strengt taget ikke gøre. Han skal
stræbe efter at skildre og forstå fortiden ud fra dens egne normer og
forudsætninger. I dette tilfælde ser det dog ud til, at der var tale om
en lovgivning, som heller ikke samtiden fuldt ud accepterede. Zigzag-kursen, som de tre omtalte forordninger af 21. april 1730, 19.
januar 1731 og 12. marts 1735 betegner, er ét vidnesbyrd herom.
Holdningen i lokalsamfundet er et andet og måske nok så tungtve
jende. Men ingen, heller ikke fagets uskrevne love, forbyder histori
keren at have den bagtanke, at hans læser gerne må anstille sammen
lignende betragtninger mellem den skildrede fortid og de nutidige
forhold. Man kunne måske fristes til at spørge: Hvad skal vi ellers
med historien?
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N oter
1. Den foregående helligdagslov af 13. marts 1963, som afløste lov af 7. april 1936,
fik ved lovændring af 26. nov. 1980 den indskrænkning, at offentlige forlystelser
m.v. på de almindelige helligdage måtte begynde kl. 12 mod tidl. kl. 14. Hellig
dagslovgivningen synes således under hastig nedbrydning.
2. For forordninger henvises til kvartudgaven af forordninger.
3. Den gabestok, som normalt anvendtes i Danmark, var en jernring, som i mands
højde fæstnet med en lænke til en stolpe fastlåstes om delinkventens hals. Andre
steder, fx. i England, anvendtes to vandrette planker med huller til delinkventens
hoved og hænder. Se artiklen Gabestok i Salmonsens Konversationsleksikon.
4. Bestemmelserne i Danske Lov om helligbrøde findes ikke, som man måske ville
vente det, i 2. bog om religionen og gejstligheden, men i 6. bog om misgerninger
(6.3.1-11).
5. Reces af 27. febr. 1643, 1.1.31.1-10. Udg. i V.A. Secher: Forordninger, Recesser
og andre kgl. Breve Danmarks Lovgivning vedk. 1558-1660, 5. bd., 1903, s. 122
ff., der har henvisninger til ældre bestemmelser.
6. Ved kgl. reskript af 12. juli 1748 tillodes igen riden sommer i by, dog fortsat ikke
på søn- og helligdage. Lempelsen begrundes med, at bondestanden nok kunne
tiltrænge en lille opmuntring i sit tunge arbejde. Trykt i Fogtmans reskriptsamling.
7. Landsarkivet for Nørrejylland. B 44-408. Fjends-Nørlyng hrd. Korrespondance
1726-1872 (div. år).
8. Da Viborg stiftamts ældste bevarede kopibog først begynder 23. maj 1737, kan
den af stiftamtmanden omtalte videre korrespondance i denne sag ikke følges.
9. Brevet fra herredsfoged Kold er ikke bevaret og kendes kun indirekte fra omtale i
stiftamtmandens brev af 27. febr. 1738 til assessor Friis og Hans Rosborg, se note
10.
10. B 3 B - 1. Viborg stift og Hald amt. Kopibog over udgåede breve 1737-39, p.
190 f.
11. C 19 C - 1. Fjends herreds provsti - 1812. Gejstlig justitsprotokol 1703-1812, fol.
65v-73r.
12. B 3 B - l ,p . 182 f.
13. Edvard Londeman (1680-1749), 1749 adlet under navnet Rosencrone, der havde
gennemløbet en gejstlig karriere (præst, provst), blev siden prof, i filosofi ved
Københavns universitet, titulær højesteretsassessor og titulær biskop i Bergen.
Han var desuden både dansk og norsk godsejer. Han var kendt for sin store
gerrighed. Se C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon (under Rosencrone) og Fra
Viborg Amt, 1983, s. 55 f. Den 5. dec. 1737 skrev stiftamtmand C. Güldencrone
og biskop A. Wöldicke et usædvanligt skarpt brev til ham om hans manglende
vedligeholdelse af sine kirker, bl.a. Feldingbjerg (B 3 B - 1, p. 134 ff.).
14. Reskript af 6. sept. 1737, se Fogtmans reskriptsamling. Stiftamtmandens brev af
23. sept. 1737, se B 3 B - 1, p. 88 ff.
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Asmild Klosterkirkes Altertavle
Mesteren og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall
kirker
A f Merete Bergild og Jens Jensen

Af Asmild Klosterkirkes inventar er det især altertavlen, der tiltræk
ker sig opmærksomhed p.g.a. det rige og karakterfulde træskærerar
bejde. Den samme billedskærers stil kan genkendes i flere andre
kirker i Jylland, såsom Sall ved Hammel, Houlbjerg Herred, Hee,
Hinds Herred og Gudum, Skodborg Herred.
Den største og rigeste udsmykning har dog Asmild-tavlen (Fig. 1).
Det er også den, der først og fremmest skal behandles.

Arkitekturen
Tavlen består af et smalt fodstykke, hvorpå hovedfeltet er placeret.
Dette felt flankeres af to muslingeskalsprydede nicher, og yderst er
to sidevinger også med nicher afsluttet af hermer. Storfeltet er opdelt
af fire søjler med prydbælter og ioniske kapitæler. Over storgesimsen
findes et topstykke omgivet af hermer og yderst er anbragt nicher
ligeledes med muslingeskalsafslutninger. Øverst er anbragt et halv
cirkelformet (segment) gavlfelt.

Motiverne
I hovedfeltet ses Den Sidste Nadver (Fig. 2), der foregår i et stort
rum, hvor bagvæggen er opdelt i to felter omgivet af søjler og med
forhæng for. Bag dette skimtes henholdsvis Kundskabens Træ med
Slangen og Lovens Tavler med De Ti Bud. Herunder foregår selve
Nadveren omkring et aflangt bord med Kristus siddende forskudt til
venstre for midten og nogle af apostlene anbragt foran bordet.
I topstykket ses Golgatha (Fig. 3) med Kristus på Korset omgivet
af de to røvere. Til venstre for Kristi Kors ses en rytter med et spyd,
mens Maria Magdalena knæler ved korsets fod. Til højre står Jomfru
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Fig- 1
Asmild Klosterkirke. Altertavlen.

Maria støttet af Johannes. I baggrunden ses en detaljeret by med
mange bygninger. Øverst i gavlfeltet står Kristus med Sejrsfanen op
af graven, hvis låg en engel har skudt til side. De fire vagtposter ser
forbavsede til.
I de fire nicher omkring hovedfeltet og topstykket er evangeli
sterne anbragt. Matthæus med mennesket til venstre for hovedfeltet

Fig' 2
Asmild Klosterkirke. Altertavlens storfelt, Nadveren.
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Fig. 3
Asmild Klosterkirke. Altertavlens topstykke, Golgatha.

og Johannes med ørnen til højre. Ovenover ses Markus med løven til
venstre for topstykket og Lukas med oksen til højre.
I sidevingernes nicher står Paulus med sværd og bog og Peter med
nøgler og bog. Vingerne forbindes med hovedfeltet af ørnehoveder i
profil.
På den øverste del af tavlen står fem småengle med lændeklæder
holdende Kristi marterredskaber i hænderne. Kun få er bevaret,
nemlig stigen, hammeren, svampen og tornekronen.1
Golgathascenen er flankeret af to kvindehermer, der symboliserer
Troen (Fides) med en bog (mangler et kors eller en kalk) og Håbet
(Spes) med en fugl (mangler ankeret). På hermeskafterne og i vinger72

Fig. 4
Sevatius Ra(e)ven: Korsfæstelsen. Detalje. Anden halvdelaf 1500-tallet. Foto
Holstein.

ne ses sammenbundne frugtklaser, der består af vindruer, æbler og
græskar.
På fodstykket findes engle- og løvehoveder og i storgesimsen fire
våbenskjolde.
Ved udformningen af altertavlen har billedskæreren sikkert benyt
tet sig af forlæg i form af kobberstik eller træsnit. Som eksempel
herpå har han til brug for korsfæstelsesscenens udformning anvendt
et stik (Fig. 4) af gravøren Servatius Ra(e)ven, der var aktiv i anden
halvdel af 1500-tallet i Nederlandene og Nürnberg.
Anvendelse af forlæg specielt fra Nederlandene i denne periode
var meget almindelig. Til belysning heraf kan nævnes Simon Paullis
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Fig. 5 (t.v.)
Asmild Klosterkirke.
Detalje fra altertavlen,
evangelisten Johannes.
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Fig. 6 (t.h.)
Asmild Klosterkirke.
Detalje fra altertavlen,
evangelisten Lakas med en
engel.

(1603-1680) botaniske værk »Flora Danica« (Kbh. 1648), hvortil
illustrationerne blev indkøbt hos Paullis »fornemme ven Balthasar
Moretus, bogtrykker og bogfører til Antverpen; thi han, om ellers
nogen i Europa, har de foretræfligste, artigste og netteste figurer, udi
træ udskårne ...«2

Den skulpturelle udformning
Opbygningen af Asmildtavlen i de tre klart formulerede felter, ho
ved-, top- og gavlfelt er karakteristisk for billedskæreren ligesom de
indrammede felter med bibelske scener, nicherne med de flankerende
søjler med prydbælter, hermerne i topfeltet samt gavlfeltets udform
ning.
Reliefferne er dybt-skårne, f.eks. er flere af apostlene i Nadveren
ligesom søjlerne ved rummets bagvæg helt fri-skårne, og evangeli
sternes nicher er ligeledes meget dybe.
Figurerne er lavstammede og meget muskuløse med forholdsvis
store hoveder på kraftige halse (Fig. 5). Håret er dybtlokket - ofte
med en stor krølle midt ovenpå hovedet - og nedhængende omkring
halsen afsluttet med udadvendte krøller. Ansigterne er meget ud
tryksfulde, ligesom alle figurerne er i kraftig bevægelse: De træder
frem, gestikulerer med armene og strækker halsene og åbner munde
ne. Hermefigurerne drejer hovederne, og englene nærmest danser
med marterredskaberne. Draperierne er folderige og følger logisk figu
ren indenunder.
Asmild-tavlens mester er en udtryksfuld billedskærer. Han skærer
groft, detaljerne er ikke altid lige nøjagtige, men helheden bliver
livlig og bevægelig.
Desværre yder tavlens nuværende tilstand ikke mesteren fuld ret
færdighed, og det skyldes især senere tiders tilføjelser. Den oprinde
lige renæssance-staffering findes iflg. en konservatorindberetning fra
19473 bevaret under den bemaling, der ses i dag. Bag på de store
søjler skimtes lidt af den oprindelige brogede farveholdning, som
tavlerne i Gudum og Hee endnu har bevaret.
Asmild-tavlen blev i 1777 sammen med resten af inventaret og
loftet overmalet af B. Reinat4 i en grålig farve. Enkelte detaljer såsom
blade i frugtbundterne blev malet grønne, mens figurerne fik håret
forgyldt og pupiller og mundåbninger blev malet op med sort. De
forgyldte bly-lændeklæder på englene er sandsynligvis også blevet
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sat på ved denne lejlighed.5 Under dem ses tydeligt udskårne mandli
ge kønsorganer, ligesom hos englene på Sall-tavlen.
Malingen er smurt så tykt på, at detaljerne i træskærerarbejdet
udviskes, og de sorte detaljer giver figurerne nogle krampagtige og
fordrejede ansigtstræk, der ikke var oprindelig tiltænkt (Fig. 6).
Overmalingen fra 1777 blev renset og konserveret i 1947 og igen
forrige år,6 men der har ikke været gjort noget forsøg på at fremdrage
de oprindelige farver, noget tavlen godt kunne fortjene.

Altertavlens betydningsindhold
Ved opbygningen af en altertavle er det naturligvis Bibelen, der dan
ner grundlag for de enkelte deles udformning. Men for at få et mere
nøjagtigt indtryk fra den lutherske ortodoksis periode, findes det
mere relevant at inddrage samtidens andagtslitteratur og salmedigt
ning.
Hvordan samtiden har opfattet altertavlens indhold, kan bl.a. læ
ses hos præsten og forfatteren Niels Heldvad (Nicolau Helduadero)
(1564-1634).
I sin bog »Eleusinia Sacra« fra 1610 skriver han: »Hvad betyder
tavler og billeder udi kirkerne? Efterdi vi skulle/ når vi forhandle
Kristi nadver/ der hos ihukomme hans hellige død og pine/ da haver
og de gamle ladet/ i Kristi ihukommelse sætte tavler på alteret/ på
Krist døds og pines historier samt sin korsfæstelse er afmalet/ hvoraf
hine ulærde almue/ som ikke kunne læse Skriften/ kan se hvor meget
den Herre Kristus haver lidt for vores synders skyld/ og derover
forårsages til taknemmelighed imod deres frelser Jesu Kristus/ ...«7
Tavlen er altså sammen med nadveren til ihukommelse og oplysnign for menigheden om Kristi pine, korsfæstelse og død for synde
res skyld.
Dette afspejler sig i Asmild-tavlen først og fremmest i hovedfeltet,
hvor Nadveren er fremstillet. I salmen »En mærkelig skøn lovsang«
fra 1553 belyses dette således:
»Da Jesus havde ædt
Med sine det påskelam,
De skulle ham ej forgæde, (forglemme)
Tog brødet i sin hånd,
Æder, sagde han, mit legeme det er,
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Som skal for eder gives,
Betale for eders synder«
»Han monne dem også skænke
i vin sit rosen blod,
Hans død dermed at betænke,
At han var os så god,
Hvo værdelig æder af dette brød,
Og drikker denne skål,
Aldrig bliver han død.«8
På grund af Syndefaldet levede mennesket under loven uden nåde,
indtil Kristi offerdød på korset. Baggrunden for Nadveren er derfor
Syndefaldet og Den Gamle Pagt, som biskoppen og salmedigteren
Thomas Kingo (1634-1703) beskriver således:
»For det morgen-måltids galde
Eva fik ved slangens list,
Og sig Adam lod befalde (fandt behag i)
Af den syndig æble-kvist,
Har din søn, dit evig ord
Redt en nadver på sit bord
Mod den giftig slanges mord«9
Om Den Gamle Pagt skriver han:
»Hvad skal vi nu med lovens åg
Og hendes hårde knude?
Den søde evangelie-bog
Dens krampe har lukket ude!
Dem Gud tilforn skrev loven for,
Og tvang med slige hårde kor, (kår)
Til loven var de bundet!
Nu stikker ej vi mer der i,
vort jule-barn har gjort os fri,
vor frelse har vi fundet«.10
Hermed peger Kingo på Kundskabens Træ og Lovens Tavler, der på
Asmild-tavlen er tilslørede og som følge heraf sat ud af funktion. I
stedet er Nåden kommet ved Kristus-Det Evige Ord.
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Og netop Ordet i evangelisternes skikkelser er anbragt omkring
hovedfeltet og topstykket.
Evangelisterne er almindeligvis afbildede på prædikestolen, hvor
deres placering er indlysende, men at de findes på altertavlen kræver
en nærmere forklaring: Ordet og sakramenterne skal ikke adskilles :
»Thi Kristus befattede også sakramenterne i ordet. Og dersom ordet
ikke var, da kunne man ikke trøste sig i sakramenterne ...n
Også Peter og Paulus, der er placeret yderst i sidevingerne, taler
om Kristus, men som grundvold og hjørnesten iflg. den tyske teolog
Johann Arndt (1555-1621), hvis vidt udbredte værk »Fire Bøger om
den sande Kristendom« (1605-1609) også var kendt i Danmark.12
Kristi offerdød findes gengivet i Korsfæstelsesscenen i topstykket.
En samtidig teolog Erik Pontoppidan (1616-1678), slotspræst og
senere biskop i Trondheim udlægger den således i en prædikensam
ling udgivet i 1653: »Hans hænder og fødder blev igennemborede og
naglede til korset, og hans side der efter med spydet af den ubarm
hjertige stridsmand blev åbnet, så vore synders røde og u-rene blod
der ved er afskyllet, og vi er forløste, ... med Kristi, dyrebare
blod«.13
Netop blodet er tæt forbundet med marterredskaberne, der er
anbragt rundt om Korsfæstelsen. Spydet, der åbnede Kristi side, er
et af redskaberne. Det er nu forsvundet på Asmild-tavlen, men
svampen med eddike og tornekronen er nogle af dem, der endnu er
bevarede. Johann Arndt gennemgår i en taksigelsesbøn Kristi hellige
lidelse. F.eks. skriver han: »Vi takker dig for din hellige Tørst paa
Korset og for den bitre Eddikdrik, hvormed du forløste os fra den
evige Tørst og Helvedes Bitterhed«.14 Om tornekronen hedder det:
»Jeg takker dig for din Tornekrone, som du bar til mit Bedste, paa
det du kunne forhverve mig Ærens Krone«.15
Det samme findes udtrykt hos salmedigteren Dorothea Engelbretsdatter (1635-1716), der i salmen »Jesu Kristi hellige Pines og
Døds Salige Brug og Tilegnelse« fra værket »Sjælens Sangoffer« 1685
(1. udg. 1677?) skriver om eddikesvampen:
»Du, som skænkes i den tørst
Eddiken med isop blandet,
Og til lædske fik ej andet,
Da din trang var allerstørst;
O skænk mig af livsens kilde
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I min tørst på nødens dag,
Og din beske drik formilde
Dødsens angst og strenge smag«.16
Og om tornekronen samme sted:
»Du, som til en marter (martyr) blev,
At i blod dit legeme svømmede,
Og dit hellige hovede klemte,
Da dig torne-kronen rev;
Mine synder du randsoned (løskøbte)
I dit blod de nedsank,
For jeg engang skal stå kronet
Blandt udvalgte engel-blank (hvidt-skinnende)«,
Begge citater viser, at mennesket gennem Kristi lidelse er blevet be
friet fra dødens pine og har fået stillet en krone i himmelen i udsigt.
Dyderne Fides og Spes (Troen og Håbet) flankerer Golgatha-scenen. Om disse skriver Johann Arndt: »Denne vej er Kristus, som
han selv siger Joh. 14,6: »Jeg er vejen«. Hvorledes kommer jeg til
ham? Ved troen. Thi troen forener os med Kristus, kærligheden
forbinder, håbet opholder; og dog er både tro og kærlighed og håb af
Kristus og Kristi gerning i os. Denne vej går fra ham og til ham
igen«.17 Videre skriver Arndt: »... vor herre Jesus Kristus ... er alle
dyders fuldkomne spejl ...!«18 Dyderne henviser altså i denne forbin
delse til Kristus.
Endelig afsluttes tavlen med gavlfeltet, der viser Kristi Opstandel
se og de forskrækkede vagter. Elias Eskildsen Naur (1650-1728) pro
fessor i teologi og forfatter beskriver scenen således i en salme til 1.
Påskedag: Op hjerte, sjæl, op sind og sans!
»... Thi ser hvor prægtig han opstår,
Hvor livet selv til live får,
Fra graven op sig svinger:
Vagten,
Magten,
Dødens lænker,
Satans rænker,
Sten og stænger
Livets fyrste gennem trænger«.19
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De ornamentale dele af tavlen har også forbindelse til nadveren og
dermed Kristi legeme og blod. Således englene og løverne på tavlens
fodstykke. Hertil er det nærliggende at benytte Davids 34. Salme,
der hos præsten og digteren Anders Christensen Arreboe (15871637) har fået følgende udformning i 1623:
»Ringvis Guds engles skare
Om de gudfrygtige
Sig lejrer mod al fare/
Dem frels af nød og ve.
Og smager og ser over
Hvor sød at herren er/
Salig er den som håber
På ham/ fjern og nær.«
»I herrens helgener alle/
Frygter den herre sød/
Hvo ham til fode falde
De have aldrig nød.
Vel skulle løver råbe/
og lide sult og nød/
Men de på herren håbe
Ej fattes daglig brød«.20

Englene lejrer sig også om den øvre del af altertavlen, hvor de des
uden holder marterredskaberne.
Yderst på sidevingerne er som tidligere nævnt placeret frugtklaser,
der består af æbler, græskar og druer. Disse har alle en nær tilknyt
ning til Kristi legeme og blod. Kong Salomon sammenligner i Høj
sangen 1,14 brudgommen (Kristus) med en Copherdrue i vingårdene
i Engedi,21 og præsten Peder Olufson Svegning (-1671) skriver i sin
salme »Jesu korsfæstede legeme min Copherdrue« fra samlingen
»Aurora eller ny Morgenrøden« fra 1668 således:
»Her i hans skygge sidder jeg,
Hans kærlighed er skjold for mig,
Ham hjertekær jeg haver,
Han svaler mig med blomster vel
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Med æble læsker han min sjæl,
Når angst hjertet graver ...«
»I sin vingård til Engedi,
Min ven altid forlyster mig,
Som en udvalgt vindrue,
Hin søde most og røde saft
Min syge sjæl indgiver kraft,
Når hun på den vil suge ...«22
Med »Skygge« i første strofe kan der tænkes på profeten Jonas 4,6-7.
Gud lod et Kikaion - en slags græskarplante - vokse op, hvorunder
Jonas kunne søge skygge for solens brændende stråler. Det hedder
hos Arrebo:
»Der Jonas under Kikaion sad,
Det græskar med sin skygge,
Ham gjorde i hjertet fro og glad,
Og monne hans brynde (brand) dugge ...«23
Græskar, æble og vindrue udtrykker således, hvordan Kristi legeme
og blod beskytter, vederkvæger og giver kraft, eller som Elias E.
N aur skriver:
»Min Jesus for sin død den nadver indsætter,
Som sjælen føder, ja som læsker, kvæger, mætter
Hver nåde-hungrig og hver nåde-tørstig sjæl;
Så han ej lever, som en synd-bebyrdet træl«.24
Herudover fornyer eller forynger Nadveren. Det sker ved ørnen,
der forbinder storfeltets sidevinger med storfeltet:
»Han som din mund og mætter
med mange gode gaver sin/
Dine år tilbage sætter
Som ørnens/ gør dig ung og fin«.25
Udover at vise Kristi lidelseshistorie som Heldvad skrev om altertav
len, viser tavlen altså også Kristi egenskaber og hans legemes og
blods gaver til de troende.
6

Årbog - fra Viborg Amt
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Fig. 7 (t.b.)
Albert Haelwegb: Niels Krag. Kobberstik til ligprædiken. Formentlig begyn
delsen a f 1650*erne. Foto Kongelige Bibliotek.
Fig. 8 (t.v.)
Anonym: Jytte Høg. Kobberstik til ligprædiken. Før 1661. Foto Kongelige
Bibliotek.

Stifterne
Iflg. præsteindberetningerne til Erik Pontoppidan fra første halvdel
af 1700-tallet fandtes der på det tidspunkt følgende indskrift på alter
tavlen: »Denne Tavle haver erlig og velb. Mand Niels Krag til Trudsholm, landsdommer udi Nørre Jylland, og befalingsmand her paa
Asmild Kloster ladet giøre og straffere«.26
Denne indskrift er nu forsvundet, og det eneste tilbageværende,
der kan oplyse om stifterne, er de fire våbénskjolde på storgesimsen,
samt de udskårne indskrifter i topstykkets småvinger: »NK 1625 IH
1625«. Våbnene er for familierne Krag, Juel, Høg og Ulfstand.
Niels Krags fædrene og mødrene slægt var Krag og Juel, og hans
hustru Jytte Høg stammede fra slægterne Høg og Ulfstand.
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Niels Krag (1576-1650)27 (Fig. 7) til Trudsholm og flere andre
besiddelser var medlem af rigsrådet, landets styrende organ. Han
havde i sin ungdom studeret i udlandet, især i Tyskland og Frankrig,
og efter sin hjemkomst blev han medlem af det danske kancelli i
1596. Han havde flere diplomatiske hverv, inden han i 1613 blev
udnævnt til landsommer i Jylland med Viborg skt. Hans Kloster og
Asmild Kloster som embedslen. Denne stilling fratrådte han i 1640,
men var dog stadig inddraget i politik, idet Frederik III i 1649 udpe
gede ham til rigsråd. Han døde dog det efterfølgende år.
Niels Krag blev i 1608 trolovet med Jytte Styggesdatter Høg
(1589-1659)28 (fig. 8), og deres bryllup blev holdt i Ålborg i 1610.
Hun døde i Nyborg i 1659 efter at være flygtet fra Jylland til Fyn
p.g.a svenskernes indtrængen i landet. Hendes lig blev senere over
ført til Viborg, hvor hun blev begravet ved siden af sin mand i den
gamle domkirke.
Ægteparret var tilsyneladende rundhåndede med gaver til velgø
rende formål. Niels Krag bekostede således i 1611 prædikestolen i
Tistrup Kirke, Ribe Amt, tæt ved sin fædrende gård, Agerkrog. Her
benyttede han en billedskærer, der muligvis er identisk med den
Claus Lauritzen, der var billedhugger på kongens slot Koldinghus
og sandsynligvis mester for den nu brændte altertavle i vor Frue i
Ålborg.29 Senere skænkede han altertavlen i Asmild Klosterkirke og
fontehimmelen sammesteds, begge fra samme værksted. Prædikesto
len, der også bærer parrets våben er derimod udført af en anden
mester.
Det er dog muligvis Jytte Høg, der var den drivende kraft bag
gaverne. Hun stammede fra en gammel, indflydelsesrig familie og
hendes bror Mogens Høg (1593-1661), der afløste Niels Krag som
landsdommer i Jylland i 1640 og som senere blev lensmand på Silke
borg, var kendt for sine mange gaver i form af inventar til kirker i
Silkeborgs omegn.
I Jacob Mathissøns ligprædiken over Niels Krag30 omtales kun
hans virke, mens der i Jytte Høgs ligprædiken gøres mere ud af
hendes gavmildhed. F.eks. nævnes en skole som parret oprettede ved
deres herresæde (muligvis Trudsholm), men hun fremhæves desforu
den som stifter af et legat til indkøb af bøger, papir og blæk til fattige
elever.31 Sammesteds står der endvidere: »Guds hus haver hun ved
egen bekostning æret og prydet, efterkommere til et berømmeligt
eksempel og eftersyn«.32
6*
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Senere skænkede parret, grundet ejerskab af den nærliggende
Voldbjerg Hovedgård, desuden altertavlen i Hee Kirke. Denne lod
de udføre af samme mester, som de havde benyttet i Asmild.

Hee Kirke, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift
Altertavlen i Hee Kirke (fig. 9) har udskåret årstal 1635 og initialerne
NKF/NK M og IH F/IH M , samt Niels Krags og Jytte Høgs fædrene
og mødrene våben.
Den er opbygget på samme måde som Asmild-tavlen: Et fodstyk
ke med engle- og løvehoveder, storfelt med en nadver-fremstilling
flankeret af nicher med to evangelister Matthæus og Markus, samt
sidevinger med Peter og Paulus i nicher og yderst hermer med frugt
klaser. Sidevingerne forbindes med storfeltet ved ørnehoveder i
profil.
Storfeltet er delt af fire søjler med prydbælter. I modsætning til
Asmild-tavlen er storgesimsen delt af fire krumknægte med englehoveder. Topstykkets Golgatha-scene flankeres af dydehermer (Caritas
(Kærligheden) og Justitia (Retfærdigheden)), og ved hver side sidder
en evangelist, Lukas og Johannes. Gavlfeltet viser ligesom i Asmild
Kristi Opstandelse. To dyder med henholdsvis anker og kors (Spes
og Fides) sidder på feltets sider.33
Den væsentligste forskel fra Asmild-tavlen med hensyn til opbyg
ningen er, at de to evangelister, der flankerer topstykket, i Hee er
placeret siddende og foran nogle små muslingeskalsprydede »ni
cher«.
I valget af motiver følger de to tavler nøje hinanden. Der er variati
oner i de enkelte sceners udformning, men grundlaget er det samme.
Således f.eks. i Nadveren (Fig. 10) hvor Kristus er placeret bag bor
det til venstre for midten, og hvor apostlene agerer på samme måde
som i Asmild. Et par er rykket frem foran bordet, ligesom draperiet
bag Kristus er forandret. Baggrunden er opdelt i to felter med Kund
skabens Træ i det ene og Lovens Tavler i det andet. I Hee er det kun
Lovens Tavler, der har et klæde hængt tværs hen over. I forgrunden
af Kundskabens Træ er udskåret to små karakteristiske træer, som
genfindes på Asmild-tavlens Golgathascene. Denne scene er ens ud
formet på de to tavler, mens vagtposterne ved Kristi Opstandelse i
gavlfeltet er anderledes i Hee end i Asmild (Fig. 11).
I Hee er evangelistfigurerne spinklere bygget, og de har mere
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Hee kirke. Altertavlen.
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markerede ansigtstræk med lange næser (Fig. 12) på nær den ung
dommelige Johannes. De er heller ikke så dramatiske i deres bevæ
gelser og mimik, men deres lavstammethed med de forholdsvis store
hoveder med lave pander og de kraftige halse, har de bevaret. Evan
gelisten Johannes (Fig. 13) er af samme type som i Asmild, og hos
ham ses også de kraftige, firkantede fødder, hvis lige ses i Asmild.
Også den specielle udformning af håret i Asmild genfindes i Hee.
Generelt må det siges, at udskæringerne i Hees altertavle specielt
hvad angår figurscenerne er blevet forenklede og samtidigt mere
forfinede, og helhedsindtrykket er mere roligt, mere statisk.
En indskrift i Matthæus bog fortæller, at tavlen blev »Restaureret
1884« af »HS« (dekorationsmaler H. Svendsen), og den står nu i
brogede farver som altertavlen i Gudum, dog er den temmelig
støvet.

Fig. 10
Hee kirke. Altertavlens storfelt, Nadveren.

Fi^. 11
Hee kirke. Altertavlens gavlfelt, Opstandelsen.

Gudum, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Viborg
Stift
Altertavlen (fig. 14), der har skåret årstal 1640, er meget lig Asmildtavlen i sin arkitektoniske opbygning.
Fodstykket består af et skriftfelt, flankeret af søjlepostamenter
med løvehoveder. Yderst er der placeret englehoveder. Storfeltet, der
er delt af fire søjler med prydbælter og ioniske kapitæler, består af et
bredt midterfelt visende Nadveren og to smallere sidefelter med til
venstre evangelisten Matthæus og til højre evangelisten Markus i
muslingeskalsprydede nicher.
På sidevingerne er til venstre apostelen Peter og til højre apostelen
Paulus placeret i nicher; yderst er der hermer og frugtbundter. An
sigter i profil forbinder vingerne med storgesimsen.
Storgesimsen er af fire krumknægte med skiftevis engel- og dia
demhoveder delt i tre skriftfelter.
Topstykket viser i midten Golgatha (fig. 15) flankeret af dydehermer - til venstre Fides (Troen) med kors og til højre Justitia (Retfær
digheden) med sværd og vægt. Yderst sidder foran muslingeskalspry
dede »nicher« til venstre evangelisten Lukas og til højre evangelisten
Johannes.
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Fig. 12 (t.v.)
Hee kirke. Detalje fra altertavlen, evangelisten Matthæus.
Fig. 13 (t.h.)
Hee kirke. Detalje fra altertavlen, evangelisten Johannes.

Fig. 14 (modstående side)
Gudum kirke. Altertavlen. Foto Nationalmuseet.
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F ig-15
Gudum kirke. Altertavlens topstykke, Golgatha. Foto Nationalmuseet.

Ørnehoveder danner forbindelse til topgesimsen, der bærer et
halvcirkel(segment)formet gavlfelt visende Kristi Opstandelse. På
gavlfeltets ydre ramme sidder to engle holdende ved tavlens toporna
ment.
Nadverscenen har ligesom ved de foregående tavler placeret Kri
stus lidt til venstre for midten. Han holder kalken i hånden, og der er
lys på bordet.34 Judas med pengepungen sidder med ryggen til kirke
rummet, placeret som nr. to fra højre. En vinkande står på gulvet
midt for bordet.
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Baggrunden for Nadveren består også her af tre søjler, der danner
to rum med til venstre Kundskabens Træ med Slangen og Æblet og
til højre Lovens Tavler med et klæde hængt tværs hen over.
Evangelisterne er fremstillet med deres attributter - de fire vingede
væsener fra Åbenbaringen, og hos Matthæus er mennesket placeret
ligesom i Asmild stående foran evangelisten.
Sidevingernes hermer og frugtklaser er her i forhold til Asmild
meget diminutive, nærmest kun ornamental udsmykning.
Golgathascenen har de samme skikkelser placeret på samme måde
som i Asmild, dog er rytteren med spydet »steget af hesten«, men
samme forlæg er sikkert også anvendt her.
Iflg. Pontoppidans »Danske Atlas«35 har tavlen været stafferet
som hvidt marmor, men ved konservator N. Termansens forunder
søgelser i 1909 var tavlen overmalet med »egetræsmaling«. Der kon
stateredes tilstedeværelse af de oprindelige farver og indskrifter på
kridtgrund, og konservatoren mente derfor, det var muligt at gen
fremstille den oprindelige staffering.
Da det ikke mindst er farveholdningen, der adskiller Gudumtavlen fra Asmild-tavlen, kan det have interesse at vide, hvorledes
Asmild-tavlen oprindeligt kan have set ud. For overskuelighedens
skyld og af hensyn til detaljen skal kun et par figurer beskrives.
Johannes’ fodstykke er grønt. Hans hud er kødfarvet og kjortel og
kappe er hvide med guldkant. Hægterne på ærmerne er guld og
underærmerne er grønt sølv med guld på opslagene. Bogen har hvide
blade, guldsnit og zinnoberrødt bind. Ørnen har guld på kløer, næb
og knoppen på næbbet, kroppen er brun, og kantfjerene på vingerne
er guld. Den opstandne Kristus’ hår og skæg er gyldne, bryn og
pupiller er brune. Hans lændeklæde er rødt sølv med foer af grønt
sølv, og stråleglorien er guld. Korset er guld og flaget er rødt sølv.
I det hele taget er der på tavlen i stor udstrækning anvendt blåt,
grønt, zinnoberrødt, grønt sølv, rødt sølv, brunt, hvidt og guld.
De oprindelige indskrifter er:
På topstykkets frise: »Jeg er Opstandelsen Oc Liffuet, IOHA N
XI,« på hovedfrisen: »Jesu Christi Guds Søns Blod, giør oss Rene af
alle Synder IO H .l« og i forstykket: »Saa elskte Gud Verden, at hand
gaff sin enbaarne søn, paa det at alle de som tro paa hannem, icke
skulle fortabis Men haffue det euige liff. IOH.3.«
På Lovens Tavler blev rester af en oprindelig indskrift opmålet.
Denne indskrift var lig en, der findes på lignende lovtavler på Anders
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Pedersøns epitafium i Hjerm kirke. Her står der på første tavle: »Du
skaltt Elske H rr din Gud aff gandske Hjerte aff ganske Siel oc all
mact«. Og på den anden tavle: »Oc Din næste som Dig sielf«. Kristi
nådebud har her direkte afløst Lovens bud.
Herudover blev der erstattet manglende vinger, fingre o.l., og på
postamenternes forsider kom omridset af løvehoveder frem, da det
yderste farvelag blev fjernet. Ved istandsættelsen blev der fremstillet
løvehoveder af egetræ efter det oprindelige omrids, mens resten ud
førtes efter gibsafstøbninger af de tilsvarende løvehoveder på alter
tavlen i Hee. Det samme gjaldt for det lille hoved på sidevingen mod
nord og for et par andre detaljer.

Værkstedet
De tre omtalte altertavler i Asmild, Hee og Gudum har så mange
lighedspunkter både i opbygning, indhold og udførelse, at de tyde
ligvis stammer fra samme værksted. Det har Chr. A. Jensen også
været opmærksom på, og han nævner kort i en note i værket »Dan
marks Snedkere og Billedsnidere« fra 1911, »tavlerne i Hee (1635) og
Gudum (1640) begge gjorte af samme snedker som Asmild-tavlen«,36
uden dog at komme nærmere ind på hvorfor. Ligeledes nævner han
heller ikke den fjerde altertavle fra samme værksted, nemlig tavlen i
Sall kirke.

Sall, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Viborg Stift
Altertavlen (fig. 16) dateres i »De danske Kirker« til ca. 1635.37
Tavlens storstykke inddeles af fire søjler med prydbælter og ioniske kapitæler i et bredt midtfelt og to smalle sidefelter.
I midtfeltet er et reliefskåret Nadverbillede, hvorunder der er et
skriftfelt i en kartouche. I sidefelterne ses i muslingeskalsprydede
nicher til venstre evangelisten Johannes og til højre evangelisten
Matthæus. Under hver er udskåret deres navne, også i kartoucher.
Under dem er der udskårne våben for Laurids Ebbesen Udsen og
slægterne Gjøe (Gøye), Kruse og Walkendorf.
I sidevingerne også i muslingeskalsprydede nicher er udskåret i
relief til venstre Paulus og til højre Peter. Uden for disse er placeret
englehermer.
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F/g. 16
Sall kirke. Altertavlen.

Et ansigt i profil forbinder sidevingerne med storfeltets gesims,
der støttes af fire krumknægte med engle- og diademhoveder.
Topstykket, i hvis midte Golgathascenen er udskåret, flankeres af
hermer med ioniske kapitæler. I topvingerne ses evangelisterne Mar
kus og Lukas, henholdsvis til venstre og højre. På hver side af top
stykket er der yderst på gesimsen anbragt to småengle, der slår sig på
knæet.
Oven på topstykket er der anbragt et ornament med et reliefskåret
Kristusmonogram i kartouche.
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På bagsiden af tavlen fandt konservator G. N. Kristiansen følgen
de indskrifter: På topstykkets nederste vandrette rammestykke års
tallet 1649, omhyggeligt udskåret. På storgesimsens bagkant:
»BNzK 1626.3.IVLI« og på midterfeltets vandrette rammestykke
forneden initialerne

„C

.

.

.

. Disse sidste indskrifter er blot indhuggede

eller indridsede.
Tavlen er på nær de to småengle på storgesimsen udskåret i relief.
Ved konservators forundersøgelse konstateredes det, at tavlen stod i
bart egetræ, fremkommet ved en afætsning af en oprindelig farvestaffering. Ved istandsættelsen i 1942 blev der ud over tilføjelser af
manglende dele, såsom Pauli sværd og Johannes’ penneskaft fjernet
rtg. / /
Sall kirke. Detalje fra altertavlen, evangelisten Markus med en engel.

Fig- 18
Sall kirke. Detalje fra altertavlen, engel.
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et gråt lag maling på tavlens bagside. Herefter blev der foretaget en
delvis staffering med forgyldning, lysegrå farve og brun lazur, lige
som enkelte ornamenter, kapitæler og andet fik pålagt guld. Efter
sognepræstens forslag blev der tilføjet nye indskrifter på midterfel
tets fodfelt, storgesims og topgesims. Som tavlen fremstår nu, er der
tale om et brunligt enhedspræg, oplivet af lidt gråt og guld.
I forhold til Asmild-tavlen er det især den overvejende reliefskæ
ring i Sall, modsat Asmild-tavlens rundskårne figurer, der viser for
skellen (fig. 17). Dette gælder især evangelisterne, og de apostle der i
Nadveren sidder delvis med ryggen til kirkerummet. Evangelisterne
i Sall har heller ikke den samme bevægelse over sig, som evangeli
sterne i Asmild og heller ikke samme enhedspræg i udformningen af
især hovederne. Dette gælder også figurerne Peter og Paulus.
I Nadverscenen er de to »vinduer« med Lovens Tavler og Kund
skabens Træ erstattet af tre åbninger med forhæng.
Men ellers følger Sall-tavlen den arkitektoniske opbygning i Asmild-talen, når lige undtages gavlfeltet med Kristi monogram istedet
for Kristi Opstandelse. Altså fire søjler deler storstykket i to »evan
gelistfelter« og et »Nadverfelt«, yderst sidevinger med Peter og
Paulus, afsluttet med hermer. Herover en storgesims inddelt af fire
engle- og diademhoveder, i Asmild dog fire våben. I topstykkets
midterfelt Golgatha, flankeret af hermer, i sidevingerne evangelister
og yderst to fritstående småengle. I Asmild er der dog fem småengle
ialt.
Ved en sammenligning af disse småengle i Sall og Asmild må det
konstateres, at de er ret identiske hvad angår fysiognomi og skulptu
rel udformning. Her tænkes især på de ret lavstammede, muskuløse
kroppe med de kraftige halse og de karakteristiske figurer (fig. 18).
Dog har englene i Asmild fået tilføjet lændeklæder.
Ved en sammenligning af evangelisterne ses en vis identitet mellem
de to Johannes-skikkelser, ligesom Lukas i Sall er identisk med Peter
i Asmild, såvel i anvendelsen af forlæg, som skulpturel udformning.
Også mellem de to Nadver-fremstillinger er der lighed; så det må
konstateres at samme forlæg har været anvendt ved fremstillingen af
Nadverscenerne i Sall og Asmild. Dette er også tilfældet med Golgathascenerne, hvor det kun er enkelte detaljer, så som Maria Mag
dalenas drejede hoved og den ene røvers stilling, samt den anderledes
udformede by, der adskiller. Endda kraniet til venstre for Kristi kors
er kommet med i Sall.
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ftg. 19
Laurids Ebbesen Udsen og 3. hustru. Epitafium, Århus Domkirke. Foto
Nationalmuseeet.

Det må på grundlag af ovenstående antages, at den samme billedskærer/snedker har arbejdet på både Asmild- og Sall-tavlen. Dog
synes det som om tavlen i Asmild i figurernes skulpturelle udform7

Årbog - fra Viborg Amt
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ning bærer præg af i højere grad at være et eenmandsværk, end
tilfældet er for Sall-tavlens vedkommende, hvor nok i det mindste to
snedkere har været involveret.
Stifteren Laurids Ebbesen Udsen (fig. 19) (1559-1646) til Tulstrup,
Ristrup og en lang række andre gårde38 var 1602-08 lensmand på
København Slot, fra 1608 på Skanderborg og fra 1637 tillige på Saltø.
Den tidligere ansete slægt var på dette tidspunkt forlængst sunket
ned i omtrent bondekår, men ved giftermål d. 12. feb. 1587 med den
47 år gamle Ellen Andersdatter Gjøe kom Laurids Ebbesen Udsen
via sit svogerskab til rigdom og anseelse. Han havde imidlertid ingen
arvinger på dette tidspunkt og anså sig selv som den sidste af sin
slægt. Han fordelte som følge heraf ved gavebreve sine besiddelser til
sine nærmeste frænder, Otto og Maren Kruse og Christen Krag, der
så til gengæld skulle sørge for hans standsmæssige begravelse.
Disse gavebreve trådte dog ikke i kraft, da Ellen Gjøe d. 13. april
1626 døde på Skanderborg, hvorefter Laurids Udsen giftede sig igen
d. 22 juli 1627 med Lisbeth Hansdatter Arenfeldt. Hun døde imid
lertid i 1632 uden at efterlade ham nogen arvinger, og et 3. ægteskab
indgået i 1635 med ovennævnte Otto Kruses enke, Sophie Fastisdat
ter Staverskov forblev også barnløst. Laurids Udsen døde derfor
som sidste mand af sin slægt d. 13. marts 1646 på Saltø.
Ved at vende tilbage til de tidligere omtalte våben på altertavlen,
nemlig våbnene for Laurids Ebbesen Udsen - Udsen/Kruse og våbenen Gjøe/Walkendorf - Ellen Andersdatter Gjøes våben og sammen
holde disse med de tidligere nævnte indskrifter på altertavlens bagsi
de, må opmærksomheden i denne forbindelse fjerne sig fra årstallet
1649, og ligeledes fra initialerne

C

. Derimod samler interessen sig

om indskriften B N /K 1626 13.IVLI, for som før nævnt døde Ellen
Andersdatter Gjøe d. 13. april 1626, og da hendes våben er på alter
tavlen, er det nok sikkert, at føromtalte indskrift stammer fra tilvirk
ningsåret for tavlen. På grund af den groft udhuggede karakter er det
vel opstillingstidspunktet, der er tale om. At der skulle være tale om
en »mindetavle« for Ellen Andersdatter Gjøe er nok sandsynligt.
Det har før været omtalt, at Asmild-mesteren også har været med
ved udarbejdelsen af Sall-tavlen (året efter arbejdet i Asmild), vel
også som mester. Derfor er det naturligt at antage, at indskriften
BNVK er Asmild-mesterens initialer.
På dette tidspunkt kendes hans fulde navn imidlertid ikke, ligesom
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det heller ikke vides om tavlerne i Asmild, Hee og Gudum har
lignende indskrifter.

Sammenfatning
Altertavlerne i de fire omtalte kirker er tidstypiske repræsentanter
for den udvikling, der foregik specielt indenfor altertavlens udform
ning siden reformationens indførelse i Danmark i 1536 og til orto
doksiens ophør i 1700-tallet.
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at Luther var imod
billeder i kirkerne. Det var snarere hans samtidige, som f.eks. Calvin
der var med til at slå opfattelsen af reformationen som billedfjendsk
fast. Luther selv mente tværtimod, at billeder kunne være et godt
supplement til Bibelens forkyndelse. Lægfolk kunne have stor nytte
af billeder til anskueliggørelse af ordet, og når det ikke var nogen
synd at bære Kristi billede i hjertet, hvorledes kunne det da blive en
synd at have billeder for øje?
Ved reformationens indførelse i Danmark blev kirkerne frataget
deres økonomiske grundlag ved konfiskation af gods fra statsmag
tens side. Omvæltningen var snarere et sammenfald af interesser
mellem en mindre gruppe idealistiske reformatorer og kongemagten
end en bred folkelig religiøs strømning.
Det er derfor ikke underligt, at da det nu blev de enkelte kirkeeje
re, der skulle stå med det økonomiske ansvar for kirkernes vedlige
holdelse og nyanskaffelser, forsøgte man at klare sig med det, man
havde, tillempet den nye konfession.
Det er ikke klart, hvor meget katolsk kirkeinventar, der blev øde
lagt eller fjernet fra kirkerne i reformationens første tid. Men største
delen af det, der nu er forsvundet, er snarere gået tabt ved de følgen
de århundreders negligering og ligegyldighed end ved direkte billed
storm, som den, der findes beskrivelse af fra Vor Frue Kirke i Kø
benhavn. De tidlige superintendenters (biskoppers) visitatsrejser vi
ste, at man de fleste steder havde beholdt den katolske altertavle og
kun fjernet visse sidealtre. Mange henstillinger fra bispernes side om
fjernelse af altre, helgenstatuer o.l. blev diskret siddet overhørig.
Men de kirker, hvortil der blev anskaffet nye altertavler, fik tavler
af et helt andet udseende og indhold, end man havde været vant til
under katolicismen.
Den senkatolske tid havde udmærket sig ved opsættelsen af over7*
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dådigt udskårne tavler med et mylder af figurer og malerier, alt om
gærdet af strålende forgyldning. Altertavlen i Viborg Søndre Sogns
Kirke og Claus Bergs tavle i Set. Knuds Kirke i Odense er gode
eksempler herpå. Mange af disse tavler var importarbejder fra Ne
derlandene, med hvilke Danmark på dette tidspunkt havde gode
handelsforbindelser. Der fandt dog også en rig indenlandsk produk
tion af kirkeinventar sted, men med reformationen blev de danske
billedskærere »brødløse«.
Den ældre Luthers moderate billedsyn blev allerede i sidste halv
del af 1500-tallet trængt tilbage til fordel for den unge mere rabiate
reformators ord om, at den bedste udsmykning er en tavle, hvorpå
Guds O rd står skrevet med store gyldne bogstaver.
Disse ord blev baggrunden for de såkaldte katekismustavler, der er
de tidligste efterreformatoriske altertavler udførte herhjemme. Såle
des udgør ordet en af forskellene imellem den foregående katolske
tids altertavler og de lutherske altertavler.
En katekismustavle er udformet som en skabstavle med to bevæ
gelige fløje, hvorpå står skrevet mçd guld på sort baggrund alminde
ligvis Nadverens indstiftelsesord, samt Trosbekendelsen og De Ti
Bud. Disse tavlers mangel på billeder stemmer godt overens med
Calvins fordømmelse af udsmykning. De er da også blevet nævnt
som udslag af de krypto(skjult)calvinistiske strømninger indenfor
den danske kirke i 1500-tallets slutning.39
Men med ortodoksien vendte billederne og figurerne tilbage til
altertavlerne.
Ortodoksiens bannerfører biskop Hans Poulsen Resen (15611638) anså kryptocalvinismen for at være »den babylonske skøge«,
altså noget lige så slemt som katolicismen. Han forkastede derfor
også dens puritanske holdning til udsmykning, og hans efterfølger
biskop Jesper Rasmussen Brochmand (1585-1652) gjorde sig på
skrift bl.a. til talsmand for billedlige fremstillinger af den hellige
historie.
Ortodoksien var den enerådende teologiske retning herhjemme til
et godt stykke ind i det næste århundrede, og p.g.a. dette stabile
teologiske klima kunne en tradition, der havde sin begyndelse ved
1600-tallets start, leve uantastet århundredet igennem. Ikke for in
genting var Brochmand den ledende teolog og hans huspostil (udgi
vet 1635-1638) almen læsning til langt op i 1800-tallet.
Katekismustavlerne begyndte i denne periode at blive forsynede
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med malerier, som f.eks. i Hinge Kirke, Lysgård Herred, Viborg
Amt hvor Kristus på korset er blevet afmalet i midterfeltet omgivet
af tekster. Mange katekismustavler er endnu bevarede, dog senere
overmalede med billeder, især i 1700-tallet.
Kort før år 1600 træffes de første udskårne altertavler, hvor det er
figurerne, der er det væsentlige, og hvor teksten er trængt ud i f.eks.
frise- og postamentfelterne.
Med disse forlades skabstypen og istedet udformes altertavlen
over et arkitektonisk skelet med søjler, opdelt i hovedfelt, topstykke
og gavlfelt, hvori placeres udskårne relieffer og rundt om på tavlen,
f.eks. i sidefelter og vinger anbringes fritskårne figurer.
Asmild-tavlen er et typisk eksempel på denne nye type, hvoraf de
første træffes allerede før århundredskiftet. Hovedværket var den i
1619 opstillede altertavle (brændt 1902) i Vor Frue Kirke i Ålborg.
Den regnes for udgangspunktet for en række lignende altertavler i
Nørrejylland.
Den samme type ligger til grund for så godt som alle altertavler
århundredet igennem. Abel Schrøders tavle i Holmens Kirke i Kø
benhavn fra 1661 har en overdådig rigdom af figurer og relieffer,
mens altertavlen i Hjorthede, Middelsom Herred, Viborg Amt fra
1640-1650 er et eksempel på en tavle, hvor der anvendes store enkelt
figurer med mere repræsentativ- end fortællende karakter.
Motiverne, der ses på Asmild-tavlen er ligeledes gennemgående
århundredet ud. Kristi barndomshistorie er nu næsten forsvundet fra
altrene og især anvendes »Den sidste Nadver«, Getsemane, Korsfæ
stelsen, Korsnedtageisen, Gravlæggelsen, Opstandelsen, Himmel
farten og Pinsen.
Helst fremstilles dog »Den sidste Nadver« i overensstemmelse
med Luther, der sagde, at hvem, der har lyst at lade tavler sætte på
altrene, helst må lade male »Den sidste Nadver«, for når alteret er
indrettet hertil, så kan man ikke male noget bedre herpå.
Anbragt umiddelbart over alteret kendetegnes dette som Herrens
Bord og nadvergæsterne som Kristi disciples udvidede kreds. Ikke
præsterne, men Kristus selv optræder som sakramentsforvalter, og
Nadveren behøver ikke videre retfærdiggørelse.
Herudover anvendtes som alterbillede i den lutherske ortodoksi
især Korsfæstelsen, idet Kristus som menneske døde for vore syn
ders skyld. Altertavlen bliver til et »epitafium« - en mindetavle over
Kristus med hovedvægten lagt på korsdøden, hvilket er i overens101

stemmelse med, at de troende ifølge Brochmand skulle lade sig be
væge af Kristi død og pine til at holde sig fra synden og tjene Gud i
hellighed og retfærdighed.
Det var også Brochmand, der i sin huspostil i afsnittet om Kristi
Pines og Døds Historie kaldte de troende frem, for at de kunne høre,
mærke, oplukke øjnene og betragte i detaljer hvorledes Kristus led i
Getsemane, toges til fange, førtes for Pilatus, fæstnedes til korset og
døde for os alle og på Påskedag opvaktes for vor retfærdigheds
skyld.
Dette »program« genfindes på Asmild-tavlen, hvor evangeli
sterne, apostlene og dyderne sammen med fremstillingerne af Nad
veren, Korsfæstelsen, lidelsesredskaberne og Opstandelsen taler om
Kristus, og englene, løverne og frugtklaserne taler om nadveren.
Detaljerigdommen i ortodoksien, set bl.a. i udformningen af sal
merne, digtene og Brochmands prædikener, genfindes i udformnin
gen af tavlen og dens enkelte bestanddele og figurer.
Således er Asmild-tavlen skåret af mester BNVK i 1625 en fuldgyl
dig kunstnerisk parallel til den lutherske ortodoksis teologi her i
landet, og samtidig viser den og de fremdragne teksteksempler, at
den lutherske ortodoksi var en levende teologisk opfattelse, som
gennem sanserne talte til de troende om frelse, anger og bod.

Efterskrift
Disse fire tavler er næppe de eneste BNVK har skåret. Sandsynlig
vis findes der flere arbejder fra samme mester i Viborg- og omliggen
de stifter. Forfatterne modtager med tak henvendelser om arbejder,
som evt. iagttagere måtte mene kunne tilskrives BNVK på tlf. 06610698.
Forfatterne ønsker samtidig at takke Nationalmuseets 2. afd. og
Viborg Centralbibliotek for hjælpsomhed i forbindelse med frem
skaffelse af materiale.
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N oter
1. De øvrige engle har mistet deres marterredskaber i tidens løb.
2. N.M. Petersen: Bidrag til den danske Literaturs Historie, Kbh. 1868, bd. 3, p.
196 f.
3. Restauratorindberetningen over inventaret i Asmild Klosterkirke fra 1947 findes
på Nationalmuseets 2. afd.
4. Signaturen og dateringen findes på korgitterets nordre søjlebase.
5. Se indberetningen, note 3.
6. Det har endnu ikke været muligt at få en konserveringsrapport fra denne sidste
istandsættelse.
7. N. Helduadero: Eleusinia Sacra: Det er: Een kort och Eenfoldig Forklaring/offuer voris Kircker oc gode Gamle Ceremonier oc vduortis Christelige GudsTieniste.
Ungdommen oc menige eenfoldige Christne meget nyttelig at vide, Kbh. 1610, f.
F II.
Af forståelighedshensyn er den oprindelige stavemåde i dette og følgende citater
ændret til nu-dansk stavemåde. For salmernes vedkommende har dette selvfølgelig
indflydelse på versefødder og rim.
8. C.I. Brandt & L. Helweg: Den Danske Psalmedigtning, Kbh. 1846, bd. 1, p. 140.
9. Th. Kingo: Samlede Skrifter, Kbh. 1975, bd. 3, p. 203. Aandelige Siunge-Koors
Anden Part (1681), Dend VII. Sang. Om En gudelig og Christelig Beredelse Til
Det hellige og høyværdig Altars Sacramentis Annammelse.
10. Th. Kingo: Op.cit., bd. 4, p. 136, Vinterparten af Danmarks og Norges Kirkers
Forordnede Psalmebog (1689), Paa dend Søndag imellem N yt Aar og Hellig Tre
Konger.
11. M. Luther: Huspostille, (dansk 1564), Kbh. 1868, 2. del, p. 31.
12. J. Arndt: Samtlige Bøger om den sande Kristendom tilligemed hans Paradis Urtegaard, Bergen 1868, p. 166. Holger Rosenkrantz omtalte bogen som sin kæreste
læsning. Se L.N. Helveg: Den Danske Kirkes historie efter Reformationen, Kbh.
1857, 1. del, p. 316 f.
13. Citatet stammer fra E. E. Pontoppidan: Gudelige oc gaffnlige Betænckninger
offver Vor Frelsers Jesu Christi hellige oc Højværdige Bloed-daab ..., Kbh. 1653,
som er gengivet i N.M. Petersen: Op.cit., bd. 3, p. 137 ff.
14. J. Arndt: Op.cit., her i »Paradis Urtegaard fuld af kristelige dyder, som ved
gudelige Bønner skal plantes i Sjælen«, p. 725.
15. Ibid., p. 723.
16. C.I. Brandt & L. Helweg: Op.cit., bd. 1, p. 366 ff.
17. J. Arndt: Op.cit., p. 203.
18. Ibid., p. 230.
19. Th. Kingo: Op.cit., bd. 4, p. 508 ff. Kingo optog i Vinterparten af Danmarks og
Norges Kirkers Forordnede Psalmebog (1689) enkelte af Naurs salmer.
20. A. Arrebo: Samlede Skrifter, Kbh. 1968, bd. 2, 1, p. 218.
21. Copher-drue er en druelignende frugt, Botrus Cypri, som vokser på et træ,
Cyprus. Især var de skønne i lokaliteten Engedi. Se E. Ewald: Den Bibelske
Concordantz, Kbh. 1748, bd. 1, p. 195.
22. C.I. Brandt & L. Helweg: Op.cit., bd. 1. p. 340.
23. A. Arrebo: Op.cit., bd. 1, p. 276. Et lejlighedsdigt ved dronning Anna Cathari
nas død 20. marts 1612.
24. E.E. Naur: Golgatha paa Parnasso, (1689), Kbh. 1973, bd. 1, p. 160.
25. A. Arrebo: Op.cit., bd. 2, II, Davids 103. Salme, p. 615 f.
26. Ny kgl. Saml. 647,4:0 bl. 23 v. (Det kongelige bibl., håndskriftssamling). Indbe-
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retningen er i Pontoppidans »Danske Atlas« fra 1768 blevet noget omformet og
tavlen dateres af ham til 1622 på trods af det indhuggede årstal 1625.
27. Dansk biografisk Lexikon ved C.F. Bricka, Kbh. 1895, bd. IX, p. 438 f.
28. V. Nielsøns ligprædiken over Jytte Høg, »Itenerarium piorum Guds-Børns Reyse
Bog ..., Kbh. 1661.
29. S.B. Olesen: »Vor Frue kirke i Aalborg«, i Fra Himmerland og Kjær Herred,
1978, pp. 44 ff.
30. J. Matthissøn: Guds Kierlighed i Christo Jesu ... Erlig oc Velbyrdig Mand/Niels
Krag til Trudsholm ..., Århus 1651.
31. V. Nielsøn: Op.cit., p. 147.
3 2 .Ibid.
33. Spes rækker sit anker opad for: »Haabet er Sjælens anker, ... som hun ikke kaster
ned ad, men op ad og derved beroliges og opholdes midt i de voldsomme Trængs
ler«, Chr. Scriver: Sjæle-Skat, (1675-92), Kbh. 1892, p. 873.
34. N. Heldvad skriver om lysenes betydning: Hvad betyder vokslysene på alteret?
At alteret står dækket og vokslysene findes på herrens bord/ det sker efter Kristi
befaling/ hvilken om aftenen sad til bords med sine disciple ved lys i nadveren og
sagde »Dette gør i min ihukommelse/... Helduadero: Op.cit., f.F III.
35. E. Pontoppidan: Den danske Atlas, Kbh. 1763-1781, bd. 5, II, p. 827.
36. Chr. A. Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536-1660, Kbh.
1911, p. 123.
37. E. Horskjær: De danske Kirker, Kbh. 1969, bd. 12, p. 230.
38. Dansk biografisk Lexikon, Kbh. 1904, bd. XVIII, p. 1 ff.
39. O. N orn: »Ord og Billede«, i Nordiske Studier. Festskrift til Chr. WestergaardNielsen, 1974, p. 199. Se også Chr. A. Jensen: Op.cit., p. 5.
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Petersen, N.M.: Bidrag til den danske Literaturs Historie, I-V, Kbh. 18671871.
Pontoppidan, Erik: Den danske Atlas, I-VII, Kbh. 1763-1781.
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samt konservatorindberetninger til Nationalmuseet for Asmild 1947, Gu
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Merete Bergild, f. 1946, mag.art. i kunsthistorie, og Jens Jensen, f. 1946,
stud.mag. i kunsthistorie. Adresse: B.S. Ingemanns vej 8, Viborg.
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Anmeldelse
Nanna Hoeg Dreyer: Litteratur om Silkeborg by 1846-1976. Silkeborg Biblioteks
forlag, Hostrupgade 41A, 8600 Silkeborg. 115 s. 50 kr. + forsendelse.
I årbogen sidste år anmeldtes den nyudkomne store og meget nyttige bibliografi over
litteraturen om den nuværende Viborg kommune, som Viborg Centralbibliotek ud
gav. Nogenlunde samtidig forelå ovennævnte bibliografi over litteraturen om en af
vore nabobyer, Silkeborg, og der kan være grund til her at gøre opmærksom også på
den. Den er med sine 1200 numre langtfra så omfattende som Viborg-bibliografien,
hvilket i første række skyldes, at den hverken medtager litteraturen om de i 1970
indlemmede landsogne eller den personalhistoriske litteratur. Det må nok betegnes
som en svaghed ved bibliografien der ellers er meget omhyggeligt udarbejdet og
fremtræder yderst tiltalende i stort format og smuk opsætning med alle fornødne
registre.
Aage Bonde

Viborg litteratur 1983-84
Alsinger, Bjarne: Rundt i gaderne: om gade-, vej- og stednavne i Viborg kommune/
tegninger: Allan Nordmark. - Viborg: Viborg Stiftsmuseum, 1983. - 149 sider: ill.
Asmildkloster Landbrugsskoles jubilæums- og årsskrift 1983/redigeret af K. Schmidt
Thomsen og J. Junker-Kjær; tegninger af Johannes Bæch. - Viborg: Asmildkloster
Landbrugsskole, 1983. - 112 sider: ill. Omslagstitel: Asmildkloster Landbrugsskole
1908-1983.
Bartram Jensen, Erik: Garvernes historie i Viborg - fra middelalder til velfærdssam
fund: i anledning af 100-året for oprettelsen af hvidgarvernes fagforening i Viborg. Viborg: AOF, Arbejdernes Oplysningsforbund Viborg, 1983. - 47 sider: ill. Særtryk
af »Fra Viborg amt« 1983.
Bro-Jørgensen, Marianne: Reformationen i Viborg. - Viborg: Viborg Stiftsmuseum,
1983. - 1 mappe. Indhold: Reformationen i Viborg (12 sider); Kilder til reformatio
nens historie i Viborg nr. 1-5; 6 tavler.
Christensen, Jacob: Dobbeltmorderen Rasmus Mørk. Forlaget Broløs, Gjellerup.
1984.
Denman, Henrik: Steen Steensen Blicher Litteraturen 1834-1982. Denmans Forlag,
Roskilde. 1983. 139 sider, med portræt.
Erichsøn, Christen: Viborg Byes Beskrivelse (1727). Fotografisk optryk. Indhold:
Christen Erichsøn: Viborg Byes Beskrivelse. Jens Vellev: Christen Erichsens »vidtløf
tige verk« og den »trøckte Extract«. Per Hofman Hansen: Om bogen og eksempla
rerne. 1984. 89 sider.
Fanø, Poul: Lysgaard herreds retskreds gennem 300 år. 1983. 36 sider, ill.
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Fra Viborg Am t. Bind 48, 1983. Erik Bartram Jensen: Garvernes historie i Viborg - fra
middelalder til velfærdssamfund. Jens Holmgaard: Træk af fattigvæsenet i Viborg stift
i 1730erne. Paul G. Ørberg: En kirkebogskatastrofe. Pastor P.N. Kruchow og Hvam
præstegårds brand i 1821. Laust Kristensen: Træk af skolevæsenets historie i Kvols
sogn. Småstykker: Jens Holmgaard: Går den, så går den ... Løskøbelse fra et ikkeeksisterende jysk vornedskab i 1729. Anmeldelser. Viborg litteratur 1982-83. Samfun
det siden sidst. Beretning fra lokalhistoriske arkiver.
Cirkler/grafik Henning Hansen ... et al. - Viborg: Hans Vingaards Officin, 1983. 15 halve sider, 14 tavler (delvis i farver). Indhold: Digte og grafik af: Gudrun Ørberg;
Marius Kristensen; Vera Vildrik; Mogens Brynjolf; Lone Pia Kjær Bach; Poul Henningsen; Jens August Schade; Preben Hansen; Preben Lynggaard; Feyhan Helium;
Lilly Mougaard.
Heltoft, Kjeld: ... og så til Viborg/tegninger Kjeld Heltoft; forord af Peter Seeberg;
oversat af Henry Myers. - Viborg: Viborg Stiftsmuseum, 1982. - 63 sider: alle ill.
Tegninger fra Viborg-egnen. Engelsk forord og billedfortegnelse: side 57-62.
Hove, Th. Th.: Tørvegravning i Danmark: fra håndgravning til moseindustri: udvik
ling og vilkår/under redaktion af Grith Lerche. - Herning: Poul Kristensen, 1983. 202 sider: ill. Litteraturhenvisninger: side 180-182. Summary: side 183-184.
Hvass, Henrik og Ib Simonsen: Kadrejertegneren Johannes Klysner. Limfjordsmuseets
småskrifter nr. 4. Limfjordsmuseet, Løgstør. 1984. 51 sider. 111.
Jensen, Jess-Ole: Tugthus eller samfundstjeneste - om straffefanger i Kølsen 1907-36.
111. 1984. 47 sider.
Knudsen, Hans Sigfred: Det flyvende Korps: og andre som plantede læ/fotografier:
H. Skodshøj ... m.fl.; tegninger: Johs. Bæch. - Viborg: Fællesudvalget for Læplant
ning, 1983. - 144 sider: ill. Skildring af læplantningsarbejdet i Hedeselskabets flyven
de Korps i årene 1937-1963.
Krongaard Kristensen, Hans: Keramiklagfølge ved Viborg Søndersø. - (Hikuin. - Nr.
8 (1982), side 105-114, ill.)
Lilholt, Arne: Kan De huske -? Viborg: Viborg Lions Club. Bind 4. 1983. 119 sider.

111.
Landarkivet for Nørrejylland: Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til
dets benyttelse: en oversigt. - Viborg: Landsarkivet for Nørrejylland, 1980-81. - 2.
bind. 1. bind/ved Hans H. Worsøe. 272 sider. 1980. 2. bind/ved Poul Rasmussen. 261
sider. 1981.
Mejnecke, Karl: Den sorte hund: sagn og overtro på Djursland, i Randers og Viborg/tegninger og fotos af Harry G. Jensen. - Hornslet: Limosa, 1983. - 88 sider: ill.
Kildemateriale og kildehenvisninger: side 84.
M IV 12. Museerne i Viborg amt 1984. 86 sider. 111.Klaus Ebbesen: En korsformet
jættestue ved Kvosted. Lars Jørgensen: Et gravanlæg fra enkeltgravstiden. Erik Fjeld
sø Christensen, Jesper Hjermind, John Simonsen og Per Bugge Vegger: Posthusud
gravningen i Skive 1982. Jens Vellev: Biskop Peder Villadsens gravkrypt - Undersø-
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gelse 1981. Knud Prange: Heraldiske fund fra den seneste udgravning ved Viborg
Domkirke. Eli Andersen: Røntgenteknik og arkæologi. Johs. E. Tang Kristensen:
Rasmus Henrik Kruse - Naturmaler og antikvar - Et supplement. Nina Damsgaard:
Dalsgaards forarbejder til religiøse malerier på Skive Museum. Agner Nordby Jensen:
Ørum forsamlingshus, 100 år.
Pedersen, Hans: - slås mens du er bange. - Viborg: Luftmeldedistrikt Viborgs Venner,
1984. - 169 sider. Selvbiografisk roman om en 19-årig sabotørs oplevelser 1944-45.
Rapport om sorte pletter. 1978/1982. Viborg: Viborg amtskommune, Udvalget for
teknik og miljø. 1984. 18 sider, ill. Uregelmæssig. Fortsættelse af: Rapport vedrøren
de sorte pletter på hovedlandeveje og landeveje i Viborg amtskommune.
Skivebogen 1983: Kirsten Aakjær: Marie Bregendahl 1867-1940. Marie Bregendahl:
Gamle Minder fra Iglsø Skole. Marie Bregendahl: En fremragende dansk Bonde - P.
Odgaard. Marie Bregendahl: Sidelys over et dansk Forfatterskab. Marie Bregendahl:
Desemberbilleder. Elve spørgsmål til Marie Bregendahl og hendes svar. N. OlesenHusted: Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgaard. Nina Damsgaard: Christen Dals
gaards altermalerier. Elsa Steen Sørensen: Øget interesse for en 75-årig. Annelise
Kristiansen: Revideret register over Skivebogen fra 1909 til 1982.
Søndre Sogns kirke, Viborg. - Aarhus: Arkitektskolen i Aarhus, Restaureringsafde
lingen, 1983. - 93 sider: ill. Udarbejdet af studerende og lærere.
Vejen Andersen, A.: Viborg-egnen under anden verdenskrig. - Viborg: Viborg Stifts
Folkeblad, 1983. - 78 sider: ill. Baseret på artikler, bragt i ugebladet »Viborg nyt« i
perioden marts-oktober 1983.
Viborg. Byrådet. Et boligområde i Viborg bymidte. - Viborg: Viborg kommune,
1984. - 18 blade (forskellig paginering), 6 foldede kort: ill. - (Lokalplan; nr. 14 A).
Vedtaget af Viborg byråd d. 3.4. 1984.
Viborg. Byrådet. Et område ved Søndermarksvej. - Viborg: Viborg kommune, 1983.
- 1 9 blade (forskellig paginering): ill. - (Lokalplan; nr. 66). Vedtaget af Viborg byråd
d. 4.10.1983.
Viborg kommune i tal. 1983. 178 s.
Viborg landstings dombøger Î616-Î618. Juridisk oversigt, sted- og personregistre til
udtog af dommene. Udg. af Landsarkivet for Nørrejylland ved Poul Rasmussen.
1984. 202 s.
Viborg Stifts Årbog 1983. K.L. Aastrup: Hjertets julesang. K.L. Aastrup: Noget om
jul og julesalmer. Johs. W. Jacobsen: Evangelium og sprog. Fra Viborg stift 1983.
Erik Hoppe: Kirkerne bør bruge det bedste af tidens kunst. Poul Brøndsted: Hvem
skal vælge - ansætte - provsten? Ray Carlton Jones: Hvad vil danskerne med deres
folkekirke? Jeppe Aakjær: Viborg domkirkeklokker. Jens Markussen: Inspirerende
og nyttig håndbog. Lidt kirkehistorie fra Viborg stift. Edmund Frederiksen: Det er
ikke let - men dejligt. Svend Jacobi: I kirkens tjeneste. Anders Borg: Æ nøj præjstgoer. Viborg stift. Navne og noter. Viborg Stiftsfonds regnskab for 1982.
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Samfundet siden sidst
Formandsberetning foråret 1983 ved Historisk Samfunds generalforsamling i Sortebrødrehus den 2 apr. 1984 kl. 19,30.
At et år for en forening som vores ligner de fleste af de foregående i sin ydre struktur
er der vel intet mærkeligt i, men er blevet udtryk for en måde at lade foreningens virke
komme til udtryk på, som synes at have en stor part af vore medlemmers interesse, og
det må jo være meningen med det, som en bestyrelse foretager sig.
1. Møder
Af møder har vi holdt det sædvanlige antal - 2 om foråret og 1 om efteråret. Jeg skal
kort nævne dem:
a) 24 febr. 1983 talte lektor Thorkild Kjærsgaard, København, om Mythen om
landboreformerne.
Foredraget var på en vis måde et opgør med den sædvanlige opfattelse af landbo
reformerne i 1700-tallet, idet det dels lagde nogle lange historiske linier ind over
emnet og dermed trak det ud af den opfattelse, at det drejede sig om nogle
enkelte mænds syner og opfattelser, og dels satte det spørgsmål ved de epokegø
rende forandringer, som vi plejer at opfatte som landboreformernes følgevirk
ningb) På generalforsamlingen den 14 apr. talte seminarielektor Verner Bruhn Esbjerg,
over emnet: Hvorfor skal vi have historie i skolen? Foredraget blev en interessant
redegørelse for historieundervisningen i folkeskolen sådan som den tager sig ud
for formanden for den arbejdsgruppe, som undervisningsministeren i efteråret
1982 havde nedsat til en gennemarbejdning af skolens historieundervisning. Der
var i en vis målestok tale om nye signaler i forhold til de »gamle« hævdvundne
opfattelser, og et stærkt forsøg på at sætte historien ind i en nutidig og me
ningsfyldt plads i den skole, som vi har i dag.
c) I november talte så arkivar, dr. phil. Birgit Løgstrup, Løgstrup, om »Tvangsen i
Viborg«. Foredraget var en levende redegørelse for Viborg arbejdsanstalts virke i
50 år fra 1882-1932 med mange levende og interessante enkeltheder og med
udblik til det daværende samfunds forståelse af de sociale og arbejdsmæssige
forhold i samfundets laveste klasser, og det gav en klar forståelse af de store
forandringer, der er sket på dette felt, ikke mindst efter den periode som foredra
get især drejede sig om.
2. Sommerudflugten gik til egnen omkring Thorning, Klosterlund og Karup, og gav
både et indblik i plantagedriften fra dens spæde begyndelse og til vore dage, lod os
se på gamle høje fra stenalder og endelig et besøg i den spændende kirke i Karup,
som oprindeligt blev bygget i meget stor stil, men forfaldet efter at dens betydning
som »valfartskirke« var ophørt betød, at den i dag i sin fine istandsatte skikkelse
kun er en torso af den oprindelige.
3. Aarbogen er i høj grad præget af det lokalhistoriske med artikler om garverne i
Viborg, om fattigvæsenet i Viborg stift, om kirkebøger og den lemfældige omgang
med dem, og om skolevæsen og spørgsmålet om Jydsk vornedsskab.
4. Og så skal jeg slutte med at sige vore medlemmer tak for det år, som er gået, og
endvidere en tak til bestyrelsen, som på mange forskellige måder og med forskellig
indsats har virket for foreningens arbejde.
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Driftsregnskab for perioden 1/1-31/12 1983
Indtægter:
Kontingent .................. ..............35.215.00
Bogsalg ......................... ............... 4.156.15
A nnoncer..................... ............. 6.220.00
R en ter........................... ............. 1.442.15
Moms ........................... .............. 4.487.00
Tilskud:
Kulturministeriet . 4800.00
Viborg a m t........... 1834.00
Viborg kommune . 9900.0016.534.00

68.056.30

Overført fra sidste år

17.966.33

Udgifter:
Trykkeri
Honorarer
Moms
Porto
Møder
Tryksager
Kontingent SLF
Diverse

35.733.80
2.985.00
384.00
10.754.00
1.512.40
1.959.26
1.277.80
1.017.15

Overført til næste år
Kontant
Giro
Bank

701.80
18.625.40
11.072.02

86.022.63

55.623.41

30.399.2286.022.63

Viborg, den 12. marts 1984
Undertegnede revisorer har dags dato revideret ovennævnte regn
skab for perioden 1/1-31/12 1983. Kassebeholdningen var tilstede,
giro- og bankbeholdning afstemt.
Finn Bertel
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Jeanne Kjeldsen

Lokalhistoriske arkiver
BJERRINGBRO LOKALHISTORISKE ARKIV
Bjerringbro bibliotek, Realskolevej 12.
Tlf.: 06-681659.
Åbent: tirsdag & torsdag 16-18.
Leder: E. Broch, Fredensvej 17, 8850 Bjerringbro.

Æ FJANDBOARKIV
Iglsøvej 5, Stoholm.
Tlf.: 07-641585.
Åbent: tirsdag 15.30-17.30.
Leder: Aage Stilling, Vesterled 26, 7800 Stoholm.

LOKALHISTORISK ARKIV FOR HVORSLEV KOMMUNE
Søndergade 2, Thorsø.
Tlf.: 06-966330, (06-96 63 90).
Åbent: 1/10-30/4 onsdag 15.30-17.30 eller efter aftale.
Leder: Kr. Boje Pedersen, Gl. Tungelundsvej 2, 8881 Thorsø.

LOKALHISTORISK ARKIV
Østergade 23, 7470 Karup J.
Tlf.: 07-10 15 77/47.
Åbent: torsdag 9-18 eller efter aftale.
Leder: Arendt Nielsen.

LOKALHISTORISK ARKIV FOR KJELLERUP KOMMUNE
Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, 8620 Kjellerup.
Tlf. : 06-88 08 77.
Åbent: 1. og 3. torsdag 13.30-16.30 samt 2. og 4. tirsdag 19-21 og fra 1. okt. til 1. maj
løvrigt efter aftale.
Leder: Aksel Nielsen.

TJELE KOMM UNE, LOKALHISTORISK ARKIV
Søgården, Vingevej 12, Ørum Sønderlyng.
Tlf.: (06-45 12 77).
Åbent: torsdag 14-17.
Leder: Erik Esbensen, Randersvej 28, 8834 Hammershøj.

LOKALHISTORISK ARKIV FOR VIBORG KOMMUNE
Stiftsmuseet, Hjultorvet, 8800 Viborg.
Tlf.: 06-62 30 66.
Åbent: mandag-fredag 10-12 samt onsdag 14-18.
Leder: Henning R. Lauridsen.
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LOKALHISTORISK ARKIV, AALESTRUP
»Knabergaarden«, Borgergade 8B, 9620 Aalestrup.
Tlf. : (08-64 12 86).
Åbent: mandag 18-20.
Leder: P. Gade, Vestergade 66, Aalestrup.

M ØLDRUP KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIVER
Kommunekontoret, Nørregade 15, 9632 Møldrup.
Tlf.: 06-69 12 00, (06-694277).
Åbent: torsdag 15-17.
Leder: Christian N. Hansen, Laastrup, 8832 Skals.

SALLINGSUND LOKALHISTORISKE ARKIV
Bajlum skole, Roslev.
Tlf.: (07-59 24 47).
Åbent: 1. og 3. torsdag i md. i per. okt.-apr. 19-21.
Leder: O tto Veile, Vestervang 7, Durup, 7870 Roslev.

SKIVE BYHISTORISKE ARKIV
Skive kommunebibliotek, Vestergade IB, 7800 Skive.
Tlf.: 07-52 33 88.
Åbent: mandag-fredag 10-12.
Leder: Sv. Mortensen.

SPOTTRUP LOKALHISTORISKE ARKIV
Spottrup bibliotek, Ålbækvej 18, Lihme.
Tlf.: 07-56 00 81.
Åbent: 2. og 4. onsdag i md. 19-22.
Leder: H. Eriksen, Lihme, 7861 Balling.

SUNDSØRE LOKALHISTORISKE ARKIV
Jebjerg gi. skole, Jebjerg.
Tlf.: 07-57 45 22.
Åbent: mandag-onsdag 9-14 og e.a.
Leder: Knud E. Jakobsen, Risumvej 3, Risum, 7870 Roslev.

PROJEKT »LANDBOLIV«
Når dette læses, afvikles der 2 lokalhistoriske projekter i Møldrup kommune, nemlig
et interviewprojekt: »Landboliv 1930-80« og et indsamlingsprojekt: »Erindringer fra
dette århundrede« (Møldrup kommune). Det første projekt afvikles på amtsplan i
samarbejde med det lokalhistoriske arkiv i Møldrup, hvorimod det andet, som er et
pilotprojekt, forestås af det stedlige arkivudvalg i kommunen.
Der er flere formål med at igangsætte det paralleltløbende indsamlingsprojekt af
både interviews og erindringer. Den faglige motivering består i, at der den sidste
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menneskealder og efter 2. verdenskrig er sket store ændringer i landbruget, og samti
dig hermed har det danske samfund forandret sig fra et landbrugsland til et indu
strisamfund. Landbrugets arbejdsproces er i dag totalt ændret, produktionen er stærkt
forøget, mange brug er på vej til at blive specialiserede fabrikker i lighed med indu
strien, livsformen på landet har fået bypræg og er ganske anderledes end i vore
forældres tid; denne erhvervs- og kulturrevolution i vort land er det vigtigt at få
dokumenteret, mens det endnu er muligt både med mundtlige og skriftlige kilder.
De generelle forandringer på landsplan er velkendte, men de mere specifikke
spørgsmål, om hvorledes forandringer i lokalsamfundet har øvet indflydelse på bon
dens hverdag, på fællesskabet i landsbyen, på ægteskab og familietradition m.m., er
slet ikke kendt, og materialet dertil er aldrig blevet indsamlet. Hvad er der sket med
den totale livssituation, hvor familie- og arbejdsliv tidligere hang sammen? Hvorledes
opfattes ændringerne? Af landmanden? Af landbokvinden? Af husmanden? osv.
Formålet er tillige at indsamle et så repræsentativt materiale fra alle sogne, at land
bolivets forandringer kan belyses detaljeret årti efter årti, fra egn til egn, fra én
socialgruppe til en anden osv. Når indsamlingen af begge kildegrupper afvikles på
samme tid, forventes der et både kvalitativt og kvantitativt bedre resultat, end hvis
indsamlingen strakte sig over flere år.

HVO RD AN ORGANISERES INDSAMLINGEN?
Interviews indsamles på amtsplan af projektleder cand.phil. Erik Bach Andersen og 810 ansatte projektmedarbejdere, som overvejende har skolelæreruddannelse, i samar
bejde med lokalarkiverne. I Møldrup kommune vil en af disse projektmedarbejdere
optage de påtænkte interviews fra september til nytår. Udpegningen af informanter (=
de, som udspørges) foretages af de 4 lokale arkivgrupper, og 30-40 velegnede ældre
personer er allerede udvalgt. Disse bliver i løbet af efteråret kontaktet af undertegnede
eller af en lokal arkivrepræsentant og vil derefter blive interviewet af projektmedarbej
deren, hvis vedkommende ønsker at medvirke i projektet. Samtlige interviews bliver
indexeret og arkiveret lokalt. Materialet er helt og holdent lokalsamfundets ejendom.
Erindringsindsamlingen er et forsøgsprojekt alene for Møldrup og evt. Ålestrup
kommune, som afvikles i tilknytning til interviewprojektet, men som forestås af
lokalarkivet. Man ønsker ved dette intensive forsøgsarbejde at få belyst, hvor mange
ældre, der ønsker at skrive erindringer, samt hvor stort et materiale de ældre kan
præstere at skrive og indsende til arkivet. Man må i den forbindelse huske på, at
mange ældre ikke har formuleret sig skriftligt siden skolegangen for måske 70-80 år
siden!
I foråret udarbejdedes en 11 punkts folder til distribution blandt kommunernes
ældre, der skulle give oplysning om barndom, ungdom, læreår, arbejde, fritid osv.
Folderen udgik først til pensionistforeninger, siden til samtlige borgere i kommunen
over 75 år via en EDB udskrift. I Møldrup kommune findes 563 personer over 75 år
eller 7,6 % af det samlede indbyggertal på 7.384. Der blev pr. post udsendt 366
foldere, resten blev personligt afleveret til de udvalgte, bl.a. på 3 plejehjem.

HVAD ER H IDTIL NÅET?
Med folderen udsendtes en opfordring dels fra undertegnede arkivleder og dels fra
kommunens ledende udvalgsformand for det sociale og det kulturelle, samt borgme
steren. Denne opfordring er siden fulgt op ved indlæg af forskellig art i dagspressen,
8
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og heri er borgerne gjort opmærksomme på, at skulle nogen ønske hjælp i form af
personlig rådgivning eller yderligere vejledende og uddybende materiale, kan disse
blot henvende sig til arkivet eller til lokalrepræsehtanter.
Kort tid efter udsendelsen indkom de første erindringer. Det er interessant at læse
de meget forskellige livsløb, som er beskrevet både nøgternt og spændende. I skriven
de stund primo august har arkivet modtaget de første 10 bidrag, som har en længde fra
en håndskrevet side til 15 maskinskrevne sider. Jeg vil slutte denne foreløbige oversigt
med et kort uddrag fra en erindringsmeddeler, som netop har tegnet et billede af den
helhed og det samarbejde, som prægede livet tidligere: »Hele det område vi bevægede
os i, var en helhed, som var præget af fællesskab. Således var familiebegivenheder,
både sorg og glæde, noget som angik alle og som alle deltog i. Jeg husker i den
forbindelse, at når der var sket et dødsfald, skulle alle børnene i sluttet trop se den
døde, når vedkommende var lagt i kiste. Det var i hvert fald skikken på min hjemegn
(Vester Bjerregrav sogn i Rinds herred ved Viborg). Inden det kom så vidt, at døden
var indtrådt, gik naboerne også sammen og vågede sammen med den nærmeste familie
- et stærkt udtryk for den fællesskabsfølelse, som prægede hele livsformen«.
Christian N. Hansen

VIBORG HANDELSFORENING PÅ UDFLUGT
Billedet er taget under Viborg Handelsforenings udflugt til Bækkelund i årene lige før
århundredskiftet.
En del af personerne er kendte, men såfremt læserne skulle kunne give supplerende
oplysninger til billedet, vil Lokalhistorisk Arkiv gerne høre fra Dem.
Af personerne kan blandt andet nævnes nr. et fra venstre, herren i jaket med høj hat
og paraply, som er købmand Hans Munch, der drev manufakturforretning i nr. 13 på
hjørnet af Lille og Store Set. Hansgade.
Hans Munch, der var inkarneret ungkarl, var en af byens dengang særprægede
personer. Han var, ligegyldig hvordan vejret var, altid iført jaket, høj hat og paraply.
Sine aftener tilbragte han året rundt på hotel Preisler med kortspil eller keglespil alt
efter årstiden.
En anden af dengang kendte personer er nr. seks fra højre, direktør C.E. Pehrsson,
bryggeriet Odin, der ledede bryggeriet fra 1891 til sin død i 1923. Pehrsson var i en
årrække i bestyrelsen for Handelsforeningen, ligesom han var medlem af Salonselska
bets repræsentantskab og i en periode medlem af Viborg byråd.
Af andre kendte viborggensere kan nævnes, at manden, der holder fanen, er grosse
rer Holger Christensen. Salonvært enkefru Emma Christensen, hvis mand, Carl Chri
stensen, byggede hotel Phønix. Fabrikant Peter Schneevoigt, der havde maskinfabrik i
Dumpen.
Fotografen, der har foreviget foreningsudflugten, er K. Wieghorst, der havde »Fo
tografisk Atelier« i Mathiasgade nr. 19 i årene 1897 til 1900, da han afstod forretningen
til fotograf H. Elmgaard.
Wieghorst er far til den nu så berømte amerikanske Wild West maler, Olaf
Wieghorst, der blandt andet har malet det kostbare maleri »Vejen vest på«, som han
skænkede til Rebild Selskabets Blokhusmuseum i 1962.
A. Vejen Andersen
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»Historisk Samfund for Viborg Amt«
har siden samfundets stiftelse i 1928 udsendt 48 bind af årbogen »Fra Viborg Amt«. Mange
årgange er udsolgte, men resterende bind kan leveres til medlemmerne til de anførte priser
(prisen for ikke-medlemmer i parentes):
[1]

1930-54, pr. årgang ...................................................................................

[2]

1955-63, pr. årgang ..................................................................................

6 kr. (9 kr.)
10 (15 kr.)

[2]

1964-72, pr. årgang ...................................................................................

25 kr. (30 kr.)

[4]

1974-77, pr. årgang ...................................................................................

35 kr. (45 kr.)

[5]

1978 ...........................................................................................................

45 kr. (68 kr.)

[6]

1979-81 ......................................................................................................

45 kr. (75 kr.)

Resterende årbøger sælges under ét for en pris af 350 kr. + moms til medlemmer
(ikke-medlemmer 600 kr. + moms).
Samfundet har herudover - oftest i stedet for et bind af årbogen - udgivet eller
medvirket ved udgivelsen af en række vægtige særpublikationer, af hvilke dog flere er
udsolgt, og andre kun haves i meget begrænset rest-oplag. De sælges til medlemmerne
til de anførte priser (prisen for ikke-medl. i parentes):
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
ri gi
[19]

Viborg Amts Stednavne. Udg. af Stednavneudvalget. 1947...................
Viborg Katedralskoles historie. Af Carl E. Jørgensen. Indb. særtryk
af »Fra Viborg Amt« 1959-60.174 sider, rigt illustreret........................
P. G. Lindhardt. Brewexling mellem biskopperne J. Swane og Fre
derik Nielsen. Særtryk af »Fra Viborg Amt« 1962. 30 sider, illustre
ret ..............................................................................................................
Billeder af Viborg amts forhistorie. 1966. 160 sider, rigt ill....................
Ved køb af mindst 5 eksemplarer: kr. 12,00 pr. eksemplar, portofrit
fremsendt uanset medlemsskab.
Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. Fotos: Keld Helmer-Petersen. Tekst: Harald Ditzel. 2. udgave, 1966. 94 sider, rigt
illustreret...................................................................................................

Udsolgt
25 kr. (35 kr.)

4 kr. (6 kr.)
16 kr. (24 kr.)

Udsolgt

Hans Øllgaard: Jens Bloch. Biskop i Viborg 1805-1830. 105 sider,
illustreret. 1968 ......................................................................................... 9,50 kr. (15 kr.)
Nr. Tulstrup-dagbogen. Ved Jens Holmgaard. Udg. i samarbejde
med Landbohistorisk Selskab. Sælges kun til medlemmer.................... 40 kr.
Steen Steensen Blichers beskrivelse af Viborg amt 1839. Fotografisk
optryk. 228 sider.......................................................................................
25 kr. (32,50)
Viborgs brand 1726 v. Hans H. Worsøe og Paul G. Ørberg.
88 sid e r......................................................................................................
25 kr.
W. Mollerup: Adel, by og borger. Træk af bylivet i Viborg i 1700tallet. 95 sider, illustreret. 1976 ................................................. '.............. 20 kr. (30 kr.)
Rentekammerets farvetrykte kort vedr. amtsinddelingen 1793, 2 stk.,
38x26 cm, ufalsede..................................................................................
35 kr.
Chr. Jacobsen: G udenå-fiskeri, pramfart, kraftværk ..........................
65 kr. (68 kr.)

EKSPEDITION: Fru Else Hansen, Centralbiblioteket, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg,
telefon (06) 62 44 88. Giro 4 06 38 05.
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Historisk Samfund
for Viborg Amt
støttes i sit arbejde af følgende:

Andelsbanken, Viborg afdeling

»Odin« A/S, Viborg

Arbejdernes Landsbank, Viborg

Pan Buslinier, Viborg

Bikuben, Viborg

A. Røn Petersen, smedearbejde, Viborg

E Bindstouw, Lysgaard

Anders Petersen, farvehandler, Viborg

Bryggeriet Thor, Randers

Privatbanken for Viborg og Omegn

Fona, Viborg

Set. Mathias Apotek, Viborg

Galsgårds Farvehandel, Viborg

Schous Boghandel, Viborg

Handelsbanken i Viborg

Schumanns Herremagasin, Viborg

Hansen og Nielsen K/S, Viborg

Sparekassen SDS

Jacobi, kontoretablering, Viborg

Special-Trykkeriet Viborg a-s

Jydsk Boghandel, Viborg

Svaneapoteket, Viborg

Jyske Bank, Viborg

Viborg Mejeri

Kjær’s Boghandel

Viborg Blikkenslageri, v. Westergaard & Bak

J. N. Kjærsgaards Tømmerhandel A/S, Viborg

Viborg Rejsebureau, Viborg

Løveapoteket, Viborg

Viborg Stifts Folkeblad

Midtjydsk Frøhandel, Viborg

Østjydsk Bank, Viborg

Nordjyllands revisionskontor, Viborg

ARBEJDERNES
LANDSBANK
- din økonomipartner
Skt. Mathiasgade 34,8800 Viborg.
Tlf.06-62 63 77
Mandag-fredag 9.30-16.00, torsdag til 18.00.

VIBORG MEJERI
Dannebrogsgade 2

Viborg - Tlf. (06) 62 58 66

Hen i din bank
rrouTJVDSK
LZi/ZJnnH a / s
Vi koncentrerer
o s om
Jylland...
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JYLLANDS
KREDITFORENING
h lixt
6950
XX(X)
9|(X)
X26O

H A D I.R S I I V Asirupx
R IN G K Ø B IN G Herum
VIB O R G Set M.ithi.i-i
A A LBORG Bnulcx.irdi
\R H l S V IB Y J Kones

H

Ilt

iii-Ji52 7<>(KI
Ilt (06)62 O tt
I lt (1)6) I4XX00

HANSEN og NIELSEN K/S
Snedkermestre

Absalonsvej - Viborg - Tlf. 62 17 11

SPECIAL-TRYKKERIET VIBORG A-S
Gørtlervej 7 . Viborg . Telefon 62 40 33

Fotosats . Reproduktion . Offset

Spørg

SPAREKASSEN
så har du et problem mindre

N O R H A V E N BOGTRYKKERI A/S
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H ANDEL SBANKEN
akid med i billedet

JYDSK BOGHANDEL

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

G. E. C. Gad

Viborg amts

Set. Mathiasgade 25 - Tlf. 62 09 99
8800 Viborg

største dagblad

A lt smedearbejde udføres

Tøjet far vi i

A. RØN PETERSEN
Ealkevcj 9 - 8800 Viborg
Telefon (06) 62 06 77

Hvis problemet
erpenge...
(S) Bikuben
-vi finderen løsning
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DE KAN REGNE MED OS

ANDELSBANKEN
Viborg aid.

-Pilsneren
du ikke kun
drikker förterst

Personlig rådgivning

ind i .. .

#%JYSKE
^JßAN K

SCHOUS BOGHANDEL

GALSGAARDS FARVEHANDEL

Set. Matliiasgadc 50

Gravene 18

Viborg

TIL 62 42 66

Viborg

TIL 62 02 69
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J. N. KJÆRSGAARDS TØMMERHANDEL

VIBORG

PRIVATbanken
Viborg Afdeling
Sankt Mathiasgade 15

8800 Viborg

Tlf. (06) 62 26 00

JACOBI

FARVELAND
BYGGEM ARKED
I N D U S T R IA F D .

Ringvejen - Viborg

ANDERS PETERSEN
Farvervej 7
V estervan g svej 18
8800 V ib o rg

Telefon 62 40 00

Telefon (06) 62 12 66
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Støt indsamlingen
til

Red Barnet
*
Svaneapoteket
Viborg

*
Løveapoteket
Viborg

Set. Mathias Apotek
Viborg
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Historisk Samfund
for
Viborg Amt
er oprettet 1928 og har tilformål:
»at vække historisk interesse hos amtets
befolkning og indsamle oplysning om historiske
begivenheder i amtet, om befolkningens liv og
færden i tidligere tider og om personer, der har
haft særlig betydning for denne del af landet,
samt at værne de historiske minder.«
Formålet søges fremmet »dels ved udgivelse af en
årbog med lokalhistorisk indhold, dels ved
afholdelse af offentlige møder på dertil egnede
steder i amtet med foredrag af historisk indhold
og ved at bidrage til og støtte udgivelsen af
historiske arbejder vedrørende egnen osv.«
Samfundet har gennem årene udover årbøgerne
kunnet tilstille sine medlemmer en række
vægtige særpublikationer, senest de smukke og
efterspurgte bøger Billeder a f Viborg amts
forhistorie, Fæstebonde i Nørre Tulstrup
Christen Andersens Dagbog, Steen Steensen
Blichers beskrivelse a f Viborg amt 1839, Viborgs
brand 1726 og Chr. Jacobsen: Gudenå.
Kontingent er p.t. 50,00 kr. årligt, der betales
ved modtagelsen af årbogen,
hvis pris i boghandelen er 75,00 kr.
Medlemmerne kan til favørpris erhverve ældre
årgange og en række andre publikationer.

ISBN 87-87235-32-3

Indmeldelser modtages af fru Else Hansen,
Centralbiblioteket, Vesterbrogade 15,
8800 Viborg, telefon
bestyrelsens medlem,
D IS -D a n m a rk
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